
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE DIREITO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
MESTRADO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

JULIANA PAIVA COSTA SAMÕES 

 

 

 

 

 

EPISTEMOLOGIAS E HERMENÊUTICAS JURÍDICAS 

FEMINISTAS: O GÊNERO COMO CATEGORIA  

ANALÍTICA DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE  

E DA DIGNIDADE DAS MULHERES 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2020 



JULIANA PAIVA COSTA SAMÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPISTEMOLOGIAS E HERMENÊUTICA JURÍDICA 

FEMINISTAS: O GÊNERO COMO CATEGORIA  

ANALÍTICA DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE  

E DA DIGNIDADE DAS MULHERES 
 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Direito da Universidade Federal da Bahia como 

requisito para a obtenção do grau de Mestre em Direito. 

 

Orientador: Prof. Dr. Leandro Reinaldo da Cunha 

Linha de Pesquisa: Direitos Fundamentais, Cultura e 

Relações Sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dados internacionais de catalogação-na-publicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biblioteca Teixeira de Freitas, Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia

 

      S191           Samões, Juliana Paiva Costa  

      Epistemologias e hermenêuticas jurídicas feministas: o gênero como 

categoria analítica dos princípios da igualdade e da dignidade das mulheres / 

por Juliana Paiva Costa Samões. – 2020. 

                               165 f.  

 

 

                               Orientadora: Prof. Dr. Leandro Reinaldo da Cunha.  

      Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de 

Direito, Salvador, 2020. 

 

 

          1. Direitos das mulheres. 2. Epistemologia jurídica. 3. Hermenêutica 

(Direito). 4. Dignidade (Direito). 5. Igualdade – Mulheres. I. Cunha, Leandro 

Reinaldo da. II. Universidade Federal da Bahia - Faculdade de Direito. III. 

Título.                            

                                 
        CDD – 346.0134 

 
                                                                                   
                                                                                                     
 



 

JULIANA PAIVA COSTA SAMÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPISTEMOLOGIAS E HERMENÊUTICAS JURÍDICAS FEMINISTAS: O GÊNERO 

COMO CATEGORIA DE ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA 

DIGNIDADE DAS MULHERES 

 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), como parte dos requisitos exigidos para obtenção ao grau de Mestre em 

Direito.  

 
 
 

Aprovada em ____/_____/_____ 

 

 

BANCA EXAMINADORA  
 
 

 

Prof. Dr. Leandro Reinaldo da Cunha - Orientador _____________________________________________ 

Doutor em Direito (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 

Pós-Doutor em Direito (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 

Universidade Federal da Bahia 

 

 

Profa. Dra. Ana Luiza Pinheiro Flauzina _________________________________________________________ 

Doutora em Direito (American University Washington College of Law) 

Pós-doutora pelo African and African Diaspora Studies Department na University of Texas at 

Austin 

Universidade Federal da Bahia 

 

 

Profa. Dra. Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti ___________________________________________________ 

Doutorado em História - Universidad de Leon, Espanha  

Pós-doutora em Direitos Humanos e História Contemporânea Universidad de Salamanca, 

Espanha 

Universidade Católica do Salvador UCSAL 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às meninas “de 10 anos”. 

 

 

  



 

AGRADECIMENTOS 

 
Á Deusa, A Deus, A Maria, a Exú, a Oxum, a meu Anjo da guarda, a todos os meus guardas e 

guias espirituais, a todos os anjos e santos que me deram força para trilhar este caminho de 

encontro comigo mesma.  

 

Ao meu orientador, Leandro Reinaldo da Cunha, por todas as nossas discussões, por todos os 

questionamentos, mas, principalmente, por me empurrar quando eu quis desistir, por estar 

disponível para me dar suporte sempre que eu pedi. 

 

A todas as loucas, histéricas, desequilibradas, vacas, cadelas, vadias, putas, galinhas, piranhas, 

fáceis, difíceis de lidar, vagabundas, pistoleiras, aventureiras, garotas de rua, mulheres da vida, 

promíscuas, mal comidas, mocréias, barangas, guerreiras, encalhadas, mães solteiras, 

solteironas, sapatonas, bruxas, feminazis, autoritárias, agressivas, raivosas, espaçosas, 

prepotentes, convencidas,  enfim, para todas as mulheres que se apropriaram de seus corpos e 

de suas existências, abrindo caminhos e olhos de todas as mulheres que lhes sucederam. O meu 

agradecimento a todas ELAS, conhecidas ou anônimas, que fizeram a revolução de se 

entenderem humanas, senhoras de seus corpos, pensamentos e desejos. Se hoje leio, escrevo, 

dirijo, ando só, falo por mim, voto, saio de casa e não peço autorização para esses elementares 

atos, agradeço a todas vocês que me abriram esse caminho.  

 

À minha família: a minha mãe, a meu pai, a minha irmã, ao pai das minhas filhas, por 

acreditarem em mim de uma forma tão absurda que sempre acharam que eu obviamente seria 

aprovada (risos) e que eu claramente daria conta dessa dissertação (muitos risos nervosos). Não 

sei bem o que vocês veem, mas quero me transformar nessa pessoa confiante e potente que 

vocês acreditam quando falam de mim.  

 

A todas as mulheres que estão ou já estiveram na minha vida. Avós, amigas, almas 

companheiras, tias, primas, comadres, professoras, colegas do gabinete, secretárias do meu lar, 

por me servirem de inspiração todos os dias. Não vou nomear para evitar o risco de esquecer 

alguma de vocês. Obrigada pelo apoio, pelo ombro, pelo colo, pelo ouvido, pela mão, pelos 

empurrões, pela inspiração.  

 



A minhas filhas, inspiração e motivação para tudo o que eu faço. Agradeço a existência de 

vocês, que me impulsiona a ser melhor e a buscar respostas para as perguntas que vocês ainda 

não fizeram. Busco para que o caminho de vocês seja mais suave e mais doce. Para que vocês 

encontrem uma na outra e em tantas outras mulheres que cruzarem seus caminhos o espelho e 

a força para se reconhecerem plenas, donas de seus próprios corpos e de suas existências. Busco 

para que não se curvem ao patriarcado, mesmo que isso traga vantagens individuais para vocês. 

Para que reconheçam seus privilégios e lutem por seus direitos e de todas as outras mulheres.  

E lutem por equidade. E lutem para a construção de uma sociedade melhor. Mas, 

principalmente, busco para que sejam pessoas melhores para o mundo. Obrigada por me 

exigirem tanto, mesmo quando não me pedem nada. Obrigada por olharem para mim como 

olham. Obrigada por acreditarem que eu posso ser melhor. Obrigada por afinarem minha prática 

com o meu discurso. O amor por vocês me transforma a cada dia. Por vocês, quero fazer a 

diferença nesse mundo. Como formiguinha, mas certa de que fiz a minha parte, disse a minha 

palavra, trabalhei por um mundo melhor.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Não confieis em todos os que apregoam muito a justiça! Não é apenas medo 

que falta às suas almas.  

(...) 

Com estes pregadores da igualdade é que eu não quero ser associado nem 

confundido. Porque a justiça assim me fala: ‘Os homens não são iguais’.  

 

Nietzsche (ZA, Das Tarântulas) 

 

 

 

 

 

  



SAMÕES, Juliana Paiva Costa. Epistemologias e hermenêutica jurídica feministas: o uso do gênero como categoria analítica 

dos princípios da igualdade e da dignidade das mulheres. Orientador: Leandro Reinaldo da Cunha. 137 f. il. Dissertação 

(Mestrado em Direito e Sexualidade) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal da Bahia, 2020. 

 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho baseia-se nas epistemologias feministas sobre o Direito, desenvolvendo-se numa perspectiva de proteção 

dos direitos das mulheres a partir da proposta hermenêutica de Alda Facio, procurando demonstrar a relevância da análise do 

gênero para garantir a correta aplicação dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana às mulheres. Para tanto, 

inicialmente, busca-se compreender os conceitos de gênero apresentados por Joan Scott e Judith Butler. Tendo como marco 

teórico Gerda Lerner e Carole Pateman, se desenvolve a compreensão daquilo que se denomina atualmente por patriarcado, 

com o objetivo de estabelecer as diferenças de valor atribuídas às mulheres e aos homens, ao feminino e ao masculino. Tomando 

como referência o princípio da igualdade, realiza-se o estudo do movimento feminista e sua relação com o direito, com base 

nos escritos de Frances Olsen, Carol Smart, Isabel Jaramillo e Robin West, para estabelecer a perspectiva que será adotada para 

estudo deste princípio. A partir do conceito de mulher, utilizado por Thereza de Lauretis, pode-se distinguir a mulher 

mitológica, criada pelo patriarcado, das mulheres reais, além de avaliar a importância da mulher como categoria de análise das 

relações de gênero. A partir desta perspectiva, verifica-se que a hermenêutica tradicional espelha um viés androcêntrico e 

sexista, razão pela qual, se propõe a leitura do direito a partir de epistemologias feministas e da análise hermenêutica a partir 

do ponto de vista das mulheres. Partindo dos questionamentos de Alda Facio, investiga-se como a repercussão da hierarquia 

de gêneros impacta no conceito de sujeito de direito e na definição de dignidade das pessoas humanas mulheres. Como 

conclusão, utilizando-se das propostas hermenêuticas de Katherine Bartlett, Joan Williams, Alda Facio, Maria José Añon e 

Marina França Santos, se tornou possível desvelar as discriminações de gênero mesmo após as alterações normativas que 

tornam neutro o gênero. Utilizar-se-á o método dedutivo e de revisão teórica e bibliográfica. Os resultados obtidos dão conta 

de que a utilização das epistemologias e hermenêutica jurídica feministas são ferramentas metodológicas úteis para garantir o 

uso do direito como ferramenta para a proteção aos princípios da igualdade e da dignidade das pessoas humanas mulheres.  

 

Palavras-chave: Epistemologia. Hermenêutica. Gênero. Direito. Dignidade. Igualdade. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo se basa en teorías feministas sobre el Derecho, desarrollándose en una perspectiva de protección de los 

derechos fundamentales de las mujeres, desde la propuesta hermenéutica de Alda Facio, buscando demostrar la relevancia del 

análisis de género para garantizar la correcta aplicación de los principios de igualdad y dignidad humana a las mujeres. Por lo 

tanto, inicialmente, trata-se de comprender los conceptos de género presentados por Joan Scott y Judith Butler. Tomando a 

Gerda Lerner y Carole Pateman como marco teórico, se desarrolla la comprensión de lo que actualmente se llama patriarcado, 

com el objetivo de establecer las diferencias de valor atribuidas a hombres y mujeres, a lo masculino e a lo femenino. Tomando 

como referencia el principio de igualdad, el estudio de los logros del movimiento feminista y su relación con el derecho se lleva 

a cabo, con base en los escritos de Frances Olsen, Carol Smart, Isabel Jaramillo y Robin West, para establecer la perspectiva 

que se adoptará para estudiar este principio. Basado en el concepto de mujer utilizado por Thereza de Lauretis, se puede 

distinguir a la mujer mitológica, creada por el patriarcado, de la mujer real, además de analizar la importancia de la mujer como 

categoría de análisis de las relaciones de género. Desde esta perspectiva, parece que la hermenéutica tradicional refleja um 

sesgo androcéntrico y sexista, por lo que se propone leer le derecho desde las epistemologías feministas y desde el análisis 

hermenéutica desde el punto de vista de la mujer. Com base en las preguntas planteadas por Alda Facio, investigamos cómo la 

repercusión de esta jerarquía de género impacta en el concepto de sujeto de derecho y en la definición de la dignidad humana 

de la mujer. En conclusión, utilizando las propuestas hermenéuticas de Katherine Bartlett, Joan Williams, Alda Facio, Maria 

José Añon y Marina França Santos, se hizo posible descubrir la discriminación de género incluso después de los cambios 

normativos que hacen que el género sea neutral. Se utilizará el método deductivo y la revisión teórica y bibliográfica. Los 

resultados obtenidos muestran que la epistemología y la hermenéutica legal son herramientas metodológicas efectivas para 

garantizar el respeto y la protección a los principios de igualdad y dignidad de la persona humana mujer.  

 

Palabras-clave: Epistemología. Hermenéutica. Género. Derecho. Dignidad, Igualdad 
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ABSTRACT 

 

The present work is based on feminist theories about the Law, examined within a perspective of protection of fundamental 

women's rights taken from Alda Facio's hermeneutic proposal.  It seeks to demonstrate the relevance of gender analysis in order 

to guarantee the correct application of the principles of equality and human dignity to women. It therefore, initially seeks to 

understand the concepts of gender presented by Joan Scott and Judith Butler. Taking Gerda Lerner and Carole Pateman as a 

theoretical framework, the understanding of what is currently called patriarchy is developed further, with the aim of establishing 

the differences in value attributed to men and women, male and female. Taking the principle of equality as a reference, this 

work carries out a study of the achievements of the feminist movement and its relationship with law.  The perspective adopted 

to study this principle is based on the writings of Frances Olsen, Carol Smart, Isabel Jaramillo and Robin West. Based on the 

concept of woman used by Thereza de Lauretis, one can distinguish the mythological woman, created by patriarchy, from real 

women, in addition to analyzing the importance of women as a category of analysis of gender relations. From this perspective, 

it appears that traditional hermeneutics mirrors an androcentric and sexist bias, which is why it is proposed to read the law from 

feminist epistemologies and from an hermeneutics analisys  from the femenine point of view. sight of the woman. Based on 

the questions raised by Alda Facio, we investigate how the repercussion of the gender hierarchy impacts the concept of subject 

of law and the definition of the dignity of the female human person. In conclusion, using the hermeneutic proposals of Katherine 

Bartlett, Joan Williams, Alda Facio, Maria José Añon and Marina França Santos, it became possible to unveil gender 

discrimination even after the normative changes that make gender neutral. The deductive method, the theoretical and 

bibliographic review will be used. The results obtained show that epistemology and legal hermeneutics are effective 

methodological tools to guarantee the respect and protection of the principles of equality and dignity of the female human 

person. 
Keywords: Epistemology. Hermeneutics. Gender. Law. Dignity, Equality. 
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PRÓLOGO 

Esse trabalho é visceral. Sou obrigada a revisar quem eu sou, o que (e não quem) 

eu fui ensinada a ser (com muito amor). Não posso recobrir minha fala com o manto da 

neutralidade. A minha posição não me permite. Não estou no centro. Desejo, sim, acender 

mais uma luz sobre a desigualdade de gêneros, sua origem, suas consequências. Espero 

que, somadas a todas as outras luzes acesas nesta mesma direção e que me guiaram até 

aqui, possamos materializar a igualdade.  

Sou feminista. Ou melhor, como bem esclarece Bell Hooks, defendo o feminismo 

(HOOKS, 2019, p. 63). Sei que me posicionar em um trabalho jurídico é quase um 

suicídio acadêmico, pois viola neutralidade, imparcialidade, objetividade, universalidade. 

Obstrui a verdade, dizem. Mas não posso me esconder atrás de eufemismos (escondendo 

as palavras características, como patriarcado), não vou invisibilizar o feminismo 

(dificultando que esta dissertação possa ser localizada por termos de busca em pesquisas 

na internet, por exemplo). Não vou me submeter às violações que tento combater para 

poder falar delas.  

Para os que estão iniciando, esclareço: o feminismo não é um discurso de ódio ao 

sexo oposto. É (sim, reconheço) muitas vezes, uma fala cheia de raiva, de uma voz cheia 

de dor, porque cansa lutar e se ferir todos os dias com o “micro machismo”, que interfere 

em cada simples decisão cotidiana de toda mulher. E me pergunto se tem como ser 

diferente se cada uma das mais simples decisões de nossas vidas é significada a partir de 

nossos corpos. Se vou andar na rua, a que horas posso andar, que roupa irei usar, que 

lugares posso frequentar, tudo definido pelo gênero que me definiram.  

Passei dias pensando em meninas de 10 anos. Abraçando as minhas meninas. 

Lembrando a menina que eu fui. E minhas meninas florescem, abraçando pelúcias. 

Florescem em corpos. Corpos sem paz, sem descanso contra abusos de todas as espécies. 

Somos corpos que não se pertencem, dizem.  

Nos adestram através do medo. É esse medo constante que permeia cada mulher, 

com o qual temos que conviver em todos os momentos de nossa vida. É também uma voz 

interior reverberando um discurso exterior que me diz que eu não sou capaz, que não é 

para mim, que nada do que eu fizer vai mudar porque isso é um fato, é biológico, é uma 

verdade. É um desconforto constante me sentir inadequada ao meu corpo, ao lugar que 

ocupo, ao respeito que exijo. Me fortalece pensar que mulheres saíram de sua dor para 
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fortalecer outras mulheres. Me fortalece as vozes e existências de mulheres que falam. Eu 

falo sobre elas. Eu falo com elas. Eu falo para elas. Eu falo por elas. Minha presença 

ofende. Mas eu não sinto muito. Não mais. Não vou pedir licença. Não vou pedir 

desculpas. Minha fala é política. Tenho um com promisso político com o feminismo. E 

pronto, tenho dito.   



16 
 

INTRODUÇÃO 

 

Inicio este trabalho com uma pergunta que me foi feita: “você é uma jurista 

feminista ou uma feminista jurista?” Essa pergunta ficou sem resposta. Não porque eu 

não saiba quem eu sou (não que eu saiba quem eu sou, também). Mas a reflexão sobre o 

sentido da pergunta foi o que me calou. Não quero tanto me ater ao gramatical, no sentido 

de buscar o significado que teria a ordem das palavras, se isso alteraria ou não o conteúdo, 

trazendo mais relevo a um ou a outro aspecto. Atenho-me mais aos inúmeros pontos 

obscuros contidos na frase, às inúmeras invisibilidades que ela contém. O direito é 

patriarcal (discutiremos isto) e, por isso, o que me ressoa é o questionamento implícito 

nesta pergunta: você adequa o seu feminismo ao patriarcado (colocando-o a serviço do 

patriarcado – permitindo uma mais rápida validação de sua fala pelo direito) ou o seu 

feminismo cria fissuras no sistema (demonstrando que o direito é patriarcal e exigindo 

que a lei seja cumprida para garantir uma equidade material e não apenas formal e 

escrita)? Se me adequo ao segundo caso, por certo, terei dificuldades de ter reconhecida 

a minha fala como “jurídica”, meu trabalho não será tido como “científico”. Mas, se me 

adequo ao primeiro caso, me perco de mim, perco o sentido daquilo que me propus a fazer 

aqui. 

Essa reflexão me fez voltar ao meu ponto de partida, me preocupando menos com 

a adequação ao sistema jurídico e mais com uma crítica ao sistema, por entender que, se 

para o direito, o feminismo e as epistemologias e propostas hermenêuticas das mulheres 

não são consideradas como saber científico, o problema não está nestes últimos, mas na 

forma como o direito se coloca como ferramenta para manter um sistema de opressão às 

mulheres. Assim, retomando meu Norte, me ponho com toda a parcialidade de um saber 

localizado, sem pretensão de construir verdades, mas de validar meu ponto de vista.  

A minha motivação de pesquisa era compreender como o direito estava sendo 

utilizado para manter a opressão feminina. Diante de tantas notícias cotidianas sobre o 

assunto, apesar da criação de normas de proteção à mulher, porque os resultados dos 

processos judiciais não eram favoráveis às mulheres? E qual a razão dos fundamentos das 

decisões me parecerem não responder à demanda formulada e serem contrários às 

evidências contidas no processo? No meu sentir, a dignidade da pessoa humana das 

mulheres e o princípio da igualdade estariam sendo violados. O gênero não estava sendo 
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utilizado como parâmetro interpretativo. E, sendo-o, seria relevante? Alteraria o resultado 

das decisões? 

Partindo dos estudos do grupo de pesquisa em direito e sexualidade1, visitei uma 

imensidão de estudos sobre sexualidades, este aspecto da dignidade da pessoa humana 

tão pouco explorado pelo direito, o que me permitiu pensar sobre como as construções 

culturais utilizam dados da biologia para forjar pessoas e como, a partir disto, as 

diferenças se transformam em desigualdades, criando hierarquias.  

Importa registrar que esta análise, que parte de outros ramos do saber, se mostra 

essencial quando o que se objetiva é uma visão crítica do direito, inserida no contexto 

histórico, no tempo e no espaço, não o alienando da realidade social. Partindo de um 

“saber situado”, é possível uma crítica à autopoiese do direito, que somente se alimenta 

de seus próprios códigos para preencher seus conceitos e valorar comportamentos. Isto 

acarreta o uso instrumental do direito como ferramenta de manutenção de hierarquias e 

dominações. Mas não é suficiente questionar o direito e criticar suas estruturas. É 

necessário pensar em mudanças na teoria, na prática jurídica, na estrutura, composição e 

funcionamento dos órgãos do judiciário.  

Para tanto, precisei partir de uma revisão bibliográfica, que me permitiu visitar a 

infinidade de conhecimento produzido por mulheres sobre o direito, com epistemologias 

que questionam as bases formadoras do sistema, retornando a este para alargar as bases 

hermenêuticas com interpretações nas quais a mulher seja tomada em consideração. 

Partindo da premissa de que o direito, como instrumento cultural, se utiliza da linguagem 

para comunicar os comandos que prescreve, objetiva-se investigar a influência da 

linguagem, dos signos e significados na interpretação jurídica para descobrir se o gênero, 

enquanto construção cultural, influencia na compreensão daquilo que se entende por 

dignidade e quem se enquadra no conceito de pessoa humana.  

Inicialmente, cumpre explicar o que neste trabalho se denomina por gêneros, ante 

a diversidade de conteúdos utilizados para preencher este signo linguístico. Além disso, 

importa registrar a acepção que será dada aos termos patriarcado e feminismos2, com o 

fim de facilitar a compreensão no contexto em que serão utilizados. Considerando como 

 
1 Grupo de pesquisa “Direito e Sexualidade” da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia 

liderado pelo Professor Dr. Leandro Reinaldo da Cunha com registro no CNPQ 
2 O termo feminismo terá o seu conceito analisado no próximo tópico, mas, apenas para compreensão deste 

contexto, esclareça-se que será adotado o conceito utilizado por Alda Facio que o descreve como um 

movimento social e político que toma consciência das mulheres como coletivo humano oprimido, explorado 

e dominado, levando-as a lutar por uma mudança em todas as estruturas de poder com o objetivo de 

erradicar todas as formas de discriminação e opressão.  



18 
 

pressuposto da sociedade brasileira até os dias atuais a sua estrutura hegemonicamente 

patriarcal3, o que se investiga é se, como consequência, o princípio da dignidade da pessoa 

humana recebe conteúdo diverso, a depender do gênero a que se refere. 

A dignidade da pessoa tem sido aplicada de forma a conferir a essência 

fundamental a cada ser humano? Quem se enquadra no conceito de pessoa humana? A 

pergunta parece de simples solução, mas o que se objetiva é investigar se o gênero, como 

parâmetro interpretativo, pode demonstrar que as pessoas recebem diferente valor, de 

acordo com seu sexo/gênero. Diante disto, surge outra pergunta: o conceito de dignidade 

tem diferente consideração de acordo com o sexo/gênero da pessoa humana? Em caso 

afirmativo, quais as implicações desta variação? Como isto impacta na análise de outros 

princípios, como o da igualdade? Como garantir a equidade? Como estabelecer técnicas 

interpretativas que garantam a efetivação do princípio da igualdade e da dignidade da 

pessoa humana?  

A partir destas questões norteadoras, encontramos nos conceitos de gêneros 

apresentados por Joan Scott e Judith Butler bases para questionar os papéis destinados à 

mulher na sociedade. Entendendo, através das propostas de Gerda Lerner e Carole 

Pateman, como se construiu o patriarcado e a divisão sexual do trabalho, respectivamente, 

possível se tornou pensar nas hierarquias entre os gêneros e na opressão feminina. Por 

isso, a importância dos estudos de gênero, que analisam, não a situação da mulher, mas a 

relação entre homens e mulheres, as hierarquias e opressões, com o fim de erradicá-las, 

garantindo um tratamento equânime entre os sexos-gêneros.  

O estudo do movimento feminista, de como as mulheres passaram a protagonizar 

sua própria história, exigindo o reconhecimento de seus direitos, sob a perspectiva crítica 

das juristas Frances Olsen, Carol Smart, Isabel Jaramillo e Robin West me permitiu 

pensar em como o direito opera para reproduzir uma estrutura de dominação. 

Questionando o sujeito universal, foi possível perceber que este, na verdade, não é um ser 

transcendental, mas se identifica com o homem branco, europeu, cisheterossexual. Este 

paradigma, com seus diversos marcadores identitários utiliza a objetividade, a 

imparcialidade e neutralidade para conferir o status de verdade às suas conclusões. 

Entendendo esta dinâmica, se faz possível desvelar que o que toma como verdade é 

 
3 O conceito de patriarcado será abordado no próximo tópico. Entretanto, apenas para esclarecimento, 

salienta-se que aqui será utilizado o conceito adotado por feministas como Carole Pateman que entendem 

o patriarcado como estrutura sócio-simbólica que organiza as relações de poder com base no sexo biológico, 

e também como um sistema de poder, que compreende que o homem tem mais valor que a mulher.  
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apenas o seu ponto de vista e este marca o lugar de dominação a partir do qual todas os 

demais argumentos, de todas as pessoas que não se identificam com as características 

deste sujeito universal, são tidos por parciais e subjetivos. E como todas as pessoas com 

características diversas desse sujeito são discriminadas por conta de suas diferenças. 

Pensando nisso, entende-se o papel da mulher e sua desconexão com o sujeito universal, 

por conta do sexo-gênero. Portanto, o direito, embasado em premissas que se identificam 

com o sujeito universal, se torna excludente de outras existências. E como explicar as 

normas protetivas à mulher, os direitos conferidos à mulher? Como conciliá-los com essas 

conclusões? 

Tendo como alicerce Thereza de Lauretis, pode-se pensar acerca da criação da 

“Mulher” paradigma, construção social a partir da qual todas as mulheres reais são 

medidas. Este personagem me fez questionar se o termo mulher, contido na lei, trata, em 

verdade, desta “Mulher” mitológica, o que retiraria a proteção jurídica de todas as 

mulheres que não se enquadram nesse ideal.  

Pensando a conjunção de saberes localizados, posicionados, que garantem uma 

visão parcial da verdade, busca-se ampliar os conceitos jurídicos para caber todas as 

mulheres, com a incorporação das epistemologias e propostas hermenêuticas feitas a 

partir do ponto de vista das mulheres.  

Trazendo as propostas hermenêuticas “com lentes de gênero” (FACIO, 1992, p. 

14) formuladas por Katherine Bartlett, Joan Williams, Alda Facio, Maria José Añon e 

Marina França Santos, foi possível a investigação do viés androcêntrico, sua denúncia e 

a incorporação de propostas de soluções equânimes, capazes de visibilizar as mulheres 

reais contidas nos casos concretos, afastando a “Mulher” ideal, compreendendo o 

princípio da igualdade em seu aspecto relacional, que exige que a pessoa seja considerada 

em sua subjetividade, e não a partir de estereótipos, que produzem desigualdades e 

discriminações.  

Como solução, portanto, pensamos que o empoderamento, com as suas vertentes 

de “poder para”, “poder com” e “autopoder” (SARDENBERG, 2018), conjugado com a 

representatividade e a aplicação de uma hermenêutica que utilize o gênero como categoria 

de análise dos casos podem ser capazes de fazer com que o direito cumpra o seu papel de 

harmonizar relações e promover a justiça.  

Saliento que o recorte deste trabalho se dará para a análise com ênfase na 

perspectiva de gênero. Entretanto, o ser humano universal não é só macho, como já 

pontuado. Ele é branco, cisheterossexual, burguês, europeu, católico. Esses outros 
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recortes, formadores da individualidade, da avenida identitária, quando do caso concreto, 

devem ser analisados em conjunto, para permitir a real dimensão do acidente opressor 

que se dá nas encruzilhadas, nas quais ocorrem as colisões dessas estruturas 

(AKOTIRENE, 2019). Reconhecendo que a limitação deste trabalho (que põe ênfase 

unicamente em apenas uma destas estruturas - gênero) registro que este recorte tem o 

caráter exclusivamente metodológico com o objetivo de visibilizar, de forma mais 

detalhada, esta específica avenida de opressão, ciente de que, nas encruzilhadas, essas 

estruturas não podem ser separadas porque não há como segmentar identidade. 

Portanto, este recorte se reconhece limitado, sabendo que o estudo das avenidas 

de opressão não se faz isoladamente, sendo essencial uma análise interseccional para 

garantir uma abrangência maior das múltiplas existências e dos direitos a estas inerentes. 

Também não se pretende, aqui, responder a todos os questionamentos, 

principalmente considerando que este trabalho se realizou, em sua primeira parte, 

essencialmente a partir de uma literatura estrangeira, o que acarreta uma visão limitada 

das interpretações possíveis para explicar as causas da hierarquia entre os sexos/gêneros. 

O que importa é seguir questionando esse sistema que nos oprime e mata. É pensar em 

como esse sistema se altera, altera suas normas, mas segue legitimando as violências de 

gênero. O que importa é seguir constrangendo o direito quando este se coloca como 

ferramenta de opressão. As relações são dinâmicas, por isso, sempre teremos novas 

perguntas e novas respostas, formuladas a partir de diferentes pontos de vista.  

Feito este recorte, o qual deve ser utilizado para a leitura deste trabalho, ressalto 

que a construção de gêneros e mulheres como categorias de análise é importante para o 

estudo das relações entre homens e mulheres. A formação densidade dos estudos 

feministas acerca do tema para elaboração de pensamentos independentes, de conceitos, 

de uma nova hermenêutica é fruto deste esforço.  

Por fim, importante destacar que procurei discutir para além daquilo que já está 

iluminado pelo direito. Por isso, não se verá aqui uma análise de normas nacionais e 

internacionais de direitos humanos e de direitos das mulheres, especificamente. Não 

quero discutir estas normas. Isto já é feito amplamente pelo direito. Estas normas já estão 

visíveis. Quero colocar luz na forma como estas normas são interpretadas. Quero enfatizar 

como as instituições podem utilizar a norma, muitas vezes, de forma retórica, para afirmar 

a existência de regulação, sem a garantia de efetivação destes direitos. Outras vezes, 

ainda, o uso das normas é destinado a produzir apagamentos de discursos. Este é o foco 

deste trabalho. Pensar naquilo que está oculto e como isso se desvela com a interpretação. 
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O que se objetiva é verificar se o direito está aberto para a efetiva proteção da mulher, o 

que implica em ouvir a mulher, para garantir que a norma, ao ser aplicada, responda às 

suas necessidades. O direito trabalha com a aplicação das normas. O que se pretende é 

verificar se as normas já existentes, de proteção à mulher, estão sendo analisadas a partir 

de uma perspectiva feminista, feita por mulheres, para mulheres.  

Uma hermenêutica que desconsidere as epistemologias feministas, como muitas 

vezes ocorre no direito, gera o silenciamento das mulheres. Assim, sob o argumento de 

que “já existe lei”, viola-se direitos. A norma vigente não é aplicada pelas instituições. A 

hermenêutica tradicional diz que a norma existente não se subsume ao caso ou que não 

há provas suficientes dos fatos. Uma lei que diz sem compromisso com resultados. E é 

isto o que me preocupa. De que adianta tantas normas para resguardar os direitos das 

mulheres, com textos bem elaborados, se não há efetividade? Precisamos de novos textos 

ou de um novo olhar sobre os que já existem? 

Por isso, me reservo ao direito de não tratar de forma mais detalhada das normas 

em si e de me preocupar em visibilizar uma tão extensa produção intelectual que me 

ensinou a ler a lei sob a ótica das mulheres. É essa leitura que quero trazer. Essa a luz que 

pretendo apontar para trabalhos tão bem fundamentados de diversas mulheres. As normas 

já são populares no direito. Entretanto, estas precisam ser lidas e interpretadas com “lentes 

de gênero", para garantir sua eficácia. 

Por fim, faço uma importante ressalva: 

Sou mulher. Falarei em primeira pessoa. Serei francamente parcial. Como bem 

disse Maya Angelou, seria tolice não estar do meu próprio lado. Mas nada disso significa 

falta de critério científico. Não trabalharei com uma ciência cartesiana. Acho que as 

premissas de Descartes são falhas. Não há uma única verdade. Há a verdade de quem fala, 

de acordo com seus princípios, sua conjuntura social, familiar, suas referências. Por este 

mesmo motivo, não há neutralidade. Somos impregnados e vemos a realidade de acordo 

com nossos princípios, valores, conjuntura, referências. Quero com o presente trabalho 

investigar a lei, investigar a interpretação que atualmente lhe é conferida para verificar se 

o gênero do sujeito é relevante, podendo gerar diferenças quando da interpretação e 

aplicação da norma.  

Talvez você que me lê já saiba tudo sobre mim (e sobre o que eu vou escrever) 

antes mesmo de me conhecer (e ler este trabalho) porque tem um “a” no fim do meu 

primeiro nome. Eu sou mulher, repito. A minha existência, a minha voz, o meu pensar 

passam pelo meu corpo, dependem do meu corpo e da leitura que o mundo faz do corpo 
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feminino. Por esta cultura, o meu corpo fala antes de minha voz. Desejo subverter esta 

ordem, para que todas as mulheres sejam ouvidas antes de julgadas e condenadas a serem 

reduzidas aos corpos nos quais se encontram encapsuladas. 
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1 A IMPORTÂNCIA DAS LINGUAGENS: DEFINIÇÕES E DISPUTA 

NARRATIVA  

Somos seres comunicantes. Desde o início da espécie humana, nos comunicamos. 

Ruídos, símbolos, desenhos, sons, linguagem. Exprimimos sons e dotamos estes de 

significados. E isso é extremamente importante para garantir a comunicação, que é um 

processo de fala e escuta, de transmissão de informações e conhecimentos. Através da 

linguagem, conseguimos expressar nossos pensamentos, interagir, ultrapassar gerações, 

garantindo a formação da cultura, através da transmissão de uma gama de valores, 

costumes e saberes.  

Dotamos os signos de significados. E estes são estabelecidos por quem pode 

exercer um domínio ou uma influência tal que diga como um determinado objeto deve 

ser nomeado e que um sentimento tal deve ser designado desta forma. Pensamos o mundo 

a partir de um horizonte dado, portanto. E esse horizonte é masculino. Reis, Papas, 

Governantes, dirigentes de meios de comunicação, pais de família. A nossa linguagem se 

formou e evoluiu por uma ótica gendrada. Os nossos valores culturais se tornaram, 

portanto, “a corporificação da subjetividade masculina” (RICH, 2010, p. 25) 

Partindo do pressuposto de que a linguagem não é neutra, o direito, que utiliza a 

linguagem como ferramenta, também não o é. Pensar na neutralidade apenas promove o 

silenciamento de tudo o que não se encaixa no padrão posto como parâmetro, apagando 

outras formas de existência, deixando ocultos os interesses e objetivos jurídicos tidos por 

universais, como bem denuncia Baggenstoss (2019). 

Facio (1992) nos coloca a importância da linguagem como uma das principais 

formas de comunicação e de se transmitir hábitos, como poder de elaborar conceitos e 

conformar a cultura e os valores que norteiam a sociedade. Por isso, considerando que a 

nossa sociedade foi (e é) dominada por homens (seres humanos machos), a linguagem, 

como ferramenta, foi (e é) utilizada para garantir o poder masculino atribuído a estes. O 

mundo foi pensado pelos homens e para os homens (brancos, cisheterossexuais, europeus, 

burgueses). Este se tornou a referência de ser humano, invisibilizando as mulheres (e 

todas as demais existências desviantes do padrão), fazendo com que a forma de perceber 

o mundo se dê a partir de um viés androcêntrico. Como esclarece Salete Maria da Silva 

(2015), isto implica em perceber o ser humano do gênero masculino com referência para 

todos os campos do saber e para todas as esferas de relevância para a formação da cultura 

e da sociedade, focando apenas nos seus interesses e partindo unicamente da perspectiva 

masculina para a compreensão do mundo, tomando-a por imparcial, objetiva e universal. 
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Nestes termos, adotar definições que não partam de uma perspectiva masculina é 

importante para demonstrar que esta é apenas uma perspectiva possível. Relevante, 

portanto, considerar e validar a perspectiva das mulheres (definiremos o que entendemos 

por mulheres), nomeando aquilo que as oprime, o que pensam e sentem, para que esta 

também seja parte da cultura, transmitindo-se a cada geração (FACIO, 1992).  

Por isso, tendo em mente a importância de considerar a mulher como produtora 

de discurso, como formadora de ideias, o que se sugere é a adoção de um novo paradigma, 

que tome em conta, também, a perspectiva das mulheres. Assim, a disputa narrativa que 

ora se defende parte das concepções teóricas acerca dos conceitos de sexos, gêneros e 

mulheres, visando a ampliação ou a garantia de direitos das mulheres em uma sociedade 

na qual as discriminações já se encontram cristalizadas e são, até mesmo, amparadas pelo 

direito (RUIZ, 2009). Como conceitos abertos, estas categorias ganham novos 

significados no tempo e no espaço, de acordo com as mudanças sociais e culturais. Assim, 

o que se objetiva é garantir que estes conceitos não se configurem em descrições, 

permanecendo politicamente significativos (RUIZ, 2009). Portanto, antes de adentrar no 

estudo sobre a influência do gênero na interpretação dos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da igualdade, cabe a análise daquilo que aqui se entende por gêneros e 

mulheres, com o fim de demonstrar que estes não são conceitos neutros quando se analisa 

dignidade, quando se considera quem é pessoa humana. E, para melhor compreensão dos 

estudos dos gêneros, importante perscrutar os conceitos de feminismos e de patriarcado 

e de como estes influenciam a formação dos conceitos de gêneros e de sexo biológico. 

Escrutinar o patriarcado é investigar as consequências de se colocar o ser humano do sexo 

masculino como parâmetro representativo da humanidade, registrando que as diferenças 

culturais, que criam hierarquias entre os sexos/gêneros, não se embasam em critérios 

biológicos (não sendo, portanto, imutáveis e inquestionáveis). Pontuado isto, surge a 

importância de debater quem seria o sujeito do feminismo, além de absorver as críticas e 

sugestões da análise feminista do direito.  

 

1.1 SEXUALIDADES 

O preenchimento de qualquer formulário de identificação questiona o sexo do 

indivíduo que o preenche. Mas traz como opção de preenchimento o gênero. Geralmente, 

apenas dois. Desde antes mesmo do nascimento, já se estabelece um conjunto estruturado 
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em torno dos sexos, numa divisão binária e com fronteiras bem definidas, de margens não 

intercambiáveis.  

A sexualidade, entendida como a expressão individual dos desejos dos sujeitos, 

permeia diversos aspectos da existência humana, considerando que estes desejos são 

vivenciados de acordo com a posicionalidade histórica, social e política dos indivíduos. 

Portanto, também a sexualidade é utilizada para garantir a formatação da estrutura social, 

ditando a posição de cada indivíduo, os espaços que podem ser ocupados, as funções que 

podem ou devem desempenhar, o que se dá pela regulação de comportamentos, através 

de mandamentos descritivos e prescritivos. Para garantir o funcionamento social, além 

das instituições sociais, como a família, a escola, a igreja, também o Estado se encarrega 

da regulação dos comportamentos sexuais. E o direito, como parte da estrutura estatal, 

dita normas relativas à sexualidade. E não poderia se dar de forma diversa.  

A sexualidade é um dos aspectos da personalidade, e, como tal, deve ser 

resguardada, em nome da preservação da dignidade da pessoa humana. Convém, 

entretanto, ressaltar que a organização social, como posta, se estabelece de forma 

hierárquica, tomando como normal os comportamentos parametrizados ou prescritos pelo 

grupo majoritário, estabelecendo relações de dominação/opressão para com os grupos 

subalternalizados e de exclusão para aqueles que não se adequam ao padrão dicotômico. 

Estas hierarquias sociais, baseadas no padrão binário, também serão refletidas nos sexos 

(homem e mulher) e nos gêneros (masculino e feminino), com repercussões na esfera 

jurídica das pessoas envolvidas, pessoas “de carne e osso”, com suas subjetivas 

sexualidades parametrizadas, portanto, para se adequarem ao conceito de sujeito de 

direito.  

Nestes termos, o gênero acaba por definir a atuação de cada sexo na sociedade, 

servindo de suporte para todas as organizações sociais. Assim, os códigos 

comportamentais que ligam o gênero masculino ao homem e o feminino à mulher passam 

a fazer parte de toda estrutura social, sendo exigido o comportamento de acordo com o 

padrão estabelecido. Desta forma, se estabelece na sociedade patriarcal uma organização 

de acordo com a qual o homem, em virtude de suas características biológicas, seria, 

naturalmente, o dominante (LERNER, 2019). Portanto, importante a distinção entre sexo 

e gênero para desvelar a ideologia androcêntrica presente nos discursos biologicistas, que 

tratam os papéis de gênero como inerentes ao sexo, desbordando na submissão da mulher 

ao homem (FACIO e FRIES 2005). 
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Saliente-se, de início, que relações que serão objeto deste estudo fazem um recorte 

exclusivamente da concepção dicotômica posta que divide os gêneros entre masculino x 

feminino e os sexos entre homem x mulher (apesar de não concordarmos com esta4), 

unicamente para fins de contorno epistemológico, dada a complexidade dos temas 

relacionados à sexualidade. E, sendo a sexualidade um dos elementos constituintes da 

personalidade e da individualidade, necessário sua adequada compreensão para o integral 

respeito à dignidade da pessoa humana, que se reflete dos atos mais coloquiais (como o 

banheiro “adequado” para uso de cada pessoa ou o seu reconhecimento pelo nome social) 

aos mais complexos (como a garantia e o acesso a direitos fundamentais) (CUNHA, 

2018b).  

Convém, preliminarmente, a delimitação dos conceitos que serão utilizados, para 

evitar a equivocada compreensão do que se diz, tão corrente quando se trata deste tema, 

inclusive para que se especifique aquilo que se compreende por homem e por mulher 

(termo que será complementado quando da análise do sujeito do feminismo). Assim, 

seguimos numa breve análise5, introdutória do tema central, daquilo que se entende por 

sexos, heterossexualidade compulsória, mulher trans, gêneros, corpos e performance. 

1.1.1 Sexos 

A palavra sexo é utilizada em nosso vocabulário com, ao menos, três principais 

significados, a saber: designando o ato sexual; designando a configuração anatômica das 

pessoas (homem ou mulher) e designando o gênero (feminino ou masculino), sendo 

utilizado, nestes últimos dois casos, como um dos elementos identificadores da pessoa na 

sociedade (CUNHA, 2015). Perpassando pelos conceitos científicos de sexo gonodal, 

sexo hormonal, sexo genético ou cromossômico e sexo anatômico, Cunha (2015) nos 

demonstra a complexidade de se atribuir significados às palavras homem e mulher pela 

 
4 Todas as formas de viver a sexualidade merecem um estudo mais aprofundado ou, ao menos, uma pesquisa 

inicial para a compreensão da relevância de cada uma delas. Como este trabalho tem um recorte de estudo 

sobre a dicotomia homem x mulher, apenas faremos menção aos termos sem a preocupação de defini-los, 

com o intuito de tornar visível a diversidade de existências da sexualidade com o intuito de que se perceba 

que reduzi-lo ao binarismo, como se faz no presente estudo, somente pode ocorrer como opção 

metodológica de aprofundamento em um tema, jamais como uma forma de excluir a multiplicidade de 

questões que fazem parte deste universo. 

Para um primeiro contato com as denominações utilizadas neste trabalho, sugiro Colling (2018). 
5 Diz-se breve em respeito aos extensos estudos acerca de cada um destes temas, realizados pelas mais 

diversas áreas do saber, a exemplo da biologia, biogenética, antropologia, psicologia, sociologia, 

pedagogia. Esta análise interdisciplinar permite uma melhor compreensão sobre o tema. Para este estudo, 

entretanto, apenas um breve recorte destes pensamentos será explanado, apenas para garantir a correta 

compreensão das expressões que serão aqui utilizadas, o que se faz essencial para o desenvolvimento deste 

trabalho.  
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escolha de um desses conceitos, concluindo que a eleição de qualquer destes decorre de 

mera convenção social (ou da escolha do dominante), limitadora da realidade, portanto.  

A definição de sexo usualmente utilizada para identificação social é aquela 

lastreada no sexo anatômico ou genital. Este pode ser definido como uma estrutura 

binária, a qual pode ser compreendida a partir das características biológicas do indivíduo 

quando do seu nascimento. Esta estrutura permite a classificação da pessoa como 

“homem/macho (aqueles dotados de pênis e saco escrotal) e mulheres/fêmeas (nascidas 

com vagina)”, de acordo com a declaração do médico, aposta na Declaração de Nascido 

Vivo, com reflexos que serão sentidos durante toda a sua existência (CUNHA, 2018a). 

Sexo es la palabra que generalmente se usa para hacer alusión a las 

diferencias biológicas relacionadas con la reproducción y otros rasgos 

físicos y fisiológicos entre los seres humanos. El sexo, como parámetro 

para crear categorías, distingue entre hombres y mujeres o, en otras 

palabras, entre machos y hembras de la especie humana. 

(JARAMILLO, 2000, p. 105) 

O que se observa, portanto, é que os aspectos biológicos são interpretados pela 

cultura, apropriando-se destes e utilizando-os como justificativa para embasar 

posicionamentos políticos, para determinar a organização social e a posição de cada 

pessoa nesta estrutura. Esta estrutura gerativa ambivalente formada pela relação entre 

cultura e natureza foi objeto de crítica pelo feminismo, que, analisando a conexão entre 

cultura, natureza e política (sociedade), iniciou um novo discurso, atrelando o sexo ao 

componente biológico e o gênero ao componente cultural. (STOLCKE, 2004). O objetivo 

desta distinção seria demonstrar que as características biológicas não definem as 

identidades, que são influenciadas pelos aspectos sociais e culturais. Observe-se, 

entretanto, que também esta estrutura utiliza a dicotomia e o binarismo com polos opostos 

para marcar a separação entre os sexos e os gêneros, como se a estrutura biológica 

somente comportasse os sexos (mulher e homem), aos quais podem ser imputadas 

características comportamentais também binárias, ligadas aos gêneros (feminino e 

masculino).  

Fueron las críticas feministas modernas de la ciencia quienes 

comenzaron a desafiar el discurso científico positivista convencional 

según el cual el “sexo” era un “hecho” natural y, por lo tanto, universal 

de la especie humana. Esta crítica feminista de la ciencia se inspiró en 

la conceptualización del género como disociado del sexo pero también 

introdujo nuevos interrogantes acerca de la relación entre ciencia, 

naturaleza y política. La ciencia no es nunca neutra sino que la relación 

entre los modelos objetivos que formulan los científicos y la “realidad” 



28 
 

natural está mediada por valores e intereses sociales. (STOLCKE, 2004, 

p. 97) 

Entretanto, esta compreensão binária se mostra deficiente, pois não abrange os 

intersexuais, pessoas que nascem com traços de ambos os órgãos sexuais ou com genitália 

indefinida, não sendo possível o seu enquadramento em nenhum dos dois sexos. Neste 

sentido, de acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, esta definição 

mostra-se insuficiente, por não reconhecer “a existência de outras categorias que não se 

encaixam dentro do binário mulher/homem”6. Se mostra, ainda, discriminatória para com 

as pessoas que possuem esta condição genética, antes consideradas aberrações, frutos do 

pecado ou do crime em um dado momento histórico, o que impacta no conceito social 

marcando diversas gerações, fazendo com que, atualmente, optem por delicadas cirurgias 

para adequação a um dos sexos binários, muitas vezes sem considerar a identidade de 

gênero desta pessoa (CUNHA, 2015). 

A intersexualidade permite desnudar a prevalência do condicionamento 

sociocultural sobre o sexo biológico, quando se exige que, ainda criança, a pessoa se 

submeta à realização de tratamento médico para adequação ao padrão binário 

(STOLCKE, 2004). Não apenas isto, exige-se a adequação dos corpos àquilo considerado 

como normal para o padrão estabelecido, como o tamanho ideal dos órgãos sexuais. 

Aunque pueda parecer a primera vista que los expertos tratasen 

simplemente de adaptar la anatomía sexual de una persona a su género 

asignado, en el diagnóstico de los intersexos se infiltran ideales 

culturales que están basados en el modelo bio-sexual dualista e incluso 

supuestos con respecto en especial a los genitales “normales” del varón. 

En la asignación del género del recién nacido se suelen emplear dos 

tipos de indicadores, uno biológico y otro cultural, a saber, el análisis 

cromosómico, por un lado, y no cualquier pene sino el tamaño 

“adecuado” del mismo, por el otro. En el caso de intersexos congénitos 

el objetivo psico-médico consiste en “normalizar” los genitales 

“anormales” mediante una intervención quirúrgica temprana y la 

administración posterior de las hormonas correspondientes. Aunque el 

bebé posea el cromosoma Y si su pene es considerado demasiado 

pequeño, la tendencia es a transformarlo en femenino. Es decir, el 

género “normal” no depende apenas de poseer o no un pene sino de si 

el pene es, además, de un tamaño normal. (STOLCKE, 2004, p. 88). 

Portanto, o que se pretende clarificar é que, apesar da inegável existência de 

aspectos biológicos, estes não são tomados de forma neutra. E isto se diz porque estes 

aspectos são interpretados de acordo com os valores e interesses socioculturais de quem 

 
6 Cf. “Parecer Consultivo OC-24/17” da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH, 2017, p. 

15).  
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faz a análise destes dados e de quem pode dizer a validade dos sistemas simbólicos e o 

valor de cada um dos componentes neste sistema de classificação de pessoas (STOLCKE, 

2004). Isto se verifica, inclusive, quando da escolha daquilo que se denomina por sexo 

jurídico, que é aquele constante da certidão de nascimento, de acordo com os critérios 

elencados nas normas de regência. Este deveria coincidir (mas não necessariamente 

coincidente) com o sexo anatômico (CUNHA, 2015) e servirá de base para a concessão 

de direitos.  

Importante registrar que as análises bioarqueológicas e bioantropológicas de 

esqueletos, a exemplo dos estudos realizados por Pamela L. Geller, demonstram a 

existência de, pelo menos, cinco categorias sexuais. Tal constatação põe luz ao fato de 

ser cultural a decisão do pesquisador de enquadramento binário das categorias sexuais, 

considerando, ainda, o seu contexto histórico e cultural, partindo do entendimento de que 

os elementos considerados para a diferenciação entre os sexos não são universais 

(GONTIJO, 2018). 

Denota-se que o conceito de sexo é construção cultural, seja pela escolha do 

conceito científico que será utilizado como parâmetro para a identificação social, seja 

pelo binarismo no qual se lastreia e que causa apagamento de uma existência, exigindo o 

seu enquadramento como requisito para garantia de sua identificação social. O binarismo, 

como será abordado neste trabalho, é utilizado com o intuito de criar fronteiras bem 

definidas, para permitir a identificação das pessoas com os grupos determinados, 

atribuindo aos órgãos sexuais funções exclusivamente reprodutivas, enfatizando a divisão 

do trabalho da carne (PRECIADO, 2011).  

Para os estudos de sexualidade, observa-se a necessidade de distinção entre os 

aspectos biológicos e culturais, sendo a designação sexo atrelada ao aspecto biológico, 

aferível através de critérios científicos, atentando-se para a inexistência dos limites 

impostos pelo binarismo. Denuncia-se, também, que não há uma leitura desprovida de 

interpretação para análise dos dados biológicos, o que implica na consideração de que os 

dados dos aparelhos genitais e reprodutivos, apesar de serem dados da natureza, serão 

valorados de acordo com interpretações socioculturais e políticas. Portanto, a 

diferenciação que se objetiva entre sexo e gênero, em verdade, é uma denúncia de como 

os dados na natureza são apropriados pela cultura. “En lugar de indagar acerca la 

relación entre sexo y género habría que preguntarse sobre las circunstancias históricas 

en que el dualismo sexual biológico y la sexualidad pueden tener consecuencias sócio-

políticas y de género” (STOLCKE, 2004, p. 93). O objetivo desta definição, para os 
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estudos de sexualidade, é colocar luz sobre o fato de que as estruturas de poder utilizam 

o sexo biológico para fundamentar as classificações hierárquicas que criam as 

desigualdades que estruturam o sistema simbólico sociocultural de gênero. Por isso, frisa-

se ser impreciso o uso da palavra sexo para designar o comportamento social, porque os 

comportamentos são dados culturais não atrelados à biologia, mas fruto do convívio 

social.  

1.1.2 Heterossexualidade Compulsória 

No contexto social, a heterossexualidade é o padrão adotado para definir o 

comportamento normalizado, pois tido como da natureza dos corpos e, portanto, 

protegido e incentivado. Assim, a ideia de que a sexualidade tem como função a 

procriação, que deve se dar no casamento entre pessoas de sexos distintos, embasam o 

pensamento de que a heterossexualidade é o padrão que define a normalidade. Disto 

derivou, inclusive, a patologização da homossexualidade, em 1948, com a sua inclusão 

no Código Internacional de Doenças (CID), pela Organização Mundial de Saúde, 

enquadrando-a no Código 302, denominando-o “homossexualismo”, subcategoria de 

“desvio ou transtorno mental”, da categoria “personalidade patológica” (LAURENTI, 

1984).  

A prática clínica tem visto com frequência sua missão como sendo o 

reparo de indivíduos que de algum modo perderam o rumo de seu 

objetivo “biológico”. Transformando a lei moral em lei científica, a 

prática clínica agiu para impor a convenção sexual sobre seus 

participantes indisciplinados. Nesse sentido, a psicanálise tornou-se, 

com frequência, mais do que uma teoria dos mecanismos de reprodução 

de arranjos sexuais; ela mesma foi um destes mecanismos (RUNIN, 

1993, p. 13/14). 

 

A homossexualidade somente deixou de ser considerada transtorno mental em 

1973, com a sua retirada do DSM (Diagnostic and Statistical Manula of Mental 

Disorders) pela Associação Americana de Psiquiatria, mas somente foi excluída do CID 

em 1990 (CLAM, 2014). A despatologização da homossexualidade também traz como 

consequência a possibilidade de se pensar outras formas de viver a sexualidade para além 

da heterossexualidade, denunciando que este conceito estaria mais atrelado à cultura e a 

um projeto político do que à natureza, à biologia. Esta designação, entretanto, ainda 

produz efeitos no status social das pessoas homossexuais, dificultando o seu acesso a 

direitos fundamentais. 
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Hodiernamente se concebe o conceito de heterossexualidade compulsória, 

cunhado por Adrienne Rich, em 1980, considerando que o padrão heterossexual, é, além 

de normalizado, imposto pela sociedade à mulher, sendo o seu corpo propriedade 

masculina, e a sua liberdade uma ameaça à família, à religião e ao Estado (RICH, 2010). 

Portanto, a sexualidade feminina precisa ser controlada (inclusive pela lei) e a sua 

liberdade, combatida, com a atribuição de consequências sociais negativas a quem não se 

alinha a este padrão (exemplo do que ocorre com as mães solo e com as lésbicas). Desta 

forma, a heterossexualidade, sendo uma construção social e cultural7, atuaria como 

ferramenta de controle de corpos femininos, postos à disposição dos homens, de forma 

dócil (pelo controle da consciência – idealização do amor romântico) ou através da 

repressão, pela força, expressada nas diversas formas elencadas por RICH (2010, p. 

23/24), como a punição ao adultério e à masturbação, o estupro, o casamento infantil, a 

prostituição, o controle do aborto, o trabalho doméstico, o código de vestuário, dentre 

outros.  

No que tange à proteção da lei à heterossexualidade, esta é facilmente verificável, 

da própria redação normativa, em especial, no direito de família, sendo tida como 

“natural” a união heterossexual, inclusive sendo, até pouco tempo, posta como requisito 

para a constituição da família e para se contrair matrimônio8.  

A heterossexualidade compulsória, portanto, seria vista como meio para assegurar 

o direito masculino de acesso às mulheres, algo que deve ser combatido. As demais 

formas de orientação sexual não serão analisadas, considerando o recorte metodológico 

deste trabalho.  

1.1.3 Gênero 

A Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher 

realizada pela ONU, em 1995, em Pequim, “consagrou três inovações dotadas de 

potencial transformador na luta pela promoção da situação e dos direitos da mulher” 

(ONU, 1995, p. 149) dentre as quais elenca o conceito de gênero, considerando que este 

permite a análise da situação da mulher em relação ao homem (ganhando um caráter 

relacional) e das origens da desigualdade entre os sexos. 

 
7 Para análise do desejo heterossexual como construção cultural, vide os estudos analisados por Ann Oakley 

(2016), no artigo citado nas referências deste trabalho. 
8 Vide Resolução n. 175, de 13/05/2013, do Conselho Nacional de Justiça, que proíbe os Cartórios de todo 

Brasil de se negar a realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo e de converter em casamentos as 

uniões estáveis homoafetivas.  
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Importante pontuar que, apesar deste avanço, reconhecendo-se a importância do 

uso de um termo específico para diferenciar os aspectos culturais daqueles relacionados 

aos aspectos da biologia e da natureza, o uso do termo, por conta desta mesma função, 

encontrou forte oposição de setores conservadores, que entendem como natural os 

aspectos culturais (aquilo que se entende por ser mulher, ser homem, feminilidade, 

masculinidade, casamento, família), o que fez com que fosse elaborada uma resolução 

posta como apêndice do Programa de Ação elaborado na CEDAW, na qual se afirma que 

o termo deveria ser interpretado, naquele documento, de acordo com o seu “uso comum 

e geralmente aceito”, o que, diante das controvérsias, não deu conta de explicitar o seu 

emprego com caráter revolucionário ou reacionário (SCOTT, 2019b). 

O uso do termo gênero se tornou corrente como referência para análise da situação 

da mulher, como sinônimo de mulher e com o caráter relacional, para estudo da diferença 

cultural por conta dos sexos. O seu conceito não é isento de críticas, possuindo, 

atualmente, diferentes interpretações, de acordo com a linha teórica adotada por cada 

vertente do feminismo e pelos setores mais conservadores da sociedade. Registe-se 

algumas teorias em torno do conceito de gênero consideradas emblemáticas.  

Joan Scott lembra que o uso do termo gênero aparece primeiro entre as feministas 

americanas, obstinadas a conferir um caráter social para a análise das distinções baseadas 

no sexo, indicando “rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de termos como 

“sexo” ou “diferença sexual” (SCOTT, 2019). A autora sustenta que o uso do termo como 

sinônimo de mulheres ou para ocultar o estudo sobre mulheres é utilizado porque denota 

mais neutralidade, erudição e seriedade do que o uso do termo mulheres, afastando-se da 

conotação política que o feminismo possui e se subsumindo ao campo de estudo científico 

das ciências sociais, neutralizando um posicionamento acerca da desigualdade e da 

opressão que o uso do termo mulheres já sugere. Enfim, o termo gênero permite maior 

legitimidade de fala no meio acadêmico que o uso do termo mulheres (SCOTT, 2019).  

Scott assinala que este termo também possui um aspecto relacional, pois, quando 

utilizado para falar sobre as mulheres, também fala sobre homens, na medida em que se 

refere à realidade das mulheres dentro de um mundo androcêntrico (SCOTT, 2019). 

Defende, ainda, que o uso do termo gênero afasta o determinismo biológico, na medida 

em que permite verificar como se produzem as relações sociais e as construções culturais 

em torno de comportamentos e papéis próprios de homens e mulheres. Para a autora, “o 

gênero é, segundo essa definição, uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado” 
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(SCOTT, 2019, 54), que, apesar de útil, não seria suficiente para investigar as razões pelas 

quais se estabelecem relações de opressão e subordinação entre os sexos. 

Scott propõe uma definição do termo entendendo-o constituído de dois aspectos: 

o primeiro, como um dos elementos fundadores das relações sociais (embasando-se nas 

diferenças entre os sexos) e o segundo, como uma forma de significar relações de poder. 

Para a formação da primeira parte do seu conceito, a autora compreende que existem 

quatro subaspectos conectados, que contribuem para a constituição destas relações 

sociais, quais sejam: os símbolos; as normas sociais; as instituições/organizações sociais 

e a identidade subjetiva, os quais serão objeto de breve análise a seguir. (SCOTT, 2019, 

p. 66-69). 

Scott entende que os símbolos utilizados para significar o gênero geralmente 

possuem representações binárias, polares e contraditórias entre si, que remetem a 

inúmeros significados, como metáforas, citando o exemplo de Eva e Maria. Como 

segundo aspecto, as normas surgem para conter a multiplicidade de interpretações, 

conferindo sentido aos símbolos e estabelecendo qual seria a única forma aceitável de 

interpretação, simulando-a como resultado de um consenso (e não de um conflito). Disto 

resulta que esta interpretação põe em evidência uma determinada compreensão do 

símbolo, “de forma categórica e sem equívoco” (SCOTT, 2019, p. 66-69), em 

composição binária, que demonstra o certo e o errado, o que deve ser aceito e o que deve 

ser condenado. Neste ponto, demonstra como as dicotomias se prestam não apenas para 

diferenciar os gêneros opostos, mas para diferenciar comportamentos dentro do próprio 

gênero, dividindo-os entre aqueles que seriam aprovados ou reprovados (SALGADO.J, 

2009), circunscrevendo o comportamento socialmente aceitável (comporte-se como 

Maria, não como Eva). Scott nos relata que estas interpretações dos símbolos se 

convertem em conceitos, que são estabelecidos pelas doutrinas religiosa, educativa, 

científica, política, jurídica, criando normas sociais embasadas neste binarismo, sem 

interseções entre o masculino e o feminino, constitutivas da hierarquia que se estabelece 

entre estes polos, alicerçada nas ideias de fixidade e permanência desta relação.  

Como terceiro aspecto da primeira parte do seu conceito, Scott afirma que as 

instituições e organizações sociais são responsáveis pela formação e difusão dessas 

normas. Assim, para a autora, não só a família reproduz as relações de gênero, mas 

também o mercado de trabalho, a política, a educação, a economia, dentre outros. Desta 

forma, estariam demarcados, inclusive, os espaços que cada gênero poderia ocupar (dos 

quais são exemplos bares, estádios de futebol) e os papéis que deveriam desempenhar 
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nestes espaços (profissões, atividades). O elemento institucional, portanto, também seria 

o responsável por demonstrar a diferença de representatividade entre os gêneros no 

âmbito político, bem como a diferença salarial (SALGADO, J. 2009).   

O quarto aspecto da primeira parte do seu conceito de gênero seria o elemento 

subjetivo (identidade), formado não apenas pelas teorias da psicanálise, mas também pelo 

prisma histórico, pelo exame das organizações e representações culturais situadas no 

tempo e no espaço. (SCOTT, 2019). A vista disto, seria possível verificar a repercussão 

dos estereótipos e dos papéis sociais na formação da personalidade (SALGADO, J. 2009).   

Para a segunda parte desta definição, o gênero pode ser utilizado como categoria 

de análise das relações de poder estabelecidas com base nas diferenças sexuais. Com isso, 

a autora demonstra como esta categoria é útil para realizar uma análise provocativa dos 

aspectos sociais, culturais e históricos de dominação e opressão entre os sexos. Esta parte 

de sua teoria permite pensar a diferença sexual, marcada no corpo, não apenas como um 

objeto, mas como parte da subjetividade do sujeito, que é o agente de sua própria história, 

na qual se estabelecem as relações hierárquicas entre os corpos sexuados (SCOTT, 

2019b). O gênero, para Scott, é a organização social da diferença sexual, dotando de 

significado social e cultural as diferenças anatômicas entre homens e mulheres. 

A própria autora, entretanto, revisando o seu conceito e o uso feito deste em 

diversos estudos, questiona a importância do uso do termo gênero como categoria de 

análise. Scott se dá conta de que o uso do termo gênero deixa de considerar as implicações 

dos aspectos biológicos na formulação do seu próprio conceito quando procura evidenciar 

que as diferenças físicas não justificam as relações sociais. Refere a autora que, desta 

forma, o uso deste conceito acaba permitindo que os psicólogos evolucionistas, fundados 

na neurobiologia e na biologia molecular, retomem os aspectos anatômicos para justificar 

as relações sociais de hierarquia entre os sexos (SCOTT, 2019b). Conclui que a utilização 

do termo gênero, inúmeras vezes utilizado como sinônimo de sexo (perdendo, portanto, 

seu aspecto histórico e cultural) não seria capaz de, sozinho, resolver esta questão. Para 

tanto, sugere o uso dos termos “diferença sexual” e “sexo biológico” para atribuir 

significados aos discursos políticos que constroem os sentidos dos termos “mulher”, 

“homem”, “feminilidade”, “masculinidade”. A sua análise procura clarificar as diferenças 

entre cultura e natureza, enfatizando como esta última, através dos aspectos anatômicos 

e biológicos, é utilizada para fundamentar as relações de hierarquia entre os sexos.  

Saffioti (2019), por seu turno, entende que o gênero não seria uma categoria de 

análise, mas sim uma categoria da prática, pois trata-se de um aspecto da identidade e 
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esta é histórica. Portanto, para se pensar gênero, necessário analisar os seus limites 

estruturais, seus diversos marcadores interseccionais concretamente situados na 

subjetividade, permitindo observar se as opressões se generalizam naquela historicidade, 

sem correr o risco da universalização abstrata. “Ele representa a possibilidade de o ser 

singular incorporar, na práxis, a defesa dos interesses de sua categoria” (SAFFIOTI, 2019, 

p. 145). 

Outra definição de gênero, trazida por Gayle Rubin, o entende como divisão dos 

sexos realizada pela cultura, pelas relações sociais. Aprofunda o seu pensamento 

afirmando que o gênero não apenas obriga uma identificação com o sexo biológico, mas 

também obriga a orientação do desejo sexual para o sexo oposto. Entende que a origem 

da assimetria entre os gêneros (que acarreta a repressão da sexualidade feminina) é a 

reificação da mulher, utilizada como elemento de troca em diversas relações, inclusive 

nos casamentos (RUBIN, 1993). 

Dentre as inúmeras conceituações dadas ao termo gênero, merece destaque aquela 

utilizada pela teórica feminista Gerda Lerner, não apenas pelo seu conteúdo, mas também 

pela sua iniciativa de acrescentar no seu livro “A Criação do Patriarcado” um 

minidicionário, fruto do esforço coletivo de pensadoras feministas, atentas à importância 

de uma linguagem apropriada para a redefinição e correta utilização de termos, tendo 

como objetivo repensar os conceitos existentes a partir de uma ótica feminista, visando 

desconstruir os antigos paradigmas, propondo novos em substituição.  

Gênero é a definição cultural de comportamento definido como 

apropriado aos sexos de cada sociedade, em determinada época. Gênero 

é um conjunto de papéis culturais. É uma fantasia, uma máscara, uma 

camisa de força com a qual homens e mulheres dançam sua dança 

desigual. Infelizmente, o termo é usado tanto no discurso acadêmico 

quanto na mídia como alternável com “sexo”. Na verdade, é provável 

que seu uso público disseminado se deva ao fato de soar mais 

“refinado” do que a simples palavra “sexo”, com suas conotações 

“indecentes”. Tal uso é infeliz, porque esconde e mistifica a diferença 

entre o que é fato biológico – sexo- e o que é criado pela cultura – 

gênero (LERNER, 2019, p. 289) (grifo original). 

De outro turno, é possível verificar representantes de diversos grupos religiosos 

manifestando contrariedade ao que definem como “ideologia de gênero” (expressão 

cunhada na Conferência Episcopal do Peru, em 1998). De acordo com esta acepção, 

gênero é expressão utilizada como sinônimo de sexo biológico, para evitar que se 

confunda com o uso da palavra sexo, no sentido de ato sexual. Manifestando-se contrários 

à legalização do aborto, ao uso de contraceptivos e ao reconhecimento das diferenças 
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entre os conceitos de sexo e gênero, à diversidade sexual e ao reconhecimento de direitos 

a todos aqueles que não obedecem à heteronormatividade e à heterossexualidade 

compulsória, afirmam que assim procedem para a defesa dos valores morais e da família 

tradicional (JUNQUEIRA, 2017). 

O uso da expressão ideologia de gênero, surge como crítica ao pensamento de 

Butler, traduzido no seu livro “Problemas de Gênero”, pois o consideram como a 

“negação de que há uma natureza dada a cada um dos seres humanos por seu capital 

genético” (CONFERÊNCIA EPISCOPAL PERUANA, 1998). Criticando o pensamento 

feminista, afirmando que este, em verdade, não pretende a garantia de direitos para as 

mulheres, mas sim destruir a sociedade, tendo como alvo inicial a família e a educação 

das crianças, afirmam que as ações feministas teriam como objetivo abolir as diferenças 

sexuais dadas pela natureza humana, separar a mulher do homem e descaracterizar aquilo 

que entendem por missão da mulher na família.  

Para fornecer base teórica a este pensamento, durante a Conferência Episcopal do 

Peru, foi elaborado o documento “ideologia de gênero: seus perigos e alcances”, no qual 

se defende que mulher é sinônimo de família, compreendendo que o que seria de interesse 

desta, é interesse também daquela. Advoga, também, em defesa do conceito de “mulheres 

verdadeiras”, “mulheres comuns e correntes”, considerando todas as demais existências 

como desviantes (em especial, aquelas relacionadas à orientação sexual) e, portanto, 

passíveis de reprimenda e não dignas de proteção ou direitos. Por conta disto, o 

documento apresenta crítica ao uso da expressão “papéis de gênero”, utilizada por Butler 

no seu livro já citado, por considerar que os comportamentos são da natureza do sexo 

biológico, sugerindo a sua substituição pelo termo “vocação”, que conceitua como “algo 

autêntico, não artificial, um chamado para ser o que somos” (CONFERÊNCIA 

EPISCOPAL PERUANA, 1998). Neste sentido, defende a maternidade como vocação da 

mulher, afirmando que a relação da mãe com o filho define a mulher, impondo-lhe 

responsabilidades, entendendo como nociva a desvinculação da mulher dos papéis de 

esposa e mãe, pois iria de encontro à sua própria natureza biológica. Em resumo, segundo 

esta acepção, o termo gênero deve ser empregado para conformar o comportamento ao 

sexo biológico, não sendo adequado o seu uso como categoria analítica que busca 

demonstrar as diferenças entre natureza e cultura (JUNQUEIRA, 2017). 

Esta corrente, portanto, se opõe às pautas igualitárias, inclusivas e 

antidiscriminatórias utilizando o terror moral como meio de cooptar a opinião pública 

para garantia da manutenção do status quo. Por este motivo, por exemplo, que combate a 
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educação sexual nas escolas. Uma educação que pretende o reconhecimento da cidadania 

das pessoas de diversas identidades e orientações sexuais, que demonstra as 

desigualdades entre os gêneros e pretende a prevenção do incesto, do abuso sexual e da 

gravidez precoce é lida e vendida por este grupo como cooptação de menores para prática 

prematura de diversas experiências sexuais e como doutrinação à homossexualidade e à 

promiscuidade.  

Entretanto, há que se considerar que pensar que é o sexo que define o gênero é 

contrário ao comportamento social, que não exige que ninguém se dispa para lhe conferir 

um tratamento como homem ou como mulher. O papel que se desempenha na sociedade 

(como pai ou mãe, por exemplo), a vestimenta que se utiliza, o modo de se portar, de 

exprimir pensamentos, as escolhas de interesses é que definem o gênero (OAKLEY, 

2016). O termo ideologia de gênero corrompe o significado da palavra ideologia, 

tomando-a como manipulação, desconsiderando o seu real significado (filosofia das 

ideias), atrelado, posteriormente, às ideias sem lastro teórico, aos comportamentos sócio-

culturais replicados ao longo do tempo, que estratificam as práticas defendidas pela classe 

dominante, de forma a ocultar as ideias que as fundamentam, mantendo a dominação por 

meio das ideias. Nesta senda, a ideologia de gênero é o que ocorre socialmente, sendo as 

teorias feministas uma denúncia à esta ideologia (que atrela o gênero ao sexo biológico), 

na tentativa de desconstruí-la. 

Examinando o pensamento de Judith Butler (2019), vê-se que esta define gênero 

como uma identidade constituída no tempo por meio da repetição estilizada de certos atos. 

O gênero, portanto, seria uma performance marcada pela temporalidade social, e não uma 

identidade. A autora constrói o seu raciocínio interligando a fenomenologia de Merleau-

Ponty à Simone de Beauvoir, descrevendo como o corpo se apropria das possibilidades 

culturais e histórias (e não naturais) para performar o gênero, concluindo que “as pessoas 

não são seus corpos, mas fazem seus corpos” (BUTLER, 2019, p. 216), reproduzindo 

certa formação histórica de modo coercitivo, como estratégia de sobrevivência, 

considerando que desviar-se do gênero gera consequências punitivas.  

Quando Beauvoir afirma que “mulher” é uma categoria histórica e não 

um fato natural, ela claramente sublinha a distinção entre sexo, como 

uma facticidade biológica, e gênero, como uma interpretação ou 

significação cultural dessa facticidade. Ser fêmea é, de acordo com essa 

distinção, uma facticidade que não tem em si nenhum significado. Ser 

mulher é ter se tornado mulher, ter feito seu corpo se encaixar em uma 

ideia histórica do que é uma “mulher”, ter induzido o corpo a se tornar 

um signo cultural, é ter se colocado em obediência a uma possibilidade 
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historicamente delimitada; e fazer isso como um projeto corporal 

repetitivo que precisa ser initerruptamente sustentado (BUTLER, 2019, 

p. 216/217).  

Butler prossegue corroborando a ideia de que “o pessoal é político”9 (2019, p. 

218) na medida em que as ações individuais concretas e historicamente mediadas num 

determinado contexto social reproduzem a situação do gênero no qual a pessoa se 

enquadra, coagindo todas as pessoas do mesmo sexo biológico a reproduzirem e 

renovarem uma série de atos, consolidados através do tempo, de forma a transformar os 

corpos em gênero, gerando a invisibilidade de sua construção, aparentando de que atos e 

comportamentos ligados ao sexo biológico sempre existiram e que são naturais. Conclui 

afirmando que os atos que as pessoas performam para formar o gênero existem na 

sociedade antes de suas existências como indivíduos, pois o gênero existe antes do 

nascimento, mas precisa de pessoas, como atores, para ser atualizado e reproduzido como 

realidade, tendo por objetivo manter o gênero num espectro binário, com o intuito de 

formar leis sociais. (BUTLER, 2019, p. 219/222). 

Se o gênero é um significante cultural assumido pelos corpos atribuídos 

ao sexo, e se esse significante é codeterminado por diferentes atos e 

suas percepções culturais, então é potencialmente impossível, nos 

termos culturais disponíveis, entender sexo e gênero como coisas 

distintas. (...) Existe uma sedimentação das normas de gênero que 

produz o fenômeno peculiar do sexo natural, ou da mulher de verdade, 

ou qualquer outra ficção social que se faça presente e seja convincente; 

essa sedimentação tem produzido, ao longo do tempo, um conjunto de 

estilos corporais que, de maneira reificada, são apresentados como 

configuração natural dos corpos, divididos em sexos que se relacionam 

de maneira binária (BUTLER, 2019, p. 219/220). 

(...) 

Gêneros são organizados para contribuir com um modelo de verdadeiro 

e falso, que não apenas contradiz sua característica performática fluida, 

como também colabora com uma política de regulação e controle deles 

mesmos. Performar seu gênero de maneira errada implica um conjunto 

de punições, tanto óbvias quanto indiretas, e performá-lo bem garante 

a reafirmação de que, no fim das contas, existe uma essência nas 

identidades de gênero. (BUTLER, 2019, p. 225/226). 

Foucault também considera que o binarismo é uma das ferramentas para a 

organização da vida, estabelecendo o certo e o errado, o que deve ser seguido e o que 

deve ser evitado. Afirma, também, que as instituições, a exemplo dos colégios e dos 

quartéis, produzem cultura e moldam desejos, criando corpos dóceis, de fácil controle, 

 
9 A perspectiva do empoderamento, que trata do pessoal como político, será abordada no capítulo 9 
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tornando desnecessário o uso da força, utilizando-se apenas a vigilância e a ideia de 

punição frente à transgressão (FOUCAULT, 1987). 

Na oficina, na escola, no exército funciona como repressora toda uma 

micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, interrupções das 

tarefas), da atividade (desatenção, negligência, falta de zelo), da 

maneira de ser (grosseria, desobediência), dos discursos (tagarelice, 

insolência), do corpo (atitudes “incorretas”, gestos não conformes, 

sujeira), da sexualidade (imodéstia, indecência). Ao mesmo tempo é 

utilizada, a título de punição, toda uma série de processos sutis, que vão 

do castigo físico leve a privações ligeiras e a pequenas humilhações. 

Trata-se ao mesmo tempo de tornar penalizáveis as frações mais tênues 

da conduta, e de dar uma função punitiva aos elementos aparentemente 

indiferentes do aparelho disciplinar: levando ao extremo, que tudo 

possa servir para punir a mínima coisa; que cada indivíduo se encontre 

preso numa universalidade punível-punidora (FOUCAULT, 1987, p. 

203). 

Assim, Foucault e Bultler concluem que performar o gênero de modo destoante 

do normalizado provoca represálias sociais. O gênero serve como marcador de 

comportamentos atribuídos aos corpos, estabelecendo que papéis cada sexo biológico vai 

desempenhar no campo social, definindo a sua organização, formatando as relações de 

poder. Partindo-se da perspectiva conceitual adotada pelas teóricas do feminismo aqui 

citadas, tem-se em comum que o sexo é determinado biologicamente e o gênero é uma 

construção cultural, social e histórica dos papéis estabelecidos para cada sexo. O gênero 

liga o comportamento ao sexo biológico, demonstrando a relação entre cultura e natureza. 

Atribui-se, desta forma, ao gênero masculino força, virilidade, ação, voz, notoriedade, 

pensamento, espaço público, combate, prosperidade, produção. Para o gênero feminino, 

fragilidade, castidade, inação, inexpressividade, invisibilidade, sentimentos, espaço 

privado, conciliação, beleza, reprodução. De acordo com esta organização social da 

sexualidade, “cada nova geração deve tomar conhecimento de seu destino sexual e 

conformar-se a ele, cada pessoa deve ser enquadrada em seu status apropriado dentro 

sistema” (RUBIN, 1993). Estes são os “scripts de gênero”, papéis considerados como 

socialmente aceitáveis para serem desempenhados por cada pessoa, de acordo com o seu 

sexo biológico (SILVA, S., 2018,s.p.). Deste modo, “O mundo social constrói o corpo 

como realidade sexuada e como depositário de princípios de visão e de divisão 

sexualizantes” (BOURDIEU, 2002, p. 18). 

Dessa forma, se constroem comportamentos, vestimentas, cores, locais, posições 

sociais, atividades próprias do masculino e do feminino, tomando como base a genitália 

de cada pessoa. O desempenho dos papéis de gênero pelas mulheres é condição para a 
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sua sobrevivência na sociedade patriarcal. A dificuldade situa-se em negociar e equilibrar 

personagem e identidade, considerando que a reprodução prolongada dos papéis de 

gênero transforma a própria identidade (SAFFIOTI, 2019). Exemplo disso é desenvolvido 

por Saffioti, com relação à mulher vítima de violência, que, sendo sujeito, se converte em 

objeto da ação (enquanto vítima), negociando a representação deste papel para garantia 

de sua própria sobrevivência (sem se tornar cúmplice da violência, saliente-se, por não 

estar no mesmo patamar de poder que o homem nesta situação), convertendo o seu 

discurso e a sua prática na transformação de sua própria identidade, ao passo em que, não 

tendo poder para alterar sua situação, interioriza, em sua identidade, a sua própria 

identificação como objeto (SAFFIOTI, 2019).  

A hierarquização da dicotomia é referida por FACIO e FRIES (2005) como um 

dos elementos para a operacionalização do sistema de gêneros. Outros elementos seriam 

o feminino romantizado, criando a imagem de mulher adequada, ideal e a criação do 

masculino como referente do ser humano. Segundo este último elemento, os atributos e 

comportamentos ligados ao masculino são aqueles valorizados positivamente pela 

sociedade, ao contrário do que ocorre com aqueles ligados ao feminino. Registram, ainda, 

que “muchas de las características y valores que se asocian con el lado masculino son 

precisamente las que hasta hace muy poco tiempo eran las que distinguían al ser humano 

de los animales” (FACIO e FRIES, 2005, p. 279/280).  

Hodiernamente, a imbricada relação entre sexo e gênero estabelece uma confusão 

semântica tal que a referência a um não se faz sem que o outro esteja referido de forma 

subjacente. Por conta disso, Rubin (1993) cunhou a expressão “sistema sexo/gênero” na 

tentativa de demostrar como o gênero forma aquilo que entendemos por sexo e o sexo 

forma aquilo que entendemos por gênero. Para o sistema sexo-gênero, a repetição de 

comportamentos culturalmente prescritos como adequados para cada um dos sexos, acaba 

por criar uma identidade feminina, determinando o que deve ser a mulher e qual o seu 

papel na sociedade (COSTA, A. 1998, p. 2015). Por isso, muito se utiliza do sistema sexo-

gênero para garantir que esta designação se refira à representação de masculino e 

feminino e/ou os atributos sociais impostos a esta dicotomia, colocando-a, inclusive, 

como “categorias sociais incompletas uma sem a outra” (STOLCKE, 2004). 

O sistema sexo-gênero, enfim, é tanto construção sócio-cultural quanto 

aparato semiótico, um sistema de representação que atribui significado 

(identidade, valor, prestígio, posição de parentesco, status de hierarquia 

etc.) a indivíduos inseridos na sociedade (LAURETIS, 2019a, p. 126). 
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Com isso, se objetiva garantir a adequada compreensão de expressões 

rotineiramente utilizadas, como “sexo masculino”, e que demonstram como sexo e gênero 

se encontram justapostos, de forma que, socialmente, se fará a referência a um termo 

quando o que se pretende está relacionado ao outro conceito. Assim, o uso do sistema 

sexo-gênero permite que se delineie a construção do gênero a partir do sexo biológico, de 

forma tal que o próprio sexo biológico, para se entender como tal, precisa do gênero para 

se construir.   

Delimitar as diferenças conceituais entre sexo e gênero permite, para além de 

rechaçar as teorias que se embasam em critérios biológicos para justificar a hierarquia 

entre os sexos, um estudo relacional das categorias homem e mulher, masculino e 

feminino. Os estudos de gênero possibilitam a análise do desenvolvimento das 

construções sociais e culturais destas dicotomias e como estas culminaram na 

hierarquização destas categorias, considerando historicidade (tempo e espaço) e aspectos 

identitários (como raça, classe, etnia, idade), permitindo compreender e identificar as 

consequências disto, possibilitando a criação de políticas públicas e novas perspectivas 

críticas sobre feminilidades e masculinidades. O sistema sexo-gênero, por sua vez, nos 

permite verificar que a imbricada relação entre cultura e natureza se firma no corpo de 

forma tal que estes sistemas não são corretamente compreendidos de forma autônoma. 

Independentemente do conceito de gênero que se utilize, resta evidenciada a importância 

de distingui-lo do sexo biológico.  

 

1.1.4 Mulheres trans 

 

Considerando tratar-se o gênero de uma construção social que encapsula 

existências em prescrições binárias, convém estabelecer mais um limite epistemológico, 

com a finalidade de garantir uma precisão conceitual daquilo que se entende como 

mulher, para os objetivos deste estudo. Para tanto, necessária a análise do que se 

compreende por identidade de gênero.  

No texto de Introdução aos Princípios de Yogyakarta, encontraremos a seguinte 

definição: 

Compreendemos identidade de gênero a profundamente sentida 

experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou 

não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso 

pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da 

aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros) 
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e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e 

maneirismos (PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA, 2007, p. 06). 

No mesmo sentido, o Parecer Consultivo OC-24/17 da CorteIDH recomenda o 

uso deste conceito e complementa: 

A identidade de gênero é um conceito amplo que cria espaço para a 

autoidentificação, e que se refere à experiência que uma pessoa tem de 

seu próprio gênero. Assim, a identidade de gênero e sua expressão 

também assumem várias formas, algumas pessoas não se identificam 

como homens, nem mulheres, ou se identificam como ambos 

(CORTEIDH, 2017, p.15).   

Tem-se, portanto, que a identidade de gênero pode ser definida como forma 

através da qual a pessoa se reconhece em relação ao próprio gênero, independentemente 

dos seus atributos físicos, biológicos, refletindo na forma como percebe a si mesmo e 

como se relaciona com o mundo a partir desta auto percepção (CUNHA, 2015). 

Através dos estudos do psicólogo Robert Stoller, que tratou de diversos pacientes, 

crianças, com um sexo anatômico, criadas como se fossem do sexo oposto, demonstrou-

se que estas mantinham o comportamento dado pelos contornos da educação, e não da 

biologia. Esta conclusão também se extrai dos estudos de Money e Hampsons, realizados 

com um significativo grupo de pessoas intersexuais, demonstrando que a criação é que 

determinaria a identidade de gênero “até para aqueles indivíduos cujo sexo biológico se 

mostra tal qual determinam os cromossomos, hormônios, gônadas e as formações das 

genitálias externas e internas” (OAKLEY, 2016, p. 67). 

Como bem enfatiza Stolcke (2004), quando Stoller convenciona o termo gênero, 

procura enfatizar a oposição entre natureza e cultura, com o intuito de demonstrar que 

qualquer pessoa pode ser transformada em homem ou mulher, pois os comportamentos 

atribuídos ao gênero são decorrentes da criação e da cultura. Entretanto, Stolcke nos traz 

uma perspectiva nova, demonstrando como os condicionamentos sócio-culturais moldam 

a nossa leitura sobre o sexo biológico. Assim, aquilo que entendemos por biológico, em 

verdade, seria uma leitura, permeada por elementos culturais, de danos anatômicos. 

Portanto, o sexo biológico nem sempre é coincidente com a identidade de gênero.  

Se houver compatibilidade entre a identidade sexual e o sexo biológico atribuído 

no nascimento, diz-se que a pessoa é cisgênero. Quando se identifica com as 

características de gênero atribuídas ao sexo biológico diverso daquele que lhe foi 

conferido no nascimento, diz-se que a pessoa é transgênero.  
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O termo trans é um termo “guarda-chuva” usado para descrever as 

diferentes variantes da identidade de gênero, cujo denominador comum 

é a não conformidade entre o sexo atribuído ao nascimento da pessoa e 

a identidade de gênero tradicionalmente atribuída a ela. Uma pessoa 

transgênero ou trans pode se identificar com os conceitos de homem, 

mulher, homem trans, mulher trans e pessoa não binária, ou com outros 

termos como hijra, terceiro gênero, biespiritual, travesti, fa'afafine, 

queer, transpinoy, muxé, waria e meti. 10 

Como parte da mulheridade, cabe assinalar a feminilidade travesti, constituída por 

pessoas nascidas com pênis, que não desejam se submeter ao processo de 

transgenitalização, mas assumem todos os demais caracteres atribuídos ao feminino. 

Esses “entre-lugares da diferença”, como bem assinalado por Belizário (2016, p. 387), 

também reside um gênero, com identidade própria, mesmo que considerado marginal ao 

dualismo homem x mulher. Necessário enfatizar que esta identidade sexual, que 

transborda os limites impostos pela cisheteronormatividade, exige que se reconheça como 

mulher a travesti para além de sua configuração corporal moldada pelo sexo biológico.  

Voltando ao recorte do estudo, e para chegar aonde se pretende, entende-se que a 

realização de tratamento hormonal ou cirurgia de redesignação sexual não é requisito para 

que a pessoa se reconheça como transgênero (também denominada pessoa trans). Caso a 

pessoa opte por algum destes procedimentos ou por ambos, será designada como 

transexual. De acordo com a identidade de gênero, as pessoas trans podem ser percebidas 

como FTM (female to male), que são as mulheres que se identificam como do gênero 

masculino (e que, portanto, devem ser identificadas como homens) ou MTF (male to 

female), que são os homens que se identificam com as características social e 

culturalmente atribuídas ao gênero feminino e que, portanto, devem ser socialmente 

identificadas como mulheres, seres pertencentes ao gênero feminino (CUNHA, 2015, p. 

36/37).  

Assim, na perspectiva utilizada neste trabalho, considerando a autodesignação 

como forte elemento de constituição da personalidade e considerando a construção sexual 

dos gêneros, a feminilidade travesti (mulher trans) e a mulher transexual estarão 

abrangidas na categoria de análise mulher, pois todas fazem parte da mulheridade. 

Também estará abrangida nesta categoria qualquer pessoa que se identifique com o 

gênero feminino, reconhecendo-se como mulher perante a sociedade, independentemente 

de sua orientação sexual ou de seu sexo biológico.  

 
10 Parecer Consultivo OC-24/17 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, (CorteIDH, 2017, p. 15).  
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Oportuno se faz registrar que, apesar de intensa militância transexual no sentido 

de que seja reconhecida como uma forma de identidade, a transexualidade encontra 

enquadramento como disforia de gênero (Código 302 do Manual Diagnostico e 

Estatístico de Transtornos Mentais - DSMV) da Associação Americana de Psiquiatria 

(American Psychiatric Association – APA), bem como no Código Internacional de 

Doenças (CID – F64.0) (CUNHA, 2018b, p. 49), o que reforça o entendimento, inclusive 

defendido por algumas feministas, de que a mulher trans não seria mulher, com o qual 

discordamos.  

 

1.1.5 Corpos: tráfico, trânsitos e performances 

 

Apesar de este trabalho ter como recorte para análise metodológica a dicotomia 

entre sexos e gêneros, importa um registro (breve e limitado) acerca desta nova 

perspectiva das sexualidades, como um reforço ao conceito de tecnologias de gênero, de 

gênero como construção social e da necessidade de se compreender a fusão entre sujeito 

e objeto, a historicidade do sujeito, para a compreensão das epistemologias feministas.  

Para além do reconhecimento das múltiplas sexualidades, importa verificar que os 

conceitos introduzidos pelos estudos queer (cuja definição veremos em seguida) são 

essenciais para embasar o questionamento contido neste trabalho acerca das noções de 

objetividade, racionalidade e de imparcialidade, considerando a “historicidade do 

conhecimento” (DIAS, 2019, p. 363).  

Falar de corpos é falar da historicidade dos sujeitos, situando-os no espaço e no 

tempo, conferindo-lhes etnia, raça, classe, sexo, faixa etária, gênero. Falar de corpos 

significa visibilizar subjetividades e interseccionalidade. Não é possível pensar a partir 

do homem universal porque este não sangra. Não é possível pensar em corpos a partir de 

lugar nenhum ou de um ponto neutro, porque isto exige desconsiderar marcadores que 

implicam em desigualdades concretas que estruturam as relações sociais.  

Assim, falar de corpos é falar de relações de poder, pensando a partir de que lugar 

se constrói o conhecimento científico e a verdade dele derivada.  

Assim, de modo não muito perverso, a objetividade revela-se como algo 

que diz respeito à corporificação específica e particular e não, 

definitivamente, como algo a respeito da falsa visão que promete 

transcendência de todos os limites e responsabilidades. A moral é 

simples: apenas a perspectiva parcial promete visão objetiva 

(HARAWAY, 1995, P. 21). 
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Quando Judith Butler (informação verbal)11 trata de corpos, o faz para garantir a 

humanidade dos seres, afastando-nos do ser humano universal, transcendente, teórico, 

trazendo-nos para o pensamento de que o ser humano não pode ser compreendido neste 

plano metafísico, dissociado de suas necessidades mais elementares, de seu sentir, de seu 

pensar, de seu prazer. Por isso, também, nos traz o conceito de vulnerabilidade associada 

a estes corpos, que, por conta de suas necessidades, são suscetíveis de tê-las ou não 

preenchidas, de acordo com o contexto no qual se encontrem inseridas. A vulnerabilidade 

é a consequência das dinâmicas de opressão e sujeição que partem da autoridade que 

nomeia o normal e o desviante. Portanto, todo ato de fala, inclusive científica, parte desse 

corpo, que terá mais ou menos vulnerabilidades na mesma proporção em que é marcado.  

Nesses termos, talvez a radicalidade última do encontro do queer com 

o pós-colonial seja o corpo. O corpo como limite, o corpo que provoca 

afetos e é afetado pela identidade, pelos sujeitos, pelas opressões, pelas 

diferenças, pelas fronteiras e pela tradução. 

O corpo pós-colonial é um elemento central de análise, na medida em 

que é metonímia e expressão da inscrição social da diferença, um ponto 

de partida para o questionamento da condição eurocêntrica e 

logocêntrica e seus processos de invisibilização e subalternização de 

outros corpos, outras gramáticas de mundo. 

Ao mesmo tempo, o corpo queer é a condição da produção de sentido. 

Como limite, é o corpo que é racializado, que é homem ou mulher ou 

nenhum deles, é o corpo que faz sexo, que ama e negocia seus limites 

físicos com as fronteiras de sua identidade. O corpo como lugar da 

identidade, da opressão e da resistência (BELIZÁRIO, 2016). 

O corpo, portanto, denuncia a impossibilidade da transcendência do sujeito, 

exigindo o reconhecimento de que este lugar do qual fala o sujeito universal também é 

marcado por sua identidade, por suas referências. Nestes termos, resta claro que a norma 

é produzida por uma identidade específica e tudo o que a esta não se adequa é tido por 

desviante. Nesta senda, o corpo e as vulnerabilidades decorrentes da existência 

corporificada visibilizam as relações de poder que se estabelecem entre os sujeitos 

marcados e o sujeito universal. Butler (2015)12 entende que a vulnerabilidade surge como 

local de agência, pois somente a partir desta posição o sujeito pode tomar consciência de 

sua corporeidade (e dos marcadores que a constituem), se reconhecer, identificar a relação 

de hierarquia e os jogos de poder e, a partir disto, atuar politicamente para a transformação 

social.  

 
11 Conferência Magna com Judith Butler durante o I Seminário Queer em São Paulo, em 09/09/2015, 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TNXxRsOVjSY. Acesso em: 26 out.2020 
12 Conferência Magna com Judith Butler durante o I Seminário Queer em São Paulo, em 09/09/2015, 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TNXxRsOVjSY. Acesso em: 26 out.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=TNXxRsOVjSY
https://www.youtube.com/watch?v=TNXxRsOVjSY
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Partindo da historicidade, verifica-se que compreender corpo exige, ainda, o 

reconhecimento do tráfico, que, segundo Rubin (1993), seria a constituição social do 

gênero, que retiraria das mulheres a sua subjetividade, exigindo o enquadramento de todas 

ao padrão cultural de comportamento e ao desempenho dos papéis definidos para o gênero 

feminino.  

Para viver este papel, necessário o uso de uma linguagem que represente esta 

mensagem cultural, construída não como reflexo de sua própria subjetividade, mas como 

representação do símbolo que se deseja mostrar ao outro. Esta linguagem é a performance. 

Como toda linguagem, para ser compreendida, a performance exige que os atos corporais 

sejam “repetitivos e ritualizados”, para se construir como referência ou para repetir a 

referência já produzida (FORTES, 2020, p. 47). Esta repetição, ao mesmo tempo em que 

refere a algo já existente, demonstra que este algo não é em si, podendo ser reproduzido 

por qualquer um que utilize seus símbolos, revelando, desta forma, que aquela linguagem 

(e seus símbolos), em verdade, não revelam a natureza do ser referente. O corpo 

performático é aquele que não possui uma essência, revelando sua vulnerabilidade e sua condição 

precária (FORTES, 2020). 

A repetição de movimentos inerente à performance visa a esvaziar 

qualquer tentativa de unificação ou substantificação, para deixar surgir 

um corpo que desfaz as fronteiras entre sujeito e objeto, descentrando-

se do ideal da imagem corporal e deixando emergir o corpo 

fragmentário, que se subtrai à totalização da imagem, permitindo que 

se alcance um elemento novo, alijado da fantasia e “passível de sofrer 

o atravessamento de algum ato que o desfigure e que venha denunciar 

a sua finitude” (SALLES; ROCHA, 2019, p. 199).  

Todas estas variáveis consideradas para a análise dos corpos devem ser tidas em 

conta quando do estudo das sexualidades. Isto porque não podemos reter os corpos nas 

normas, mesmo aquelas que se propõem a definir gêneros e sexualidades. Por isso, os 

estudos queer despontam como insurgência contra toda espécie de normatização e 

encaixe em definições daquilo que se entende por gêneros e por sexualidades. Para além 

de todas as definições que procuram o enquadramento em homens, mulheres, transexuais, 

lésbicas, gays, bissexuais, intersexuais, também se reconhece que estes corpos vivem o 

gênero e a sexualidade de maneira individual e única. Assim, o estranhamento daquilo 

que não se enquadra em conceitos passa a ser definido como queer. Seria queer tudo 

aquilo que sai da norma, que transborda conceitos, todas as “identidades desviantes”, 

“resistentes à normalização, atentas ao poder totalizante dos apelos à “normalização” 

(PRECIADO, 2011, p. 15). A própria tradução do termo, que significa estranho, é uma 
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forte representatividade disto, ressignificando a sua utilização pejorativa para denunciar 

que a ausência de enquadramento é apenas mais uma forma de viver a sexualidade.  

Observe-se, entretanto, que, cada pessoa vive a sua sexualidade e seu gênero de 

forma individual, ora de acordo com as regras normatizadas, ora refutando-as, como o 

simples caso de uma mulher heterossexual que decide usar o cabelo curto ou de um 

homem heterossexual que demonstra afeto, inclusive de maneira física, a outros homens. 

Em verdade, todo modo de viver o seu gênero é particular. Assim como os modos de 

viver a sexualidade. Essa repetição ritualística caracterizada pelas performances que 

seguem a norma para enquadramento dos gêneros produz “miragens de um eterno 

presente, marcado pela repetição do mesmo, apagando a temporalização” (FORTES, 

2020, p. 47) e a espacialização, como se a sexualidade fosse algo estático, para ser retido 

num quadro. O gênero, como aspecto da identidade, é sujeito ao espaço e ao tempo, 

fluindo com este, modificando-se. As sexualidades transitam de forma dinâmica, 

transformando-se com o sujeito durante a existência. Portanto, seria melhor equiparada a 

um filme, com as mutações de cena que são peculiares a esta manifestação.  

Esta perspectiva, de que não existe normal, e a revolucionária compreensão de 

que a vivência do gênero não se encontra atrelada à vivência da sexualidade é que se pode 

considerar como símbolo (não definidora) desta nova epistemologia.  

Entender as epistemologias queer, portanto, passa pela compreensão de que os 

corpos performam gênero e sexualidade. Esta performance se reconhece pela escolha de 

como este corpo será apresentado socialmente, como irá se configurar em seus aspectos 

externos, utilizados como linguagem para comunicar o que deseja expressar ao outro. Não 

apenas vestimentas, cabelos, maquiagem, acessórios, mas também modos de andar, falar, 

portar-se e movimentar-se comunicam.  

E, como comunicação, esta linguagem é mutável, de acordo com o ambiente, com 

o tempo, o espaço e o modo de pensar do seu portador. Nestes termos, pode-se falar que 

a performance que o corpo externaliza é a representação do self em um dado momento. 

Por isso, as performances não são estáticas.  

Nestes termos, surge como relevante a compreensão de trânsito, que nada mais é 

do que a compreensão de que as sexualidades são performáticas, fluidas, sendo alteradas 

em suas performances todas as vezes que o indivíduo se altera pelo meio no qual se 

encontra inserido, pelas novas informações que possui, por sua idade, por sua 

identificação, pelo seu reconhecimento, por seu auto-reconhecimento, pela sua 

necessidade de se enquadrar nas normas ou de subverte-las. Assim, nem mesmo os 
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sujeitos que vivem de acordo com a heteronormatividade e com a heterossexualidade 

compulsória deixam de performar gênero e sexualidade. Encontram-se, ao contrário, em 

performance normatizada.  

Por isso, o conceito de trânsito exige também a compreensão de tráfico, partindo-

se da compreensão de que as sexualidades são traficadas dos corpos quando normatizadas, 

quando se exige performance para enquadramento. Portanto, até mesmo o conceito de 

mulher, mesmo como categoria analítica, seria posto em questão, quando, a partir desta 

perspectiva, se permite verificar que, para o enquadramento em um conceito, se exigiria 

uma performance para encaixe em um padrão daquilo que se compreende como mulher.  

Esta uma perspectiva que se traz no presente trabalho para que se verifique a 

complexidade de se reduzir a compreensão das múltiplas formas de se viver as 

sexualidades e os gêneros ao binarismo mulher x homem; feminino x masculino e a 

necessidade de que estes conceitos sejam preenchidos, de forma a excluir uma multidão 

queer da proteção do direito à dignidade e à igualdade.  

A objetividade feminista trata da localização limitada e do 

conhecimento localizado, não da transcendência e da divisão entre 

sujeito e objeto. Desse modo podemos nos tornar responsáveis pelo que 

aprendemos a ver (HARAWAY, 1995, P. 21). 

Portanto, importa registrar a ausência de estabilidade das categorias binárias, 

muito bem denunciada pelas epistemologias queer, capazes de demonstrar a ausência de 

binariedade, unicidade e estabilidade dos conceitos de sexo e gênero, considerando suas 

naturezas fluidas e cambiantes (GONTIJO, 2018). Por isso se entende que “gênero não 

pode mais se resumir ao clássico eixo de relações sociais entre sexos, ou referido ao 

binarismo natureza e cultura, uma vez que o trânsito, a performance por vários estados 

pode ser uma escolha, quando nem a biologia, nem a cultura são mais desatinos 

(CASTRO, 2012, p. 133) 

Em seu reflexo no campo jurídico, como esta dicotomia estática é construída para 

se conferir direitos somente a um grupo, os desviantes, relegados a um espaço de 

apagamento, são alvo do seu não reconhecimento como sujeitos de direitos. Isto o que se 

verificava anteriormente com relação aos homossexuais, que, atualmente, tem 

reconhecidos direitos ao casamento, hereditários e previdenciários (na qualidade de 

dependentes de seus companheiros), mas que ainda não se aplica a uma multidão queer, 

que sequer possui efetivado o direito básico de auto-determinação.  
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Compreender a corporeidade significa humanizar o pesquisador, considerando 

que o objeto de estudo será lido a partir do sujeito que o analisa, recortando-o de acordo 

com o método e a interpretação dadas pela “historicidade de verdades, instituições e 

dogmas tidos como irrefutáveis” (DIAS, 2019, p. 363), cabendo a este utilizar os 

conceitos do passado para explicar o presente e definir o futuro ou, na contramão, 

entender a realidade presente, compreendendo como os fenômenos passados embasados 

nas relações de poder interferiram na formação das estruturas presentes, desconstruindo 

conceitos para uma nova perspectiva de futuro. Esta segunda perspectiva permite 

questionar a fixidez de conceitos e normas, relativizando-os. 

 

1.2 PATRIARCADO  

Autoridade, trabalho, produção, independência, força, poder, inteligência, exatas, 

sustento. Homens. Submissão, casa, reprodução, dependência, fragilidade, impotência, 

sentimentos, humanas, cuidado. Mulheres. Tudo tão bem dividido, tão bem representado 

que já não se pode distinguir o que é dado pela natureza e o que é dado pela cultura. A 

sociedade se identifica tão intimamente com estes papéis que algumas pessoas chegam a 

reivindicá-los, pois esses papéis se confundem com as suas existências. O que são as 

mulheres sem serem mães, esposas, donas de casa? Como se iniciou a opressão das 

mulheres? Como esta se mantém? O termo patriarcado tem sido utilizado nos estudos 

sobre gêneros para denominar e descrever como se opera a opressão das mulheres.  

Lerner (2019) nos elucida que a palavra patriarcado não é utilizada no seu sentido 

estrito, com historicidade limitada, representando o termo derivado da legislação greco-

romana, empregado para definir o poder absoluto que o chefe da família tinha sobre os 

seus membros. A autora salienta que o uso do termo com essa limitação distorce a 

realidade histórica, considerando que a dominação masculina de chefes de família sobre 

seus parentes precede a antiguidade clássica e, no século XIX, assume uma nova forma e 

não termina, mantendo-se até a atualidade. 

Patriarcado, em sua definição mais ampla, significa a manifestação e 

institucionalização da dominância masculina sobre as mulheres e 

crianças na família e a extensão da dominância masculina sobre as 

mulheres na sociedade em geral. A definição sugere que homens têm 

poder em todas as instituições importantes da sociedade e que mulheres 

são privadas de acesso a esse poder. Mas não significa que as mulheres 

sejam totalmente impotentes ou privadas de direitos, influência e 

recursos. Uma das mais árduas tarefas da História das Mulheres é traçar 

com precisão as várias formas e maneiras como o patriarcado aparece 
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historicamente, as variações e mudanças em sua estrutura e função, e as 

adaptações que ele faz diante da pressão e das demandas das mulheres 

(LERNER, 2019, p. 290).  

Alda Facio (1992), por sua vez, entende patriarcado como um termo utilizado para 

definir a ideologia e as estruturas institucionais que mantem a opressão das mulheres. 

Carole Pateman, rememorando as discussões sobre o uso do termo, defende a sua 

utilização por entendê-lo como “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, 1993, p. 39). 

A autora esclarece que o uso do termo patriarcado gera controvérsias por sua 

interpretação tradicional, no sentido de que somente se referiria ao direito paterno. 

Contestando as ideias de Robert Filmer, no sentido de que o poder político era o poder 

paterno (fundado no poder reprodutor do pai), e de Locke, que entendia que o poder 

paterno e o poder político eram distintos (sendo este último fundado na teoria do contrato 

social), defende que o poder paterno é apenas uma das dimensões do poder patriarcal 

(PATEMAN, 1993). Fundamenta o seu raciocínio argumentando que, antes do poder 

sobre os filhos, o homem exerce poder sobre a mulher.  

Hannah Arendt, em sua obra A Condição Humana, escrutinando os conceitos de 

labor, trabalho e ação na Antiguidade contidos na obra de Aristóteles assinala que, para 

este, somente duas atividades próprias do ser humano eram consideradas políticas e 

constituintes daquilo que este filósofo denominava bios politikos: a ação e o discursos 

(ARENDT, 2007). Continua sustentando que somente a violência pura é muda, 

incompatível com a vida política, com a vida na polis, que exigia que tudo fosse decidido 

mediante palavras e persuasão. E conclui: 

Para os gregos, forçar alguém mediante violência, ordenar ao invés de 

persuadir, eram modos pré-politicos de lidar com as pessoas, típicos da 

vida fora da polis, característicos do lar e da vida em família, na qual o 

chefe da casa imperava com poderes incontestes e despóticos, ou da 

vida nos impérios bárbaros da Ásia, cujo despotismo era 

frequentemente comparado à organização doméstica (ARENDT, 2007, 

p. 36). 

Prosseguindo no seu estudo arqueológico, a autora afirma que o poder paterno 

somente poderia ser limitado quando em conflito com os interesses da cidade, nunca 

quando em conflito com os interesses dos membros da família como indivíduos a este 

submetidos, razão pela qual vender e rejeitar filhos era prática mais comum na Grécia 

clássica do que na Roma antiga (ARENDT, 2007). 
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Seguindo este raciocínio, conclui que o que impediu que a polis violasse as vidas 

privadas dos seus cidadãos, entendendo como sagrados os limites que cercavam cada 

propriedade, não foi o respeito pela “propriedade privada tal como a concebemos, mas o 

fato de que, sem ser dono de sua casa, o homem não podia participar dos negócios do 

mundo porque não tinha nele lugar algum que lhe pertencesse” (ARENDT, 2007, p. 40). 

O fato de a manutenção individual ser tarefa do homem e a sobrevivência da espécie ser 

tarefa da mulher era justificado por fatores biológicos. Por isso, o poder despótico e 

desigual do chefe de família era tido como necessário, pois o homem seria considerado 

um animal social (pré-político) antes de ser um animal político (ARENDT, 2007). 

Defendendo que a liberdade se afirma pela igualdade, esta filósofa conclui que o chefe de 

família somente era considerado livre quando saía da esfera doméstica, na qual exercia o 

poder despótico, para ingressar na esfera pública, na qual vivia entre seus pares como 

iguais, sem domínio ou submissão (ARENDT, 2007). E, complementa, acrescentando 

que somente tendo a propriedade de sua família, poderia ingressar no campo político da 

esfera pública como indivíduo, como cidadão, pois já teria garantido o atendimento às 

suas necessidades e à produção de sua renda para subsistência, através do trabalho dos 

seus escravos e da sua mulher (ARENDT, 2007). 

Nestes termos, se entende que o homem universal, na esfera pública, é tratado 

como igual aos outros homens, por isso, são todos eles capazes de, entre si, firmarem o 

contrato social, fundado na igualdade e liberdade das partes. Na esfera privada, este 

homem seria superior aos demais, quais sejam, esposa, filhos e escravos13, razão pela qual 

os princípios que regem o contrato social não se aplicariam ao âmbito doméstico. 

Pateman, como Facio y Fries, conclui que somente os homens (brancos e livres) fazem 

parte do contrato social, pois somente a estes são reconhecidos os atributos e 

características biológicas (intrínsecas e naturais) exigidos para ser parte neste contrato, 

dentre elas, a mais importante, que seria, a “posse da propriedade em suas pessoas”, ou 

seja, somente os homens são indivíduos (PATEMAN, 1993, p. 21). Com a esposa, o 

homem firma o contrato sexual (convertido em contrato matrimonial), fundado em 

dominação e subordinação (PATEMAN, 1993). 

A história do contrato sexual também trata da gênese do direito político 

e explica porque o exercício desse direito é legitimado; porém, essa 

 
13 Tendo como base a teoria de Pateman, Charles Mills cria a sua teoria sobre o contrato de dominação, que 

se forma com os negros. Em seu artigo, faz uma análise sobre a teoria proposta por Pateman, confrontando-

a e integrando-a às teorias de Okin e Hampton, além de trazer uma comparação ilustrativa e extremamente 

didática entre o contrato hegemônico e o contrato de dominação. Para análise, vide: Mills (2013). 
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história trata o direito político enquanto direito patriarcal ou instância 

sexual – o poder que os homens exercem sobre as mulheres. A metade 

perdida da história conta como uma forma caracteristicamente moderna 

de patriarcado se estabelece. A nova sociedade civil criada através do 

contrato original é uma ordem social patriarcal. (...) O contrato social é 

uma história de liberdade; o contrato sexual é uma história de sujeição. 

O contrato original cria ambas, a liberdade e a dominação. A liberdade 

do homem e a sujeição da mulher derivam do contrato original e o 

sentido da liberdade civil não pode ser compreendido sem a metade 

perdida da história, que revela como o direito patriarcal dos homens 

sobre as mulheres é criado pelo contrato. A liberdade civil não é 

universal – é um atributo masculino e depende do direito patriarcal. Os 

filhos subvertem o regime paterno não apenas para conquistar sua 

liberdade, mas também para assegurar as mulheres para si próprios. Seu 

sucesso nesse empreendimento é narrado na história do contato sexual. 

O pacto original é tanto um contrato sexual quanto social: é sexual no 

sentido de patriarcal – isto é, o contrato cria o direito político dos 

homens sobre as mulheres -, e também é sexual no sentido do 

estabelecimento de um acesso sistemático dos homens aos corpos das 

mulheres. O contrato original cria o que chamarei, seguindo Adrienne 

Rich, de “lei do direito sexual masculino”. O contrato está longe de se 

contrapor ao patriarcado; ele é o meio pelo qual se constitui o 

patriarcado moderno (PATEMAN, 1993, p. 16/17).  

Afirma, ainda, a autora que, com a incorporação do contrato sexual ao contrato 

social, a sociedade civil moderna acaba por subordinar a mulher não apenas ao marido e 

ao pai, mas aos homens enquanto homens (como uma fraternidade), dando origem ao que 

denomina de patriarcado fraternal moderno. E conclui que “o contrato sexual é o meio 

pelo qual os homens transformam seu direito natural sobre as mulheres na segurança do 

direito patriarcal civil.” (PATEMAN, 1993, p. 18). Afirma que a diferença sexual se 

converte em diferença política, a partir do momento em que as mulheres não são tratadas 

como iguais, mas devem ser submissas aos homens, tornando-se não parte, mas objeto do 

contrato sexual, como seres sexuais (PATEMAN, 1993). Desta forma, entender o 

patriarcado exclusivamente como poder paterno parental significaria invisibilizar o poder 

conjugal, que pode ser compreendido como o poder sexual que os homens exercem sobre 

as mulheres enquanto homens e não enquanto pais, o que, em última instância, se 

configura em poder político dos homens e em subordinação das mulheres (PATEMAN, 

1993). A diferença sexual se converte em diferença política, se tornando necessário, 

portanto, pôr luz sobre essa estrutura, nomeando-a, entendendo-a como poder sexual 

praticamente irrestrito dos homens sobre as mulheres que se reflete em dominação destas 

em todos os espaços da sociedade, seja por meio da ideologia, seja por meio da violência 

(SAFFIOTI, 2011).  
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Lerner (2019), em crítica ao pensamento de Claude Lévi-Strauss, afirma que não 

são as mulheres que são reificadas e comercializadas, mas sim sua capacidade sexual e 

reprodutiva. Salienta que é por meio do desempenho do papel de esposa que a mulher 

recebe acesso à classe do homem ao qual se encontra associada, podendo, inclusive, gozar 

de poder e prestígio, desde que este se encontre satisfeito com o desempenho dos papéis 

sexuais e reprodutivos desta mulher. Diferentemente do quanto defendido por Engels 

(1984), que entende que “a grande derrota histórica do sexo feminino em todo mundo” e 

a sua submissão ao homem é fruto da propriedade privada, da divisão das atividades, 

conferindo aos homens os meios de produção (ENGELS, 1984, p. 61), o que se consolida 

com a família monogâmica e o heterismo (ENGELS, 1984), Lerner defende que a 

dominação das mulheres pelos homens foi anterior a todos os demais processos de 

dominação (classe e raça, em especial), pois, somente após aprenderem como escravizar 

mulheres, os homens subordinaram outros homens (LERNER, 2019). Saffioti (2011, p. 

60), analisando como se deu a implantação deste sistema de dominação através do gênero 

nas antigas sociedades de caça e coleta, entende que, para além do domínio dos meios de 

produção ou do sustento alimentar do grupo, o que garantiu a supremacia masculina foi 

o tempo livre para o exercício da criatividade, que permitiu aos homens a criação de 

“sistemas simbólicos de maior eficácia para destronar suas parceiras”. 

Importa ressaltar que, para ser atrativo para as mulheres, o patriarcado é 

paternalista, mitigando a dominação e a opressão masculina pela aparente troca de 

obrigações e benefícios que constitui a família patriarcal, na qual o homem oferece à 

mulher sustento e proteção em troca da subordinação desta, que se presta a fornecer 

serviços sexuais, reprodutivos e domésticos não remunerados, mesmo que o homem deixe 

de cumprir as suas obrigações (LERNER, 2019). Pateman faz clara crítica a Gerda Lerner 

neste ponto, pois, diferente desta, entende que o paternalismo não deve ser entendido 

como uma forma atenuada de dominação, pois, retiraria do contrato o seu contexto 

histórico. Verbera, ainda, que, em verdade, o paternalismo pode ser entendido como o 

“patriarcado contratual moderno” (PATEMAN, 1993, p. 54), que mascara o contrato 

sexual, no qual a mulher é prejudicada, apesar de voluntariamente aderir a esta relação 

familiar. Questiona a voluntariedade, pois a vontade da mulher restaria prejudicada, 

considerando que não possui amplas escolhas, mas apenas a escolha entre a submissão a 

um só homem (esposo) ou a todos os homens. O paternalismo, portanto, entende o sujeito 

que se pretende proteger como incapaz de agir por si próprio, o que implicaria, para sua 

própria proteção, em restringir a sua liberdade (PATEMAN, 1993).  
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O contrato original mostra como o monopólio do poder criador pelos 

pais foi tomado e dividido uniformemente entre os homens. Na 

sociedade civil, todos os homens, não apenas os pais, podem gerar vida 

e direitos políticos. A criação política não é própria da paternidade, e 

sim da masculinidade (PATEMAN, 1993, p. 61) 

Analisando as teorias que deram origem ao contrato social, Petit (1994) denuncia 

a falsa dicotomia público-privado, salientando que a legitimidade do poder civil dos 

governantes é conferida pela teoria do contrato, ao passo que o poder familiar, exercido 

pelo homem sobre a mulher, não encontrará nos teóricos ilustrados-liberais nenhuma 

justificação válida além do apelo à vontade natural e divina14. A autora salienta que, para 

que se compreenda como o poder se manifesta na esfera pública, como poder político, 

também é necessário o estudo de como o poder se manifesta na esfera privada, com sua 

gênese no poder exercido pelo homem padrão dentro da família (PETIT, 1994). 

Cria-se, desta forma, a dicotomia público x privado, na qual a sociedade civil (aqui 

entendida como espaço coletivo de cidadania) é regida pela legislação, pela igualdade e 

pela liberdade dos indivíduos, que podem firmar contratos entre si; ao passo que a esfera 

privada (entendida como a família) é regida por relações de dominação e subordinação, 

em virtude da consideração de que apenas uma das partes desta relação seria reconhecida 

como indivíduo (apto, portanto à cidadania), permitindo-se, com isso, a submissão 

irrestrita da outra parte à sua vontade (ABOIM, 2012). 

Afirmando que os âmbitos público e privado são tão distintos que se embasam em 

pilares separados, esta pseudo dicotomia possibilita a manutenção do sistema patriarcal 

nos dias atuais, considerando que personifica os papéis de gênero, permitindo ao homem 

universal o exercício de atividade remunerada e de poder político e atribuindo 

exclusivamente à mulher os deveres de cuidado com a casa, com a prole e com o próprio 

esposo, negligenciando o fato de que a mulher também deveria ter direito à privacidade 

e ao cuidado (OKIN, 2008). Registre-se que, mesmo atualmente, quando já se verifica o 

maciço ingresso da mulher no espaço público, conferindo-lhe, portanto, cidadania (e o 

status de indivíduo, com propriedade de sua pessoa), o trabalho doméstico (incluindo o 

dever de cuidado) é majoritariamente exercido por mulheres, sendo considerado como 

 
14 Para um aprofundamento da dicotomia público x privado, sugiro a leitura de Aboim (2012) e Okin (2008):  
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dever da mulher, no qual o marido pode lhe prestar algum auxílio (sem caráter de 

obrigação).15  

Compreender esta estrutura dicotômica permite, portanto, a análise da divisão 

sexual do trabalho e da distribuição de poder, desvelando as desigualdades entre os 

gêneros no trabalho, na política e na família, demonstrando que essas diferenças, que 

geram desigualdades, são fruto de uma ideologia androcêntrica (portanto socialmente 

construída), que se embasa em critérios biológicos para atribuir os diferentes papéis 

sociais a homens e mulheres (OKIN, 2008).  

Trata-se, portanto, de análise de relações sociais com base na sexualidade, 

marcada pelas diferenças entre os sexos e os gêneros, estabelecida como patriarcal esta 

ordem social embasada no gênero que submete as mulheres aos homens pelo fato de 

serem mulheres, utilizando-se este termo para garantir “materialidade histórica” deste 

regime de dominação (CASTRO, 2012, p. 141) e o estudo de suas consequências. 

Investigando a autenticidade do critério biológico, Gold, no seu livro “A falsa 

medida do homem”, revisita as pesquisas científicas utilizadas como fundamento das 

diversas teorias que justificavam as hierarquias entre os seres humanos lastreadas na 

anatomia (como as medidas dos seus órgãos e partes do corpo). Com base nas diferenças 

anatômicas encontradas através da comparação de pessoas de um determinado grupo com 

o humano tido como padrão (homem branco, cisheterossexual, europeu), estas teorias 

afirmavam que as características divergentes estariam associadas a traços de 

personalidade, que demonstrariam diferentes graus de evolução dos seres humanos, 

originando os conceitos de raça, sexo, etnias, o que justificaria, a hierarquização entre os 

seres humanos.  

Para justificar a hierarquização entre pessoas, o determinismo biológico encontrou 

na recapitulação o embasamento que conferia a cientificidade da medicina anatômica aos 

estigmas imputados aos seres humanos que consideravam inferiores (GOLD, 1991). Este 

o fundamento do biopoder, que distribui os seres humanos de acordo com seu valor e 

utilidade, qualificando-os e hierarquizando-os (FOUCAULT, 1988).  

Todo o caráter científico conferido por estas pesquisas permitiu que a segregação 

de determinados grupos de seres humanos com características anatômicas comuns fosse 

realizada não mais com um fundamento exclusivamente político (que seria uma escolha 

 
15 “Dados da PNAD de 2015 indicam que enquanto 86% das mulheres se ocupam dos afazeres domésticos 

e gastam 24 horas semanais nestas tarefas, apenas 45% dos homens se dedicam a essas atividades e ocupam 

9,7 horas por semana nas mesmas tarefas.” (LEITE, 2017, p. 52)  
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dentre diversas outras). O critério científico não se apresenta como a escolha que 

realmente é, mas como um dado, um fato baseado em evidências. Com isso, se confere à 

decisão política que neste se lastreia o status de verdade, tornando-o inquestionável. Isto 

permitiu que a segregação de determinados grupos fosse implementada com menos 

objeções, inclusive por parte dos próprios grupos subalternalizados.  

A recapitulação também proporcionou um critério irresistível a todos 

os cientistas interessados em estabelecer diferenças hierárquicas entre 

os grupos humanos. Assim, os adultos dos grupos inferiores devem ser 

como as crianças dos grupos superiores, pois a criança representa um 

ancestral adulto primitivo. Uma vez que são como os meninos brancos, 

os negros adultos e as mulheres são também os representantes vivos de 

um estágio primitivo da evolução dos homens brancos. Uma teoria 

anatômica para a hierarquização das raças — baseada em todo o corpo 

e não apenas na cabeça — havia nascido. (...) Não era a primeira vez 

que grupos depreciados eram comparados às crianças, mas a teoria da 

recapitulação revestiu esse conto com o manto da respeitabilidade 

social próprio de uma teoria científica. A frase “São como as crianças” 

deixou de ser uma simples metáfora da intolerância para se converter 

em uma proposição teórica segundo a qual as pessoas inferiores haviam 

permanecido literalmente estagnadas em um estágio ancestral dos 

grupos superiores (GOLD, 1991, p. 113/115). 

Assim como Lombroso, os deterministas genéticos, distorciam os fatos para que 

as conclusões de suas pesquisas se adequassem às suas convicções pessoais, as quais 

pretendiam justificar de modo inquestionável, cientificizando-as (GOLD, 1991). Nestes 

termos, como bem pontua Gold, para Lombroso, um homem com estigmas comete crimes 

movido por sua natureza inata; um homem sem estigmas, pela força das circunstâncias 

(GOLD, 1991). 

Para além de ser um conhecimento científico, há um caráter 

especulativo, de pano de fundo conservador, que marcou tal produção 

de enunciados e conceitos. Conforme defende Fausto-Sterling (2000), 

existem decisões e escolhas que orientam a formulação de “verdades”, 

uma vez que essas são orientadas por crenças, valores e princípios 

defendidos ou reproduzidos pelos pesquisadores, assim como o são por 

qualquer cidadão (SENKEVICS e POLIDORO, 2012, p. 20).  

Gold, em seu estudo, demonstra que, para além de erro na interpretação dos dados 

coletados, havia uma pré-disposição para interpretar os dados de modo a apresentar 

exclusivamente aqueles que justificassem as diferenças baseadas nas ideologias pré-

concebidas dos pesquisadores. Com isto, demonstra a falácia científica que culminou por 

tomar o homem branco, cisheterossexual, europeu, como padrão de medida para todos os 

demais seres humanos, partindo do pressuposto de que tudo o que seja diferente deste, 

seja a este inferior. Enfim, Gold evidencia que o determinismo biológico não é suficiente 
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para conferir à hereditariedade um caráter imutável ao destino do indivíduo. Nestes 

termos, necessário analisar o ser humano e considerá-lo no seu contexto, sopesando a 

influência que a educação, a boa alimentação, dentre outros aspectos, podem exercer sob 

o indivíduo, permitindo ou não o desenvolvimento de suas potencialidades (o que os 

biologicistas chamariam de evolução). 

O fundamento biológico foi utilizado como base não apenas para o racismo, mas 

também para o sexismo, que pode ser definido como a crença de que as diferenças 

biológicas entre os sexos geram hierarquia entre estes, com a supremacia do homem sobre 

a mulher e se converte, como consequência, em privilégios para os homens. Uma das 

formas pela qual o sexismo se expressa é o androcentrismo, que pode ser definido como 

a crença de que o homem (ser humano do sexo biológico macho, branco, cisheterossexual, 

burguês, eurocentrado16) é o paradigma da espécie humana (FACIO, 1992). 

Debaixo do patriarcado, os homens são os árbitros da identidade dos 

homens e das mulheres, porque a norma cultural da identidade é, por 

definição, a identidade masculina – a masculinidade. E debaixo do 

patriarcado, a norma cultural da identidade masculina consiste em 

poder, prestígio, privilégio e prerrogativas sobre e contra a classe das 

mulheres. É isto que é masculinidade. E não é nada mais que isto. 

(HOOKS, 2019, p. 72) 

Assim, este sistema valora como inferior aquilo que não se adequa ao modelo de 

humano (tomando o homem padrão como referencial), justificando, ainda, punições para 

aqueles que não se comportam de acordo com as performances tidas por normais (FACIO 

e FRIES, 2005). Como consequência, as condutas atribuídas a cada gênero e repetidas 

incessantemente durante diversas gerações naturalizam e invisibilizam as diferenças, 

criando associações entre sexo e gênero, fazendo crer que tudo aquilo que é atribuído ao 

gênero é natural e instintivo daquele sexo que lhe é correspondente (BOURDIEU, 2002). 

O androcentrismo também faz com que as necessidades da mulher sejam tomadas como 

específicas e as do homem universal, como gerais dos seres humanos. 

A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa 

justificação: a visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem 

necessidade de enunciar em discursos que visem a legitimá-la. A ordem 

social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a 

 
16 Tome-se este, com todas estes vieses identitários, como o homem paradigma ao qual este trabalho se 

refere. Este registro se faz necessário porque, consoante já exposto, o recorde deste estudo se restringe à 

análise de gênero, o que, por vezes, nos remeterá à menção deste paradigma apenas como homem universal, 

homem padrão, homem patriarcal. Entretanto, não se pode deixar de pontuar a existência de todas essas 

múltiplas identidades, as quais possuem, como sombras, as identidades opostas dos grupos minoritários, o 

que exige uma análise interseccional dos casos, para evitar que quaisquer mulheres sejam excluídas da 

proteção que ora se pretende alcançar.  
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ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão 

social do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas 

a cada um dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos; 

é a estrutura do espaço, o ponto o lugar de assembleia e de mercado, 

reservados aos homens, e a casa, reservada às mulheres; (...) 

(BOURDIEU, 2002, p. 18) 

Percebe-se, portanto, que os fundamentos biológicos utilizados para a manutenção 

do contrato sexual, que lastreia o contrato social, são utilizados na defesa dos papéis de 

gênero. Desconstruir as diferenças entre os gêneros fundadas em falácias científicas é de 

extrema importância para que se possa repensar o papel da mulher na sociedade, as tarefas 

que desempenha, os “scripts de gênero” (ROSA e SOUZA, 2018, não paginado) que lhe 

são destinados e exigidos, inclusive pelo direito.  

O direito, enquanto um discurso uníssono, pretende-se à verdade na 

medida em que silencia e desqualifica a experiência e a pluralidade das 

mulheres e o conhecimento de feministas. E isto é feito em um 

convencimento científico, em que apresenta um próprio método, uma 

determinada linguagem e um sistema de resultados específicos 

(BAGGENSTOSS, 2019, p. 42) 

 

Importa salientar que os conceitos de gênero, patriarcado, contrato sexual, divisão 

sexual do trabalho não se prestam para explicar as vivências dos homens e mulheres de 

cor ao longo da história, pois a diáspora africana dizimou famílias, razão pela qual não se 

pode falar em papéis de gênero tradicionais, em homem negro como representante do 

poder patriarcal, em mulheres negras como donas de casa, privadas de espaço público. 

Estes conceitos não se adequam a esta realidade. Este universo abrangente e denso foi 

apagado da história.  

Como bem nos lembra Bell Hooks (2011), a escravidão não permite que os 

homens negros colham os frutos de seu trabalho e ocupem a posição de provedores, 

práticas que simbolizam a masculinidade patriarcal. Assim, e por conta da política racial, 

também são impedidos de se beneficiar integralmente dos frutos que os homens podem 

colher com a cultura patriarcal.  

As mulheres negras, por sua vez, tiveram que desempenhar tarefas tidas como 

masculinas, lhes sendo negado o acesso à feminilidade frágil, característica da “Mulher” 

idealizada pelo patriarcado. As mulheres negras não puderam ser apenas donas de suas 

próprias casas, sempre se viram obrigadas ao trabalho para garantir sua subsistência, não 

dependiam do homem com o qual conviviam, muitas vezes sendo as únicas provedoras 

do lar. Tais estruturas, conjugadas, ainda, com a exploração sexual das mulheres negras 
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pelos colonizadores e pela construção do estereótipo de selvagens sexuais (culpadas, 

portanto, pela desvirtuação do homem branco), fazem com que os conceitos de divisão 

sexual do trabalho, feminilidade, fragilidade não se adequem à compreensão desta 

realidade.  

O facto de as mulheres negras escravizadas serem forçadas a 

trabalharem como “homens” e existirem independentemente da 

proteção e provisão do homem não conduziu ao desenvolvimento de 

uma consciência feminina. Elas não defenderam a igualdade social 

entre os sexos. Pelo contrário elas amargamente ressentiram-se por não 

serem consideradas como “mulheres” pela cultura dominante e por isso 

não eram recipientes da consideração e privilégios dados às mulheres 

brancas. Modéstia, pureza sexual, inocência e modos submissos eram 

qualidades associadas à natureza feminina e feminilidade que as 

mulheres negras escravizadas tentavam adquirir apesar das condições 

sobre as quais elas continuamente viviam minarem os seus esforços. 

(HOOKS, 2019, p. 36) 

Assim, a sexualidade decorrente das consequências da diáspora africana não pode 

ser lida exclusivamente a partir da África nem a partir da colônia. Há um navio negreiro 

que transforma a identidade independente em escravizada, necessitando, quando finda a 

escravatura, um reposicionamento de si perante os valores da sociedade patriarcal racista. 

Há uma estrutura de desvirtuação da negritude, masculina e feminina, destinada ao 

controle da raça e do status de dominação. Necessário pontuar que outros aspectos da 

identidade, como a raça, ampliam a compreensão deste traço da personalidade que é o 

gênero e que alguns conceitos, como os que ora se estuda, possuem importância, mas não 

são capazes de abraçar todos os aspectos da personalidade. 

Feitos estes esclarecimentos, tem-se que o patriarcado, como estrutura político-

social, utiliza-se das instituições, como estado, igreja, família, escola para disseminar a 

hierarquização entre os gêneros, com fundamento no sexo, por todos os setores da 

sociedade, garantindo a sua própria manutenção, formando o novo gabarito 

comportamental dos indivíduos. Nestes termos, cabe perquirir de que forma essa estrutura 

sócio-simbólica interfere no direito, considerando a existência de normas que garantem a 

igualdade entre os sexos e a dignidade da pessoa humana. Registre-se, porém, que esta 

análise demanda a utilização de uma perspectiva crítica, a qual tome o gênero como 

parâmetro interpretativo. Esta perspectiva, através de múltiplas formas, é dada pelos 

feminismos.  
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1.3 FEMINISMOS 

O patriarcado explica a estrutura de dominação das mulheres pelos homens pelo 

simples fato de serem mulheres. E o que explica o papel das mulheres dentro dessa 

estrutura? Como se analisa essa relação entre os gêneros? Esse seria o papel do 

feminismo. E o que seria o feminismo? Por que se fala em feminismos? Quem é o sujeito 

do feminismo? Qual a relação dos feminismos com o direito? Para tanto, necessário, 

inicialmente, compreender o que se entende por feminismos e a razão de se utilizar a 

terminologia no plural para, em seguida, estruturar a perspectiva que será empregada, 

considerando a multiplicidade de mulheres e demandas contidas na categoria de análise 

“mulher”17.  

O movimento feminista questiona o papel estabelecido às mulheres e a ideia posta 

de que o sexo biológico é determinante para o comportamento social, orientando-o. Com 

as chamadas “ondas do feminismo”, as mulheres conquistam direitos políticos, sociais, 

econômicos, em constante e crescente luta para que se considere, hoje em dia, a sua 

dignidade e o seu direito à igualdade. Também chamadas de vertentes do feminismo, as 

correntes ora elencadas correspondem à análise de quais direitos o movimento feminista 

concentra maior enfoque para combater aquilo que entende como causa da opressão. O 

feminismo pode ser definido como movimento social e político embasado num conjunto 

de teorias e práticas que visam o combate ao patriarcado (a supremacia do masculino), e 

à ideia de que as mulheres, como coletivo, são inferiores com base no determinismo 

biológico, se propondo a demonstrar a falácia deste fundamento, desvelando a construção 

social e cultural dos papéis de gênero, com o objetivo de alterar as estruturas sociais que 

discriminam a mulher, objetivando a equidade de gênero.  

Políticamente, patrocinar la diferencia entre sexo y género resultaba 

importante no sólo para socavar la tendencia conservadora de los socio-

biologicistas, sino también para convertir la lucha entre los sexos (entre 

hombres y mujeres) en una lucha contra el género (de hombres y mujeres). En 

efecto, al introducir el género como estructura social, los hombres de carne y 

hueso dejaron de ser los principales blancos de ataque, así como también las 

mujeres de carne y hueso dejaron de ser siempre las víctimas. (JARAMILLO, 

2000, p. 106) 

 
17 Ressalte-se que o termo aqui é utilizado no singular para garantir a compreensão da linha teórica utilizada 

por diversas pensadoras feministas, a exemplo de Tereza de Lauretis (2019a), que diferenciam os termos 

mulher, mulheres e Mulher, apesar de compreender que seria mais apropriado o uso no plural, pois, em 

verdade, não há distinção entre os sujeitos reais mulheres e o objeto de estudo das diferenças patriarcais de 

gênero, mulheres e homens. O uso no singular somente faz sentido quando utilizado para se contrapor ao 

homem universal. Neste caso, para o presente trabalho, utilizaremos o termo em maiúscula e entre aspas 

“Mulher”, para se referir a esta figura transcendental que faz par e se opõe ao homem universal.  
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Esta importante conclusão a que pode se chegar é que o objetivo não é a 

eliminação ou a subalternalização de homens, mas a eliminação de opressões de todos os 

tipos (o que significa a eliminação de privilégios também). Não é uma luta pessoal, no 

sentido de atingir pessoas. É uma luta política, com o objetivo de alterar estruturas.  

O feminismo também parte do pressuposto de que as mulheres não são vítimas, 

em papel passivo, mas vitimadas (subordinadas e oprimidas18), portanto capazes de 

protagonizar sua própria história, falando por si, quando da defesa de seus direitos. Assim, 

o que o feminismo objetiva é uma leitura da realidade a partir da perspectiva do oprimido, 

de quem não é utilizado como paradigma, justamente com o objetivo de demonstrar que 

o paradigma não é neutro.  

Entretanto, como o coletivo é formado por múltiplas e variadas mulheres, 

atravessadas por diferentes e múltiplas identidades, diversas são as formas de se 

compreender e analisar a opressão e subordinação. Assim, sendo o gênero uma categoria 

de análise que tem como base a diferença entre os sexos, as demais categorias de análise, 

como raça, classe, etnia, orientação sexual se entrecruzam às identidades femininas, 

criando demandas distintas dentro de um mesmo movimento social. Por isso, o feminismo 

é multifacetado, e impõe a necessidade de se analisar quem seria o sujeito do feminismo, 

evitando que se estabeleça uma mulher paradigma como régua para medir todas as demais 

mulheres. 

O feminismo, como movimento, como luta política, como teoria, permite uma 

constante autocrítica para se reconstruir, tornando-se mais inclusivo e mais coerente com 

os princípios e fundamentos nos quais se lastreia. Para tanto, revisita as suas bases, 

confrontando-as com as críticas de mulheres que não se sentem abraçadas por seu 

discurso, abrindo espaços para novas lutas, novos fundamentos, novas pautas, para incluir 

todas as mulheres. 

 
18 Opressão, entendida como subordinação forçada, é tida por Gerda Lerner como um termo equivocado 

para analisar a situação das mulheres e sua relação com o patriarcado paternalista. A autora defende que a 

palavra sugere vitimização e a consciência de um grupo de ter sido injustiçado na luta pelo poder, o que 

não se adequa a situação das mulheres, que são, ao mesmo tempo sujeitos e agentes, colaborando, com a 

própria subordinação, aceitando os valores que as subordinam (LERNER, 2019, p. 284). Entendo que a 

palavra opressão se mostra adequada para analisar a situação das mulheres como grupo, que, apesar de 

resistir, é subjugado.  

Lerner defende o uso da palavra subordinação, porque este permitiria analisar melhor a situação da mulher, 

visibilizando a sua colaboração e aceitação voluntária à sua condição subordinada à dominação 

patriarcal/paternalista em troca de proteção e privilégios (LERNER, 2019, p. 285). Entendo que este termo 

é adequado para analisar a situação das mulheres em casos concretos, individuais.  
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1.3.1 Conceito de feminismos 

O uso do termo feminismos, no plural, se faz necessário para ressaltar a 

multiplicidade de vertentes, representativas dos anseios das múltiplas e diversas 

mulheres. Logo, o correto é pensar em feminismos, de modo a abranger a pluralidade de 

existências que se pretende defender. Entretanto, diante do uso corrente da expressão no 

singular, cabe considerar este uso sob outra perspectiva, compreendendo-o no sentido de 

conceito generalista de classificação, do qual são espécies as suas diversas vertentes, 

objetivando, este conceito geral, estabelecer o ponto de intersecção, que torna comum o 

uso desta expressão pelas diversas linhas e que procura ser afastado por mulheres que não 

se sentem contempladas pelos seus preceitos, como é o caso do mulherismo africana19.  

Diante dessas considerações, conclui-se que o feminismo é um movimento social 

que põe em questão o androcentrismo, que estabelece que o homem branco 

cisheterossexual é o paradigma do ser humano, desconsiderando as experiências das 

mulheres, o que acarreta violação aos seus direitos. O movimento busca o reconhecimento 

de que os seres humanos, homens e mulheres são igualmente diferentes e igualmente 

semelhantes, sem que isto implique em uma desigual e hierárquica valoração das pessoas 

(FACIO y FRIES, 2005). O feminismo também pode ser definido como uma teoria que 

considera as experiências das mulheres e questiona os padrões de gênero estabelecidos, 

objetivando a equidade de direitos entre homens e mulheres. West (2000) afirma que a 

objeção em se reconhecer os feminismos como teorias são as convicções políticas que 

estes defendem, retirando-lhes a neutralidade e a objetividade que tradicionalmente se 

entendem como requisitos daquilo que se define como verdadeira teoria e ciência. Nestes 

termos, defende que o feminismo, com sua clara parcialidade, seria mais honesto do que 

a teoria e a ciência tradicionais, pois estas representam um compromisso com valores e 

crenças sobre o modo de entender a organização social, mantendo-os tanto ocultos sob o 

manto da neutralidade quanto inquestionáveis, quando afirmam sua objetividade.  

Lerner (2019), por outro turno, nos traz diversas acepções do termo feminismo, 

demonstrando o seu emprego como doutrina que defende a igualdade de direitos sociais 

e políticos entre homens e mulheres; como movimento organizado para a luta por estes 

direitos; como reivindicações do coletivo feminino; como teoria criadas por mulheres e 

como política social que luta pelo incremento do poder das mulheres. Salienta, ainda, que, 

apesar das divergências de compreensão deste termo pelo próprio movimento feminista, 

 
19 Uma breve síntese daquilo que se denomina por mulherismo africana será abordado na página 70.  
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um ponto comum seria a necessidade de mudança social para garantir direitos iguais entre 

homens e mulheres. 

O feminismo, portanto, pode ser conceituado como um movimento social e 

político que, considerando as mulheres como coletivo oprimido, explorado e dominado 

pelo patriarcado, luta pela mudança das estruturas de poder com o objetivo de erradicar 

todas as formas de opressão, exploração e dominação (FACIO, 1992). O feminismo se 

posiciona de forma contrária ao pensamento androcêntrico, entendendo que a mulher tem 

o mesmo valor, como ser humano, que o homem. Questionando o uso do termo “mulher”, 

denuncia a homogeneização que não respeita a diversidade de raças, orientações sexuais, 

etnias, classes, encapsulando existências para adequar todas as mulheres ao estereótipo 

que cria um padrão ideal de mulher (FACIO e FRIES, 2005). O feminismo também pode 

ser definido como um conjunto de teorias e práticas políticas que tem como denominador 

comum o compromisso com a ideia de que nossas sociedades são patriarcais (WEST, 

2000).  

O que se percebe em comum entre as diversas teóricas mencionadas é a utilização 

do termo feminismo como movimento social para combater o androcentrismo e suas 

consequências, além da necessidade de se compreender o uso do termo “mulher” como 

categoria de análise, como coletivo humano do sexo feminino (sexo/gênero), além da 

preferência pelo uso da palavra “mulheres” (e, por isso, feminismos, para definir o 

movimento que melhor representa cada mulher com suas características próprias), 

demonstrando o respeito a diversidade de corpos, vivências, escolhas e experiências, e 

considerando que estas diferenças terão implicações práticas nos direitos garantidos e 

violados de cada uma dessas mulheres.  

Para o recorte deste trabalho, que inter-relaciona direito e sexualidade, o que se 

fará a partir do princípio da igualdade, realizar-se-á uma breve exposição das vertentes 

do feminismo popularmente conhecidas como feminismo da igualdade e feminismo da 

diferença, com o fim de demonstrar a conexão entre o feminismo e do direito. Registre-

se que a preferência pela preliminar exposição destas vertentes feministas, e os direitos 

conquistados, para, somente após, tecer as críticas a cada uma delas, tem o propósito de 

visibilizar a estruturação deste movimento, enfatizando a sua importância para o 

reconhecimento dos direitos das mulheres, demonstrando, através desta exposição, a sua 

relação com o direito ao longo da história. Esta análise precede o debate acerca de quem 

seria o sujeito do feminismo, razão pela qual esta ordem será respeitada no 

desenvolvimento deste estudo. 



64 
 

Introduzindo o estudo com uma breve perspectiva das categorias estratégicas de 

análise deste movimento realizadas por estudiosas da Teoria Feminista do Direito, em 

especial Olsen, Smart e Lacey, por meio da sistematização do pensamento dessas autoras 

proposto por West e por Jaramillo, objetiva-se respeitar a historicidade, compreendendo 

como surgiram as demandas defendidas por cada uma das vertentes feministas ora 

analisadas e como estas podem ou não se sobrepor, coexistindo, mesmo quando se 

contrapõem (SALGADO, G. 2019). Nenhuma dessas vertentes é estanque, como dito. 

Todas ainda existem e coexistem. “Os estudos feministas inovam, então, na maneira 

como trabalham com as multiplicidades temporais, descartando a ideia de linha evolutiva 

inerente aos processos históricos” (RAGO, 1998, p. 12).  

Nestes termos, o feminismo busca visibilizar não apenas a perspectiva histórica 

das relações de gênero, mas o papel da mulher como agente histórico e a possibilidade de 

as próprias mulheres narrarem os fatos históricos a partir de seu ponto de vista, ampliando 

a compreensão destes fatos, convencionalmente narrados por uma perspectiva 

androcêntrica, ampliando “o campo das experiências históricas consideradas dignas de 

serem narradas” (RAGO, 1998, p. 14). O feminismo, portanto, procura pensar a posição 

social da mulher em um dado momento histórico, partindo de sua ótica, de suas lutas, 

colocando-a como sujeito agente para analisar como os fenômenos sociais impactaram 

“nas vidas íntimas e no processo de construção dos sujeitos em determinados momentos 

históricos, desencontrados no tempo para diferentes sociedades”. (DIAS, 2019, p. 365). 

1.3.2 Feminismo da igualdade  

A primeira onda do feminismo da igualdade, inicia-se com a revolução francesa 

(do qual são referências, Wollostonecraft, Olympe de Gouges e Stuart Mill), nos quais se 

verifica a luta das mulheres para serem reconhecidas como sujeitos de direitos, assim 

como os homens, sendo emblemática a “Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã 

dedicada à Rainha”, elaborada por Olympe de Gouges, com o objetivo de responder e 

complementar a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, 

pleiteando a igualdade entre homens e mulheres já no seu artigo primeiro. Apesar de não 

ter sido aprovada e de evocar a superioridade em beleza e a maternidade como inerentes 

à mulher, esta declaração serviu de norte para se reconhecer que “a mulher nasce livre e 

permanece igual ao homem em direitos”20. Registre-se que, para as mulheres negras, o 

 
20 Artigo I da Declaração da Mulher e da Cidadã (GOUGES, 1791). A tradução do documento pode ser 

consultada no link http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html
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movimento passava em torno da sua consideração como seres humanos, na luta contra a 

escravidão. Por isso, não se pode falar em uniformidade deste movimento, sem considerar 

os marcadores sociais e históricos que envolvem as mulheres. 

No Brasil, em 1832, Nísia Floresta desponta na luta pelos direitos das mulheres, 

ocupando o espaço público com publicações em periódicos e com a tradução do texto de 

Mary Wollstonecraft, “Direito das mulheres e injustiça dos homens”, que reivindicava o 

reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres e o direito das mulheres à 

educação formal e ao trabalho remunerado como meios de superar a dominação 

masculina. 

Outro momento emblemático na luta pelos direitos das mulheres à igualdade se 

apresenta no chamado movimento sufragista, na luta pelo voto feminino, conquistado, 

pela primeira vez, no Reino Unido, em 1918. No Brasil, este movimento foi liderado por 

Bertha Lutz, tendo sido esta conquista consumada com a promulgação do Código 

Eleitoral de 1932.  

Após este momento, em virtude das primeira e segunda guerras mundiais, este 

movimento perdeu ênfase, tendo sido reacendido após o pioneiro estudo de Simone de 

Beauvoir, no seu livro O Segundo Sexo.  

Este primeiro momento é responsável por desconstruir o argumento de que as 

diferenças de direitos entre homens e mulheres se embasam na inferioridade biológica 

desta, as quais, por isso, necessitariam ser tuteladas por um direito paternalista 

(SANTOS,M., 2015).  

Carol Smart (2000), analisando a postura do direito perante a mulher neste 

momento histórico, afirma que o direito é sexista, considerando que as vedações aos 

direitos das mulheres se embasavam na superioridade masculina e na incapacidade 

feminina de gerir a própria existência.  

Importante salientar que, apesar de se objetivar a igualdade, há divergências 

acerca daquilo que se entende por igualdade, o que foi responsável pela formação de 

correntes diversas.  

De acordo com as feministas liberais clássicas, igualdade significaria igualdade 

de oportunidades formais. Nestes termos, bastaria a garantia formal do direito, escrita na 

lei. Portanto, focam seus esforços em combater os textos de lei que restringem direitos 

das mulheres pelo fato de serem mulheres. São responsáveis pela conquista do direito ao 

 
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-

direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html. Acesso em: 20 jun. 2020. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html
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voto, pelo acesso das mulheres à educação e pelo reconhecimento da mulher como ser 

capaz e autônomo (sem necessidade de tutela), afastando o determinismo biológico ligado 

ao sexo/gênero. Entretanto, quando pleiteiam igualdade, não questionam os padrões 

postos, marcadamente androcêntricos, que não consideram as necessidades das mulheres 

(JARAMILLO, 2000). Outra crítica que se faz a esta vertente é à sua ausência de 

consideração da perspectiva das mulheres negras, pois as feministas brancas pleiteavam 

o direito de acesso ao mercado de trabalho, desconsiderando que as mulheres negras 

sempre precisaram trabalhar para garantir a subsistência sua e de sua família21. Apesar de 

pleitearem o direito ao próprio corpo, o direto ao aborto ainda não foi alcançado de forma 

incondicionada.  

A partir da década de 1960, com o início da guerra do Vietnã, o movimento hippie, 

a pílula anticoncepcional, e depois da reviravolta epistemológica dada por Beauvoir no 

que se refere à construção cultural da mulher, o feminismo passa a discutir os papéis de 

gênero, o que se inflama com a publicação do livro “A mística Feminista”, de Betty 

Friedan, que, analisando as mulheres brancas heterossexuais de classe média, sinaliza que 

os papéis de gênero atribuídos à mulher pela sociedade e pela família não se coadunam 

com os desejos destes seres humanos, insatisfeitos com estas representações sociais.  

Nesta segunda onda, marcada nos anos de 1960 a 1980, tem-se a necessidade de 

serem observadas as peculiaridades do sexo feminino, não consideradas pela cultura e por 

leis marcadamente patriarcais. Para as feministas liberais sociais, não seria suficiente a 

igualdade formal, sendo necessária a igualdade material, de oportunidades, com a garantia 

de igualdade de recursos, com ênfase nas diferenças de distribuição produzidas em razão 

do gênero (menores salários, dupla jornada). Aqui, os direitos sexuais e reprodutivos e 

aqueles relacionados ao mercado de trabalho ganharam bastante relevo, pois se objetiva 

autonomia sobre o próprio corpo e a própria vida, além da ocupação do espaço público. 

Isto se originou como consequência da Primeira Guerra, que, retirando as mulheres 

brancas de classe média da esfera doméstica, introduziu-as no mercado de trabalho (esta 

sempre foi uma realidade das mulheres negras), demonstrando que os parâmetros 

utilizados pela lei para a garantia de direitos eram masculinos, não abraçando 

necessidades das mulheres. Por isso, o feminismo social, nesta perspectiva, enfatiza as 

diferenças entre os gêneros, exigindo a materialização de direitos das mulheres, inclusive 

 
21 Ver o discurso “E não seu uma mulher?” proferido por Sojourner Truth e traduzido por Osmundo Pinho. 

Disponível em: <https://www.geledes.org.br/e-nao-sou-uma-mulher-sojourner-truth/>. Acesso em: 19 mai. 

2020. 

https://www.geledes.org.br/e-nao-sou-uma-mulher-sojourner-truth/
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com o reconhecimento das necessidades próprias do sexo, como a gravidez e a 

amamentação (WEST, 2000).  

Entretanto, importante ressaltar que, neste momento histórico, o Brasil não 

acompanhou este movimento pela libertação da mulher, considerando que, em 1964, foi 

instaurado o regime militar ditatorial, através do golpe de estado, o qual agiu reprimindo 

liberdades, inclusive aquelas defendidas pelo movimento feminista.  

Uma outra vertente do feminismo igualitário é o feminismo socialista, o qual, 

apoiado na teoria de Engels, do qual é exemplo a obra “A dialética do Sexo”, de Shulamith 

Firestone, entende que a subordinação da mulher ao homem deriva do capitalismo, 

comparando a expropriação que o trabalhador tem do seu trabalho (produção) com a que 

a mulher tem do seu corpo (reprodução). Através da divisão sexual do trabalho, atribuindo 

ao homem o trabalho assalariado (na esfera pública) e à mulher o trabalho doméstico e 

sem remuneração (na esfera privada, através do casamento), institui-se a dominação 

masculina. Assim, entendem que o capitalismo e o patriarcado são sistemas que se 

retroalimentam, pois somente com o trabalho doméstico da mulher é possível a vida 

pública do homem. Esse sistema, também, garante a subordinação da mulher, que se torna 

dependente dos recursos materiais do homem, criando um desvalor ao feminino, 

entendendo que, para que haja a igualdade de gêneros, deve ser garantida a igualdade de 

acesso a recursos (WEST, 2000).  

Ambos focam na luta por direitos relacionados à autonomia financeira e igualdade 

salarial e à não discriminação no emprego por conta do gênero, mas não lograram êxito 

em garantir a valorização e a remuneração para o trabalho do lar. 

Em análise autocrítica feita pelo feminismo, West classifica os feminismos social 

e socialista/marxista também como espécies do feminismo da igualdade, por “no 

reconocer plenamente el valor de lo fememnino” (WEST, 2000, p. 44/45). Olsen (2009), 

por sua vez, entende que as feministas liberais lutam contra a sexualização do dualismo, 

através do reformismo legal, tentando garantir para as mulheres os mesmos direitos dos 

homens. Isto ocorre, entretanto, sem qualquer consciência de gênero, pois não imprimem 

críticas à valoração positiva somente daquilo que esteja ligado ao masculino. Ao 

contrário. Concordam que o direito é e deve se manter racional, objetivo e universal, 

exigindo uma perspectiva neutra de gênero. Pedem inserção no espaço público e 

igualdade, buscando a supressão de normas que discriminem por conta do sexo. Para 

Olsen (2009), as feministas sociais são uma vertente do feminismo liberal porque não 
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questionam a hierarquização, entretanto pleiteiam a igualdade substancial, suprimindo as 

desigualdades que impedem a materialização dos direitos das mulheres.  

A crítica deste feminismo ao direito se embasa no seu uso como ferramenta para 

a sedimentação de diferenças inexistentes entre homens e mulheres, com base no critério 

biológico, legalizando a opressão sofrida por estas quando deixa de reconhecê-las como 

sujeitos de direitos. Smart (2000) estrutura sua crítica ao direito afirmando que este é 

sexista, colocando a mulher em desvantagem. Assim, entende que o feminismo liberal 

exige a alteração normativa, em busca de igualdade formal e material, entretanto não 

percebe que o problema não se encontra na lei, mas na estrutura social (sexista), sendo o 

direito apenas um reflexo desta sociedade, operando, pois, para invisibilizar a hierarquia 

entre os gêneros e mascarando a origem do problema. Como solução, propõe que, ao 

julgar questões relacionadas à mulher, sejam consideradas as necessidades femininas, 

tomando a mulher como padrão para esta análise (SMART, 2000). 

1.3.3 Feminismo da diferença 

Neste mesmo período, na segunda onda do feminismo, entre as décadas de 1960 

e 1980, surge, também o feminismo da diferença, o qual objetiva demonstrar o padrão 

androcêntrico e como as significativas diferenças entre os gêneros provocam máculas aos 

direitos das mulheres. Se, para o feminismo da igualdade, o foco era a igualdade com os 

homens, para o feminismo da diferença, o que se pretende é a crítica à fixação do homem 

como paradigma do humano, invisibilizando a mulher. Também se estrutura em vertentes, 

cada uma das quais com a sua própria compreensão daquilo que seria a diferença 

estruturante entre os sexos e gêneros. 

O feminismo radical, tendo como principais representantes Catherine MacKinnon 

e Andrea Dworkin, sustenta que a sociedade se estrutura através da submissão sexual da 

mulher (WEST, 2000), organizada pelo patriarcado. Contrapõe-se ao feminismo liberal 

por entendê-lo essencialmente individualista, não resolvendo o problema das mulheres 

enquanto classe. Por isso, para West, este feminismo também é considerado socialista, 

pois considera mulher uma classe social embasada no sexo, combatendo todos os aspectos 

ligados à sexualidade, como heterossexualidade compulsória, estupro, prostituição e à 

maternidade como inata à mulher.  

No direito, firmaram-se na luta pela não subordinação sexual da mulher, através 

do reconhecimento do estupro conjugal, da importunação sexual e do assédio, por 

exemplo. Mas não lograram êxito no reconhecimento de normas que proíbam a 
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pornografia. Esta corrente denuncia o direito como ferramenta de opressão utilizada para 

a manutenção do patriarcado, considerando que as normas jurídicas são elaboradas com 

base na linguagem e nos interesses masculinos, apropriando-se da sexualidade feminina 

(SANTOS, M., 2015). Entende que a igualdade somente será garantida com a mudança 

da estrutura social, conferindo poder político às mulheres (WEST, 2000).  

O combate à hierarquização (OLSEN, 2009), denunciando o direito como 

instituição patriarcal, ficou por conta das feministas radicais, que criticam a exploração 

das mulheres e a desvalorização de tudo o que está ligado ao feminino. Concebendo o 

direito como estrutura de dominação masculina, continuam a compreendê-lo como 

racional, objetivo e universal, denunciando que a estrutura hierárquica, litigiosa e dual do 

direito é reflexo do lado que escolheu estar na hierarquia entre os gêneros. Por isso, 

entendem que não seria suficiente a luta pela igualdade de direitos e oportunidades, 

considerando que a ordem social existente é estruturada para a dominação masculina. 

Portanto, lutam pela reforma das estruturas sociais, com a modificação do paradigma 

patriarcal do direito (OLSEN, 2009). 

Segundo Smart (2000), para esta corrente, o direito seria masculino, pois 

embasado em padrões atrelados a este gênero, como objetividade, neutralidade 

(denunciando que estas seriam analisadas a partir da visão do homem, sendo, em verdade, 

subjetiva e parcial) e universalidade (tomando o homem universal como parâmetro de ser 

humano e referência para análise da igualdade). Afirma que o direito é uma estrutura 

(composta de normas, instituições e agentes), portanto, mesmo com uma lei favorável à 

mulher, os padrões masculinos serão utilizados pelas instituições jurídicas e seus agentes, 

gerando prejuízos para as mulheres (SMART, 2000).  

Representando outra corrente do feminismo da diferença, o feminismo cultural, 

embasado em Nancy Chorodow e Carol Gilligan, entende que as distinções que formam 

as identidades de homens e mulheres fazem com que estes percebam o mundo de forma 

diferente. Assim, o homem proporia soluções abstratas e universais, tendo como principal 

valor a individualidade, enquanto a mulher proporia soluções concretas, destinada à 

conciliação, tendo como principal valor a ética do cuidado (SANTOS,M., 2015). Esta 

vertente é responsável por mudanças no direito de família, o que, como adiante será 

possível observar, não se mostra benéfico se for implementado sem a utilização do gênero 

como parâmetro interpretativo.  Denuncia o direito como ferramenta do patriarcado pela 

preponderância de homens no seu exercício e pela linguagem masculina na elaboração, 

interpretação e aplicação das leis, deixando de lado as contribuições que seriam fruto da 
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perspectiva e das experiências das mulheres, como a conciliação (SANTOS,M., 2015). 

West também nos traz as críticas a esta vertente do feminismo, considerando que, se as 

sociedades são patriarcais, as ênfases nas diferenças de gênero servirão para manter a 

opressão das mulheres, incorrendo, ainda, no risco de se eleger o critério biológico como 

justificador da dominação masculina (WEST, 2000). Saliente-se, ainda, que eleger o 

espaço privado como feminino e o dever de cuidado como grande virtude feminina é 

enaltecer uma das principais causas da opressão a mulher, também retornando a 

tendências paternalistas e biologicistas (JARAMILLO, 2000).  

1.3.4 Feminismo contemporâneo 

O feminismo contemporâneo, também chamado de pós-moderno ou pós-

estruturalista, iniciado na década de 1990, inaugura a terceira onda do feminismo e a luta 

contra o essencialismo de gênero. Também chamado de pós-feminismo, se embasa nos 

estudos queer22 (tendo como uma de suas precursoras Judith Butler), que, como visto no 

item 1.1.5, concebe o gênero como uma construção social, sem diferenças natas entre os 

sexos23. Em crítica a Judith Butler, Smart (2000) defende que a construção do gênero 

toma em conta tanto critérios sobredeterminantes quanto biológicos essencialistas, 

afirmando que o corpo feminino é essencial para a construção daquilo que se entende por 

mulher. Critica a forma como o gênero opera na construção do direito, denunciando o 

binarismo (homem x mulher; feminino x masculino) que hierarquiza, além de 

marginalizar todas as existências que não se enquadram nestes padrões normalizados. 

Olsen (2009), por sua vez, prosseguindo na sua análise do direito sob a ótica 

feminista, entende que esta seria a vertente que compreenderia o direito como masculino 

(em oposição a Smart, como visto supra), estruturando, para tanto, a teoria jurídica crítica, 

através da proposta de androginia, a qual pretende romper com o binarismo, 

desconstruindo e atacando, ao mesmo tempo, a sexualização e a hierarquização, com a 

ruptura dos papéis de gênero.  

Neste ponto, a compreensão de Smart (2000) para esta corrente me parece mais 

adequada, pois esta afirma que, para esta vertente, o direito tem gênero, denunciando a 

 
22 Para uma compreensão inicial das epistemologias queer, vide LAURETIS (2019b) 
23 Para uma perspectiva das mudanças históricas dos direitos das mulheres impulsionadas pelo feminismo, 

sugiro o quadro explicativo que a professora Salete Maria da Silva (2018) faz da classificação desenvolvida 

por Carol Smart. 

Para o estudo do feminismo no Brasil, vide:  Duarte (2019).  Para o exame do feminismo na Bahia vide 

Costa, A. (1998). 
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hierarquia entre estes, como favorecimento do homem, através do duplo parâmetro, que, 

a partir do gênero do sujeito, adota julgamentos diferentes para uma mesma prática. 

Contudo, ressalto que a solução apresentada por Olsen, no que tange a romper com o 

binarismo, é adequada e este ponto será desenvolvido ao longo do trabalho, filiando-me 

ao rompimento através da androginia, entendo adequado o reconhecimento das múltiplas 

sexualidades.  

Em comum, as feministas desta vertente reconhecem o gênero como um discurso 

de poder, que cria categorias binárias com o intuito de hierarquizar para oprimir. Por isso, 

questionam a própria formação da identidade que embasa o feminismo, criando, com seu 

discurso, o sujeito “Mulher”, que esconde o padrão branco, cisheterossexual e ocidental, 

e que seria o contraponto do homem sujeito universal, servido de baliza para medir todas 

as mulheres (SMART, 2000, p. 41). Por isso, essencial se discutir quem seria o sujeito do 

feminismo, como se fará no próximo subitem.  

Enquanto os feminismos essencialistas entendem que o gênero é o principal fator 

de opressão das mulheres, para os não essencialistas, as opressões do sexo feminino se 

dão por inúmeros e distintos fatores, pois o gênero atravessa e é atravessado por outras 

categorias de análise, razão pela qual deve ser conjugado com estas (como raça, 

orientação sexual, classe etc.) para que se compreenda de forma correta como se estrutura 

a opressão das mulheres. Como exemplo, os feminismos negro, lésbico, transexual e o 

pós-moderno (WEST, 2000, p. 48/49). Com esta vertente, surge a compreensão de que 

esses diversos marcadores sociais (gênero, raça, classe, etc.) possuem repercussões 

diferentes para cada mulher, apontando para a necessidade de se retirar a concepção de 

“Mulher” universal e se analisar as diversas subjetividades das mulheres reais (SILVA, 

S., 2018, s.p.). O pós-estruturalismo afirma o conhecimento como saber situado, portanto 

o seu sujeito deve ser reconhecido com os seus elementos culturais e sua historicidade, 

rechaçando o saber cartesiano e transcendental (SMART, 2000, p. 42). 

São diversas as correntes, como diversas são as mulheres. Importante salientar que 

não se faz necessário optar por uma das correntes feministas, podendo-se comungar com 

aquilo que as diversas vertentes possuem de adequação a um pensamento determinado, 

realizando críticas a estas mesmas correntes, naquilo que se entenda de maneira 

divergente, salientando a necessidade de coerência no discurso, pois não é possível se 

declarar feminista e ter uma prática ou um discurso excludente, que deixe de contemplar 

mulheres diferentes daquela que fala.  
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Portanto, é preciso atenção para garantir se afastar do risco de se estabelecer uma 

“Mulher” como paradigma de representação de todas as mulheres, homogeneizando e 

submetendo todas as mulheres a um padrão, independentemente de suas diferenças. 

Nestes termos, entende-se que o gênero e a categoria de análise mulher são importantes 

para decompor a realidade social, sem incorrer no erro de se estabelecer um padrão ou 

estereótipo de “Mulher ideal” (WEST, 2000, p. 33/34). Por isso, a importância de se 

analisar quem é o sujeito do feminismo, como se verá abaixo.  

1.3.5 Quem é o sujeito do feminismo? Ou mulher: conceito, pessoa, sujeito 

Considerando-se a multiplicidade de mulheres e o perigo de criação do 

essencialismo, com a referência à “Mulher”, seria possível afirmar a existência de um 

sujeito do feminismo? A análise deste movimento/teoria implica, necessariamente, na 

compreensão daquilo que se conceitua como mulher.  

Quando a categoria “homens” desaparecer, “mulheres” como classe 

irão desaparecer também, pois não existem escravos sem senhores. 

Nossa primeira tarefa, ao que parece, é desassociar completamente 

“mulheres” (a classe dentro da qual lutamos) de “mulher”, o mito. Pois 

“mulher” não existe para nós, é apenas uma formação imaginária, 

enquanto “mulheres” são o produto de uma relação social. Nós sentimos 

isso fortemente quando recusamos em toda parte sermos chamadas de 

“movimento de libertação da mulher”. Além disso, temos que destruir 

o mito dentro e fora de nós mesmas. “Mulher” não é cada um de nós, 

mas sim a formação política e ideológica que nega “mulheres” (o 

produto de uma relação de exploração). “Mulher” existe para confundir, 

para ocultar a realidade “mulheres”. Para nos conscientizarmos que 

somos uma classe e para nos tornarmos uma classe, primeiro temos que 

matar o mito “mulher”, inclusive seus aspectos mais sedutores. 

(WITTING, 2019, p. 88) 

O patriarcado se embasa no conceito androcêntrico de homem universal, 

representado pelo homem branco, burguês, eurocentrado, cisheterossexual. Há que se 

perquirir, portanto, quem seria “a Mulher” à qual o patriarcado se refere. Smart (2000) 

sustenta que a exigência da construção de uma identidade comum para se falar em 

feminismo como movimento político implica em incorrer no discurso patriarcal, que 

entende que o objeto da ciência deve ser absoluto.  

Neste mesmo sentido, Judith Butler faz uma crítica ao feminismo, considerando 

que a forma como a categoria “Mulher” é construída traz, em sua própria definição, a 

opressão das mulheres. Considera como problemática a categoria “Mulher”, pois esta 

apaga as experiências concretas das várias e diversas mulheres existentes, criando uma 
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“mulher universal” como sinônimo e parâmetro para análise de todas as mulheres. 

Portanto, o feminismo, como programa político, não alcançaria o seu objetivo, de alterar 

a situação das mulheres de forma radical. (BUTLER, 2019). 

A Mulher universal, mítica, criada pelo patriarcado, seria a mulher branca, 

cisheterossexual, de classe média, europeia, e que personificaria o feminino ideal, tido 

como recato, pureza, discrição, doçura, maternidade, dentre outras características. Esta 

“Mulher” seria “a representação de uma essência inerente a todas as mulheres” 

(LAURETIS, 2019a, p. 131). Não personificar esta “Mulher” implica em sanções sociais 

e, como pretendemos demonstrar, em invisibilidade jurídica, pois somente a “Mulher” 

que personifica o gênero de maneira positiva merece proteção jurídica. Somente esta 

“Mulher” é sujeito de direito.  

Contrapondo-se a esta figura, tem-se as mulheres reais, pessoas com múltiplas 

experiências e vivências, com suas idiossincrasias. Seres humanos, enfim, que merecem 

ser reconhecidas por suas individualidades, por aquilo que torna cada pessoa uma 

existência única. Reconhecidas em sua dignidade, em síntese. Nestes termos, como 

poderia o feminismo combater a “Mulher” mítica, criada pelo patriarcado, que uniformiza 

a existência (estabelecendo o padrão ideal e aceitável de “Mulher”) sem reconhecer as 

diferenças imanentes a cada ser humano e, em especial, à variedade de mulheres que 

pretende representar?  

Por outro lado, Pateman (1993, p. 36) defende que “enfatizar como o significado 

de “homem” e “mulher” contribui para a estruturação das mais importantes instituições 

sociais não é recorrer a categorias puramente naturais”, afirmando que este recurso 

também não importaria em negar as diferenças existentes entre as mulheres reais. Atento 

para o risco de essencialização e apagamento de outras mulheres (diversas da “Mulher”, 

que representa a pessoa fêmea cisheterossexual, branca, burguesa, europeia), o feminismo 

intenciona não incorrer no erro patriarcal que critica.  

O que se propõe, portanto, não é a uniformização das mulheres (encapsulando 

todas as mulheres reais num mesmo conceito), mas a utilização do termo mulher (no 

singular e em letras minúsculas) como categoria de análise, em contraposição ao termo 

homem, para o estudo das diferenças de gênero. Se objetiva, com o uso do termo mulher, 

investigar a experiência comum deste grupo específico de sujeitos históricos governados 

por relações sociais reais, a partir do gênero, como parâmetro de análise (LAURETIS, 

2019a). Portanto, neste trabalho, seguindo a proposta de Lauretis (2019a) sobre quem 

seria o sujeito do feminismo, utilizar-se-á o termo mulher como categoria de análise, a 
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palavra mulheres como sujeitos reais e a designação “Mulher” ou mulher universal, 

mulher mítica ou mulher padrão para referir-se a esta entidade transcende criada pela 

cultura patriarcal e tomada como modelo quimérico a ser seguido por todas as mulheres.  

Meu ponto é, na verdade, o argumento clássico de Rousseau e, 

posteriormente, de Marx – agora um axioma político entre os liberais – 

de que é mais esclarecedor enxergar a sociedade como um sistema de 

dominação de grupos do que como um conjunto de indivíduos. 

Portanto, é como membros de grupos sociais que os indivíduos 

originalmente vêm à consciência e agência, ainda que eles depois 

reajam contra sua socialização e seu status diferencial no contrato seja 

atrelado à sua afiliação a algum grupo. (MILLS, 2013, p. 48) 

Importa registrar que, embora o interesse das mulheres seja particular, não se pode 

afirmar que seja singular, considerando os marcadores identitários e sociais nos quais se 

encontram inseridas, que fazem com que estes interesses particulares coincidam, 

representando, portanto, anseios coletivos. Identificar quais interesses ganham dimensão 

coletiva permite ao grupo trabalhar em conjunto para a concretização destes interesses 

(SAFIOTTI, 2019). Generalizando apenas os pontos comuns a este coletivo, objetiva-se 

obter dados quantitativos e qualitativos que permitam averiguar hipóteses e comprovar 

fatos que poderão impactar na elaboração de políticas públicas para a corrigir esta 

situação específica estudada (LAURETIS, 2019a).  

Nestes termos, com o objetivo de se afastar desta “Mulher” universal como 

representante de todas as mulheres e criticando o uso exclusivamente da biologia sexual 

como critério comum, desconsiderando as desigualdades advindas dos demais 

marcadores sociais, o feminismo negro traz a necessidade de discutir as diversas formas 

de opressão incidentes sobre as mulheres. Enfatiza que a atuação destas opressões, como 

racismo, sexismo, classe social, não pode ser compreendida se estas forem analisadas 

como vieses independentes, pois implicariam em “análises parciais e incompletas” 

(COLLINS, 2017, p. 8) das discriminações incidentes sobre as mulheres negras. Isto 

surge como uma crítica do feminismo negro ao feminismo hegemônico branco, que 

permanecia avesso às discussões acerca da questão racial, entendendo que esta 

abordagem retiraria a força do movimento feminista, discurso que terminava por 

invisibilizar as necessidades das mulheres negras. Para fundamentar as suas críticas, as 

pensadoras negras registram que as opressões atuam de forma entrelaçada, 

interconectando as opressões e demonstrando como uma interfere na outra, criando o 

conceito de interseccionalidade. 
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Este termo, cunhado por Kimberlé Crenshaw (2012), permite instrumentalizar 

esta análise conjugada, reconhecendo-a como uma ferramenta teórica e metodológica que 

permite esta análise dos múltiplos fatores de opressão (AKOTIRENE, 2018), e que deve 

ser utilizada na tentativa de se realizar a melhor compreensão de cada caso concreto, 

permitindo verificar como cada um dos vetores de opressão atua de forma sobreposta, 

com discriminações confluentes, atingindo as mulheres de modo distinto, de forma 

proporcionalmente mais intensa quantos mais forem os cruzamentos das opressões que 

atuam sobre estas (CRENSHAW, 2012). Permite, portanto, a partir da experiência 

individual, reconhecer experiências coletivas, proporcionadas por fatores de opressão 

entrecruzados, através de “uma lente analítica sobre a interação estrutural em seus efeitos 

políticos e legais” (AKOTIRENE, 2019, p. 63). 

A identidade de gênero equaliza todas as mulheres, de um lado, e todos 

os homens, de outro. Todavia, nenhum indivíduo é igual a outro, nem 

no contingente feminino nem no masculino. Analogia e diferença 

integram, portanto, o sentimento pessoal e o reconhecimento da 

sociedade de pertinência de alguém a uma categoria social (gênero e 

raça/etnia) ou a uma classe social (SAFIOTTI, 2019, p. 148). 

Demonstrando o equívoco da metodologia analítica que universaliza as mulheres objetivando 

enquadrá-las num padrão, a interseccionalidade parte da epistemologia do standpointism e se 

posiciona, exigindo “orientação geopolítica” (AKOTIRENE, 2019, p.33) de quem a emprega, 

exigindo que se repense o lugar de “outro”, a partir de uma exigência de reconhecimento de 

identidades dos sujeitos, inclusive do sujeito universal, para garantia de racionalidade e 

objetividade de seu discurso a partir de sua posição, inadmitindo essencialismos e hierarquias 

entre os fatores de opressão.  

Defendendo o valor da interseccionalidade por introduzir na academia este estudo 

trazido dos movimentos sociais, Collins (2017) refere a importância da sistematização do 

conceito, realizada por Crenshaw, a partir da epistemologia do standpoint, relacionando 

experiência e conhecimento de forma racional, reconhecendo os “padrões de 

interconexão” (COLLINS, 2017, p. 11) que atingem as mulheres negras. Observa, em 

especial, a necessidade de que este conhecimento, para além de ser sistematizado como 

objeto de análise, seja capaz de ser utilizado para pensar soluções efetivas, com o fim de 

alcançar a justiça social. 

A interseccionalidade impede aforismos matemáticos hierarquizantes 

ou comparativos. Em vez de somar identidades, analisa-se quais 

condições estruturais atravessam corpos, quais posicionalidades 

reorientam significados subjetivos desses corpos, por serem 

experiências modeladas por e durante a interação das estruturas, 

repetidas vezes colonialistas, estabilizadas pela matriz de opressão, sob 
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a forma de identidade. Por sua vez, a identidade não pode se abster de 

nenhuma das suas marcações, mesmo que nem todas, contextualmente, 

estejam explicitadas (AKOTIRENE, 2019, p. 43-44). 

O feminismo, a partir da interseccionalidade, se revisita e se repensa para conferir 

identidade, corporificando a experiência do ser mulher, permitindo que a mulher 

incorpore o papel de sujeito do conhecimento e não apenas em objeto de estudo. 

Reivindicando este lugar de sujeito, orientando-se geopoliticamente e demonstrando a 

multiplicidade de mulheres, o feminismo decolonial, partindo de uma proposta 

emancipatória, que deixaria de lado a visão eurocêntrica, denunciando a colonialidade do 

poder, do saber e do ser, “se propõe a revisar e problematizar as bases fundamentais do 

feminismo, bem como ampliar conceitos e teorias-chave do que conhecemos como teoria 

decolonial” (CURIEL, 2020, p. 129). Esta perspectiva demonstra que os conceitos 

utilizados pelo feminismo hegemônico, como patriarcado e divisão sexual do trabalho, 

não dão conta de explicar as vivências das mulheres indígenas, das mulheres que 

experienciaram a diáspora africana e suas descendentes, exigindo outras epistemologias 

e outras hermenêuticas diferentemente posicionadas, para compreender e cientificizar as 

experiências diferentes daquela vivida pela mulher branca europeia que personifica a 

“Mulher”, exigindo retirar a dicotomia entre homem e mulher e estabelecer uma 

pluralidade de existências, que permitam a contextualização e corporificação do 

conhecimento e de sua produção, que autorizem que a subalternalidade deixe de ser objeto 

e passe a ser sujeito do conhecimento (CURIEL, 2020).  

Necessário enfatizar que Ochy Curiel (2020) entende que a interseccionalidade é 

pensada a partir do padrão eurocêntrico, sendo, portanto, uma “proposta liberal e 

moderna” que, por se utilizar da metodologia do dominante (multiculturalismo) para 

explicar a opressão (AKOTIRENE, 2019), não problematiza a origem das opressões. 

Defende, ainda, que, a própria metáfora, de estradas que se cruzam, deixa de compreender 

que os problemas não são independentes, com um ponto em comum, sem conexões 

originadas pelas matrizes de opressão, como capitalismo e colonialismo. Refere mais 

oportuna a proposta de consubstancialidade de opressões, trazida por María Lugones, pois 

esta se propõe a desconstituir a causa destas.  

Por isso, também hoje ganha corpo o mulherismo africana, proposto por Clenora 

Hudson, que tem como objetivo pensar a mulher preta como fruto da diáspora africana, 

retomando valores de África, em contraposição aos valores eurocentrados do feminismo 

branco. Busca identificar os papéis atribuídos ao homem e a mulher na perspectiva dos 
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valores afrocentrados, como matriarcalidade, espiritualidade, ancestralidade e 

coletividade, que não posicionam as mulheres em subalternalidade ao homem (NJERI e 

RIBEIRO, 2019).  

Como bem pontua Sardenberg (2015), o termo gênero não é suficiente sozinho 

para explicar a opressão das mulheres, pois outras categorias, como classe, raça, etnia, 

idade são determinantes para o posicionamento social, determinando o “nível de 

vulnerabilidade” de cada pessoa, de acordo com a presença destes matizes. A autora 

propõe o uso do termo posicionalidade (que este aponta o fruto desta confluência na 

prática, na vida) conjugado com o termo interseccionalidade (que possibilita analisar a 

forma como as estruturas de opressão interagem). A posicionalidade propicia ver o “grau 

de vulnerabilidade de diferentes indivíduos em um determinado contexto” 

(SARDENBERG, 2015, p. 82). Considerando que o tempo e o espaço interferem na nossa 

identidade, a posicionalidade adquire a fluidez da transitoriedade da vida, absorvendo a 

performance utilizada pelo indivíduo em um dado local e momento.  

A imagem do caleidoscópio, com múltiplas lentes, proposta por Sardenberg 

(2015, p. 89), para pensar esta construção do gênero “construindo e sendo construído, 

simultaneamente, pelos demais marcadores sociais que são tensionados em contextos 

específicos”, como forma de pensar a fluidez do conceito de posicionalidade permite a 

análise da intersecconalidade no espaço tempo e se mostra bem adequada para preencher 

o conceito de mulher, como categoria analítica, pois mais aproximado de se identificar 

com a corporeidade das mulheres reais. 

Compreender todas estas concepções acerca daquilo que se denomina como 

mulher, gênero, patriarcado e androcentrismo guiará a compreensão do que ora se 

defende: que há uma diferença na verificação da dignidade da pessoa humana de acordo 

com o gênero, o que implica em uma diferente concepção do princípio da igualdade, para 

mulheres e homens. Nestes termos, a crítica jurídica feminista demonstra que a 

epistemologia e a hermenêutica jurídica tradicionais não seriam suficientes para a análise 

destas questões. Importante, portanto, o estudo de propostas de epistemologias e 

hermenêuticas jurídicas que considerem o gênero como parâmetro de análise. 



2 A CONSTRUÇÃO SÓCIO-CULTURAL DA MULHER UNIVERSAL 

Pensando a partir de uma epistemologia que não possui apenas um sujeito como 

seu representante, mas uma multiplicidade de sujeitos, da exigência de contextualização 

histórica e geográfica, o que implica a fluidez de conceitos, verifica-se que os conceitos 

rígidos e a universalização promovem apagamento. No contexto deste estudo, o que se 

pretende é, primeiramente, demonstrar que, apesar da multiplicidade de existências, as 

mulheres são tomadas por um padrão central, o qual identificamos como “Mulher” 

universal, em contraposição ao homem universal. Esta “Mulher” foi sistematicamente 

reproduzida como objeto de análise de diversos ramos do saber, de forma que suas 

características passaram a ser tidas como naturais e determinantes do ser mulher. 

Portanto, necessária uma breve demonstração de como esta mulher se encontra inserida 

no imaginário coletivo, antes de pensar como este imaginário se reproduz na ciência 

jurídica e no tratamento conferido pelo direito às mulheres.  

O patriarcado, como estrutura de poder, institucionaliza a supremacia do sexo-

gênero masculino e o faz através de uma ideologia sexista que permeia todos os institutos 

base da sociedade (dos quais linguagem, estado, igreja, escola, família são exemplos)24. 

Nestes termos, importa investigar se há um viés androcêntrico inserido como neutro nos 

discursos que fundamentam os princípios nos quais se embasam os direitos humanos, em 

especial a dignidade da pessoa humana e a igualdade. A importância desta investigação 

ilustrativa (citando alguns exemplos apenas para comprovar o que ora se defende) reside 

na necessidade de se atentar para o fato de que mulher é um conceito e não é “neutro”.  

Importante rememorar a definição de Joan Scott a respeito de gênero, segundo a 

qual um dos elementos formadores deste conceito é a norma, que confere sentido aos 

símbolos, estabelecendo este sentido de forma impositiva e permitindo valorações 

positivas ou negativas, considerando se houve ou não adequação ao sentido estabelecido. 

Assim, para o símbolo Eva, há o significado Pecado, enquanto para o símbolo Maria, há 

o significado Virtude.  

A partir do conceito de Scott, percebe-se que a palavra mulher é um símbolo cujo 

significado é atribuído pelo patriarcado e, portanto, interpretado de forma a favorecer a 

 
24 Entendemos, como Durkheim (2007), que instituições sociais são as estruturas que garantem as bases de 

uma determinada sociedade, tendo como função transmitir ao indivíduo, através de métodos pedagógicos 

ou coercitivos, os padrões de comportamento aceitos por esta determinada sociedade, neste determinado 

tempo e espaço. estruturas estáveis com padrões, papéis e funções bem definidas em uma sociedade.  
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dominação masculina. A finalidade deste capítulo é demonstrar que mulher não é conceito 

neutro. Portanto, quando da análise dos princípios jurídicos, nos capítulos seguintes, 

deve-se partir deste pressuposto para mirar a mulher contida no texto legal. Como bem 

pontua Alda Facio, não seria necessário documentar como juristas, filósofos, 

historiadores são sexistas porque, para isso, depõem seus próprios escritos (FACIO, 1992, 

p. 14). Por isso, este capítulo é composto de algumas transcrições, para que os próprios 

autores falem por si.  

Examinando Kant, de quem se extrai o conceito de dignidade que embasa as 

normas jurídicas, é possível verificar que este, quando expõe o sentimento do belo nos 

povos do continente europeu, ressalta que “a mulher é o objeto ao qual se referem mais 

assiduamente os méritos e as aptidões nacionais desse povo” (KANT, OBS, 68). Como 

se depreende da leitura de suas obras, o filósofo excluía do termo pessoa as mulheres e 

os negros, inclusive subsumindo a mulher aos papéis de gênero: 

Uma mulher se sente pouco embaraçada por ser desprovida de grandes 

ideias, ou por se mostrar receosa com ocupações importantes ou 

despreparada para elas etc. É bela e agrada - e basta. (...) A figura 

refinada, a vivaz ingenuidade e a encantadora sensibilidade dela 

recompensam, para ele, a ausência da erudição dos livros, ou outras 

carências que cabe a ele suprir com o próprio talento. A vaidade e as 

modas podem bem conferir uma falsa direção a esses impulsos naturais, 

tornando certos homens adocicados, e a mulher, uma pedante ou 

amazona; a natureza, contudo, sempre busca reconduzi-los à sua ordem. 

Julguem-se por aí que poderosas influências o impulso sexual poderia 

exercer, principalmente no sentido de enobrecer o sexo masculino, se, 

em lugar de tantos ensinamentos abstrusos, o sentimento moral da 

mulher fosse oportunamente desenvolvido, a fim de fazê-la sentir o que 

pertence à dignidade e às qualidades sublimes do outro sexo (KANT, 

OBS 60/61). 

E continua: 

Tudo depende basicamente de que o homem se torne mais perfeito 

como homem, e de que a mulher se torne mais perfeita como mulher, 

ou seja, que o móbil do impulso sexual aja de acordo com a indicação 

da natureza, de enobrecer ainda mais a um e embelezar as qualidades 

do outro. (KANT, OBS 62) 

 

Consoante o exposto, o que se extrai à guisa de conclusão é que o conceito de 

dignidade da pessoa humana somente se aplicava a alguns seres humanos. Importante 

considerar, para aquilo que se analisará nos próximos capítulos, que, ainda hoje, o que se 

acredita como neutro, que seria o conceito de pessoa humana, precisa ser disputado para 
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garantir a inclusão de todas as pessoas que compõem determinados grupos minoritários, 

como negros, mulheres e refugiados.  

Schopenhauer e Nietzsche também expressaram pensamentos sexistas, reputando 

que a mulher seria destinada à maternidade, complementando que, “se exceções há em 

favor do conhecimento artístico e científico, apenas confirmam a regra” (BARBOZA, 

2009 p. 63). Ponderando sobre a figura feminina nas obras de Nietzsche, Schopenhauer e 

Kant, BARBOZA (2009) expõe a crença destes filósofos no sentido de que a mulher 

deveria ser bela e dedicar-se à beleza, salientando que Descartes e Newton chegam a 

afirmar que não seria próprio da figura feminina a busca pelo conhecimento e, para evitar 

o risco de tornar-se pouco atraente, a mulher não deveria aprofundar-se nos estudos. 

Segundo Kant, a sabedoria da mulher derivaria do sentimento, e não do 

pensamento. Para este, a superficialidade não prejudica a mulher bonita, mas a erudição, 

sim. Para garantir a boa convivência social, a mulher deveria ter como qualidades, por 

exemplo, o refinamento, a amabilidade, o gracejo, a afabilidade. Nietzsche, por sua vez, 

entendia que a mulher afeita à cultura e ao conhecimento erudito teria problemas com a 

sua sexualidade (BARBOZA, 2009).  

A opinião veiculada é a de que a superficialidade não prejudica a 

mulher bonita (a erudição sim), desde que as suas qualidades destacadas 

sejam o refinamento, a amabilidade, o gracejo, a afabilidade, o asseio, 

o ornamento, a caridade, vale dizer, traços que influenciam a boa e 

pacífica convivência social, (...).Para Kant e Nietzsche a mulher não 

deve pensar muito, apenas o suficiente, (...). (BARBOZA, 2009 p. 63).  

Nesse mesmo sentido, Montesquieu (referência para a construção da estrutura e 

organização do Estado em diversas legislações, inclusive do Brasil), na sua obra “Do 

Espírito das Leis”, opõe resistência teórica às propostas de igualdade de direitos para as 

mulheres, atribuindo a discriminação às características da própria mulher e aos exageros 

de liberdade que lhes era conferido pela nobreza.  

Nos Estados despóticos as mulheres não introduzem o luxo; elas 

mesmas são um objeto de luxo. Devem ser extremamente escravas. 

Todos seguem o espírito do governo e trazem para casa o que veem em 

outros lugares. Como as leis são severas e executadas imediatamente, 

tem-se medo de que a liberdade das mulheres crie casos. Suas 

briguinhas, suas indiscrições, suas repugnâncias, suas inclinações, seus 

ciúmes, suas birras, esta arte que possuem as almas pequenas de 

interessar as grandes, não poderiam ficar sem conseqüência. Além do 

mais, como nesses Estados os príncipes se divertem com a natureza 

humana, eles possuem várias mulheres, e mil considerações obrigam-

nos a trancá-las. (MONTESQUIEU, 1996, p. 113) 
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Assim, quando Proclamada a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, o 

termo homem não tinha o condão de significar o ser humano, sendo empregada em 

sentido estrito para designar exclusivamente o ser humano do gênero masculino e branco. 

Tanto assim que, em 1871, como resposta à exclusão de reconhecimento aos direitos das 

mulheres, Olympe de Gouges, feminista que atuou ativamente na Revolução Francesa, 

escreve a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã. Contudo, esta não foi validada 

sequer pelos seus companheiros da revolução, sendo decapitada junto com outras 

revolucionárias feministas, acusada de ser inimiga da nação. 

Tedeschi e Colling (2014) relembram que Robespierre acreditava que as mulheres 

(revolucionárias, que lutavam ao seu lado), aceitavam novas ideias porque eram 

ignorantes e lutavam por mais tempo porque são teimosas. MONTAÑEZ (2014) registra 

que também Locke, Montesquieu e Rousseau, ilustres representantes da doutrina política 

liberal, não consideravam como iguais as mulheres, apesar de a igualdade ser o centro do 

pensamento político que apoiaria o Estado Constitucional Liberal.  

Cristina Molina Petit, fazendo um estudo dos teóricos da ilustração, nos demonstra 

que, apesar de Locke defender a autonomia do indivíduo na esfera pública, na esfera 

privada (na sociedade conjugal), mantinha as invocações ao direito natural e divino e à 

condição biológica menos hábil da mulher para justificar a sua subordinação ao poder 

absoluto do marido (PETIT, 1994, p. 46).  

Locke considera a la sociedad familiar como separada y aparte de la 

sociedad política. La sociedad familiar es, en sus finalidades y 

relaciones, algo diferente a la sociedad política; es más, la familiar es la 

única sociedad «natural», en el sentido en que ha sido instituida 

directamente por Dios. La sociedad conyugal se establece por un 

contrato entre el hombre y la mujer" para la procreación y la ayuda 

mutua. Y para la provisión de la herencia. Como en toda sociedad 

contractual, se supone que los pactantes han determinado su unión 

voluntaria para mejor lograr sus intereses, sin que nadie se sienta por 

ello sometido al otro. Pero Locke especifica quién ostenta la autoridad 

en la sociedad familiar y ello, no por consenso o delegación de los 

gobernados, sino porque sí, por «naturaleza». 

(…) 

Continúa aquí Locke con su ataque a las teorías del paterfamilias como 

absoluto dueño de los hijos por designio divino. Ahora bien, en lo que 

se refiere a la sociedad conyugal, la autoridad es, sin discusión, del 

marido frente a la esposa, alegando precisamente el designio divino que 

hizo a la mujer menos hábil y más débil. (PETIT, 1994, p. 47/48) 

 

A autora conclui que Locke converte a desigualdade entre os sexos em uma 

desvantagem social, reinterpretando-a como uma hierarquização entre as partes do 
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contrato conjugal, contrapondo-se às suas próprias ideias, expostas no livro ‘Segundo 

Tratado’, quando afirma que a desigualdade entre os homens não implicaria, de modo 

algum, em subordinação e sujeição (PETIT, 1994, p. 48). O que Petit não atenta é que, 

em verdade, não há contradição. A igualdade é garantida apenas aos homens strictu sensu, 

quais sejam, os homens que se identificam com o padrão universal. Analisando Rousseau, 

esta autora nos traz a constatação de que, para este filósofo social e teórico político, as 

regras propostas para a sociedade civil não se aplicariam à sociedade familiar, 

demonstrando que o autor seria adepto da dicotomia casa-mercado, do patriarcado e dos 

aspectos biológicos (maior força do homem) para explicar a sujeição da mulher na 

sociedade familiar (PETIT, 1994).  

Em crítica à Locke, em sua defesa ao direito à vida privada, na qual o Estado não 

poderia intervir, OKIN (2008) desvela que o direito à privacidade somente é considerado 

na relação do homem com outros homens, igualmente chefes de família (da porta pra fora, 

ninguém entra), mas não na relação destes com os membros de suas próprias famílias (da 

porta pra dentro, é o rei). Nestes termos, a privacidade (entendida como espaço privado – 

casa) da mulher, dos filhos e dos escravos não são consideradas por Locke, pois o Estado 

não poderia intervir para protegê-los dos desmandos do chefe da família.  

Assim como Locke, Rousseau apresenta contradição em seus argumentos quando 

se embasa na força masculina para justificar a desigualdade entre os sexos. Este filósofo 

afirma, em sua obra ‘Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os 

homens’, que a desigualdade física não poderia se converter em desigualdade moral. 

Entretanto, quando se trata do poder do homem no âmbito privado, defende o direito 

natural, invocando a lei do mais forte, asseverando que, neste campo, não há contrato ou 

arbitrariedades (PETIT 1994). Rousseau, assim, estabelece o que PETIT denomina de 

política sexual, segundo a qual se explica o poder do homem sobre a mulher. 

Lo que quiere dejar claro Rousseau con esta cita es que el mismo 

concepto de ciudadana es una aberración (ellas «madres ciudadanas» 

son monstruos, L. Clark, 1979), pues la mujer debe moverse en todo 

momento por sentimientos naturales con vistas al bien particular de los 

suyos en la esfera familiar, y nunca por los dictados del interés general 

que es lo que define al ciudadano. La mujer de Rousseau pertenece a la 

esfera privada de los «sentimientos naturales» y es definida por ella. 

Las ventajas de la ciudadanía -la protección de la ley, la igualdad y la 

representatividad de su voluntad- no van con ella. Pero tampoco goza 

de las libertades del «estado natural» presocial: la sujeción de la mujer 

es un hecho «natural» en Rousseau que tiene su explicación teórica en 

el modelo de Ia relación sexual. (PETIT, 1994, p. 80/81) 
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Merece destaque o retrato histórico feito por Losandro Antonio Tedeschi e Ana 

Maria Colling acerca da pedagogia utilizada para a manutenção dos papéis de gênero, 

através da condenação exemplar, em 1793, de Maria Antonieta, Olympe de Gouges e 

madame Roland, mulheres que se rebelaram contra esta estrutura logo após a Revolução 

Francesa. Referem os autores que, após a condenação, houve a publicação de um panfleto 

aconselhando todas as mulheres a cumprir o papel social esperado delas, como mães e 

esposas, confinadas no lar, evitando manifestarem-se em espaços públicos.  

A influência da estrutura patriarcal permeia todas as instituições, com o objeto de 

edificar as normas significantes do binarismo de gênero. Por isso, a religião segue com 

interpretações, discursos e práticas estruturalmente patriarcais. Refere a literalidade do 

texto bíblico, que prescreve a submissão da mulher ao marido (em analogia à submissão 

da igreja à Cristo). Não se propõe nova interpretação, condizente com a atualidade, como 

o faz nas passagens relativas à escravidão. O Cristianismo não defende que a escravidão 

é desejo de Deus, mesmo contendo textos nas Cartas dos Apóstolos que a tomam como 

natural, determinando a submissão do escravo ao seu senhor. Ao contrário. As igrejas 

cristãs contextualizam os textos bíblicos de acordo com os costumes do tempo e do espaço 

no qual foram escritos para compreender e atualizar o sentido do ensinamento ali contido. 

Entretanto, isto não se vê em relação à situação da mulher. E assim se dá porque, “não 

importando quanto fossem aviltados, todo escravo ou camponês era semelhante ao senhor 

em relação com Deus. Esse não era o caso das mulheres” (LERNER, 2019, p. 273). 

La Ilustración, como filosofía oficial del constitucionalismo, 

consagraría como sujeto al varón, blanco y propietario con autonomía 

plena, el cual, con el pensamiento liberal, se auto-reconoció como el 

único ser racional con capacidades en oposición. Al grupo de personas 

varones pobres y no blancos y, especialmente, en oposición a todas las 

mujeres. Ésta, la Ilustración androcéntrica, serviría de sustento al 

liberalismo y, por ende, al constitucionalismo liberal (MONTAÑEZ, 

2014 p. 267). 

A psicanálise não discrepa do viés androcêntrico e sexista. Para o papel da mulher 

na família, a ideia de que se realizaria como esposa e mãe, encontra reforço no discurso 

de Freud, que entendia que a mulher somente encontraria sua identidade através da sua 

função como mãe, único ideal feminino. Markos Zafiropoulos, nos traz pensamentos de 

Freud no sentido de que mulher não pode exercer o seu papel de mãe em conjunto com 

uma atividade profissional fora do lar, de que as mulheres não se beneficiam com o 

movimento feminista ou que o estudo não traria qualquer benefício à mulher 

(ZAFIROPOULOS, 2009). E conclui:  
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Manter a confusão entre vida sexual e família, como o fez Freud, serve 

para levar a mulher a precipitar-se no papel da mãe e lá realizar-se, 

reconduzindo ao mesmo tempo as condições da sua própria dominação 

doméstica, ou ainda comprometer-se em participar de sua própria 

dominação posto que é exatamente na família que a dominação 

masculina encontra as suas bases mais seguras” (ZAFIROPOULOS, 

2009, p. 23). 

Ainda que se compreenda que o falo é a representação do poder masculino e, 

portanto, uma “expressão da transmissão do domínio masculino” (RUBIN, 1993, p. 17), 

a psicanálise usa o duplo parâmetro quando analisa o resultado desta dominação, razão 

pela qual permite “aos clínicos buscarem adaptar as mulheres ao papel cujo caráter 

destrutivo eles tão bem descrevem em suas teorias” (RUBIN, 1993, p. 21/22), 

estabelecendo a dicotomia segundo a qual determinados comportamentos são saudáveis 

para um gênero e prejudiciais para o outro.  

Para a psicanálise de Freud e Lacan, a mulher não seria um ser autônomo, mas um 

ser negativamente estruturado em relação ao homem, sendo aquilo que o homem não é, 

ou sendo apenas conformada como objeto do desejo masculino. Nestes termos, esta teoria 

não consegue estruturar “a complexa e contraditória relação entre mulheres e Mulher, o 

que passa então a definir como uma simples equação: mulheres = Mulher = Mãe. E isso, 

conforme já sugeri, é um dos efeitos mais profundamente arraigados na ideologia de 

gênero” (LAURETIS, 2019a, p. 144). 

A ideia de que a única chance de felicidade da mulher se encontra no papel 

doméstico, em virtude de sua feminilidade natural, de sua doçura, de sua modéstia, 

também é difundida por Rousseau. O revolucionário francês propõe o enclausuramento 

da mulher no lar, defendendo ainda, que a existência feminina somente se materializa aos 

olhos dos outros, não sendo suficiente ser honesta, sendo também, necessário parecer 

honesta (TEDESCHI e COLLING, 2014, p. 43/44). 

La domesticación de la mujer como deseo se realiza a través de la 

conversión de la mujer en esposa y madre. La institución matrimonial, 

«el más sacrosanto e inviolable de los contratos», es el pacto por el que 

la mujer pasa a definirse como pendiente y dependiente del hombre, 

renunciando a Ia pasión y al amor. No hay otro estado en el que Ia mujer 

rousseauniana se sienta más cómoda y feliz. 

(…) 

La mujer “como esposa tiene un deber fundamental: agradar al marido 

y ser, en todo, Ia que atienda sus necesidades particulares" Para ello, 

Rousseau no duda en proponer para Sofia el cultivo de las cualidades 

que más aborrecibles le parecían para el ciudadano: aquéllas que le 

hacían vivir por y para Ia opinión de otros: «No importa únicamente 

que sea fiel Ia mujer, sino que su marido Ia tenga por tal, sus parientes 

y todo el mundo»." La honra -el cómo Ia gente Ia ve- es una virtud 
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fundamental para Sofia. Contrástese con Ia crítica que hace Rousseau 

del ciudadano que se afana en su reputación «teniendo en mucho Ias 

miradas de los demás», viviendo por ello alienado en su afán de agradar 

(PETIT, 1994, p. 83/84). 

Nesta senda, se verifica a difusão da ideia de que a mulher não é dotada de 

qualidades próprias para o conhecimento e progresso intelectual, sendo seu papel social 

ser a “Mulher”, o que se resumiria a ser bela e ser mãe, mantendo-se submissa ao seu 

marido ou pai. Importante registrar que, como já analisado no item referente ao 

patriarcado, se, na sua origem, a subordinação ocorre através do medo, entretanto, a 

repetição sistemática do comportamento, pelo grupo social, ao longo do tempo, faz com 

que a ideologia adquira aspecto cultural, transformando-se em educação formal, 

neutralizando e normalizando o discurso violento, a ponto de a própria vítima reproduzi-

lo e defendê-lo.  

A aquellas personas que no me crean cuando afirmo que la grandísima 

mayoría de los pensadores son explícita o implícitamente sexistas las/os 

invito a leer, con los lentes del género bien puestos, lo que cualquiera 

de ellos ha dicho sobre la mujer, el sexismo, la discriminación sexual y 

hasta sobre la igualdad de los sexos, para que corroboren por ustedes 

mismas/os el poco respeto que la gran mayoría demuestra por nuestro 

"ser" femenino, y por ende, la poca importancia que le han dado a 

nuestra discriminación y opresión (FACIO, 1992, p. 14). 

Esta é uma das formas de representação do discurso violento, que se configura por 

sujeitar o outro à sua vontade. Saffioti (2019), trabalhando conceitos antagônicos que 

embasam a socialização feminina, pensando com o “a constituição do sujeito coletivo 

vincula-se estritamente às possibilidades de encontro entre o sujeito singular e o sujeito 

genérico, o que significa afirmar sua ligação com o movimento permanente de 

alienação/desalienação; reificação/humanização” (SAFFIOTI, 2019, p. 153/154). 

Partindo do conceito de violência de Marilena Chauí para refletir sobre o processo de 

reificação feminina, reflete como o sujeito feminino é construído para o outro. Dessa 

forma, como ser dominado, interioriza em si a vontade e a ação do dominante, contrária 

a seus próprios interesses. Esta forma de violência lhe retira a autonomia, alienando-lhe 

de sua própria identidade. A relação que se estabelece entre as partes tem por objetivo o 

uso do dominado como objeto. Perdura, portanto, no tempo, sem intenção de aniquilar o 

outro, mas apenas de o submeter, fazendo-lhe crer que o discurso que reproduz é fruto de 

sua própria vontade (SAFFIOTI, 2019, p. 155).  

LERNER (2019, p. 267) assinala que um sistema como o patriarcado necessita da 

cooperação das mulheres para garantir a sua manutenção. Isto se dá através da utilização 
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de mulheres para reproduzir a doutrinação de gênero a criação de pessoas de acordo com 

a cultura patriarcal. E estas mulheres cooperam com o seu algoz porque tiveram negado 

o direito de acesso a recursos que poderiam gerar sua emancipação e reconhecimento de 

sua própria identidade, como o conhecimento acerca de sua própria história, acesso a 

recursos econômicos e a poder político. Ao contrário disso, a violência silenciosa a que 

estão submetidas classifica-as em respeitáveis ou não respeitáveis de acordo com sua 

conduta sexual, conferindo privilégios às mulheres que se adequam às premissas do 

patriarcado. Isto garante que cada mulher seja criada para agradar e evitar desaprovação, 

renovando o sistema patriarcal. “Las mujeres vivimos inmersas en esta sociedad patriarcal 

androcéntrica, de manera que nosotras también pensamos y sentimos 

androcéntricamente” (FACIO, 1992, p. 82). 

Age assim, inclusive, a mulher pensadora que somente dialoga com homens, 

deixando de analisar pensamentos próprios das mulheres, repensando os conceitos e os 

parâmetros estabelecidos pelo patriarcado. Estas mulheres Token conseguem furar o teto 

de vidro, que corresponde à barreira invisível que impede a ascensão das mulheres a 

cargos de chefia e comando. Mulheres Token são aquelas que, como mencionado, se 

adaptam às regras do patriarcado, alçando lugares de posição ou sendo nestas colocadas, 

no intuito de negar a existência do teto de vidro, silenciando esta legítima queixa do 

feminismo (PONTES, 2019, p. 150/151).  

Registre-se, por oportuno, que a história pessoal de sucesso de mulheres isoladas, 

que romperam o teto de vidro, apenas se prestam para confirmar a regra e reforçar o 

discurso da meritocracia (PONTES, 2019, p. 160). Isto pode dar origem, ainda, ao 

fenômeno conhecido como Queen Bee, que explica o fato de que mulheres que alcançam 

posições de poder, por conta de sua história pessoal de sucesso, tendem a ser mais 

rigorosas com outras mulheres em posições inferiores, negando-se à adoção de medidas 

de apoio ao coletivo de mulheres como grupo oprimido.  

Outro importante fenômeno que se instala são as mulheres Kapo, que aceitam uma 

aparente ascensão (que guardará real submissão aos homens), em troca de realizar o 

silenciamento de outras mulheres, trazendo um duplo benefício à cultura androcêntrica, 

uma vez que utiliza a própria mulher para invalidar o discurso das mulheres e ainda poupa 

a imagem dos homens deste papel (PONTES, 2019, p. 160/161).  

A conclusão a que se pode chegar é que todas as estruturas-base da sociedade 

possuem raízes em ideologias androcêntricas e patriarcais. Por conseguinte, a construção 

histórica e social do que se entende por mulher decorre, como visto, da visão patriarcal 
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dos gêneros, que, posicionando-os em polos duais e opostos, os categoriza numa ordem 

hierárquica (OLSEN, 2009) para garantir a dominação masculina e a manutenção dos 

seus privilégios. Nestes termos, analisando o corpo social, verifica-se que, apesar das 

significativas alterações no status da mulher, esta ainda não alcançou a mesma 

consideração que o homem. Por este motivo, necessário se faz desvelar onde se encontram 

os resquícios da ideologia patriarcal e como ele obstaculiza ou sombreia os direitos das 

mulheres. 



3 A HERMENÊUTICA JURÍDICA TRADICIONAL E MULHER: ANÁLISE 

PATRIARCAL DE CASOS 

A hierarquia de gênero determinada pelo patriarcado, como parte da vida social, 

também está infiltrada nas diversas atividades interpretativas, inclusive realizadas pelo 

direito, demonstrando a necessidade de uma análise epistemológica da atividade 

hermenêutica quando o gênero é matriz estrutural do caso concreto. Necessário analisar 

quais valores, costumes e símbolos de nossa sociedade interferem na formação do 

convencimento, na interpretação dos fatos e na produção jurisprudencial.  

Neste capítulo, toma-se para análise ilustrativa de casos anteriores à Constituição 

até casos atuais, com o objetivo de demonstrar que o direito é utilizado como instrumento 

que permite e silencia a violência contra as mulheres, mesmo quando há normas que 

preveem a dignidade da mulher e a igualdade entre os gêneros. O direito se mostra sexista, 

optando por um viés patriarcal, que pensa a estrutura de dominação das mulheres pelos 

homens, legitimando, inclusive, o uso da violência para alcançar este fim.  

O caso de Ângela Diniz, assassinada em 1976 por seu companheiro com quatro 

tiros, os quais desfiguraram o seu rosto, símbolo nacional de beleza à época, é elucidativo. 

O réu, em primeira instância, foi simbolicamente condenado (dois anos, com sursis), 

tendo alegado, em seu favor, a legítima defesa da honra. Para a análise do caso, foi posta 

em avaliação a conduta da vítima, conhecida como “a pantera de minas” e seu 

comportamento sexual. Como bem aponta Cecília Lana (2010, p. 7), panteras são animais 

selvagens, “que oferecem perigo ao homem, assim como Ângela, que por vezes apareceu 

nos jornais como uma ameaça para a sociedade”. Esta alcunha revela o imaginário social, 

que demoniza a mulher que não se enquadra nos papéis de gênero impostos, colocando o 

homem como ser vulnerável, manipulável por uma mulher sedutora, que, retirando-lhe a 

razão, lhe faz abandonar todos os valores que caracterizam um homem íntegro.  

Analisando os “quadros de sentido” (LANA, 2010, p. 10) contidos nas mensagens 

veiculadas na mídia à época do fato, percebe-se que a ênfase não se coloca no 

comportamento do réu, mas sim no da vítima. É a conduta desta que passa a ser analisada 

e medida, para verificar o seu enquadramento à imagem da “Mulher”. Somente se houver 

a subsunção de sua conduta social àquela atribuída como correta e desejada é que o ser 

humano mulher será o sujeito de direito protegido pela norma. Ângela Diniz não se 

enquadrava no conceito patriarcal de “Mulher”.   
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Por este motivo, a conduta de Doca Street, o réu, não foi condenada pela 

sociedade. Ao contrário, entenderam que ele, com seu ato, defendia a moral masculina 

coletiva, a família e os valores religiosos, atingida pela liberdade sexual feminina 

representada pela vítima. Em 1980, outros seis casos semelhantes foram noticiados, o que 

acarretou a reação das mulheres, criando a campanha “quem ama não mata”, que 

culminou com a condenação de Doca a 15 anos de reclusão, resultado não de mudança 

normativa, mas da interpretação conferida, mais consentânea com o anseio social, fruto 

do ativismo social, provocado pelo movimento feminista, que, incipiente, mostrou, pela 

primeira vez de forma significativa, a sua relevância para a defesa dos direitos da mulher.  

Neste momento, ainda não se reconhecia a igualdade de gêneros como direito 

constitucional. Assim, as normas, feitas por homens, interpretadas por homens, refletiam 

a ideologia do homem e de como este concebia o papel da mulher na sociedade. A mulher 

que não cumpria o seu papel, poderia ser condenada, seja através de processo regular, 

pelas normas previstas à época, seja pelo seu marido ou companheiro, refletindo a ideia 

patriarcal de que o homem era o proprietário e o juiz de todos os membros da família, 

decidindo seus destinos, como se viu no caso em exame.  

Com o advento da Carta Magna, que formalizou a igualdade entre homens e 

mulheres, passa-se a exigir uma hermenêutica estruturada com base neste princípio. 

Assim, como já dito, não se poderia mais compreender como vigentes diversos 

dispositivos do Código Civil, como os que estabeleciam o homem como cabeça do casal, 

como único detentor do pátrio poder (termo da época), dentre outros. Entretanto, o que se 

observa, é que a sociedade demora a incorporar novos valores, mudando padrões de 

comportamento e de pensamento. Isto se constata com a simples análise de dados 

estatísticos de violência contra a mulher. Pesquisando Boletins de Ocorrência do ano de 

1998, dez anos depois do advento da Carta Magna, Blay (2003) constata o que ora se 

explana: a violência contra a mulher ainda se embasa nos valores patriarcais, que 

desconsideram a mulher como ser humano, tomando-a como propriedade do seu marido, 

companheiro, pai, enfim, do homem que seria o seu “protetor”. Registra, ainda, que não 

se mostra suficiente a alteração normativa se as instituições não estiverem preparadas 

para a proteção dos direitos das mulheres e se a sociedade não alterar os valores relativos 

à equidade de gêneros.  

Outro caso emblemático, envolvendo direito de imagem de uma atriz, nos mostra 

que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ignorou não apenas as normas postas, as 

regras de hermenêutica, a fundamentação motivada na ponderação de princípios 
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(liberdade de imprensa x imagem). Desconsiderou, também, o discurso da vítima, 

substituindo-se a esta para dizer como deveria se sentir frente à exposição de sua imagem, 

exposta nua, sem o seu consentimento, em jornal de grande circulação: 

O dano moral, como é cediço, é aquele que acarreta, para quem o sofre, 

muita dor, grande tristeza, mágoa profunda, muito constrangimento, 

vexame, humilhação, sofrimento. Ora, nas circunstâncias do caso 

concreto, não se percebe de que forma o uso inconsentido da imagem 

da autora pode ter-lhe acarretado dor, tristeza, mágoa, sofrimento, 

vexame, humilhação. Pelo contrário, a exibição do seu belo corpo, do 

qual ela, com justificada razão, certamente muito se orgulha, 

naturalmente lhe proporcionou muita alegria, júbilo, contentamento, 

satisfação, exaltação, felicidade, que só não foi completa porque faltou 

o pagamento do valor a que tem direito pelo uso inconsentido de sua 

imagem. Só mulher feia pode se sentir humilhada, constrangida, vexada 

em ver seu corpo desnudo estampado em jornais ou em revistas. As 

bonitas, não. Fosse a autora uma mulher feia, gorda, cheia de estrias, de 

celulite, de culote e de pelancas, a publicação da sua fotografia desnuda 

- ou quase - em jornal de grande circulação, certamente lhe acarretaria 

um grande vexame, muita humilhação, constrangimento enorme, 

sofrimentos sem conta, a justificar - aí sim - o seu pedido de indenização 

de dano moral, a lhe servir de lenitivo para o mal sofrido. Tratando-se, 

porém, de uma das mulheres mais lindas do Brasil, nada justifica pedido 

dessa natureza, exatamente pela inexistência, aqui, de dano moral a ser 

indenizado (RIO DE JANEIRO, 1999, p. 184-187). 

Verifica-se que a compreensão da imagem da mulher é feita sob a ótica masculina 

do julgador, que estabelece o valor da mulher segundo a estética que convencionou como 

bela. Não apenas isso. Dizendo como esta deve se sentir frente à exposição de seu corpo, 

espelha, em verdade, sentimentos que são seus (e não dela) diante deste fato. Também é 

possível perceber o viés androcêntrico quando se estabelece que não há dano à moral, em 

implícita censura à conduta da atriz, que, por sua livre vontade, se submeteu à ensaio 

fotográfico para revista masculina, expondo a sua nudez a homens outros que não apenas 

aquele com quem teria firmado o contrato sexual. O que se observa, portanto, é que esta 

mulher, que, atuando como pessoa livre, dona de seu próprio corpo, o utiliza para os fins 

que escolhe, não merece proteção jurídica, pois não está submetida ao contrato sexual, o 

que permite que o seu corpo possa ser explorado por qualquer homem, o que pode se dar 

através divulgação da sua imagem chegando até a uma violência física.  

Esse viés sancionatório é bem explícito em julgado analisado por Anderson 

Schireiber, no qual a fotografia de uma jovem fazendo topless em uma praia foi exposta 

na página de um jornal sem sua autorização, ensejando, por parte desta, pedido de 

indenização por danos morais e materiais contra a editora do jornal.  
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O Tribunal, esposou do seguinte entendimento: 

‘A imagem das pessoas constitui uma forma do direito à intimidade. 

Quem quer preservar sua honra e sua intimidade não expõe os seios 

para deleite da multidão. Se a embargada resolveu mostrar sua 

intimidade às pessoas deve ter maturidade suficiente para suportar as 

conseqüências de seus atos e não atribuir à imprensa a responsabilidade 

pelo ocorrido. É importante salientar que a praia estava cheia e era 

feriado. A fotografia não foi obtida de recinto ou propriedade particular, 

ou de ambiente exclusivamente privado. Mas muito pelo contrário, o 

fotógrafo simplesmente registrou o que estava à mostra para todos os 

presentes na Praia Mole, naquele momento’.(Santa Catarina, 2004, 

apud SCHIREIBER , 2013, p. 116/117) 

 

Schireiber retrata como seria uma ponderação criteriosa, demonstrando o 

sopesamento necessário entre a liberdade de expressão e o direito à imagem. Registra a 

desnecessidade tanto de expor o rosto da autora, bem como da exposição de seu corpo 

para noticiar o fato ocorrido, além de outros argumentos desconsiderados no exame do 

fato pelo Tribunal (SCHIREIBER , 2013, p. 117). Como esclarece o autor, quando se retrata 

o fenômeno coletivo, qualquer pessoa está sujeita a ser fotografada como parte integrante 

da realidade coletiva, como ocorre nas imagens de torcedores em estádios de futebol ou 

de banhistas numa praia em feriado, o que não exigiria o consentimento de todos os 

retratados, “meros componentes” do todo.  

Bastante diversa é a situação da mulher que, gozando seu momento de 

lazer nas mesmas areias de Ipanema, vem fotografada com zoom 

poderoso e vê seu corpo exibido, com impressionante detalhamento, 

nas páginas do jornal da manhã seguinte. O lugar é o mesmo: lugar 

público, não há dúvida. Isso, contudo, não tomará lícita a divulgação 

desautorizada da sua imagem, que, aqui, já não exprime mais a 

retratação de um fenômeno coletivo, mas expõe claramente a sua mais 

íntima individualidade (SCHIREIBER , 2013, p. 110). 

Portanto, no acórdão que deixa de analisar este aspecto, resta implícito o viés 

interpretativo utilizado de forma discriminatória e prejudicial à mulher, como forma de 

sanção velada a seu comportamento, demonstrando, ainda, o poder simbólico, que 

determina o comportamento aceitável e protegido e o inaceitável e condenável, 

estabelecendo parâmetro de comportamento para todas as mulheres através do exemplo 

estabelecido.  

Contrapondo-se à ausência de proteção à mulher, em caso analisado por 

Schireiber, percebe-se que o homem, quando entende maculado um aspecto de sua 

personalidade, recebe proteção jurídica.  
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Certa manhã, um advogado de São Paulo foi surpreendido ao 

reconhecer sua foto em uma matéria de jornal. Ficou ainda mais 

surpreso quando leu o título da reportagem: “Bairros de São Paulo 

atraem vizinhança homossexual.” O mote da matéria era uma certa 

região da capital paulista, cujos bares e cafés atrairiam o chamado 

“público GLS”, formado por “gays, lésbicas e simpatizantes” . A 

reportagem de meia página vinha ilustrada com a foto do advogado 

abraçando um amigo em frente a um estabelecimento comercial, 

descrito como “o local preferido para os blind dates, ou encontro às 

escuras, marcados pela Internet entre pretendentes que ainda não se 

conhecem pessoalmente”. O advogado propôs ação judicial contra o 

jornal, porque, segundo explicou na petição inicial, não era 

homossexual. A empresa jornalística foi condenada a indenizar o 

advogado em R$ 250.000,00. Para além do fato de ter utilizado a 

imagem alheia sem autorização, a publicação lesou o retratado ao lhe 

atribuir condição que não lhe era própria. A matéria apresentou o 

retratado “sob falsas luzes” aos leitores do jornal. Não se trata 

tecnicamente de violação ao direito à honra, pois a apresentação do 

retratado como homossexual não afeta ou não deveria afetar a reputação 

do autor em seu meio social. Trata-se, contudo, da imputação falsa de 

uma certa característica, o que viola um outro aspecto da sua 

personalidade, denominado direito à identidade pessoal. 

(SCHIREIBER , 2013, p. 110). 

 

O que se observa é verdadeiro viés patriarcal, que entende que a mácula aos 

atributos que são próprios da masculinidade, atribuindo ao homem orientação sexual que 

lhe retiraria posição na escala hierárquica e lhe faria passar da condição de dominante à 

de dominado merece reparação. Observe-se que, como no caso anterior, o que se verifica 

é a exposição da imagem. Entretanto, o contorcionismo retórico utilizado para a 

construção de tese juridicamente válida, que permita a indenização por fato que, por si 

só, não poderia ser considerado ofensivo, é admitida pelo mesmo direito não reconhece à 

mulher o direito à intimidade, deixando subentendido o viés patriarcal que estabelece 

como público o seu corpo.  

Mesmo após a entrada em vigor da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), que, 

em suas disposições preliminares, estabelece diretrizes para a interpretação dos direitos 

fundamentais das mulheres, ainda se verifica a reprodução de tratamento discriminatório 

conferido à mulher através da forma de interpretação das leis, dificultando a 

implementação do princípio da igualdade.  

Citemos outro exemplo de entendimento jurisprudencial proferido recentemente, 

que também demonstra a desconsideração da mulher e de sua perspectiva: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO JUDICIAL. 

MANIFESTAÇÃO DE DEFESA. IMUNIDADE. DANO MORAL. O 
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advogado possui imunidade com a finalidade de prestar integralmente 

sua atividade (CF, art. 133 e Lei nº 8.906/1994, art. 7º, § 2º). A 

imunidade não é absoluta e o advogado pode responder pelos excessos 

cometidos. No caso, o ato processual foi praticado dentro do exercício 

da profissão da advocacia. Ausente a indicação de intenção de 

ofender. O fato não teve a gravidade suficiente para violar direito da 

personalidade da parte, o que afasta a obrigação de indenizar. Apelo 

não provido (RIO GRANDE DO SUL, 2018).  

No caso em exame, julgado em 2018, a autora requer indenização por danos 

morais contra advogado que, em contestação à ação investigatória de paternidade por si 

ajuizada, utilizou, na peça de defesa, argumentos ofensivos à sua dignidade, chamando-a 

de “mulher da noite”, afirmando que “o primeiro que chegasse, com ela saía” (RIO 

GRANDE DO SUL, 2018, s.p.).  

Em sua defesa, o réu, além de utilizar jurisprudência que fazia referência ao 

termo “mulher honesta”, para demonstrar que a autora não se enquadraria no conceito, 

alega que agiu no estrito cumprimento do dever legal e nos limites considerados 

aceitáveis para a defesa do seu cliente, sem juízos difamatórios ou depreciativos, apenas 

como argumento para colocar em dúvida razoável a paternidade.  

A decisão, apesar de reconhecer que a imunidade conferida ao advogado no 

exercício de sua profissão não é absoluta e “não se degrada em licença para irrogar 

ofensas em Juízo” (RIO GRANDE DO SUL, 2018, s.p) e que a veracidade das 

expressões não é o cerne da discussão (mas sim se tais expressões seriam necessárias 

para o deslinde da questão), entendeu que não houve dano porque a linguagem ficou 

restrita ao objeto da lide. Ressalte-se que a defesa foi realizada em uma investigação de 

paternidade, que tem como objeto, neste caso, o direito da filha ou do filho de 

reconhecimento de sua origem genética, do seu estado de filiação biológica, a qual, ao 

tempo da ação, se fazia possível através de exame laboratorial (teste de DNA).   

Em ações como tais, perde-se o foco do objeto da demanda (investigação da 

paternidade), utilizando-se como fundamento da contestação o comportamento sexual 

da mulher, que se transmuta no principal ponto de discussão do caso, alterando os 

limites objetivos da lide. O que passa a ser considerado é o comportamento sexual da 

mulher e não a responsabilidade do homem perante a criança, o que se pode averiguar 

através de provas ou, em sua recusa de produzi-las pela distribuição do ônus. Os direitos 

da criança, neste caso, dependerão da conduta sexual da mãe.  

A conquista de direitos das mulheres garante a proteção jurídica da sua 

consideração como pessoa humana. Entretanto, isto não se mostra suficiente, pois, como 
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não possui as mesmas características do homem, tido como parâmetro de ser humano 

ideal, não é socialmente vista como digna dos mesmos direito que este. Exemplo disto se 

observa nas disposições dos Códigos Civil e Penal do Brasil e de diversos países, que 

estabeleciam dever de obediência ao marido pela mulher e não consideravam o estupro 

marital como crime (FACIO e  FRIES, 2005, p. 265) e atualmente, apesar da mudança no 

campo normativo, as instituições ainda tem dificuldade de reconhecer estes direitos, 

demonstrando que somente com a mudança estrutural da sociedade tais direitos serão 

reconhecidos como tal para todas as mulheres. 

A desconsideração das mulheres como sujeitos de direitos, a violação e exposição 

de seus corpos, de suas intimidades e de suas imagens, a tentativa de desqualificação de 

suas falas, de associação de suas imagens à papéis de gênero que fugiriam do padrão 

(recato e pudor), aptos a lhes conferir dignidade, são indícios de julgamento com base no 

gênero. Também o entendimento misógino, que vincula a dignidade da pessoa humana 

mulher ao exercício regulado de sua sexualidade (mulher honesta, mulher honrada, 

mulher digna), não se conforma com os princípios vigentes no nosso ordenamento 

jurídico, devendo tais decisões ser consideradas inconstitucionais. 

Diante destas evidências, não se pode desconsiderar o viés sexista que recobre 

todas estas decisões, proferidas com o disfarce de uma neutralidade axiológica mais ou 

menos aparente. Esta neutralidade e simulada objetividade, demonstrada pela observância 

do rito e da forma, conferem aparente legalidade à decisão, mas o seu conteúdo pode estar 

em direta afronta a direitos estabelecidos, por permitir a desconsideração da mulher como 

sujeito de direito. É preciso detectá-lo em seus traços mais sutis e estruturar formas de 

demonstrar a sua existência, exigindo-se a reforma das decisões androcêntricas.  

Retirar a mulher do papel puramente ornamental, submisso e invisível, 

conferindo-lhe um papel ativo na sociedade, no qual poderia falar por si, sendo 

considerada na sua essência de ser humano, é tarefa que ainda hoje se tenta efetivar. A 

construção de uma nova hermenêutica, visibilizando a importância de considerar o gênero 

como parâmetro interpretativo, evita que o direto seja utilizado como instrumento para 

manutenção da estrutura patriarcal, que não encontra mais lastro na maior parte dos textos 

normativos, mas ainda encontra barreira no direito como instituição e como interpretação. 

Assim, para garantir a coerência do sistema, evitando discriminações indiretas e 

respeitando, para além do texto das normas, também os princípios fundamentais, faz-se 

necessário que as instituições e os intérpretes abracem teorias feministas.  
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4 CRÍTICAS FEMINISTAS AO DIREITO: NEUTRO, RACIONAL, OBJETIVO, 

ABSTRATO, UNIVERSAL: O DIREITO COMO FERRAMENTA DE 

CONSTRUÇÃO DA VERDADE 

O direito, compreendido como ordenamento, organização, abrange não apenas as 

normas, mas também as instituições que as aplicam e, ainda, o conteúdo que estas 

instituições conferem às normas quando as interpretam (FACIO, 1992, p. 63). O direito 

é autopoiético, firmando-se em suas próprias premissas. Tem em si a pretensão de verdade 

(baseando-se em leis, que se embasam em leis superiores), enquanto as demais ciências 

sociais não trabalham mais com a verdade, estruturando-se a partir de probabilidades, 

narrativas e opiniões. Observa-se que isto se dá porque o direito utiliza a verdade como 

argumento de autoridade para exercer a sua tarefa de solução de conflitos. Com isso, o 

seu discurso (e a decisão que dele emana) não pode ser questionado para ser cumprido e, 

portanto, conferir-lhe legitimidade e eficácia. Nestes termos, com base na ciência 

(conjunto normativo por ele mesmo criado), o direito proclama a verdade (estabelecida 

na própria norma), que se torna legítima porque obtida de acordo com os procedimentos 

estabelecidos pelo próprio direito, através de normas, devendo valer para todas as pessoas, 

submetidas a estas por fazerem parte do contrato social.  

O direito cria um dever-ser (a norma) e produz um deslocamento da realidade, um 

mundo ilusório, embasado nestas normas que cria, encobrindo as ficções nelas contidas, 

pretendendo transformá-las em realidade. E pretende que nosso comportamento se paute 

nesta realidade paralela, que atuemos como se fossemos todos livres e iguais, como se 

estivéssemos todos em paridade de condições e oportunidades (RUIZ, 2009, p. 159). 

Assim, o processo judicial (e o julgamento resultante deste) se constrói com base nesta 

realidade paralela, a justiça é feita nesta realidade paralela, neste discurso deslocado da 

realidade, naquilo que o direito diz que é (mesmo que não seja), fazendo-nos, ainda, crer 

que aderimos livremente ao contrato social e concordamos com estas normas e com as 

consequências de descumpri-las.  

“La realidad fuera lo que el discurso del derecho disse que es” (RUIZ, 2009, p. 

159). O direito, portanto, para além de um caráter prescritivo de comportamento, passa a 

ter um caráter produtivo da realidade, quando toma aquilo que é pelo que deve ser. Mas 

essa disrupção entre a realidade e o direito somente acontece para quem se encontra à 

margem, para quem não é a referência com base na qual a norma foi criada. O homem 

padrão, tomado como referência, não sente este desencontro. Por isso, o direito é neutro 

para ele, para o ser humano universal. Ele não vive neste universo paralelo que se encontra 
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na margem. Norma e realidade se encontram no centro. A norma é feita a partir do centro, 

para quem neste se encontra e considerando exclusivamente esta realidade, tida como 

normal. E, por esse mesmo motivo, o direito é imparcial para o homem universal e alheio 

para quem não se identifica com este paradigma.  

Todos aqueles que não se adequam ao padrão universal, quando pleiteiam direitos, 

falam de um lugar que não encontra eco no que está escrito na lei. Não partem do centro. 

Não há identificação com o modelo e não há espaço para a diferença, portanto, há 

exclusão de direitos. Não há, na margem, objetividade porque não há encaixe da norma 

com estas experiências. E não há espaço para uma multiplicidade de existências. Todas 

devem ser totalizadas, adequadas e igualar-se à identidade universal. Todo 

comportamento e todo ser que não se encontra no centro é considerado marginal. 

Reconocer a alguien como “sujeto de derecho”, resignifica el discurso 

acerca de ese alguien. La operatividad de ese reconocimiento implica 

una intervención en el mundo simbólico, con consecuencias 

tremendamente reales(RUIZ, 2009, p. 159). 

O sujeito universal não possui historicidade, para ser transformado em objeto de 

estudo, para permitir o deslocamento para o plano abstrato das normas, retirando-lhe as 

referências culturais, sociais, temporais para que seja transformado em um conceito 

universal. A denúncia, entretanto, é que, como identidade, este sujeito também é 

posicionado e, como sujeito, possui referências. Partindo deste pressuposto, se verifica 

que o neutro é o lugar marcado no centro. Objetivo é aquilo que apresenta identidade com 

o normatizado. E o normal é o homem universal. Por isso, quando se fala do homem 

branco e da mulher branca, se fala apenas homem, mas quando se fala do homem negro 

e da mulher negra se mantém a referência à cor. Isto também se aplica para os gêneros, 

quando se estabelece o termo homem como coletivo de seres humanos, não se podendo 

fazer o mesmo com o termo mulher. Reconhecer que não há apenas um sujeito e que este 

sujeito não pode ser deslocado de sua historicidade exige um questionamento do padrão 

científico de produção do conhecimento, embasado na objetividade e na neutralidade para 

a busca da verdade. Considerando que esta normatividade e esta cientificidade estão 

posicionadas, é necessário analisar as relações de poder que constituem a produção do 

saber (RAGO, 1998). 

O conceito de racionalidade possui localização histórica, política e cultural, razão 

pela qual devemos abandonar a ideia de verdade única para entendermos que as regras 
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que se estabelecem para validar o conhecimento não são absolutas (SMART, 2000, p. 

57).  

Ciente disto, possível perceber como o direito se coloca como ferramenta de 

dominação através da tomada de posição favorável à supremacia dos interesses deste 

homem universal, transformando o seu discurso em verdade. Por isso, importante o uso 

das ferramentas teóricas vistas na primeira parte deste trabalho, para permitir a análise de 

como o gênero opera dentro do direito e de como o direito opera para produzir o gênero 

(SMART, 2000, p. 40), fixando as diferenças que compõem a masculinidade e a 

feminilidade, opondo-as de maneira dicotômica, para categorizar e valorar os sujeitos a 

partir dessa formulação (SMART, 2000, p. 57). 

Refletindo o interesse patriarcal, como já visto, o direito estabelece seu viés 

androcêntrico, com a criação do sujeito universal (o homem médio – que seria o homem 

cisheterossexual, branco, burguês, eurocentrado), operando o padrão para universalizar 

experiências independentemente dos contextos, as quais servirão de régua para a análise 

de todos os casos, desprezando-se espaço, tempo, condições sociais, culturais, gênero e 

outros marcadores, quando da subsunção da norma ao caso concreto (BAGGESTOSS, 

2019, p. 42/43).  

Empregando a dicotomia e os valores masculinos, estabelece o certo/errado, 

lícito/ilícito, converte o ideal de pacificação social (feminino) na tarefa de solução de 

conflitos (masculino), na qual é necessário que uma parte ganhe e outra perca, 

convertendo em verdade a tese da parte vencedora. O que o feminismo hoje questiona é 

como esta pretensa verdade é construída e estabelecida, se em busca da manutenção do 

poder e da dominação (valores atribuídos ao masculino) ou se através da equidade e da 

colaboração (valores atribuídos ao feminino). 

Se supone que el derecho es racional, objetivo, abstracto y universal, tal 

como los hombres se consideran a sí mismos. Por el contrario, se 

supone que el derecho no es irracional, subjetivo o personalizado, tal 

como los hombres consideran que son las mujeres (OLSEN, 2009, p. 

140). 

As críticas feministas ao direito se estruturam com base em três pilares: crítica às 

leis (a norma em si), crítica às instituições jurídicas (como a norma é aplicada) e críticas 

à hermenêutica (como a norma é interpretada) (JARAMILLO, 2000). As críticas às 

normas jurídicas foram expostas no capítulo que analisa as vertentes do feminismo e 
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como cada uma dessas vertentes contribuiu para questionar leis que desfavoreciam as 

mulheres ou para exigir leis que observassem as suas necessidades como grupo.  

No que tange à crítica às instituições, o feminismo denuncia o direito como 

produto da cultura patriarcal e, portanto, construto masculino, refletindo e protegendo 

seus valores e trabalhando para atender seus interesses. Nestes termos, mesmo que 

existam normas que formalmente protejam os direitos das mulheres, a instituições 

jurídicas e os indivíduos que as representam, sendo frutos de uma sociedade patriarcal, 

atuam de forma a garantir o privilégio masculino (JARAMILLO, 2000, p. 122).  

OLSEN (2009) formula sua análise das críticas das teorias feministas ao direito 

com base nesses três elementos (normas, instituições e hermenêutica). Estrutura o seu 

raciocínio considerando a estrutura dual de pensamento do ser humano, enfatizando que 

esta dicotomia é sexualizada e hierarquizada e que o direito, como tudo aquilo que 

ponderamos, se identifica com um dos lados desta sexualidade. E é o lado dos homens. 

Portanto, o direito seria masculino.  

A sua teoria jurídica crítica defende que o direito, como fruto na nossa estrutura 

dual de pensamento, seria racional e irracional, objetivo e subjetivo, abstrato e concreto, 

universal e específico. Contudo, pelo fato de ter sido definido e exercido essencialmente 

por homens, teve obscurecidos os traços ligados ao feminino, que lhe seriam inerentes. 

Para esta teoria, a crença de que o direito é universal se embasa no fato de existirem 

princípios gerais, que lastreiam a solução de todos os casos. Observe-se, entretanto, que 

estas normas se adequam a outras, específicas, para resolver os casos concretos. Assim, 

aderem à generalidade (ser humano como grupo) e à especificidade (ser humano como 

único), encerrando características ligadas a ambos os gêneros (OLSEN, 2009, p. 152). 

Sustenta que o direito também não é racional, pois o conflito entre igualdade de 

oportunidades e igualdade de resultados somente pode ser solucionado no caso concreto 

e que toda tentativa de se generalizar, com base em uma racionalidade, gera injustiça. 

(OLSEN, 2009, p. 153). Defende que o direito não é objetivo e que a análise de suas 

proposições deixaria clara a ideologia política que este abraça. Nesta mesma perspectiva, 

afirma que a interpretação do direito reflete a ideologia do julgador (OLSEN, 2009, p. 

154).  

Otra técnica por la cual la ideología dominante hace aparecer el derecho 

como universal, racional y objetivo es separando cada área entre, por 

un lado, una serie de normas básicas o un “centro” masculino que sería 

universal, racional y objetivo y, por otro lado, una periferia de 
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excepciones, que pueden contener elementos irracionales y subjetivos 

(OLSEN, 2009, p. 155). 

No que tange às críticas feministas ao direito como interpretação, necessário, 

antes, tecer algumas considerações. É sabido que o direito utiliza a palavra, a linguagem 

como ferramenta para transmitir os comandos de conduta. Esta comunicação entre quem 

ouve e quem fala, por sua vez, depende da convenção social que estabelece o significado 

com o qual será preenchido cada signo linguístico. Assim, importa considerar o sentido 

de cada palavra contida na norma para que dela possa se extrair o seu correto enunciado. 

Este sentido poderá variar de acordo com os costumes de cada sociedade e com o tempo. 

Por isso, tão necessária a atividade hermenêutica.  

Interessa sobremodo pontuar que a atividade hermenêutica se realizará com fulcro 

na orientação filosófica de quem a exerce, demonstrando quais valores sociais considera 

relevantes e, principalmente, se entende o direito como uma ferramenta de opressão, 

mantendo hierarquias, ou como uma ferramenta de libertação, lutando pela equidade. 

Essa atividade interpretativa, de acordo com os parâmetros constitucionais e do código 

de processo civil, não pode mais constar apenas com a entrega da norma que foi eleita 

para a solução do caso concreto, exigindo-se também que se justifique o porquê da 

escolha desta norma, permitindo-se reconstruir o raciocínio do julgador, encontrando as 

razões por trás da norma (MELO e PONTES, 2019, p. 97). 

Em consequência, se exige que o aplicador do direito utilize não apenas a 

interpretação gramatical, com a aplicação formalista de direitos, mas também que observe 

uma interpretação sistemática, harmonizando o conteúdo de todas as normas jurídicas 

vigentes, evitando contradições e procurando respeitar a vontade do constituinte 

originário. Para tanto, necessário que se tenha uma interpretação dos direitos 

fundamentais a partir dos princípios constitucionais (MOREIRA, 2019, p. 120). 

Além disso, as tradições e costumes valorados por uma comunidade, bem como 

interesses políticos e econômicos interferem na elaboração da lei e na sua interpretação 

(FACIO, 1992, p. 68). O direito tem possibilidade de mudar costumes e valores, alterando 

a vida em sociedade. Entretanto, como posto atualmente, o direito tem gênero como 

teoria, como prática e como tecnologia, produzindo identidades generificadas (SMART, 

2000, p. 40). A socióloga Carol Smart demonstra sua teoria com o exemplo de como o 

direito, como estratégia criadora de gênero, produz a categoria “mala madre”, conceito 

que culmina com a restrição do exercício da heterossexualidade pela mulher, vinculando-

a ao casamento, através de punições e de novos significados que convertem a “mãe 
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solteira” em um conceito de senso comum (SMART, 2000, p. 45/48). Nestes termos, a 

forma como a lei é administrada, aplicada e interpretada se transformará no seu 

verdadeiro conteúdo, independentemente daquilo que foi pensado pelo legislador 

originário. Por isso, importa às mulheres reivindicar acesso à lei e à formação do seu 

conteúdo, para desarticular o discurso androcêntrico do direito (FACIO, 1992, p. 75). 

Reformas e mudanças legais, embora melhorem a condição das 

mulheres e sejam parte essencial do processo de emancipação das 

mulheres, não mudará essencialmente o patriarcado. Tais reformas 

precisam estar integradas a uma extensa revolução cultural para 

transformar o patriarcado e, assim, aboli-lo (LERNER, 2019, p. 267). 

Por isso, as propostas de hermenêutica jurídica tradicionais não são capazes de 

abranger este viés crítico de gênero, silenciando e apagando as vivências das mulheres. 

Exemplo do quanto exposto se verifica sempre que se faz referência a direitos humanos 

como direitos do homem. Há que se questionar se esta é uma falha, que refere ao homem 

como sinônimo de humanidade, mas também abrange mulheres reais ou se tem como 

objetivo implícito tomar o homem como paradigma, estabelecendo neutralidade e 

objetividade que priorizam procedimentos e formalidades à realidade dos fatos sociais 

com o objetivo de favorecer homens em detrimento das mulheres.  

No passado, os teóricos políticos usavam explicitamente termos 

masculinos de referência, como “ele” e “homem”. Em geral, ficava 

claro que seus argumentos centrais eram, de fato, sobre chefes de 

família masculinos. Esses argumentos têm sido lidos, freqüentemente, 

como se eles dissessem respeito a todos nós, mas interpretações 

feministas dos últimos quinze anos ou mais têm revelado a falsidade 

desse suposto “adicione as mulheres e misture”. Desde meados dos anos 

70, a maioria dos teóricos vem tentando evitar, de uma ou de outra 

maneira, o uso genérico de termos masculinos de referência. Ao invés 

disso, eles tendem a utilizar termos como “alguém”, “ele ou ela”, 

“homens e mulheres”, “pessoas”, ou “mesmos”, ou utilizar termos de 

referência masculinos e femininos alternadamente. O problema com 

essas respostas meramente terminológicas aos desafios feministas é que 

elas freqüentemente comprometem a credibilidade e algumas vezes 

levam a resultados sem sentido. Termos neutros, se usados sem atenção 

de fato às questões de gênero, freqüentemente obscurecem o fato de que 

grande parte da experiência real das “pessoas”, enquanto elas viverem 

em sociedades estruturadas por relações de gênero, de fato depende de 

qual é seu sexo (OKIN, 2008, p.309).  

Escrutinando o direito a partir da ótica do oprimido, é possível verificar que os 

princípios liberais, abraçados pelo direito, de neutralidade, objetividade e impessoalidade 

impossibilitam questionar a ordem jurídica e a sua efetividade para a solução equânime 

(MOREIRA, 2019, p. 83).  
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Estereótipos definem o valor das pessoas e os lugares que estas podem ocupar 

(MOREIRA, 2019, p. 87). Pensar em sujeito de direitos em uma hierarquia de sujeitos, 

exige que se reconheça que a pessoa somente pode ser sujeito dos direitos que o seu lugar 

nesta hierarquia lhe permite desfrutar. Sendo o estereótipo uma generalização de 

características e traços de personalidade que são imputados a pessoas com traços 

marcadores semelhantes (como traços fenotípicos, gênero, raça, classe), categorizando-

os na mesma escala da hierarquia, então, não se pode falar apenas em direitos individuais. 

O direito de uma pessoa está intrinsecamente relacionado ao seu grupo social 

(MOREIRA, 2019, p. 89). Assim, há sujeitos de direitos soberanos e sujeitos de direitos 

subalternos. 

as planificações jurídicas acerca de existências e formas de existir não 

são neutras, pois se tratam de prescrições devidamente localizadas em 

tempo e espaço, dirigidas a um determinado grupo social que se funda 

em peculiaridades culturais, morais, econômicas, etc. E outorgar um 

caráter neutro a normas impregnadas de concepções valorativas, além 

de silenciar outras formas de existência e interação, é ocultar casuais 

interesses e objetivos da formatação jurídica tida como universal 

(BAGGENSTOSS, 2019, p. 26). 

Ignorar esta perspectiva implica em ocultar a discriminação (MOREIRA, 2019, p. 

78). Portanto, ao interpretar o direito, é necessário considerar o contexto social no qual as 

pessoas se encontram inseridas, demonstrando que a neutralidade retira a proteção 

jurídica de determinados grupos (pois não teriam as características da pessoa abarcada 

pela norma) (MOREIRA, 2019, p. 81). 

Considerando o exposto, este homem universal, tido como “ponto zero, que 

representa uma conjecturada observação sobre o mundo – sem o devido questionamento 

de quem o realiza” acaba por legitimar o poder daquele que a norma toma como padrão, 

utilizando o direito para tanto. “Outorgar um caráter neutro a normas impregnadas de 

concepções valorativas, além de silenciar outras formas de existência e interação, é 

ocultar casuais interesses e objetivos da formatação jurídica tida como universal” 

(BAGGESTOSS, 2019, p. 42/43). Nestes termos, não cabe mais utilizar a objetividade e 

a neutralidade como fontes válidas de construir o conhecimento e como caminho para 

encontrar uma verdade única e universal.  

Nótese que así como se cree que son los hombres los racionales, -los 

objetivos, los científicos, cuyas experiencias son las que se perciben 

como "universales", también el Derecho es considerado racional, 

objetivo y científico y es percibido como "universal". Sin embargo, así 

como los hombres no son siempre racionales, objetivos y sus 
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experiencias no son siempre universales, tampoco lo es el Derecho. Y 

aunque muchas personas aceptan que el Derecho no siempre tiene esas 

características, generalmente consideran que al menos, debe TENDER 

a ser racional, objetivo, universal (FACIO, 1992, p. 93) 

Esta perspectiva entende que a hermenêutica seria realizada por um sujeito 

transcendente (não afetado por sua própria historicidade, portanto neutro), legitimado 

pela norma, respeitando os pressupostos formais, criados pela própria norma e aplicando-

as ao objeto transcendente do processo (hipótese normativa, desconsiderando as 

peculiaridades do caso concreto), o que garantiria a obtenção do mesmo resultado por 

qualquer intérprete (MOREIRA, 2019, p. 124/125). Nestes termos, a simetria, 

característica da justiça liberal, exige que todas as características pessoais sejam 

desconsideradas para incluir a todos como iguais sujeitos de direitos. Isto implica em 

fazer direito sem análise dos fatos, pois as características pessoais se imprimem na vida 

concreta das pessoas (MOREIRA, 2019, p. 113), assim como a sua realidade social.  

No viés feminista, a partir de um discurso neutro de igualdade, 

escondem-se as desigualdades estruturais da cultura e da sociedade 

havidas na pluralidade de mulheres, visto que o sujeito político 

mulheres, contempladas no ordenamento jurídico, não alcança as que 

resistem no racismo estrutural e institucional, nem na discriminação de 

classe ou de orientação sexual. O silêncio do ordenamento jurídico 

brasileiro quanto a mulheres em suas marcações – e cicatrizes – de raça, 

classe e orientação sexual invisibiliza a suas existências. Aí se tem o 

modelo determinado da branquitide e da heteronormatividade. Tal 

invisibilidade já é uma violência, a qual possui a função de disfarçar as 

violências havidas na materialidade do meio social. A estas mulheres, 

resta a necropolítica. E, a todas, o controle imposto pelo modelo de 

mulher neoliberal (BAGGESTOSS, 2019, p. 43) 

Outra crítica feminista que se formula gira em torno de como o gênero é utilizado 

pelo direito, primeiramente, contrapondo as mulheres aos homens, processo vivenciado 

por ambos os sexos. Entretanto, a mulher passa por mais uma análise de gênero, para 

distingui-la das demais mulheres, em novo binarismo, para avaliar se desempenhou os 

papéis sociais de gênero (esposa, mãe, trabalhadora, parceira sexual – voluntária ou não) 

de forma aprovada ou reprovada pelo discurso patriarcal (SMART, 2000, p. 43).  

Critica-se, portanto, a criação da “mulher pré-cultural” (ponto zero), que pretende 

enquadrar todas as mulheres na performance dos papéis de gênero (SMART, 2000, p. 39), 

sendo esta mulher imaginária utilizada pelo direito como régua para medir todas as 

mulheres reais. Não existe uma “Mulher” única, uma realidade absoluta. Entender que há 

uma identidade comum de Mulher quando da análise de processos judiciais, com casos 

concretos, é incorrer no discurso patriarcal, que entende que o objeto da ciência deve ser 
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absoluto. Assim, partir deste pressuposto é reduzir mulheres a performances, entendendo, 

a exemplo, que todas as mães devem ser como a Virgem Santíssima.  

Sob esta perspectiva, analisamos os problemas de gênero decorrentes de se tomar 

o homem universal como paradigma de ser humano. Diante desse referencial 

androcêntrico e sexista, que considera o homem como paradigma de ser humano, seria a 

mulher considerada pessoa? Em caso afirmativo, a sua consideração como pessoa lhe 

confere o mesmo status que o homem? Tendo resposta positiva, sendo a dignidade uma 

característica inerente do ser humano, teria a mulher sua dignidade igualmente 

considerada em relação ao homem? A dignidade se submete ao preenchimento de 

condições ou requisitos? Estes os questionamentos que se pretende a investigar. Não 

teremos todas as respostas, mas esta inquietação, estas perguntas precisam estar presentes 

para uma análise de casos com lentes de gênero. 

O direito, como posto, não nos permite as mesmas oportunidades porque não 

somos iguais ao ser humano universal. Não somos o paradigma. Entretanto, não queremos 

ruir o direito. Utilizamos o direito, recurso já existente, como palco de disputa por 

significados. Utilizamos os conceitos que já existem e que são reconhecidamente bons. 

Queremos a disputa narrativa para ampliar estes conceitos. Para cabermos no conceito de 

pessoa humana.  
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5 HERMENÊUTICA COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO 

Reconhecendo o caráter androcêntrico dos valores sociais e considerando o quanto 

estes determinam comportamentos, partimos deste saber localizado para pensar o direito 

como solução para a equidade de gêneros. O direito, como parte da cultura, se constitui 

de realidades, sendo, pois, mutável (RUIZ, 2009, p. 158). Também se constitui de sujeitos 

que, aceitando ou se opondo àquilo que está descrito na norma, podem ou não lhe conferir 

legitimidade.  

Dito isto, é preciso retomar o pensamento de que todo discurso, entre eles o direito, 

é uma modalidade específica de poder. A organização deste discurso se faz através da 

relação entre o discurso verbal e o não-verbal, conjunto de práticas que, de tão repetidas 

se tornam automáticas, e que estruturam o arranjo social (RUIZ, 2009, p. 159). Feita esta 

digressão, conclui-se que não existe norma jurídica, mas apenas norma jurídica 

interpretada, pois a norma é o resultado da interpretação que se faz dela. Não apenas a 

interpretação realizada pelos tribunais, mas também a compreensão de cada uma das 

pessoas acerca do conteúdo normativo, para orientar o seu comportamento social. 

Compreender a norma, interpretando-a, para adequar o seu comportamento a esta, é ação 

diária de todas as pessoas que vivem sob um regime jurídico. Realidade e norma se 

implicam de tal maneira que é possível pensar que a norma não é o pressuposto da 

interpretação, mas sim o seu resultado. Interpretar, portanto, também é aplicar a norma. 

Mas interpretar, antes de tudo, é viver a norma a partir daquilo que se entende dela, a 

partir daquilo que se pode compreender da norma partindo do seu lugar posicionado, da 

sua específica historicidade. 

Nestes termos, a relação entre o fato e norma é indissociável, assim como o é a 

relação entre o sujeito que interpreta e o próprio fato. Interpretar não seria apenas 

subsumir o fato à norma e à esta submeter-se, mas integrar a norma à realidade do 

intérprete (participante do corpo social, inserido no tempo e no espaço, com sua 

historicidade). Interpretar é explicar o modo de ser-no-mundo exposto diante do texto. O 

processo interpretativo, assim considerado, é um reflexo de tudo aquilo que forma o 

intérprete, refletindo a ótica pela qual este enxerga os fatos e escolhe a norma que melhor 

lhe daria corpo. Tomando isto como premissa, interessa-nos verificar como ocorre a 

interpretação dos textos normativos. 

As leis são os padrões de comportamento estabelecidos como aceitáveis para a 

vida em comunidade, razão pela qual, para além de atuarem como instrumentos para 
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prever as decisões dos Tribunais, servem como regra de conduta para o indivíduo regular 

a si, “referindo-se a ela ao criticar outras pessoas, justificar suas exigências ou aceitar 

críticas e exigências feitas por outros” (HART, 2009, p. 178). À vista disso, conclui-se 

que o direito orienta comportamentos. A vida em sociedade, por conta do contrato social, 

submete todos à lei. Todos, portanto, são participantes do processo hermenêutico, para 

compreender como devem vivenciar a norma. E, nestes termos, todas as pessoas, 

vivenciando a norma, é que, efetivamente, dizem o seu significado. Isto se diz porque, 

para cumprir a regra e a esta se submeter, antes é necessário decompor o seu significado, 

interpretar o seu conteúdo, ponderar sobre os seus termos. Tudo isto como fim adequar a 

conduta ao quanto prescrito, respondendo de forma mais apropriada à proposta 

normativa.  

Interpretar é compreender-se no mundo. Logo, interpretar é ler o mundo a partir 

de um determinado lugar, com lentes específicas.  

Fatores como a cultura (englobando a religião, a alimentação, os 

costumes locais), a organização familiar, a saúde e higiene, as 

diversões, as formas de vestir e de se comportar, as formas de produção 

econômica, os modelos de racionalidade científica são de extrema 

relevância e incidem sobre os rumos tomados por uma comunidade. 

Portanto, a tentativa de reconstruir a realidade passada tendo como ótica 

apenas os grandes acontecimentos constitui um erro metodológico, na 

medida em que não leva em consideração a incidência de outros 

aspectos da vida social, tão ou até mais relevantes que acontecimentos 

pontuais e “espetaculares” (SABADELL, 2003, s.p). 

O juiz, como pessoa marcada por seus traços identitários, como ser corporificado, 

realiza a interpretação não apenas técnica, mas também ideológica. Nestes termos, seria 

necessário maior controle da atividade jurisdicional, com técnicas que permitam verificar 

quais as vertentes ideológicas contidas na decisão (considerando que não há neutralidade, 

já que a interpretação é um processo subjetivo), garantindo que estas reflitam o respeito 

à vida e à dignidade de todas as pessoas e não o posicionamento pessoal do magistrado. 

Um controle desafiador, considerando que, mesmo o procedimento carrega uma escolha. 

E isto se diz por que os meios de prova escolhidos (os deferidos e mesmo os indeferidos), 

o modo como as provas são sopesadas, o rito, o julgamento sem mérito, tudo isto, além 

de determinar o resultado do processo, revela uma escolha, embasada em um 

posicionamento, em uma interpretação do caso.  

The greater the indeterminacy, the more the decisionmaker's 

substantive preferences, without meaningful methodological 

constraints, may determine a particular outcome. Not suprisingly, these 



106 
 

preferences may follow certain patterns reflecting the dominant cultural 

norms (BARTLETT, 1990, p. 845)25. 

 

Considerando que cada escolha implica em uma tomada de posição, pode-se 

concluir que não há neutralidade. A posição tomada como neutra é aquela que se adequa 

à posição externada pelos dominantes, a qual marginaliza as demais existências, posto 

que esta posição dominante não se identifica com as experiências marginalizadas. A 

neutralidade, portanto, é apenas a identificação com o lado dominante, cuja ótica se 

pretende identificada como única, portanto, como verdade universal. Assim, a 

imparcialidade é a identificação com a posição do centro, ao passo que a as demais 

versões dos fatos, porque não identificadas com essa verdade universal, são tidas como 

marginais, parciais. 

Os juristas não são observadores neutros da prática jurídica. Discursam 

a partir de um determinado “lugar”: como membros de uma camada 

social privilegiada que está quase sempre a serviço dos detentores do 

poder. Os textos jurídicos são redigidos por sujeitos políticos que 

aceitam a legitimidade do sistema jurídico de sua época. Isso gera 

distorções na percepção e na apresentação da realidade do direito 

(SABADELL, 2003, s.p.).  

A possibilidade de se atribuir diferentes significados aos termos empregados na 

norma, permite que determinadas regras sociais de conduta (que, como vimos, são fruto 

do poder dominante), mesmo quando não convertidas em regras jurídicas, integrem o 

sistema normativo conferindo conteúdo aos conceitos abertos. Consequentemente, as 

regras sociais, preenchendo o conteúdo de termos vagos e imprecisos, passam a integrar 

o sistema jurídico formal, quando seu sentido coincide com aquele aceito pela sociedade. 

Exemplo do exposto, que será mais bem explorado no próximo capítulo, é o termo mulher 

honesta, que constava dos dispositivos normativos. Necessário, portanto, compreender 

como o juiz entende o sistema, quais valores se utiliza para preencher o conteúdo aberto 

da norma, com quais regras sociais se compromete, onde se posiciona no quadro social. 

E isto se diz porque estas regras sociais, preenchendo o conteúdo normativo, 

passariam a imputar obrigações jurídicas, para além das sanções socialmente impostas. 

Assim, as condutas desviantes passam a ser juridicamente proibidas, com o intuito de 

garantir a manutenção de padrões comportamentais, como se podia ver, até pouco tempo, 

 
25 “Quanto maior a indeterminação, mais as preferências substantivas do tomador de decisão, sem restrições 

metodológicas significativas, podem determinar um resultado específico. Não surpreendentemente, essas 

preferências podem seguir certos padrões que refletem as normas culturais dominantes” (livre tradução 

nossa).  
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com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a união estável, o crime de adultério e a 

legítima defesa da honra.  

A interpretação, portanto, não pode restringir-se a uma compreensão gramatical, 

considerando o mesmo significado dos termos empregados na lei para todos os casos 

concretos com suas diferentes realidades. A hermenêutica deve, como os seres, ter 

historicidade. Deve, destarte, observar o processo social, harmonizando o conteúdo de 

todas as normas jurídicas vigentes com os significados atribuídos pelo corpo social ao 

texto normativo, no tempo e no espaço, permitindo que este se adeque aos novos 

contornos que pode receber com a mudança de costumes na sociedade, alterando-lhe, por 

conseguinte, o significado. A interpretação, portanto, deve respeitar a vontade da lei, que 

deve refletir a vontade do poder constituinte originário (povo), extraindo-a dos 

movimentos da sociedade como um todo, e não apenas da parcela dominante ou que, 

mesmo oprimida, reproduz o discurso dominante.  

Precisamos atentar para o fato de que, quando se fala em grupos sociais 

minoritários, não se pode deixar de considerar que muitos dos excluídos depõem contra 

seus próprios direitos por conta dos valores sociais que lhes fazem reproduzir o discurso 

dominante. No que tange ao feminismo, há mulheres que dizem não ser feministas, que 

reivindicam o desempenho de papéis de gênero, que se submetem à estética e procuram 

ser apenas seus corpos. Estas mulheres, apesar de atuarem ativamente em força contrária 

a seus próprios interesses de emancipação, buscando, por todas as formas, espelhar a 

Mulher patriarcal, também são vítimas do sistema. Isto se dá seja por ignorância e 

encontro de sua própria subjetividade com o discurso dominante, seja porque optaram 

pelos benefícios paternalistas concedidos pelo patriarcado às mulheres que performam de 

modo positivo os papéis de gênero. Esta escolha faz com que estas mulheres fiquem 

menos expostas às vulnerabilidades porque deixam de se identificar com o grupo 

oprimido e passam a gozar dos status e benefícios que o grupo opressor, como migalhas, 

lhes confere. Os marcadores sociais nos expõem a vulnerabilidades e cada ser humano as 

enfrenta de acordo com sua força psíquica e maturidade política. Apagar traços 

identitários para caber no espelho que reflete o sujeito universal é viver sua 

vulnerabilidade na tentativa de proteger sua vida sem resistência. Não percebem que esta 

performance é silenciadora de suas existências, ampliando o poder do patriarcado e, por 

consequência, suas vulnerabilidades. É para estas mulheres, também, que reivindicamos 

a consideração como sujeitos. Entretanto, não é a partir da voz destas que pretendemos 

partir. Suas vozes não são suas, mas meras reprodutoras do discurso hegemônico.  
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Quando se defende a equidade e a justiça social, o que se exige é que a voz 

daqueles que corporificam subjetividades diversas daquelas admitidas pelo patriarcado 

racista e capitalista sejam ouvidas e consideradas. Importa, deste modo, assegurar uma 

interpretação que represente o poder constituinte originário, em todos os seus segmentos, 

dominantes e minoritários, com uma interpretação inclusiva, garantidora de direitos, 

respeitando os valores primordiais da Carta Constitucional, atrelados à consideração de 

todas as pessoas e de sua dignidade. Não se mostra mais possível, portanto, uma 

hermenêutica que desconsidere seres humanos em sua humanidade, que seja utilizada 

para chancelar o extermínio, a exclusão e o apagamento de existências tidas por marginais 

ou subalternas.  

Sendo conferida ao juiz (aos tribunais) a legitimidade formal para decidir qual 

interpretação deve prevalecer, deverá este atuar como mediador das interpretações, 

conformando a norma à realidade social, pois isto implica em segurança jurídica, através 

do cumprimento espontâneo da norma pela coletividade, que a compreende e a aceita. 

Para tanto, o juiz, em sua decisão, deve verificar quais pautas atinentes ao processo são 

aceitas e partilhadas por grupos sociais, pois estas devem integrar os fundamentos das 

decisões judiciais relativas a estes grupos, dando-lhes voz e garantindo-lhes legítima e 

real representatividade, considerando que “estar em um lugar social específico faz com 

que o mundo seja apreendido através de uma posição cognitiva particular” (MOREIRA, 

2019, p. 27).  

Registre-se, por oportuno, que as pautas atinentes a cada processo, e que terão 

repercussão suficiente para uma decisão que atingirá um grupo social determinado, 

podem ser vistas como aquelas atinentes aos direitos humanos universais, os quais devem 

ser ponderados no caso em exame para assegurar a garantia de direitos dos grupos 

minoritários no caso concreto, defendendo a aplicação de direitos de forma mais ampla e 

inclusiva, considerando não apenas os interesses individuais em questão no processo, mas 

como tal decisão irá se acomodar e atingir os direitos de todos os indivíduos daqueles 

grupos sociais aos quais pertencem as partes envolvidas (SEN, 2011). Não se trata, 

portanto, de garantir a máxima efetividade de direitos individuais, mas em pensar de 

forma coletiva, ponderando o impacto da decisão na sociedade em um determinado 

contexto histórico, de forma a abranger os direitos do maior número possível de pessoas, 

abraçando, portanto, as margens, as bordas.  

Consoante pontuado alhures, o juiz tem como função estabelecer qual a 

interpretação mais qualificada, dentre as interpretações possíveis. O juiz, entretanto, não 



109 
 

é a figura neutra, que parte de suposta clareza do texto normativo, e apenas atua como 

mediador no processo de revelar algo que já está posto e é imutável. O juiz realiza muitas 

escolhas. Qual norma será utilizada dentre todas as possíveis, qual sentido será dado aos 

termos desta norma e quais fatos e provas serão considerados relevantes para formar a 

sua convicção são exemplos do que ora se defende. Assim, necessário considerar quem é 

este juiz, onde se situa para que se entenda de onde partem suas escolhas.  

A conhecida máxima jurídica segundo a qual a justiça é resultado daquilo que o 

juiz comeu no café da manhã se mostrou reflexo da realidade através de pesquisa que 

comprovou que os juízes estavam mais propensos a conceder liberdade condicional aos 

réus depois de terem realizado suas refeições (DANZIGER, LEVAV e AVNAIM-

PESSO). Nesse mesmo sentido, há pesquisas que demonstram que pessoas consideradas 

feias para o padrão possuem mais chances de serem condenadas do que pessoas 

consideradas bonitas, de acordo com o paradigma de beleza posto (GOMES, 2012). Por 

isso, não é surpresa o resultado de uma outra pesquisa, que demostra que juízes que tem 

filhas do gênero feminino são mais propensos ao reconhecimento dos direitos das 

mulheres (LIPTAK, 2014).  

Considerando estas constatações, possível se pensar quais seriam os resultados 

dos julgamentos proferidos pelos Tribunais brasileiros, frente à pesquisa realizada pelo 

Conselho Nacional de Justiça para aferir o perfil sociodemográfico dos magistrados 

brasileiros. Os resultados da pesquisa demonstram, não coincidentemente, que os postos 

de alta hierarquia do judiciário são compostos de homens cisheterossexuais, brancos, 

cristãos, de classe média. O típico homem universal, enfim (CNJ, 2018).   

O discurso jurídico encobre o conflito social, legitimando e tornando neutro o 

discurso dominante, apresentando-o como coerente e racional, exigindo o 

reconhecimento do resultado desta operação como verdade única porque proferido por 

agentes autorizados (o que lhe conferiria legitimidade), além de ter observado o rito 

determinado (o que lhe conferiria objetividade). Esta postura, entretanto, encobre uma 

dupla ficção: aparece como se sempre estivesse ali, explícita, surgida do próprio discurso 

jurídico e ainda se coloca como se o seu efeito significante fosse unicamente produzir 

normas. Aparece como dupla ficção porque ocupa o lugar da verdade e gera deslocamento 

(RUIZ, 2009).  

El discurso jurídico encubre, desplaza y distorsiona el lugar del 

conflicto social, se instala como legitimador del poder, al que disfraza 

y torna neutral Es un discurso que aparece como ordenado, coherente y 
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racional, cuya regla básica de formación es aquella que determina 

quiénes “están autorizados” para imprimir sentido jurídico a sus actos 

o palabras. Esa “autorización” se plantea en términos de doble ficción: 

como si siempre fuera explícita y proviniera del propio discurso y como 

si su efecto significante fuera únicamente producir normas. Doble 

ficción que ocupa el lugar de la verdad y genera desplazamiento. 

(RUIZ, 2009, p. 159) 

O componente cultural confere conteúdo à linguagem utilizada no texto jurídico 

e funciona como componente oculto da lei. Desvelar este componente significa pôr luz à 

estrutura de poder político, demonstrando os traços discriminatórios inseridos na lei com 

o intuito de perpetuar e garantir a segregação de grupos minoritários e a manutenção do 

status quo.  

As categorias mulheres, sexo, gênero são categorias abertas e estão em constante 

transformação. Precisamos garantir que não se configurem em descrições, naturalizando 

discriminações pelo passar do tempo, mas que sejam politicamente significativas (RUIZ, 

2009). Necessária, portanto, a disputa narrativa, garantindo a concepção teórica definida 

pelo feminismo para compreensão destas categorias, com o intuito de promover a 

ampliação de direitos das mulheres frente à discriminação já naturalizada, fruto de 

situações cristalizadas socialmente e amparadas no direito (RUIZ, 2009).  

Adotando a compreensão de Moreira (2019, p. 17 e 19), compreende-se que a 

hermenêutica tem por finalidade “a luta contra formas de subordinação”, pois “os 

princípios estruturantes do nosso sistema constitucional estabelecem parâmetros 

específicos para o processo interpretativo”, exigindo a prevalência dos direitos 

fundamentais, o que demanda que o Estado atue como garantidor, como “agente de 

transformação social”.    

A proposta, portanto, não seria a de ruir com o sistema jurídico, mas ampliar a sua 

compreensão para conferir cidadania a todas as pessoas e para abranger todos os cidadãos 

de forma equânime, fazendo com que as suas demandas sejam abraçadas pela norma, 

através de uma interpretação que as considere. Afinal, de acordo com o nosso 

ordenamento constitucional, os grupos minoritários também formam aquilo que se 

concebe como povo, do qual todo poder emana.  

Para tanto, também é necessário que os grupos minoritários tenham voz, falando 

por si acerca de seus direitos. Como consequência, as interpretações do texto normativo 

serão aplicadas, para abranger os significados condizentes com os princípios e 

fundamentos humanistas que norteiam o sistema normativo. Nestes termos, importante 

ainda repisar que aqui se entende por grupo minoritário aquele que pratica o ativismo 
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político consciente de seus marcadores identitários e de sua posicionalidade, defendendo 

o extermínio de todas as formas de dominação e opressão, dando ênfase especial àquela 

que, em virtude de fatores interseccionais, mais expõe as suas vulnerabilidades. Estes 

grupos têm o direito de ter seus direitos respeitados, de ter representatividade, com a 

consideração de seus membros como sujeitos de direitos em igualdade com o sujeito 

universal. Tem direito, portanto, de ver suas pautas consideradas nas decisões judiciais 

que tratam de direitos atinentes a si. Agindo nestes termos, o direito atua como ferramenta 

inclusiva, garantindo direitos a todos os seres humanos.  
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6 EPISTEMOLOGIAS JURÍDICAS FEMINISTAS 

 

O sistema jurídico, como vimos, é sistema autopoiético e fechado em si, criando 

suas próprias normas de validade, tendo como premissa básica aquela que afirma que 

somente o direito pode dizer o direito. Também se alimenta de códigos binários, como o 

lícito/ilícito, para verificar a adequação à norma e a garantia de direitos. Estabelece, ainda, 

conceitos universais, retirando-lhes a historicidade, destinados ao homem médio, 

descorporificando o julgador, que se torna um ente ideal, não corporificado e, portanto, 

não sujeito às influências sociais e culturais. Desta forma, o sistema jurídico, quando 

permanece atrelado a estes dogmas, desconsidera que não apenas o direito muda a 

sociedade, mas que também é por esta modificada. Desconsidera que a sociedade constrói 

o direito, seja porque os costumes sociais se alteram e exigem que a lei (ou sua 

interpretação) também seja alterada, seja porque, como dito no capítulo anterior, o direito 

somente toma vida através dos seus intérpretes.  

Havendo conflito, o direito será regulado pelos julgadores, intérpretes autorizados 

pelo ordenamento jurídico para mediar as interpretações, escolhendo a que mais se adequa 

ao sistema normativo posto. Portanto, não é suficiente o fato social (que será analisado, 

regido e adequado à norma). É necessário um julgador, alguém que se utilizará da norma 

para analisar, reger e adequar o fato social à esta, em caso de conflito. Não se pode olvidar 

que quem promove a interpretação e a aplicação da lei são pessoas, com suas 

historicidades, inseridas no contexto cultural e impregnadas pelos valores e crenças que 

resultaram na sua formação (FACIO, 1992, p. 68). Portanto, o julgador, como pessoa que 

é, vive em sociedade e, como visto, é influenciado por esta e por todos os microssistemas 

que a compõem, com todos os valores que estruturam estes microssistemas. Quando 

ingressa no direito, este intérprete não passará por portal mágico, que irá apagar todas as 

referências externas, todos os valores e toda leitura que faz dos símbolos e dos seus 

significados, conferidos de acordo com aquilo que lhe foi e é ofertado por cada um dos 

microssistemas pelos quais transita. Nesta senda, certo é que, para preencher os conteúdos 

abstratos das normas, o juiz traz os valores de sua cultura. 

(Os magistrados) “analisam os casos concretos colocados ao seu exame 

a partir dos fatos – relevantes para o Direito – que forem provados, ao 

prisma de regras e princípios e pela escolha de precedentes e por 

exercício hermenêutico. Tal esforço não é objetivo: depende da própria 

subjetividade e historicidade do magistrado, bem como do seu próprio 

conhecimento jurídico (BAGGESTOSS, 2019, p. 47) 
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Considerando tudo o quanto exposto, em especial a possibilidade de a textura 

aberta da norma ser preenchida por compreensões sociais, a epistemologia feminista 

exige a utilização do gênero como parâmetro para investigar se este influencia na 

interpretação da norma de forma a criar hierarquias e opressões. Tendo em conta a 

experiência das mulheres, pretende revisitar as teorias que explicam como o 

conhecimento é formado. Como bem pontua Carol Smart, “el conocimiento no es un extra 

– como la cobertura de una torta – sino que es sinónimo de poder, de política y de acción” 

(SMART, 2000, p. 65). Por isso, a necessidade de uma discussão sociofilosófica e 

epistemológica acerca da produção desse conhecimento para fornecer as bases para as 

exigências práticas do direito e da política. 

As regras e os pressupostos do trabalho de pesquisa que utiliza o paradigma como 

modelo não precisam ser explicados (KUHN, 1998). A teoria jurídica feminista, 

entretanto, precisa ser detalhadamente embasada, porque seus pressupostos são 

questionados e tidos como não ciência. O discurso jurídico se apresenta como neutro, 

imparcial, objetivo, racional, abstrato e universal, características também atribuídas ao 

homem paradigma. O discurso das mulheres se faz a partir de uma fala não central e, 

portanto, não convergente com a pseudo-neutralidade que parte do lugar marcado no 

centro. 

O feminismo é visto como não-científico, pois denuncia o discurso jurídico como 

ferramenta do patriarcado para legitimar sua dominação e mascarar a posição sexista do 

direito, combatendo-o. A sua posição não é neutra. Parte de sua subjetividade para realizar 

a denúncia. “Portanto, nesse contexto, as noções de objetividade e de neutralidade que 

garantiriam a veracidade do conhecimento caem por terra, no mesmo momento que se 

denuncia o quanto os padrões de normatividade científica são impregnados de valores 

masculinos” (RAGO, 2019, p. 05). 

As epistemologias feministas propõem novos parâmetros, com novas linguagens, 

objetivando ampliar os conceitos (antes preenchidos por significados sexistas), inclusive 

aquele que define quem seria o sujeito universal (homem cisheterossexual, burguês, 

europeu). Para tanto, respeitam a subjetividade como forma de conhecimento, 

considerando que não existe uma verdade universal, mas apenas perspectivas. Propõem, 

ainda, uma nova relação entre teoria e prática, afirmando que o sujeito que realiza o estudo 

e a interpretação não é um sujeito isolado do mundo, portanto não é isento e imparcial. 

Logo, o objeto será visto de acordo com a subjetividade do agente que o analisa.  
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As realidades são consideradas melhores, não por comparação com 

algumas verdades externas, verdades morais "descobertas" ou 

características humanas "essenciais", mas por verdades internas que dão 

mais sentido à existência social vivenciada.  Assim, as verdades sociais 

emergirão das relações sociais e o que, após um exame crítico, dizem 

aos seres sociais o que eles querem, e a seu mundo social como 

ser.  Como Charles Taylor escreve: "Que medida melhor da realidade 

temos nos assuntos humanos do que aqueles termos que, na reflexão 

crítica e após a correção dos erros que podemos detectar, fazem o 

melhor sentido de nossas vidas?" (tradução nossa) (BARTLETT, 1990, 

p. 884)26 

Nestes termos, questionam a partir do relativismo cultural27, abandonando o 

conceito de verdade e permitindo a existência de múltiplas possibilidades de 

interpretação, considerando as verdades sociais concretas, permitindo a apreciação de 

verdades plurais (BARTLETT, 1990). Enfatizam, ainda, a “historicidade dos conceitos e 

a coexistência de temporalidades múltiplas” (RAGO, 1998, p. 10/12), permitindo 

verificar que não há uma estabilidade na análise, devendo esta ser adequada ao tempo e 

ao espaço, possibilitando incorporar e explorar a diversidade de existências e saberes. 

Defende que não se pode interpretar o direito apenas sob a ótica das normas do sistema 

jurídico como prontas e acabadas, com a simples subsunção do fato à norma, como se o 

conteúdo das normas fosse dado pelo próprio sistema jurídico e não fosse preenchido pelo 

corpo social, como se os marcadores sociais não impusessem às pessoas experiências de 

vida diversas (MOREIRA, 2019). 

Para descortinar e operacionalizar a criação de novos parâmetros, a partir da 

terceira onda do feminismo, algumas características se tornam comuns nas pesquisas 

feministas, objetivando uma nova interpretação da realidade para a formação de uma nova 

linguagem. Dentre estas características, pode-se destacar a “pesquisa feminista como 

indagação crítica”, centrada nas relações de poder e tomando em conta o contexto social 

e político e as desigualdades decorrentes deste; a “pesquisa de voz”, questionando qual a 

mulher que está sendo tomada em consideração, ocultando a realidade de outras mulheres. 

Exige, também, que se pense a experiência das mulheres não de maneira individualizada, 

 
26 Do original: Realities are deemed better not by coparison to some external,  discovered” moral truths 

or “essential” human characteristcs, but by internal truths that make the most sense of experienced, social 

existence. Thus, social truths will emerge from social relationships and what themselves, and their social 

world, to be. As Charles Taylor writes, “What better measure of reality do que have in human affairs than 

thoese terms which on critical reflection and after correction of we can detect make the best sense of our 

lives?” 
27 Perspectiva antropológica que respeita as diferentes culturas, sem julgá-las a partir da sua própria visão 

e experiência (etnocentrado). Toma o meio pesquisado como parâmetro para o seu estudo, sem pressupor 

a partir de sua própria cultura.  
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mas permitindo a generalização dos pontos em comum destas experiências, de modo a 

possibilitar a criação de uma teoria, tendo o gênero como objeto de estudo, sem a 

separação entre sujeito e objeto. A “reflexividade” parte do “olhar sobre a subjetividade” 

(KETZER, 2017, p. 104/105), questionando a neutralidade e a objetividade da pesquisa. 

Registre-se que o foco não é o pesquisador, mas as relações de poder entre o pesquisador 

e o pesquisado, considerando o contexto institucional e social, com o propósito de 

posicionar o pesquisador nesta relação, retirando-se da posição de poder. A “ética do 

cuidado”, por sua vez, objetiva a criação de práticas de pesquisa mais igualitárias, que 

considere os saberes do pesquisado e as próprias relações de poder. Isto pode ser facilitado 

se pesquisadora e pesquisada forem mulheres com experiências de vida semelhantes, o 

que amplia a compreensão dos relatos (KETZER, 2017, p. 104/105). Registre-se, 

entretanto, que estas são apenas características que apontam para a observação do gênero 

na construção do conhecimento, o que pode ser construído a partir de diversos enfoques. 

A proposta epistemológica do feminismo jurídico reconhece o poder das palavras 

e seus significados. Por isso, concorrendo pelo protagonismo na construção do saber, 

busca garantir que a significação, em especial, daquelas palavras contidas no texto 

normativo, seja realizada através de uma ampliação dos saberes, para visibilizar o 

androcentrismo oculto nas definições. Como consequência, compete pelos significados, 

garantido voz às mulheres para defesa de seus direitos, questionando a neutralidade, a 

objetividade, a imparcialidade e a construção de uma única verdade, que mascaram o uso 

do homem como referência e invisibilizam a mulher.  

O objetivo, portanto, é alterar essa visão paradigmática, que toma o homem 

universal como sinônimo de ser humano, ampliando o conceito para abranger outros 

corpos, outras existências humanas. O reconhecimento formal da humanidade não garante 

o respeito aos direitos fundamentais, pois os homens ainda estão comprometidos com as 

mesmas regras e padrões para a prática científica (KUHN, 1998).  

A revolução científica se inicia com o sentimento crescente, de uma minoria, de 

que o paradigma não funciona adequadamente. E essa anomalia no funcionamento, 

juntamente com a impossibilidade do paradigma existente em consertá-la, pela sua 

própria conformação, que não comporta essa nova estrutura, é que dá ensejo a novas 

teorias, através das quais se abrem novas perspectivas dos fatos (KUHN, 1998). Por isso, 

a mudança de paradigma é a mudança da forma de percebermos o mundo, vendo o que 

antes estava oculto por sua perspectiva, que, pode-se dizer, por não abranger parte da 

realidade está, de algum modo, equivocada (KUHN, 1998). É como olhar somente para 
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frente e dizer que conhece o todo. Olhar para o lado e para trás brinda o agente com outras 

perspectivas do mesmo espaço, visto de modo diferente. A proposta, portanto, é empregar 

as mesmas leis e, utilizando um novo paradigma, interpretá-las de forma diferente, pois 

nem sempre é necessária a alteração normativa para garantir a ampliação de direitos. 

A falácia androcêntrica, que é incorporada em todos os constructos 

mentais da civilização ocidental, não pode ser retificada apenas com a 

“adição das mulheres”. O que é necessário para a retificação é uma 

reestruturação radical de pensamento e análise que aceite de uma vez 

por todas o fato de que a humanidade consiste em partes iguais de 

homens e mulheres e que as experiências, os pensamentos e insights de 

ambos os sexos devem ser representados em toda a generalização feita 

sobre seres humanos (LERNER, 2019, p. 270).  

Ao aprender um paradigma, o cientista adquire, ao mesmo tempo, teoria, métodos 

e padrões científicos em uma mistura inexorável. Por isso, quando um paradigma muda, 

ocorrem alterações significativas nos critérios que determinam a legitimidade tanto dos 

problemas quanto das soluções propostas (KUHN, 1998). Nestes termos, considerando 

que a objetividade do discurso revela a subjetividade do indivíduo responsável, 

demonstrando como este constrói os significados, considerando que o trabalho de 

pesquisa científica também se coloca como discurso objetivo e impessoal, com a 

pretensão de conduzir a uma verdade com base em dados, invisibilizando a intenção de 

quem propõe do discurso, conclui-se que esta forma de discurso também é posicional.  

Por conta do exposto, a partir deste ponto, o prenome na primeira pessoa, como 

marca da subjetividade, se configura em escolha, utilizada como ferramenta 

metodológica, em contraposição ao saber hegemônico. Esta opção tem o objetivo de 

garantir a coerência com as ideias ora desenvolvidas, deixando clara a parcialidade, 

tornando visível o lugar de onde parte esta perspectiva hermenêutica, diverso daquele 

lugar no qual se encontra situado o homem universal.  

Nós, mulheres, nascemos num mundo patriarcal. Somos alimentadas por uma 

postura patriarcal. Somos ensinadas sobre qual seria o nosso lugar nesse mundo, somos 

ensinadas a ser (tornar-se mulher, segundo Beauvoir). Somos ensinadas a ver a partir 

desse olhar do outro. Entretanto, nos olhamos no espelho. O reflexo não mostra esse 

sujeito universal.  

Como bem ressalta Haraway (1995), o sujeito universal é um ser que não pode ser 

localizado, logo, não pode ser chamado a prestar contas. A fala posicionada tem, também, 

como objetivo, afastar a aparência de que o quanto narrado conduz para uma verdade 

absoluta, permitindo ao leitor se posicionar frente àquilo que ora se defende, percebendo-
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se como sujeito ativo frente ao texto. Posicionar-se, portanto, é responsabilizar-se pelo 

que se diz, garantindo a objetividade do conhecimento. Objetividade, aqui, utilizada no 

sentido proposto por Haraway (1995), de conexão do observador com o objeto, ou seja, 

de ponto de vista. A vista, portanto, produz a “versões “corporificadas” da verdade” 

(HARAWAY, 1995, p. 13), com uma parcialidade personalizada, diversa da objetividade 

transcendente proposta pelo direito tradicional.  

Este saber localizado exige que se reconheçam as diferenças que implicam em 

opressões e privilégios, estabelecidos com base em marcadores sociais como gênero, raça 

e classe, que devem ser considerados para a análise dos casos, construindo epistemologias 

(HARAWAY, 1995). Assim, o conceito da mulher, como sujeito de direito, deve ser 

construído pelas próprias mulheres e o direito é um dos palcos nos quais se deve lutar esta 

batalha, inclusive para garantir que este conhecimento ganhe status científico.  

Esta ótica foi definida como epistemologia do ponto de vista (Standpointism 

epistemology), segundo a qual seria possível identificar o status de opressão, 

subordinação e desprestígio da mulher, afirmando que este lugar na relação permite 

acesso a um conhecimento sobre os fatos que somente quem se encontra nessa perspectiva 

pode ter. Exige, portanto, que se considere a experiência do oprimido, do vitimado 

(tornado vítima, por uma situação opressora, o que não lhe retira o protagonismo de luta 

por seus direitos). 

Bartlett (1990, p. 875) faz crítica ao standpointism, endossada por Smart (2000, 

p. 54) partindo de um pressuposto equivocado. Afirma que esta teoria, enquanto objetiva 

ser a solução para a tecnologia de gênero, se mostra essencialista, fixando-se nessas 

diferenças de gênero que pretende combater. Discordo das autoras. Penso que estas 

partem de uma perspectiva androcêntica para a compreensão desta epistemologia, 

considerando a necessidade de se estabelecer uma verdade suprema. Entendo que o 

standpointism se pretende como ferramenta para demonstrar a existência de uma 

perspectiva diversa daquela estabelecida como universal e neutra. A partir do ponto de 

vista do oprimido, é possível demonstrar que não há ponto zero, não há neutralidade, 

desvelando-se a parcialidade da ciência posta. O standpointism também não se propõe a 

uma verdade universal, definindo-se como conhecimento de boa qualidade, em 

contraponto ao conhecimento posto. O que objetiva é demonstrar outra perspectiva ou 

diversas outras perspectivas, que não apenas aquela do homem universal, revelando que 

esta não se identifica com a verdade, pois não há verdade, mas apenas pontos de vista 

que, combinados, podem conferir uma perspectiva mais ampla, pois, em cada ponto de 
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vista, é possível a existência de um ponto cego, que pode ser preenchido por outro ponto 

de vista. Partindo, portanto, da parcialidade, é possível conjugar diferentes visões sobre 

o mesmo fato para a construção de uma ótica conjunta de solução do problema posto.  

Através do standpointism se pode conhecer melhor o direito das mulheres, 

considerando que este se embasa na fala das próprias mulheres, nos seus anseios e 

experiências, ao contrário do direito posto, formulado por homens e para os homens. As 

críticas de Bartlett (1990, p. 873) e Smart (2000, p. 55), no sentido de que o standpointism 

escorrega para o essencialismo, quando isola e prioriza o gênero como fator de opressão, 

efetivamente, merecem ser consideradas, para que não se perca de vista as mulheres reais, 

garantindo-se o uso estratégico da mulher como categoria de análise, sem apagar a 

subjetividade dos seres humanos. Não se pretende, com o standpointism, cair no equívoco 

da “Mulher” universal, sobrepondo o gênero a outras categorias que atingem a mulher 

(como raça e classe, por exemplo). Por isso, o feminismo se propõe à autocrítica, estando 

vigilante para que a sua luta contra a subordinação seja capaz de alcançar todas as 

mulheres, com o uso de uma perspectiva interseccional, com a análise da situação social 

da mulher.  

Como solução para o essencialismo do standpointism, Bartlett propõe o uso da 

epistemologia da posicionalidade (Positionality), que seria o conhecimento baseado na 

experiência (subjetividade e contexto social), portanto ciente de sua verdade situada, 

parcial e incompleta. Refere que esta perspectiva exige a expansão da perspectiva para 

identificar a perspectiva do outro, abrangendo-a para reinterpretar os fatos, em constante 

ideal de aprimoramento autocrítico (BARTLETT, 1990, p. 880/883), devendo todas as 

posições serem igualmente consideradas.  

Entendo que a posicionalidade, tal como proposta por Barlett, mascara 

hierarquias, soando como se todos estivessem situados em posições sociais equivalentes, 

sem discriminações. Adotar a posicionalidade significaria, como explicado por sua 

idealizadora, considerar, quando das discussões sobre reformas das leis que tratam do 

estupro, a posição dos homens, sujeitos a um condicionamento social que lhes faz crer 

que determinadas posturas da mulher são convidativas, mesmo quando esta diz não 

(BARTLETT, 1990, p. 882). Considerar todas as perspectivas sobre um caso 

desconsiderando as hierarquias que oprimem os grupos minoritários acaba por reproduzir 

um discurso meritocrático, contribuindo com a manutenção de um sistema que promove 

injustiças sociais. Agir desta forma implica violação a normas e princípios, como a 

dignidade da pessoa humana e a igualdade, os quais analisaremos mais detalhadamente a 
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seguir. Registro que, na minha percepção, há uma incongruência entre a posicionalidade 

e outro pilar da proposta hermenêutica de Bartlett, chamado “a pergunta pela mulher” (o 

qual será analisado no capítulo 9). Este, basicamente, exige que se considere a perspectiva 

da mulher envolvida quando da análise do caso concreto. A incongruência entre os pilares 

reside no fato de se constatar como se operam as hierarquias, a quais mascaram a 

perspectiva da mulher. Nestes termos, apenas discorrer sobre a perspectiva da mulher, 

como propõe a posicionalidade, não configuraria qualquer mudança na dimensão material 

da igualdade, partindo do pressuposto de que a hierarquia entre os gêneros também 

permitiria empregar pesos diversos para as posições analisadas.  

Registro ainda, que a consideração de posições precisa ter como referencial os 

princípios que orientam o conteúdo das normas. Posta assim a questão, não se mostra 

possível considerar algumas violações a direitos humanos como posições. Esta atitude 

mascara a sua configuração como os crimes que efetivamente são. Assim, se perpetuam 

violações, com base na justificativa de que representam a cultura de um povo (como, por 

exemplo, a mutilação genital feminina) ou que seriam parte dos costumes (como ocorre 

com as piadas racistas e o assédio às mulheres nas ruas e o conceito social que entende 

que o não da mulher encobre um sim).  

Observo que a posicionalidade (subjetividade e conceito social) é conceito útil 

para complementar a ferramenta metodológica interseccionalidade, se considerada nos 

termos como propostos por Sardenberg (2005). Para a autora, a posicionalidade “indica 

o resultado dessa interação (de identidades) em termos de privilégios e desvantagens e 

funções, mais num nível prático, ou do cotidiano”. Refere-se “aos diferentes graus de 

privilégio e opressão que indivíduos detêm ou sofrem em função da intersecção de 

‘construtos identitários específicos’” (p. 82). A posicionalidade permite que a 

interseccionalidade converse com a performance, com a fluidez da personalidade, que se 

transforma pela historicidade. Esta interação possibilita a análise dos fatores de opressão 

a partir da realidade do indivíduo no espaço-tempo.  

Por entender que as críticas ao standpointism não se sustentam e por considerar 

que este conceito, corrigido e margeado pela interseccionalidade, complementada pela 

posicionalidade proposta por Sardenberg (que garantem juntas a consideração da 

subjetividade e historicidade), apresenta-se suficiente para denunciar a parcialidade e a 

ausência de verdade, considero que o conceito de posicionalidade de Bartlett não traz 

contribuição para suprimir as hierarquias que ora pretendemos denunciar e combater.  



120 
 

Posta assim a questão, digo que o standpointism se coloca como uma medida de equidade, 

que garante o equilíbrio das posições entre os gêneros, considerando suas subjetividades: 

O que significa lecionar o Direito a partir de uma postura neutra? Penso 

que as pessoas acreditam que o Direito é uma disciplina baseada em 

princípios jurídicos universais que se aplicam a todas as pessoas e em 

todas as situações; minha postura seria neutra se eu mencionasse em 

sala de aula apenas a lógica do funcionamento das normas jurídicas. 

Estaria, assim, tendo uma atitude correta porque não estaria incorrendo 

a qualquer tipo de subjetivismo, a experiências que não correspondem 

à realidade das pessoas brancas. Elas podem pensar o Direito a partir de 

uma perspectiva universal porque elas são a referência a partir da qual 

as normas culturais operam. Mas eu não posso falar a partir dessa 

posição porque eu não sou um sujeito universal (MOREIRA, 2019, p. 

77). 

As críticas feministas identificam o viés patriarcal e androcêntrico do direito, 

tendo como objetivo denunciar estas estruturas visando eliminá-las, para garantia da 

equidade entre os gêneros e o respeito à dignidade da pessoa humana das mulheres.  

As epistemologias feministas estão em construção, disputando espaço com o saber 

hegemônico, usando as lentes de gênero para ler o mundo. Essa ferramenta, ainda 

incipiente, pode e deve ser utilizada para denunciar o direito como sexista. Pensar o 

direito a partir da corporeidade, conscientizando-se da subjetividade para responder de 

forma adequada às demandas reais, permite denunciar a hierarquização baseada na 

dicotomia que segrega para garantir dominação. O direito, lido por essa ótica, saindo de 

si mesmo para preencher-se do contexto social para adequadamente solucionar os 

conflitos, é o que se pretende com as epistemologias feministas.  

Esse saber situado começa a despontar através do discurso de mulheres que 

questionam a própria realidade e o uso do direito como ferramenta de opressão. Objetiva-

se, com essas novas epistemologias, o uso consciente e conscientizador do direito como 

ferramenta de ampliação de direitos, disputando significados para reivindicar o 

reconhecimento de subjetividades antes marginais como sujeitos de direitos. 



7 A INFLUÊNCIA DO GÊNERO NA CONCEPÇÃO DA DIGNIDADE DAS 

MULHERES 

A hermenêutica, como dogmática da interpretação, como ciência, exige a precisão 

dos termos técnicos, verificando a fidelidade com o real sentido, para permitir a 

responsável sistematização dos métodos de interpretação. A palavra, portanto, como 

condutora de uma mensagem, conta com a hermenêutica para garantir a sua correta 

interpretação. Como visto nos capítulos anteriores, a palavra possui a fluidez performática 

do corpo que a verbaliza, tendo o seu sentido alterado pela historicidade. Isto também se 

dá com as palavras contidas na norma jurídica. Destarte, quando a norma traz em si termos 

abstratos, como dignidade, cabe ao intérprete a busca por seu significado no contexto em 

que será utilizada. Desse modo, importante investigar o que o direito pátrio atualmente 

define como dignidade e se este conceito sofre alteração de acordo com o gênero do 

sujeito para o qual é empregado. E isto se diz considerando que, atualmente, o termo 

dignidade foi banalizado, sendo utilizado como fundamento primeiro e último para defesa 

de qualquer pretensão jurídica em detrimento de normas específicas existentes para tanto.  

PITKIN (2006, p. 18), em um estudo sobre os significados atribuídos ao conceito 

de representação ao longo da história, refere que, na Idade Média, o termo passou a ser 

utilizado para designar “a personificação da vida coletiva”, permitindo que uma 

comunidade por exemplo, sejam vistos como uma pessoa por representação. COSTA, J. 

(2007, p. 35), citando Bartolomé Clavero, traz o estudo histórico da palavra pessoa 

demonstrando que, no Renascimento, a palavra persona denotava, tradicionalmente, um 

papel, uma representação indicativa do status ocupado na organização social. Assim, 

pessoa seria uma entidade, com faculdade ou legitimação processual para atuar em defesa 

de direitos próprios ou de terceiros, mediante mandato. Portanto, o indivíduo tinha pessoa, 

não era pessoa. Complementa, ainda, sua análise, com o estudo de Blackstone, 

salientando este que, pelo matrimônio, os cônjuges se fundiam, formando uma única 

pessoa, na qual a existência jurídica da mulher restaria em suspenso, sendo incorporada 

e consolidada na pessoa do marido.  

Nilda Garay Montañez (2014) conclui que a influência das relações de gênero na 

organização política e no ordenamento jurídico perpetua a desigualdade e ordena uma 

sociedade na qual se dificulta a concessão do status de cidadãs às mulheres, por meio do 

qual estas seriam consideradas sujeitos de direitos.  

Como dito no início, palavras são signos dotados de significado. Daí a necessidade 

de se investigar o conteúdo originário das palavras contidas na lei, verificando se a 
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sociedade lhes atribui o significado originalmente pensado pelo legislador e se mantém o 

significado atribuído ao longo do tempo. Ao fim, o que se objetiva é analisar se a norma 

reflete os valores e costumes postos ou almejados. Em um viés, a norma pode refletir os 

costumes e interesses dos dominantes, tendo a sociedade o papel de lhe ampliar a 

interpretação, para garantir que esta tenha novo sentido, capaz de garantir direitos às 

minorias. Em outro viés, pode ser que determinado costume, ainda vigente e dominante, 

seja valorado de forma negativa pela sociedade. Em resposta, e visando ao avanço social, 

tomando como norte os princípios fundamentais, se utiliza a lei para coagir a sociedade à 

mudança de costume. Mas, enquanto não há alteração estrutural da cultura e dos costumes 

que a externalizam, a letra da lei, principalmente daquela construída com signos abertos, 

será preenchida de acordo com os conceitos que a sociedade ainda possui (e vai se 

alterando ao longo do tempo, com as mudanças de costumes).  

O que ora se pretende investigar é se, na interpretação da norma, a mulher é vista 

como ser humano, dotada de dignidade (e não de valor) ou se é reificada e vista por um 

viés androcêntrico, considerando os papéis e funções que os homens entendem que esta 

deve desempenhar nas relações que estabelecem entre si. Nestes termos, importa 

investigar se a norma posta efetivamente se põe à proteção de todos os seres humanos ou 

se apenas se encarrega de normalizar condutas, enquadrando as existências àquilo que 

pode ser posto à serviço do poder dominante. Para este estudo, especificamente, 

analisamos se a norma destinada às mulheres é utilizada para a sua proteção ou para a 

manutenção do poder patriarcal. 

A hipótese ora proposta parte do pressuposto de que, mesmo atualmente, após a 

conquista de inúmeros direitos formais pelas mulheres, o valor que se atribui à dignidade 

da pessoa humana mulher não é o mesmo que se atribui à dignidade da pessoa humana 

homem. No conceito social, é do senso comum que, quando alguém se refere a homem 

digno, tem-se em mente o homem honesto (no sentido de que não se apossa do que não 

lhe pertence), que não se corrompe. Assim, o conceito encontra significado na sua 

conduta moral, no seu bom caráter. Quando se diz “mulher digna”, por sua vez, o conceito 

adquire outro contorno, pois, apesar de dignidade e honestidade também se mostrarem 

sinônimos quando empregados para a mulher, o seu significado se altera. 

Em uma breve pesquisa na internet com os termos “dignidade e mulher”, realizada 

no segundo semestre do ano de 2018, os primeiros resultados das pesquisas nos remetiam 

a sites de cunho religioso, nos quais, em breves termos, se pode denotar que o que se 

compreende por dignidade da mulher relaciona-se ainda à sua “vocação” de esposa e mãe, 
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submissa ao domínio do marido. Digna seria a mulher honrada, recatada, que não se 

expõe. A honra da mulher está, portanto, atrelada ao exercício de sua sexualidade. Em 

outra pesquisa, utilizando-se os termos “direito, dignidade, mulher”, os primeiros 

resultados da pesquisa, desta vez, nos apresentam sites que tratam, preferencialmente, da 

violência contra a mulher e do direito ao aborto. Como repercussão deste pensamento 

social e cultural, o termo “mulher honesta” constava de letras escritas de textos 

normativos. Apesar ter sido extirpado tanto do Código Civil quanto do Código Penal, não 

se pode dizer que estes significados não mais ressoam quando da interpretação das normas 

destinadas às mulheres.  

Consoante o exposto, o que se pode extrair à guisa de conclusão é que, de acordo 

com a compreensão social, a dignidade da mulher ainda se relaciona diretamente a seu 

comportamento sexual. Ou seja, não lhe seria inerente, mas sim conquistada por se portar 

de acordo com as regras estabelecidas, cumprindo o seu papel social. Assim, a “Mulher” 

respeitável seria aquela que performa seu comportamento sexual de acordo com aquilo 

que é determinado pelo homem que a tutela, seja ele seu marido/companheiro ou seu pai, 

subordinando-se a este em todos os aspectos de sua vida. Entretanto, caso as mulheres 

rompam com os padrões de comportamento sexual estabelecidos, poderão ser rebaixadas 

a status sociais inferiores. As mulheres “não respeitáveis”, aquelas que se desviam do 

padrão sexual estabelecido estão destinadas aos status sociais mais baixos possíveis. Por 

sua vez, as mulheres que não se submetem a prestar serviços sexuais aos homens, como 

as lésbicas e religiosas, somente poderão obter reconhecimento social e respeito se 

vinculadas aos homens de suas famílias ou ao homem maior, tido como o próprio Deus 

(LERNER, 1990).  

Para dar seguimento à análise da dignidade, oportuno se torna perscrutar o sentido 

que o termo público adquire quando utilizado para adjetivar o gênero. Nesta senda, o 

homem com vida pública é aquele que goza de prestígio social, que tem visibilidade no 

seu empreendimento profissional. A mulher com vida pública, por sua vez, é associada à 

mulher sem um marido que lhe confira status social, portanto, seria a mulher “sem dono”, 

sem honra (no sentido referido supra), a mulher cuja sexualidade pode ser livremente 

violada por qualquer homem. A mulher com vida privada, ao contrário, seria a esposa ou 

aquela que ainda não exerceu atividade sexual, sendo estas consideradas mulheres 

honradas. Diante destas considerações, percebe-se que a mulher pública ganharia 

semelhança à res nullius, à coisa de ninguém, que o direito permite que qualquer um possa 

usar, gozar e dispor sem que isso acarrete consequências jurídicas. As mulheres privadas, 
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por sua vez, precisam se comportar como tais, garantindo que a sociedade as reconheça 

como bem com proprietário, mesmo quando este não se fizer presente.  

Por conta do exposto, o direito somente tem se mostrado minimamente efetivo no 

que tange à violação da dignidade da mulher quando se configura a violência física, e, 

mesmo nestes casos, quando esta violência se coloca em dimensões acima do limite 

daquilo que socialmente se entende como razoável, quando não justificada como 

corretivo de conduta culturalmente tida por inadequada para a mulher. Dito isto, se 

compreende a razão pela qual o estupro marital, até pouco tempo, não era considerado 

estupro (porque o proprietário fazia uso de coisa sua) e a razão pela qual, nos crimes de 

estupro, se questiona o comportamento da vítima (para garantir que houve adequação 

àquilo que se exige da mulher honrada). Compreende-se, ainda, o que faz com que os 

algoritmos apresentem como resultado da pesquisa em conjunto pelos termos 

“dignidade”, “mulher” e “direito” resultados relacionados à violência contra a mulher, 

como dito alhures. Em virtude dessas considerações, é possível concluir que o conceito 

de dignidade feminina se confundiria com honra (como dos antigos Códigos Civil e 

Penal), tida aqui como sinônimo de pureza e castidade, tomados como próprios da mulher; 

ao contrário do conceito de honra para o homem, ligado à virtude, coragem e honestidade.  

E, como honra, honestidade e dignidade são conceitos irmãos, a dignidade da 

pessoa humana mulher estaria atrelada ao exercício de sua sexualidade. Portanto, não lhe 

seria algo inerente, que nasceria com esta e ao qual teria direito pela sua simples condição 

de ser humano, mas a teria que conquistar e garantir através da conformação do seu 

comportamento sexual ao padrão estabelecido culturalmente, podendo ou não lhe ser 

conferida à medida que se adaptasse à moral sexual vigente, tomando como paradigma a 

“Mulher” universal. Esta estrutura patriarcal contamina o pensamento das próprias 

mulheres sobre a sua cidadania, sobre a sua condição de sujeito de direitos. Na análise da 

perspectiva subjetiva da cidadania, há barreiras que são criadas, não por lei, mas pelos 

costumes e práticas sociais, que impedem que as pessoas se tratem como iguais. Esta 

barreira imaginária impacta, sobretudo, no modo como as mulheres entendem a própria 

cidadania, sustentada em um reconhecimento parcial de seus direitos ou entendendo a 

cidadania como um merecimento (um direito a ter direitos), em virtude de seu 

comportamento (VALENTE, 2000, p. 175/176).   

O uso de intervenções para controlar e regular os corpos é chamada por Foucault 

(1988) de biopolítica, por meio da qual é possível forjar a própria vida humana em todos 

os seus aspectos, inclusive a sexualidade, através de discursos pretensamente científicos, 
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construídos com base em valorações morais, tendo por fim garantir aquilo que se entende 

por normalidade (adequação ao posto) com o extermínio das condutas tidas por 

marginais, patologizando-as. Também reduz o ser humano (sua vida biológica) à função 

social que exerce, ao seu lugar na sociedade. Por isso, o próprio estado se encarregaria da 

reificação do ser humano, enquadrando-o na normalidade pensada para garantir a 

manutenção do poder soberano através do adestramento de mentes e corpos, relegando 

os seres humanos a uma lei que está em vigor, mas não “significa” (AGAMBEN, 2007, 

59). 

Adequando-se este raciocínio aos estudos de gênero, verifica-se que a ausência de 

consideração da dignidade das mulheres, como posta, macula a nossa cidadania, 

permitindo que somente nossos corpos (não como inteireza agente, mas como matéria, 

como carne), nossa vida nua, seja considerada. E, sendo as mulheres consideradas como 

objetos animados, corporificados, deixam de gozar dos direitos inerentes à cidadania 

plena, seja porque efetivamente vistas como inferiores, seja porque são reificadas. 

Verifica-se, ainda, que o poder soberano cria regras dicotômicas para afirmar quem se 

encontra ou não protegido por si. É o soberano que diz o que é normal, tendo o monopólio 

da decisão neste sentido, criando o estado de exceção, no qual a lei se encontra em 

suspenso, para conferir sentido à própria lei (AGAMBEN, 2007).  

A relação de exceção é uma relação de bando. Aquele que foi banido 

não é, na verdade, simplesmente posto fora da lei e indiferente a esta, 

mas é abandonado por ela, ou seja, exposto e colocado em risco no 

limiar em que vida e direito, externo e interno, se confundem. (...) A 

relação originária da lei com a vida não é a aplicação, mas o Abandono 

(AGAMBEN, p. 36). 

Agambem afirma que somente a cidadania confere valor ao ser humano e que, 

atualmente, a vida e a cidadania se encontram tão atreladas que a pessoa, ao nascer, 

somente é inserida no meio social através do registro do seu nascimento. Sem ele, esta 

pessoa não existe para a sociedade. Nestes termos, a cidadania é que confere existência 

social à pessoa e “os direitos são atribuídos ao homem (ou brotam dele), somente na 

medida em que ele é o fundamento imediatamente dissipante (o que, aliás, não deve nunca 

vir à luz como tal), do cidadão” (AGAMBEN, 2007, p. 121). Bem pontua que a 

declaração universal de direitos do homem e do cidadão não protege a vida nua, mas 

apenas a sua esfera política, a cidadania. Por isso, afirma que tanto o nazismo quanto o 

fascismo seriam uma representação desta biopolítica quando redefinem as relações entre 

o homem e o estado através da verificação de quem é verdadeiramente cidadão, 
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“introduzindo o princípio segundo o qual a cidadania era algo de que é preciso mostrar-

se digno e que podia, portanto, ser sempre colocada em questionamento” (AGAMBEN, 

2007, p. 125). Estas práticas biopolíticas, atualmente, estruturam todos os Estados 

modernos, produzindo subjetividades. Nestes termos, a dignidade restaria violada porque 

exigiria uma condicionante, a ser estabelecida pelo Estado, para ser reconhecida.   

A correta compreensão da dignidade reconhece que esta não tem apenas um 

caráter intrínseco, mas também tem um caráter identitário e relacional. Somente através 

de relações sociais é possível analisar a dignidade da pessoa humana. O que se verifica é 

que nem todos os seres humanos são considerados pessoas (portadores de cidadania), 

portanto a dignidade não lhes seria atribuída. A hierarquização de seres humanos somente 

atribuiria valor, dignidade, cidadania e direitos a determinados grupos sociais compostos 

pelo homem (ser humano do sexo masculino) tomado como padrão de ser humano 

(cisheterossexual, branco, burguês, europeu, cristão). Somente este homem pode ser 

sujeito de direito. Ou, num sentido menos radical, este homem seria um cidadão de 

primeira classe, com acesso a todos os direitos e distribuiria aos demais apenas os direitos 

que consideraria necessários para manter a ordem e o status quo. 

Neste sentido, o termo dignidade passaria a ter a conotação estabelecida por 

Hobbes, segundo o qual a dignidade é o valor público atribuído aos homens. Assim, 

quanto maior o status social, maior a dignidade. Se este homem possui um cargo de 

comando conferido pelo Estado, então o seu valor, a sua dignidade, passa a ter relação 

direta com o status que este cargo lhe confere (KEMP, 2016).  

Isto se mostra bem marcado pelo liberalismo, que, quando analisa os sujeitos da 

categoria dominante, considera a subjetividade do indivíduo. Em contrapartida, para 

mensurar os indivíduos da categoria subalternalizada, considera o grupo. Isto se 

operacionaliza a partir da análise de traços comuns que criam um estereótipo a partir do 

qual todas as pessoas com traços semelhantes terão definidas as suas personalidades, o 

que retira a subjetividade do subordinado (MOREIRA, 2019, p.87). Portanto, o dominado 

não é sujeito, não é indivíduo, não é pessoa. Se não é pessoa, não tem dignidade ou 

direitos. 

Em virtude dessas considerações, é possível concluir que a reificação das 

mulheres não implicaria em qualquer violação ao princípio da dignidade, vez que esta 

não seria considerada pessoa. Isto explica, por exemplo, a conivência social e do sistema 

com a violência doméstica, pois a mulher seria considerada como propriedade, como um 

bem que se pode dispor e, inclusive, depreciar. Portanto, necessário realizar uma análise 
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mais profunda acerca do real sentido conferido pelos termos. Necessária uma disputa pelo 

real sentido das palavras, para desvelar as opressões e hierarquias que limitam o gozo de 

direitos daqueles que não se adequam ao paradigma de ser humano. E é preciso que se 

reconheça a violação à dignidade da pessoa humana das mulheres imposta pelo 

patriarcado, que exige a observância de papéis de gênero para que a mulher receba aquilo 

que seria seu por direito, por sua simples existência e pela sua condição humana.  

A proposta de KEMP (2006) para o bom uso da dignidade exige que esta seja 

tomada em consideração juntamente com a autonomia, a integridade e a vulnerabilidade, 

para evitar que o conteúdo do termo dignidade seja preenchido por parâmetros que 

permitam o autoritarismo e a hierarquização de seres humanos, como se uns tivessem 

mais dignidade do que outros. O autor afirma que, por autonomia, deve-se compreender 

a faculdade de pensamento autônomo dos indivíduos, o respeito que se exige à 

racionalidade dos seres humanos. Entretanto, compreendendo que alguns seres humanos 

não conseguem manifestar a sua racionalidade (como os bebês, os doentes mentais e os 

senis, por exemplo), refere que também a integridade deve ser avaliada em conjunto com 

o conceito de dignidade. Quando trata de integridade, reforça que, para além de se 

compreender a virtude que realça a confiabilidade de uma pessoa, esta também se refere 

à proteção e respeito ao seu corpo físico. Prossegue afirmando que também a sua 

consciência e a sua história pessoal e o seu histórico social (sua reputação no meio no 

qual vive) devem ser considerados quando da análise da integridade. Por fim, afirma que 

a dignidade deve ser apreciada em conjunto com a vulnerabilidade (fragilidade própria 

dos seres humanos), tendendo à proteção da parte mais vulnerável de uma relação, para 

garantir que a dignidade de todos seja considerada de forma equitativa.  

Dignidade, portanto, como característica que confere essência ao ser humano, não 

exige requisito algum para o seu reconhecimento. Entretanto, quando utilizamos o gênero 

como parâmetro interpretativo, possível verificar que há um desvirtuamento do termo 

quando empregado para as mulheres, pois este adquiriria o status de sinônimo pureza, no 

sentido de recato, de comportamento sexual adequado ao padrão patriarcal. Assim, esta 

adequação surgiria como condicionante para o reconhecimento da dignidade da mulher, 

impedindo o seu pleno reconhecimento como pessoa humana, maculando, como 

consequência, o pleno exercício de sua cidadania e o reconhecimento dos direitos 

decorrentes deste.  
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8 A IMPORTÂNCIA DO GÊNERO COMO PARÂMETRO INTERPRETATIVO 

DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

No ordenamento jurídico pátrio, a igualdade figura como valor supremo no 

preâmbulo da Constituição. Encontra proteção como princípio e garantia fundamental, no 

Caput do art. 5º da Carta Magna, como igualdade formal. Neste mesmo artigo, em seu 

inciso I, resta garantida a igualdade entre os gêneros. O art. 3º, III, da Constituição 

estabelece, ainda, como objetivo fundamental da República, a erradicação das 

desigualdades sociais e regionais. Há que se atentar, ainda, que o preâmbulo da Carta 

Constitucional traz a igualdade como valor supremo “de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos”, demonstrando a relevância do tema e a preocupação em 

afastar posturas discriminatórias, que acarretem perda de direitos, para qualquer pessoa 

ou grupo social. E o que seria a igualdade? E qual o parâmetro utilizado para medi-la, 

considerando tratar-se de um conceito relacional, pois somente pode ser verificado 

quando confrontado com algo ou alguém? Para este trabalho, faremos um recorte de 

análise, atrelando-nos à igualdade entre os gêneros/sexos para investigar estas questões. 

Partindo do pressuposto que os seres humanos são múltiplos, diversos, com 

idiossincrasias inerentes à própria humanidade, o conceito de igualdade deve abranger a 

diferença, aqui tomada como sinônimo de diversidade. Esta ampliação hermenêutica se 

mostra consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo um 

conceito que contemple todos os seres humanos.  

Homogeneizar vivências, exigindo que todos se submetam ao padrão identitário 

estabelecido como molde do ser humano, com o apagamento das subjetividades, por meio 

do desrespeito às diferenças, caracteriza-se como violação ao princípio da igualdade. O 

contraponto ao conceito de igualdade, portanto, não é a diferença, mas a desigualdade, 

que pode ser definida como sinônimo de discriminação. Seria, portanto, o tratamento 

distinto entre seres humanos em situações equivalentes (considerando os aspectos 

identitários relevantes para análise do caso), gerando hierarquias e opressões, 

ocasionando lesão a direitos. 

Dos sujetos, situaciones o entidades son distintos o diversos si uno tiene 

y otro no una característica o rasgo considerado relevante en el contexto 

en el que se habla de igualdad; o bien si ambos tienen el rasgo o la 

característica pero en una medida o grado distinto (AÑON, 2009, p. 

286) 
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Igualdade, portanto, é critério normativo de análise comparativa a partir do qual 

se estabelece a adequação do fato à norma. Para a sua verificação, necessário que se 

garanta a observância de seus aspectos constitutivos, quais sejam, igualdade de trato, 

igualdade de consideração e igualdade de resultado.  

Para apreciação do princípio da igualdade numa perspectiva de gênero, Williams 

(2009) utiliza a figura do trabalhador ideal, identificando-o com o homem casado. E o 

define assim porque entende que este pode dispor de todo o seu tempo para o trabalho 

remunerado, considerando que não gera, não pare, não amamenta e não cuida, tendo, 

ainda, à sua disposição, uma esposa para realizar os serviços domésticos e aqueles 

necessários à sua subsistência e de sua prole. Refere que o feminismo liberal somente 

pleiteou o acesso das mulheres ao espaço público, sem considerar que este é regido por 

normas masculinas, formuladas tomando como parâmetro o trabalhador ideal. Assim, ao 

invés de obter igualdade, seu pleito acarretou a sobrecarga das mulheres, que agora 

trabalham nos dois âmbitos da dicotomia (público e privado), submetidas a regras 

masculinas em ambos os espaços.  

O gênero, portanto, se mostra como parâmetro hermenêutico que denuncia a 

violação ao princípio da igualdade quando se verifica que as leis são elaboradas tomando 

o homem como referencial de ser humano. “La igualdad requiere igual tratamiento de 

ambos sexos ante normas que no estén diseñadas alrededor de los cuerpos y los patrones 

de vida de los hombres” (WILLIAMS, 2009, P. 262). Isto pode ser verificado através do 

fato de que consideramos como exceção qualquer lei que tome em conta as necessidades 

da mulher. Se trata da mulher, a lei é tida como específica, e não como regra para esta 

metade da humanidade.  

A igualdade de trato, também denominada igualdade jurídica ou igualdade de 

direitos é a garantia formal, estabelecida no caput do art. 5º da Constituição, de que todos 

gozam dos mesmos direitos. Subdivide-se em garantia formal e material.  

A garantia formal da igualdade pode ser descrita como a possibilidade de todas as 

pessoas invocarem os direitos prescritos na norma de regulação. Efetiva-se através da 

igualdade como generalização, com a norma dirigida a todas as pessoas (e não a pessoas 

ou grupos específicos), a igualdade processual, garantindo que todos se submeterão ao 

mesmo procedimento e igualdade de tratamento, como garantia de tratamento equiparado, 

com respeito às diferenças e proibindo a discriminação. Põe seu foco, portanto, nas 

características comuns dos seres humanos, garantindo o tratamento igualitário dos 

indivíduos no espaço político (AÑON, 2009).  
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A garantia substancial ou material, por sua vez, implica em garantias à efetivação 

de direitos fundamentais, em especial os sociais e econômicos, equalizando as diferenças 

que criam desvantagens e impedem determinados grupos sociais de materializarem os 

direitos formalmente concedidos. Esta perspectiva da igualdade objetiva, portanto, a 

garantia de igualdade equitativa entre grupos, com foco nos espaços econômico e social 

(AÑON, 2009). 

Esta perspectiva da igualdade ganha relevo para o combate à discriminação. Neste 

ponto, é sobremodo importante ressaltar que a discriminação, apesar de atingir o 

indivíduo, é destinada aos grupos sociais subalternalizados. Se materializa quando toma 

em conta os traços comuns, transformando-os em marcadores sociais e inserindo todas as 

pessoas com estes traços num mesmo grupo, desconsiderando suas subjetividades. Em 

virtude disto, as pessoas que possuem estes marcadores sociais, diferentes daqueles que 

marcam o sujeito universal, não são avaliadas a partir de sua subjetividade.   

La teoría de la diferencia, sitúa el problema de la diferencia en el 

contexto de la exclusión, la opresión y el dominio. Plantea las relaciones 

igualdad/diferencia desde el punto de vista de las relaciones entre 

grupos. La teoría de la igualdad sitúa la igualdad en el contexto de la 

justicia distributiva y analiza el problema en términos de relaciones 

entre individuos. Ambas teorías, no obstante, tienen en cuenta e insisten 

en la diferencia entre el género femenino y el individuo mujer, ambas 

caracterizan las sociedades por la persistencia de estereotipos, en virtud 

de los cuales, cada mujer viene definida sobre todo a través de las 

características propias del género. Lo que tienen en común las dos 

concepciones es que lamentan que las mujeres sean tratadas como 

diferentes, siendo iguales. (AÑON, 2009,p. 287) 

O direito individual impossibilita pensar os grupos sociais minoritários (e, 

consequentemente, as exclusões e opressões que os indivíduos que fazem parte destes 

grupos sofrem). O conceito liberal de igualdade exige universalismo (todos são sujeitos 

de direitos), generalidade (as normas se destinam a todas as pessoas), equidade (os 

mesmos procedimentos devem ser aplicados a todas as pessoas) e simetria (pessoas 

igualmente situadas devem ser tratadas de modo similar), devendo tais premissas, antes 

inquestionáveis, serem postas em foco de questionamento antes de partirmos para a 

análise do caso concreto (MOREIRA, 2019). 

O princípio da igualdade, portanto, deve ser considerado a partir do seu aspecto 

relacional (igual a quem e diferente de quem), reconhecendo-se que determinados 

marcadores sociais são utilizados como paradigma para o tratamento de todos grupos 

sociais. Desconsiderando a subjetividade dos indivíduos que os compõem, partem da 
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análise dos estereótipos para conferir ou não igualdade (a depender da adequação destes 

traços àqueles que identificam o sujeito universal), o que gera discriminação contra todos 

os membros do grupo, ainda que personificada em apenas um dos seus integrantes, 

revelando seu aspecto intergeracional, que estratifica e invisibiliza hierarquias 

(MOREIRA, 2019, p. 95). 

Uma vez que as culturas tendem a distribuir pessoas e grupos de acordo 

com dois princípios concorrentes de pertença hierárquica, e, portanto, 

com concepções concorrentes de igualdade e diferença, as pessoas e os 

grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os 

inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os 

descaracteriza. Este é, consabidamente, um imperativo muito difícil de 

atingir de manter (SANTOS, B., 1997, 122). 

Em virtude dessas considerações, pode-se concluir que a igualdade material é 

utilizada para medir o grau de eficácia da igualdade formal, considerando, para esta 

análise, os fatores que geram discriminação dos grupos minoritários, visando a correção 

dos efeitos da discriminação (AÑON, 2009). O direito individual impossibilita pensar os 

grupos sociais minoritários e, consequentemente, as exclusões e opressões que os 

indivíduos que fazem parte destes grupos sofrem (MOREIRA, 2019).  

Uma das formas de garantia da igualdade material são as ações afirmativas, que 

têm por objetivo eliminar os obstáculos à concretização da igualdade de oportunidades 

(AÑON, 2009, p. 306), configurando-se como medida de efetivação de justiça 

distributiva. As ações afirmativas são medidas para a efetivação da equidade, 

considerando que as desigualdades construídas historicamente acarretam uma “condição 

de exclusão estrutural” de determinados grupos sociais (MOREIRA, 2019, p. 107). Por 

isso, visando a materialização do princípio da igualdade, se estabelecem medidas de 

inclusão, com o objetivo de garantir igualdade de oportunidades para possibilitar 

igualdade de resultados para aqueles que são estruturalmente prejudicados pela 

conjuntura social que produz diferentes status sociais embasados em estereótipos. Esta 

correção das diferenças deve demonstrar a proporcionalidade entre os meios empregados 

e os fins pretendidos.  

Añon (2009) estabelece elementos para a verificação da pertinência do uso de 

ações afirmativas, quais sejam: a existência de obstáculos para a realização da igualdade 

de oportunidades, como a discriminação por motivos de raça, classe e gênero; a repartição 

das oportunidades concedidas ao grupo majoritário com os diversos grupos excluídos; a 

exigência de que estas medidas sejam contextuais (considerando as circunstâncias do 
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caso) e temporárias (cessados os obstáculos, cessam-se as medidas), além de se 

mostrarem adequadas ao cumprimento da finalidade a qual se propõem (coerência e 

proporcionalidade). Registra, ainda, que o Tribunal Constitucional espanhol utiliza dois 

critérios para diferenciar ações afirmativas de políticas paternalistas, considerando se a 

medida não é contrária à igualdade de tratamento e se não perpetua valores ou padrões 

culturais superados.   

O conceito de mulher e a investigação do sujeito do feminismo são pautadas no 

princípio da igualdade. Entretanto, se, num primeiro momento, a igualdade é 

parametrizada pelo gênero, agora, é medida pela diversidade, pelas diferenças entre as 

próprias mulheres e a relevância de considerar tais diferenças para a promoção de direitos.  

A solução proposta, como já dito, implica em alargar o conceito do princípio da 

igualdade, para que este possa abranger as diferenças, características próprias de cada ser 

humano, da sua individualidade. Para tanto, necessário compreender que a diferença não 

é antônimo de igualdade. A desigualdade é que o é. A desigualdade promove 

discriminação. Portanto, a diferença não deve servir de fundamento para a desigualdade, 

promovendo hierarquias e opressões. Ampliar a compreensão que se atribui ao princípio 

da igualdade, para neste abarcar também a diferença, implica em respeitar as 

idiossincrasias próprias dos seres humanos, daquilo que faz com que cada pessoa se torne 

única. Significa respeitar as diferentes raças e as diferenças culturas entre as diversas 

etnias e suas historicidades, significa respeitar as diferenças biológicas entre os sexos, 

entre as gerações e das pessoas com deficiências, conferindo a cada um aquilo que se 

torne necessário para o seu bem-estar e desenvolvimento. Significa respeitar as 

orientações sexuais diferentes, os diferentes credos. Significa compreender que gênero, 

como outras categorias, é construção cultural. Enfim, significa abrir mão de poder e de 

hierarquia. Significa que não há padrão, que não há ser humano normal, logo não há 

desviante. Significa o não julgamento. E sobreviverá o direito sem julgar?  



9 PROPOSTAS FEMINISTAS DE HERMENÊUTICA JURÍDICA: O GÊNERO 

COMO PARÂMETRO INTERPRETATIVO 

 

Entendendo-se que, originalmente, a mulher era tida como objeto, propriedade do 

homem ou como ser relativamente incapaz, o que se pretende, com a proposta de uma 

hermenêutica feminista, é evitar que resquícios de interpretações culturalmente 

construídas com base no sexismo e no patriarcado resvalem para a interpretação de 

direitos formalmente estabelecidos, impedindo a sua materialização.  

Desde la antigüedad hasta la modernidad, las formas de organización 

del poder político y económico han sido diversas y en ellas los hombres 

ocupan una posición privilegiada en oposición a la situación 

subordinada de las mujeres. El sistema patriarcal interactúa con los 

distintos modos de producción. El paradigma feminista hace ver que la 

influencia de las relaciones de género en la organización política y en 

su ordenamiento jurídico conlleva una normativización de los sexos que 

perpetúa la desigualdad de hombres y mujeres. A través del derecho 

tradicional que contiene prejuicios sexistas, se ordena una sociedad 

basada en la marginación de las mujeres lo que trae como consecuencia 

la dificultad para comprender su estatus como ciudadanas y, por ende, 

considerarlas sujeto de derechos (MONTAÑEZ, 2014, p. 268). 

Maria Garcia, tratando sobre o constitucionalismo e a condição feminina, 

relembra que no artigo “Quando a vítima é mulher”, Danielle Ardaillon e Guita Grin 

Debert analisam julgamentos proferidos no Brasil em casos de espancamento, estupro e 

assassinato de mulheres entre os anos de 1981 a 1986. Ali, constataram que tanto a defesa 

quanto a acusação utilizam argumentos que reforçam a diferença de tratamento entre os 

gêneros, o que acaba impactando no resultado das decisões. Verificaram, ainda, como 

características pessoais das partes no processo (sexo, vida sexual, profissão, vida social) 

e não atinentes aos fatos discutidos são consideradas quando da aplicação da lei, de forma 

prejudicial à mulher, caracterizando interpretação violadora dos direitos humanos das 

mulheres (GARCIA, 2018, p. 160).  

Faz-se necessário adotar uma interpretação que considere as diferenças de gênero, 

decorrentes tanto das diferenças entre os sexos quanto da vulnerabilidade criada pela 

cultura androcêntrica para a garantia de materialização da dignidade humana das 

mulheres. Tal postura foi adotada pelo Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida na 

ADC 19, relembrando os fundamentos utilizados no HC-106212/MS, no qual ressalta a 

importância de observar os reais fins da lei, a situação fática, o papel social destinado à 
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mulher, de subordinação, exigindo postura ativa do Judiciário para garantir a 

materialização do princípio da igualdade: 

Fujam à interpretação verbal, à interpretação gramatical, que, 

realmente, seduzindo, porquanto viabiliza a conclusão sobre o preceito 

legal em aligeirado olhar, não consubstancia método seguro de 

hermenêutica. Presente a busca do objetivo da norma, tem-se que o 

preceito afasta de forma categórica a Lei nº 9.099/95 no que, em 

processo-crime – e inexiste processo-contravenção –, haja quadro a 

revelar a violência doméstica e familiar. Evidentemente, esta fica 

configurada no que, valendo-se o homem da supremacia de força 

possuída em relação à mulher, chega às vias de fato, atingindo-a na 

intangibilidade física, que o contexto normativo pátrio visa proteger. 

Tenho como de alcance linear e constitucional o disposto no artigo 41 

da Lei nº 11.340/2006, que, alfim, se coaduna com a máxima de Ruy 

Barbosa de que a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar 

desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Tratar 

com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria 

desigualdade flagrante, e não igualdade real. O enfoque atende à ordem 

jurídico-constitucional, à procura do avanço cultural, ao necessário 

combate às vergonhosas estatísticas do desprezo às famílias 

considerada a célula básica que é a mulher (BRASIL, 2018b). 

O Ministro ora aludido, em seu voto, defendeu a legitimidade e a 

proporcionalidade do uso do fator sexo como critério diferenciador do tratamento entre 

homem e mulher, considerando os construtos históricos e culturais que geraram a 

vulnerabilidade da mulher no âmbito privado, o que não ocorre com o homem. E, se 

eventualmente ocorrem, não se fundam na questão do gênero. 

Constatando-se que o gênero põe a mulher em desvantagem em relação ao 

homem, para que se efetive a igualdade formal, necessário que se realize uma 

discriminação positiva, conferindo-lhe direitos específicos e interpretação que leve em 

conta a real desigualdade quando do julgamento. Tais situações são reconhecidas nas leis 

e nos tratados internacionais que dizem respeito à condição da mulher e dos quais o Brasil 

é signatário e embasam-se não apenas na observação histórica e social, mas também em 

dados estatísticos (IPEA, 2018; IPG, 2018), que demonstram a violência contra a mulher 

como resultado da submissão que lhe foi imposta pelos papéis de gênero.  

Necessário se faz registrar que a Lei Maria da Penha (que reconhece a violência 

doméstica como de gênero), objeto da Ação Direta de Constitucionalidade mencionada 

supra, não surge espontaneamente do legislativo, como uma resposta à demanda social 

de proteção à mulher contra a violência doméstica. Surge, sim, em decorrência da 

condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Maria da 

Penha Maia Fernandes contra o Brasil. A corte frisou a omissão sistemática do Estado, 



135 
 

postura que perpetua as raízes e fatores psicológicos, sociais e históricos que alimentam 

e mantém a violência contra a mulher (CIDH, 2001). A Ministra Rosa Weber, ao proferir 

o seu voto na ADC 19 já citada, ressaltou o fundamento utilizado pela Corte IDH, que 

utilizou a “ineficiência seletiva do sistema judicial brasileiro” como evidência do 

tratamento discriminatório para com a violência de gênero.  

O reconhecimento de direitos da mulher é condicionado ao desempenho positivo 

dos papéis de gênero, criando, portanto, requisito não previsto em lei para a efetivação de 

direitos. Em análise de casos sobre como o corpo da mulher impacta no resultado das 

decisões judiciais, Marina França Santos (2014) afirma que as decisões examinadas se 

fundamentaram em pressuposições desacompanhadas de demonstração e argumentações 

sempre construídas de forma geral e abstrata, acompanhadas, finalmente, por conclusões 

que não afastavam todas as questões apresentadas. Com isso se conclui que, ao contrário 

de garantir direitos, o judiciário atua como verdadeiro poder disciplinar em face das 

mulheres, impondo-lhes a observância dos padrões de comportamento estabelecidos, seja 

na forma de viver, de vestir ou de expressar seu sofrimento (SANTOS, M., 2014). A 

utilização deste prisma interpretativo, que considere o gênero, utilizando-o como critério 

para verificar se há discriminação ou desequilíbrio na situação fática posta em julgamento 

é o que melhor materializa o princípio da igualdade. Necessário se faz estruturar uma 

metodologia que demonstre, de forma objetiva, o caráter androcêntrico dos fundamentos 

que embasam os julgados.  

Katherine T. Bartlett (1990, p. 832) entende que o método feminista tem como 

primeiro obstáculo superar a uma errônea dicotomia, que o coloca como oposto do 

método convencional, o que pode transferir a discussão não para o método em si, mas 

para o seu reconhecimento ou não como saber científico. A sua proposta metodológica, 

em síntese, se embasa em três pilares, quais sejam: “The Women Question” (pergunta 

pelas mulheres), que investiga, no caso concreto, se as diferenças de gênero se convertem 

em discriminação, gerando prejuízo para as mulheres, abrangendo, inclusive a 

discriminação indireta, nas hipóteses em que o texto é neutro quanto ao gênero. Propõe, 

também, outro método, que denomina de “Feminist Practical Reasoning” (Razão prática 

feminina), pondo relevância jurídica em fatores que usualmente não seriam considerados 

para a aplicação da norma. Por fim, propõe a “Consiousness-raising” (Tomada de 

Consciência ou Criar Consciência), que entende como um meta-método, utilizado para 

garantir a validade dos princípios jurídicos quando lidos a partir da experiência pessoal 

daqueles que são afetados pela aplicação destes princípios. Afirma que, somente através 
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do empoderamento das mulheres como um coletivo, cientes de suas experiências comuns, 

reconhecendo-as e expondo-as, é possível implementar políticas públicas e exigir 

interpretação favorável (BARTLETT, 1990).  

Em sua análise sobre a tomada de decisões pelo Judiciário, desvela a aparente 

neutralidade conferida pelo procedimento e pelas regras, o que tende a mascarar as 

considerações políticas e sociais que refletem a ideologia androcêntrica. Portanto, seria 

necessária a criação de um método que pudesse expor os efeitos ocultos das leis que 

discriminam com base no sexo, normatizando implicitamente o papel subordinado da 

mulher na sociedade. 

one method, asking the woman question, is designed to expose how the 

substance of law may silently and without justification submerge the 

perspective of women and other excluded groups. another method, 

feminist pratical reasoning, expands traditional notions of legal 

relevance to make legal decisonmaking more sensitive to the feature of 

a case not already reflected in legal doctrine. a third method, 

conciousnessraising, offers a menas of testing the valid of accepted 

legal principles through the lens of the personal experience of thhose 

directly affected by those principles (BARTLETT, 1990, p. 836).28 

 

Nestes termos, constata-se que as experiências típicas das mulheres não são 

consideradas e que fazer a pergunta pela mulher permite revelar os modos pelos quais os 

arranjos das escolhas políticas e institucionais contribuíram para a subordinação da 

mulher. Sem a pergunta pela mulher, as diferenças entre os sexos podem servir de 

justificativa para leis prejudiciais à mulher. Esta pergunta revela como a posição da 

mulher reflete a organização da sociedade (locais de trabalho, família, escola, esportes, 

criação de filhos) com base em suas características biológicas e como as normas 

implicitamente embasam estas estruturas que garantem a subordinação da mulher 

(BARTLETT, 1990, p. 843).  

Bartlett ressalta que fazer a pergunta da mulher não requer decisão em favor da 

mulher, mas apenas que o intérprete considere a possível existência de um viés de gênero 

que implique em desvantagem por conta desta especificidade. Fazer a pergunta da mulher, 

portanto, traria consequencias favoráveis à mulher exclusivamente no caso de se constatar 

que a lei não é neutra em relação ao gênero. Este viés também se mostra necessário em 

 
28 Em livre tradução: “Um método, a pergunta da mulher, é projetado para expor como a substância da lei 

pode, silenciosa e sem justificativa, submergir a perspectiva das mulheres e de outros grupos excluídos. 

outro método, o raciocínio prático feminista, expande as noções tradicionais de relevância legal para tornar 

a decisão judicial mais sensível à característica de um caso que ainda não se reflete na doutrina jurídica. 

um terceiro método, a conscientização, oferece uma série de testes de validade dos princípios legais aceitos, 

através das lentes da experiência pessoal daqueles diretamente afetados por esses princípios.” 
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relação aos fatos sociais, averiguando se, no caso concreto, há diferenças decorrentes 

exclusivamente dos gêneros envolvidos, implicando em situação desfavorável para a 

mulher (BARTLETT, 1990, p. 846/847). 

A pergunta pela mulher borra as fronteiras que separam o processo (enquanto 

método, procedimento) do direito material, substancial, revelando que os métodos, em 

verdade, moldam a norma, ao invés de garantir a sua aplicação não arbitrária, 

considerando que são os métodos que decidem quais fatos são relevantes, qual lei, qual 

precedente será utilizado como fundamento, revelando a ausência de neutralidade e 

imparcialidade (BARTLETT, 1990, p. 844). Exigir que se considere a contextualização 

do método permite revelar a perspectiva androcêntrica e parcial das escolhas quando esta 

se fizer presente.  

The legal realist view is that rules allow a certain range of manipulation; 

judges may select on the basis of unstated, external considerations those 

interpretaitons that best serve those considerations.  Thus, the "real 

reason" for a decision - the social goals the decisionmaker chooses to 

advance - and the reason offered in a legal decision differ. practical 

reasoning, on the other hand, demands more than some reasonable basis 

for a particular legal decision. decisionmakers must offer their actual 

reasons - the same reasons "thar form its effective intentional 

description". this requeriment reflects the inseparability of the 

determinations of means and ends; reasoning is itself part of the "end", 

and the end cannot be reasonable apart from the reasoning that underlies 

(BARTLETT, 1990, p. 854).29 

Mas este não é a única proposta metodológica. WILLIAMS (2009, p. 262/263) 

estabelece critérios para garantir a igualdade dos gêneros perante a lei, partindo da 

premissa de que, apesar de haver referência aos sexos, o texto normativo deveria ser 

interpretado considerando os papéis de gênero. Seu primeiro critério defende garantir que 

os privilégios tradicionalmente outorgados aos homens fossem estendidos às mulheres 

submetidas às demais regras masculinas. Como exemplo de conquistas históricas neste 

sentido, podemos citar o reconhecimento da capacidade da mulher casada e os direitos 

trabalhistas. Qualquer regra que discrimine quem está na mesma situação, viola a 

 
29 Em tradução livre: “A visão legal realista é que as regras permitem uma certa gama de manipulação; os 

juízes podem selecionar, com base em considerações externas não declaradas, as interpretações que melhor 

atendem a essas considerações. Assim, a "verdadeira razão" de uma decisão - os objetivos sociais que o 

tomador de decisão escolhe avançar - e a razão oferecida em uma decisão legal são diferentes. o raciocínio 

prático, por outro lado, exige mais do que uma base razoável para uma decisão legal específica. os 

tomadores de decisão devem oferecer suas razões reais - as mesmas razões "que formam sua descrição 

intencional eficaz". esse requisito reflete a inseparabilidade das determinações de meios e fins; o próprio 

raciocínio é parte do "fim", e o fim não pode ser razoável à parte do raciocínio subjacente”. 
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igualdade. Portanto, isto se aplica às empresas que pagam menos às mulheres que 

desempenham as mesmas tarefas que os homens. 

Como exemplo positivo de aplicação desta regra, atualmente, uma conquista 

polêmica foi realizada através da mudança introduzida no art. 1.520, do Código Civil, 

pela Lei n. 13.811, de 12 de março de 2019, revogando a autorização para o casamento 

de menores de 16 (dezesseis anos) em casos de gravidez ou para evitar a imposição ou o 

cumprimento de pena criminal. Nesta última hipótese, especificamente, a menor de 16 

(dezesseis) anos poderia se casar com aquele que cometeu contra si estupro de vulnerável 

para extinguir a punibilidade dele. Ambas as hipóteses eliminadas autorizavam o 

casamento de menores do sexo feminino. A sua eliminação permitiu conquista pelas 

mulheres da mesma proteção garantida aos homens, evitando o casamento infantil, apesar 

das diversas perspectivas no sentido de considerar que as menores estariam mais 

protegidas gozando o papel de esposas, mesmo que significasse casar-se com a pessoa 

que cometeu contra esta violência sexual. Atente-se, ainda, para o risco das violências 

sobrepostas, como nos casos em que esta união com menores subsiste sob a forma de 

união estável, sem as garantias próprias do casamento.  

WILLIAMS (2009, p. 265) prossegue na sua análise asseverando que o segundo 

critério exige a eliminação, para ambos os gêneros, de desvantagens tradicionalmente 

outorgadas às mulheres, partindo da perspectiva social de que, em virtude da hierarquia 

de gêneros, qualquer restrição aos direitos dos homens, condicionando-os à aprovação 

das mulheres (por exemplo, trabalhar fora de casa), não encontraria efetividade. 

Por fim, entende que os privilégios tradicionais concedidos às mulheres deveriam 

ser estendidos aos homens que desempenham os tradicionais papéis do gênero feminino, 

convertendo os corpos contidos na lei (homem e mulher) em gêneros (masculino e 

feminino). Para tanto, pode-se mencionar como exemplo, a preferência pelo direito de 

guarda dos filhos ou a concessão de pensão alimentícia. 

Examinando as normas atinentes à pensão alimentícia entre cônjuges após o 

divórcio, assevera que, para equacionar a concessão deste direito, deve-se analisar se o 

homem que não trabalha e pede pensão alimentícia desempenhou, durante o matrimônio, 

os deveres de cuidado com o lar conjugal, com os filhos e com a esposa que exerce 

trabalho remunerado, enquadrando-se no papel de gênero que motivou a elaboração deste 

direito (WILLIAMS, 2009, p. 267/268).  

No mesmo sentido, Williams traz como exemplo a guarda compartilhada, 

sugerindo a sua análise a partir do compromisso de cada um dos pais com o cuidado diário 
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da criança. Ignorar o exercício dos papéis de gênero, neste caso, serve apenas para 

preservar o poder patriarcal masculino. Isto porque o direito, como representação do 

poder patriarcal, acaba por conceder aos homens direitos sobre a vida das crianças que 

geraram sem lhes exigir os deveres de cuidado. E isto se afirma considerando-se que é 

público, notório e estatisticamente demonstrado que as mulheres desempenham de forma 

desigual e com sobrecarga o dever de cuidado da prole30. Nestes termos, a lei31 parte de 

pressuposto fático equivocado (igualdade no exercício do dever de cuidado), quando não 

exige dos homens que estes comprovem o cumprimento de suas obrigações parentais. 

Nestes termos, a concessão da guarda compartilhada se torna um limitador para a mulher, 

que necessita da autorização deste homem para atos da vida da criança para os quais este 

não colabora em cuidados ou sequer tem conhecimento sobre os fatos para opinar (como 

autorização para mudar de escola). Não bastasse o exposto, a mulher sofre limitações para 

o exercício de atos da própria vida, como mudar de cidade ou de bairro (por conta da 

mudança da escola, seguindo o exemplo anterior). Em última análise, a guarda 

compartilhada poderá instrumentalizar o homem, conferindo-lhe poder de decisão sobre 

fatos dos quais não participa. E, ainda mais grave, pode servir como poder de barganha 

para homens que, efetivamente, não pretendem a guarda compartilhada, mas a utilizam 

para garantir vantagens econômicas no divórcio (WILLIAMS, 2009, p. 271) ou 

pretendem a manutenção de poder sobre a vida da mulher. 

Em uma perspectiva decolonial, FACIO nos brinda com uma metodologia, 

composta de seis etapas distintas, por ela chamada de “seis passos” que devem ser 

tomados como orientação mais geral, advertindo que “nem sempre temos que levar a cabo 

cada um deles, ou realizá-los obrigatoriamente na ordem proposta” (FACIO, 1992, p. 12) 

O primeiro passo consiste em tomar consciência, a partir da experiência pessoal, 

da subordinação do gênero feminino ao masculino. Esta consciência objetiva constatar 

que a experiência de subordinação e opressão feminina não é individual, mas coletiva, 

permitindo construir abstrações e generalizações necessárias, a partir das experiências em 

comum, para a formação de uma teoria, embasada na experiência da categoria de análise 

mulher. Tem como objetivo, ainda, desarticular o discurso androcêntrico impregnado em 

todas as instituições sociais, demonstrando a parcialidade que gera vantagens para os 

homens. Como conhecimento que considera a historicidade, este se reconstrói a partir das 

 
30 Vide dados no relatório da “Outras formas de trabalho” (IBGE, 2019), disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101650_informativo.pdf. Acesso em: 30 mai. 2020 
31 Vide Lei n. 13.058/2004, que altera os arts. 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do Código Civil de 2002. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101650_informativo.pdf
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mudanças sociais, permitindo uma crítica à teoria androcêntrica e ao próprio feminismo. 

Este passo coincide com aquilo que Bartlett define como conciousness-raising 

(conscientização), já mencionado supra. Exige que este não caia na incongruência de falar 

apenas para uma parte das mulheres, exigindo que seja observada a interseccionalidade, 

considerando as necessidades das mulheres reais (FACIO, 1992, p. 75/77). 

 

Esta conscientização se alcança por meio da observação e reflexão da 

experiência pessoal e cotidiana das mulheres, a qual não deve ser 

considerada como uma situação meramente individual, mas como 

submissão coletiva decorrente das relações de gênero. Este processo 

implica perceber a situação e posição das mulheres em suas famílias, na 

sociedade e no próprio Parlamento, nas mais diversas funções. (SILVA, 

S., 2015, p. 37) 

 

O segundo passo implica em compreender o que é sexismo e como este se 

manifesta, questionando doutrina, princípios, fundamentos legais e as interpretações que 

lhes são conferidas, visando extirpar sua manifestação. Facio traz o estudo de Margrit 

Eichler sobre as formas de manifestação do sexismo normalmente encontradas quando se 

realiza esta investigação. Dentre estas manifestações, encontram-se o androcentrismo, 

que consiste numa forma de ver o mundo desde o masculino, isto é, tomando o varão 

como parâmetro do humano e, por isso, considerando a sua perspectiva como neutra, 

objetiva e, portanto, científica. Suas formas extremas são a misoginia (repúdio ao 

feminino) e a ginopia (invisibilização da experiência feminina, por não considerar a 

mulher como um ser autônomo). Esta análise deve ser realizada em todas as instituições 

sociais, porque todas interferem na formação da cultura e do direito, inclusive a mídia e 

as propagandas. Facio enfatiza, ainda, que, provavelmente haverá androcentrismo num 

texto quando este não especifica sua perspectiva (FACIO, 1992, p. 77/83).  

Para identificar el androcentrismo talvez sirve hacerse las siguientes 

preguntas: ¿Quién es el prototipo, paradigma o modelo de ese texto? 

¿De quién son las necesidades que se pretenden llenar? ¿Se le da igual 

importancia a la experiencia femenina que a la masculina? ¿Cuántas 

páginas o renglones le dedican a la experiencia femenina en relación a 

la masculina? ¿Qué valores promueve esa ley o qué valores sostiene el 

o la autora? ¿Quién es el o la autora? ¿ Está presente o invisible? 

¿Presenta sus opiniones como universales? ¿Neutrales? ¿No le dice a 

sus lectores a qué clase, raza, etnia, sexo, preferencia sexual, creencia 

religiosa, política o filosófica pertenece o se adhiere? (FACIO, 2012, p. 

79). 

 

Outra forma de manifestação do sexismo seria a sobregeneralização, que se 

verifica quando o diagnóstico da realidade que será normatizada analisa somente a 
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conduta do sexo masculino e apresenta os resultados como válidos para ambos os sexos 

(SILVA, S., 2015, p. 37). Todas os ramos das ciências sociais e médicas têm incidido 

nesta forma de sexismo, incorrendo em prejuízos para ambos os sexos, mas em especial 

para as mulheres (FACIO, 1992, p. 84). A sobreespecifidade, outra versão, se refere a 

uma forma de sexismo em que se apresenta como específico de um sexo certas 

necessidades e interesses que, na realidade, são de ambos, como é o caso das questões 

relativas à criação, cuidados e educação dos filhos ou a temática da sexualidade e 

reprodução (FACIO, 1992, p. 85). 

O familismo é o tipo de sexismo que parte do princípio de que a mulher e a família 

são sinônimos e que, por isto, seus interesses e necessidades são os mesmos (FACIO, 

1992, p. 78).  

Ante un texto que "supuestamente" otorga un derecho a la mujer o le 

prohíbe hacer alguna cosa, preguntarnos:  

¿Cuáles son las razones objetivas para otorgar ese derecho sólo a las 

mujeres? ¿En realidad no lo necesitan también los hombres/varones? 

¿Se está identificando mujer con familia (dentro de este concepto con 

mujer-madre o mujer-reproductora de la especie)? Es decir, ¿es un 

verdadero derecho de la mujer o es un derecho de la familia? ¿quién 

conviene realmente que se especifique el sexo del sujeto a quien va 

dirigido ese "derecho"? ¿Habrá un derecho no explicitado para alguien 

que está implícito en el derecho que se le otorga a la mujer? ¿Quién es 

el sujeto del derecho no explicitado? Si el sexo está explicitado 

preguntarse si esa "protección" o ese derecho está justificado, si 

beneficia verdaderamente a la mujer, es decir, si responde a una 

necesidad sentida por ella. Si la respuesta es afirmativa, hay que hacerse 

otra pregunta: ¿Cómo se lograría este mismo beneficio sin esta 

"protección"? (FACIO, 1996, p. 98). 

 

A insensibilidade ao gênero, por sua vez, é a forma de sexismo que se manifesta 

quando se ignora a variável sexo como uma variável socialmente importante ou válida. 

FACIO, neste ponto, nos traz exemplos bastante elucidativos, não apenas quando se 

invisibiliza a situação da mulher, mas também quando, ao tratar da mulher, se ignoram 

suas específicas necessidades, por conta das diferenças de gênero, como a tripla jornada, 

ou ainda quando uma proposta legislativa que considera a situação específica da mulher 

não considera os impactos da implementação de determinado direito para a mulher, como 

ocorre no aumento da licença maternidade, que culminou com a maior dificuldade de 

acesso e manutenção das mulheres no mercado de trabalho (FACIO, 1992, p. 87/88).  

O duplo parâmetro, também conhecido como dupla moral, é a versão do sexismo 

que se estabelece para regular de modo diverso as condutas de homens e mulheres pelo 

mesmo comportamento, não relacionado com sua condição biológica, mas aos 
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comportamentos de gênero, julgando-os de acordo com aquilo que seria socialmente 

aceitável de cada um. Exemplo disto seria a forma de avaliar a infidelidade conjugal ou a 

forma de se conferir o título de chefe de família a cada um dos sexos, sendo sempre 

conferida ao homem e somente sendo conferida à mulher que não tem relacionamento 

heteroafetivo (FACIO, 1992, p. 89/91). O duplo parâmetro é utilizado para a avaliação da 

dignidade da pessoa humana em relação a cada sexo, como restou demonstrado no 

capítulo 7.  

O dever ser de cada sexo é a forma de sexismo que estabelece a forma como cada 

sexo deve se comportar, estabelecendo condutas ou características opostas para cada um, 

como se fossem naturais e não construções culturalmente estabelecidas (FACIO, 1992, p. 

91). O dicotomismo sexual, por sua vez, também entendido como uma forma de duplo 

parâmetro, consiste em tratar os sexos de modo diametralmente opostos, desprezando as 

suas semelhanças como seres humanos e as necessidades que lhes são comuns como tais 

(FACIO, 1992, p. 92). Estas três últimas formas de manifestação do sexismo convergem 

para a formação daquilo que as feministas têm nomeado como socialização patriarcal, 

atribuindo características contrapostas aos sexos e hierarquizando as diferenças de forma 

a beneficiar os homens (FACIO, 1992, p. 94).  

O terceiro passo supõe identificar qual é a mulher (como pessoa) que está sendo 

utilizada como paradigma no texto legal e analisar os efeitos sobre as mulheres reais, 

considerando suas distinções de classes, raças, etnias, credos, orientações sexuais, idades, 

habilidades físicas, estados civis. Exige, portanto, que não se permita criar a “Mulher” 

mitológica, que corresponderia ao homem universal, sendo “o outro” deste homem 

utilizado como padrão dos seres humanos. Esta Mulher paradigma autoriza que apenas as 

mulheres que se enquadrem neste conceito, através da adequada performance da figura 

positiva do papel de gênero feminino, sejam protegidas pela lei (FACIO, 1992, p. 95). 

Cumpre salientar que este passo somente deve ser desenvolvido se o projeto de lei 

apresentado constitui uma proposta sobre mulheres ou se contempla um setor específico 

destas (SILVA,S., 2015, p. 38) ou se a lei em vigor trata da mulher.  

Entendo que a primeira parte deste passo se mostra desnecessária, pois uma única 

é a “Eva” do “Adão”. Explico. Somente há uma referência, uma régua, um paradigma 

utilizado para medir as mulheres: a Mulher patriarcal. Esta se constitui na mulher branca, 

cisheterossexual, ocidental, cristã, burguesa, que performa os atributos positivos do 

gênero identificados como realmente femininos pelo patriarcado, como recado, doçura, 

maternidade, fidelidade, pureza, beleza. As outras mulheres, que não se adequam a estas 
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características, não seriam consideradas sujeito de direito (porque não seriam essa Mulher 

descrita na lei). Penso que este ponto restou demonstrado ao longo deste trabalho. 

Portanto, somente se faz necessário marcar a existência desta Mulher para afastar o seu 

uso como paradigma.  

O quarto passo, por seu turno, consiste, agora, em identificar qual é a concepção 

de mulher que serve de sustento ao texto (se é a mulher-mãe, a mulher-família, a mulher-

objeto sexual) para encontrar soluções práticas para a exclusão, os problemas e 

necessidades das mulheres que não impliquem em institucionalização da desigualdade 

(FACIO, 1996, p. 96). Esta perspectiva exige a consideração da mulher como ser humano 

e não apenas em virtude de suas tarefas como corpo sexuado, voltado para a reprodução 

e para o sexo. 

 

Com relação ao quarto passo, a orientação da autora é que se deve 

buscar identificar qual é a representação de mulher que está implícita 

ou explicitamente subjacente ao texto, isto é, se somente se percebe a 

mulher como um ente destinado a procriar, ou como um membro a 

serviço da família, ou como um sujeito cujos direitos e obrigações serão 

garantidos no caso de se assemelhar ao homem em todas as atividades 

que realize, isto é, alguém a quem se deve estender os direitos 

masculinos já existentes nos textos legais (SILVA,S., 2015, p. 38) 

 

O quinto passo exige analisar o texto tomando em conta a influência os efeitos 

desta lei em outros componentes do fenômeno legal. Assim, se ainda é um projeto de lei, 

deve verificar que impactos trará ao ordenamento jurídico posto. Se é uma corrente 

doutrinária, como interferirá no conteúdo formal da norma, se parte da realidade concreta, 

questionar quais são seus problemas e necessidades e verificar se encontram amparo legal 

(FACIO, 1996, p. 98/99).  

Esta análise deve, ainda, considerar os efeitos que esta norma poderá causar não 

apenas no ordenamento, mas também nas demais instituições e nos valores em voga na 

sociedade, naquele momento histórico (SILVA,S., 2015, p. 38), calculando, inclusive, as 

dificuldades enfrentadas pela mulher para ter acesso à justiça, perquirindo como o seu 

testemunho, a sua narrativa é validada ou não e como será tratada pelos operadores do 

direito, desde a delegacia até os tribunais e qual conteúdo estes irão conferir à norma 

(FACIO, 1996, p. 101). 

Este passo, portanto, exige que se analise o direito como instituição, verificando 

se há implemento de procedimentos, de medidas institucionais voltadas para a efetivação 

das políticas afirmativas destinadas a garantir a equidade de gêneros. Exige, ainda, que 
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se observe o tratamento conferido pelos representantes do poder judiciário (servidores, 

juízes) à mulher, perquirindo se este tratamento obsta o acesso da mulher a direitos. 

O sexto passo surge como uma sugestão e como uma inversão, sendo este o 

primeiro passo de qualquer metodologia feminista. Consiste em coletivizar a análise para 

distintos setores da sociedade, com a conscientização das mulheres acerca de sua situação, 

socializando informações, gerando empoderamento. O empoderamento parte da tomada 

de consciência individual, mas necessita que as pessoas, conscientes, coletivizem suas 

reflexões em busca de soluções para a emancipação do grupo. Somente o coletivo possui 

poder e é capaz de alterar a situação posta.  

 

En un patriarcado androcéntrico no es de extrañar que el legislador, el 

jurista y el juez tengan en mente al hombre/varón cuan-do elaboran, 

promulgan, utilizan y aplican las leyes o cuando elaboran las teorías, 

doctrinas y principios que sirven de fundamento a su interpretación y 

aplicación. Por ello, no debemos caer en el error de creer que existen 

leyes neutrales, que se dirigen igualmente a hombres como a mujeres y 

que tienen iguales efectos en hombres y mujeres (FACIO, 1992, p. 

53/54). 

 

O empoderamento surge nos movimentos sociais ativistas de gênero objetivando 

combater a subordinação feminina, explicando como as mulheres podem conquistar 

autonomia. Essa autonomia parte do pessoal (conscientização), mas é entendida como um 

processo coletivo, do grupo, que busca se articular para combater as práticas de opressão, 

visando a equidade. Posteriormente, o termo foi utilizado como teoria para explicar as 

relações de poder. Atualmente, o seu significado tem sido desvirtuado por uma 

perspectiva neoliberal, atrelando-o ao desenvolvimento individual, mais ligado a aspectos 

econômicos e estéticos, deixando de considerar os aspectos relacional e dinâmico do 

poder (SARDENBERG, 2018).  

O feminismo, por seu turno, procura pensar o poder como relação, como agência, 

por meio do qual as posições de subordinação e dominação estão sendo constantemente 

negociadas através de regras e responsabilidades estabelecidas no contexto. Para tanto, 

distintas são as formas como o poder se expressa. Sardenberg (2018) nos traz a 

estruturação destas formas de poder proposta por Sarah Mosedale, que as divide em: 

poder sobre (que se refere à dominação/subordinação. Pensamento de estrutura 

patriarcal); poder de dentro ou autopoder (autoestima, autoconfiança. Elemento subjetivo 

do poder); poder para (capacidade de realização, conferindo funcionalidade ao poder. 
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Deve se dar sem ferir os direitos dos outros) e poder com (poder compartilhado, que gera 

uma ação coletiva, em benefício de todo o grupo). 

O empoderamento surge, portanto, como uma conscientização de que as vivências 

de opressão individual se repetem nas vidas de outras mulheres, o que gerou a 

possibilidade de organização deste coletivo, pensando sobre suas próprias demandas, 

identificando as causas comuns do jugo e pensando alternativas para alterar esta situação 

com a garantia de direitos, partindo do individual para o coletivo (SARDENBERG, 

2018). 

Depois destas noções que permitem uma perspectiva das propostas de 

hermenêutica jurídica feminista, constata-se que, através do uso destas metodologias, é 

possível sondar as estruturas das decisões judiciais, examinando se estas fundamentam e 

legitimam as formas de exclusão e de opressão da mulher, inclusive utilizando como 

fundamento o direito em vigor. Diante do exposto, o que se propõe é que, quando se 

constatar a existência, na fundamentação das decisões judiciais, de alguma das estruturas 

denunciadas supra, seja possível pleitear a reforma da decisão por ofensa aos princípios 

constitucionais da igualdade entre os sexos/gêneros e da dignidade da pessoa humana das 

mulheres. 

Tais violações podem aparecer de forma isolada ou em conjunto, sendo suficiente, 

na análise do caso concreto, a presença de apenas uma de suas formas para que se 

configure a ofensa. Seguiremos demonstrando algumas destas estruturas e como 

aparecem nos casos já mencionados nos itens anteriores.  

No caso de dano à imagem da atriz citado no capítulo 3, a decisão deixou de 

considerar a perspectiva da vítima e como esta se sentira em relação ao fato objeto de 

julgamento, fundamentando a decisão em expectativa de comportamento e sentimento 

que considerou adequados à situação, demonstrando uma perspectiva pessoal do julgador 

sobreposta à da vítima, sem embasamento jurídico para esta escolha. Semelhante conduta 

se verifica em relação à mulher fotografada de top less na praia, quando aquela é 

desconsiderada enquanto indivíduo, sendo utilizado como parâmetro para a decisão um 

ser hipotético e genérico (a “Mulher”), ao qual se atribui o comportamento e o sentimento 

considerado ideal e adequado à situação. Também se verifica, neste caso, a tentativa de 

apagamento da mulher individualmente considerada, substituindo-a por referências à uma 

“mulher” abstratamente e ao que se espera do “ser humano” em situações como tais, 

desconsiderando as questões específicas de gênero que envolvem o caso.  
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No emblemático caso da atriz, também se verifica a desconsideração do 

depoimento feminino ou dos fatos narrados, concebendo hipóteses a partir de outros 

elementos (dos autos ou não) que desconstroem a sua fala, quando se estabelece que não 

há dano à personalidade (imagem) porque a atriz tem “belo corpo”, o que “certamente 

muito se orgulha”, preterindo os sentimentos expostos pela própria vítima no processo. 

Diante deste raciocínio construído, este julgador conclui que o uso inconsentido da 

imagem, com a exposição do corpo nu em veículo de comunicação de âmbito nacional, 

“naturalmente lhe proporcionou muita alegria, júbilo, contentamento, satisfação, 

exaltação, felicidade”. Despreza a construção social que estabelece que a exposição do 

corpo feminino, como visto nos capítulos anteriores, afasta as mulheres do ideal de 

respeitabilidade social e as reifica, transformando-as em objeto de desejo masculino, sem 

valoração de suas personalidades. 

No julgado da exibição da fotografia da mulher na praia, vê-se de forma mais 

explícita a aplicação de uma lógica transversa, que parece considerar a vontade da mulher, 

mas a usa apenas para reprovar seu comportamento, imputando-se à vítima a culpa pelo 

dano sofrido quando se diz que “Quem quer preservar sua honra e sua intimidade não 

expõe os seios para deleite da multidão”. Deixa claro o caráter sancionatório quando 

afirma: “Se a embargada resolveu mostrar sua intimidade às pessoas deve ter maturidade 

suficiente para suportar as consequências de seus atos e não atribuir à imprensa a 

responsabilidade pelo ocorrido”. Esta é a mesma lógica utilizada para a culpabilização da 

vítima nos casos de estupro, avaliando, como se vestia, em que local estava, se havia 

bebido, seu comportamento social dentro ou fora do padrão estabelecido para a “Mulher”, 

fatos irrelevantes para a configuração do tipo penal. Aqui também se verifica que se exige 

a adequação da mulher à “Mulher” universal para que seja garantida a sua proteção. 

Também nos casos de estupro se pode confirmar a desconsideração do depoimento da 

mulher, quando a violência a si impetrada não ganha relevo, sendo avaliado o seu 

comportamento, para justificar a agressão.  

No caso de dano à imagem na ação investigatória de paternidade, percebe-se como 

fundamento a ausência de dolo específico (“ausente a indicação de intenção de ofender”), 

parte de análise exclusivamente do viés do homem, desconsiderando o ponto de vista da 

mulher. Constata-se, também, que, quando a violência é naturalizada, não é caracterizada 

com insulto, deixando um silêncio no que tange à apreciação da ofensa à dignidade da 

pessoa humana da mulher no caso concreto.  
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Em todas as hipóteses, há silêncio nos julgados quanto à dignidade da mulher. 

Menciona-se o princípio da dignidade da pessoa humana, a sua importância, mas não se 

analisa a dignidade da mulher presente no caso em exame. Esta desconsideração, em 

síntese, é o ponto que desvela o viés sexista implícito nas decisões. 

Diversas são as propostas de hermenêutica para a garantia de proteção aos 

princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana das mulheres. Partindo da 

premissa que, apesar das alterações normativas no sentido de garantir a neutralidade de 

gêneros, as instituições jurídicas e a interpretação da norma ainda estão marcadas por um 

viés sexista e androcêntrico, precisamos pôr luz à análise de gêneros, para garantir que 

não haja mácula ao direito das mulheres que recorrem ao judiciário. Sintetiza-se, abaixo, 

algumas formas de se desvelar a discriminação indireta de gênero na interpretação e 

aplicação da norma jurídica, a partir das propostas apresentadas:  

1. Reconhece o direito em abstrato, mas estabelece exigência não contida na lei para 

afastar sua aplicação no caso concreto.  

2. Deixa de apreciar o direito realmente ofendido e fixa-se em direito semelhante ou 

em construção estritamente dogmática e principiológica, sem relacionar com o 

caso concreto, seja para julgar sem mérito, seja para indeferir com fundamento 

genérico (princípios gerais do direito) 

3. Deixa de considerar a vítima do caso concreto (mulheres reais) e como esta se 

sentiu diante da conduta objeto de julgamento e passa a considerar um ser 

hipotético e genérico e a expectativa de comportamento (mulher patriarcal) e 

sentimento (homem universal) deste perante fatos semelhantes ao julgado. 

4. Omissão na apreciação de alguns fatos relatados, seja para considera-los como 

conduta autônoma, seja para considera-los como agravantes (Apagamento da 

mulher).  

5. Consideração de conduta atípica por ausência de dolo específico ou, quando a 

tipicidade se compõe, considera-se ausência de provas (não analisa a igualdade a 

partir de grupos). 

6. Desconsideração do depoimento feminino ou dos fatos narrados e consideração 

de hipóteses a partir de outros elementos (dos autos ou não) que desconstroem a 

sua fala. 

7. Desconsidera as questões específicas de gênero que envolvem o caso, numa 

tentativa de apagamento da mulher individualmente considerada, substituindo-a 

por referências à “mulher” abstratamente considerada e ao que se espera desta 
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(submetendo-a ao padrão da mulher patriarcal) ou do “ser humano” (tomando, 

neste caso, o homem como referência).  

8. Por uma lógica transversa, que parece considerar a vontade da mulher, imputa-se 

à vítima a culpa pelo dano sofrido. Ex. quis vestir esta roupa, se sentiu bem assim, 

quis o resultado violação, quis trabalhar fora. (Mulher que não se submete ao 

padrão, não merece proteção jurídica) 

9. A violência naturalizada não é ofensa (tido como aspecto cultural e direito 

masculino). 

10. Considera a intenção do agressor, desconsidera a da vítima. Busca pontos 

positivos na história de vida do agressor e pontos negativos na história de vida da 

vítima. 

11. Silêncio quanto à dignidade da pessoa humana mulher. Mulher considerada de 

acordo com o exercício da sua sexualidade. 

O objetivo da presente síntese não é a formação de uma regra, mas apenas a 

ampliação do olhar, indicando, através das pistas ora elencadas e dos exemplos supra, 

uma direção interpretativa que considere o gênero como relevante para a garantia de 

respeito, proteção e promoção dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa 

humana mulher. Nestes termos, pode-se verificar um viés sexista e, portanto, 

desfavorável à mulher, quando se reconhece o direito em abstrato, mas estabelece 

exigência não contida na lei para afastar sua aplicação no caso concreto; quando se deixa 

de apreciar o direito realmente ofendido e fixa-se em direito semelhante ou em construção 

estritamente dogmática e principiológica, sem relacionar com o caso concreto, seja para 

julgar sem mérito, seja para indeferir com fundamento genérico (princípios gerais do 

direito).  

Também se caracteriza quando a fundamentação deixa de considerar a vítima do 

caso concreto e como esta se sentiu diante da conduta objeto de julgamento e passa a 

considerar um ser hipotético e genérico e a expectativa de comportamento e sentimento 

deste ser perante o fato julgado ou quando há a tentativa de apagamento da mulher 

individualmente considerada, substituindo-a por referências à “mulher” abstratamente 

considerada e ao que se espera desta ou pelo “ser humano”, desconsiderando as questões 

específicas de gênero que envolvem o caso. Assim também quando se observa a 

desconsideração do depoimento feminino ou dos fatos narrados e passa a considerar 

hipóteses a partir de outros elementos (dos autos ou não) que desconstroem a sua fala. 
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Registre-se, ainda, que é possível verificar a violação entendendo pela atipicidade da 

conduta por ausência de dolo específico ou, quando a tipicidade se compõe, afirmando  

ausência de provas, mesmo com provas nos autos. Importa salientar que, quando a 

violência é naturalizada, pode-se concluir que a conduta contra a mulher não lhe causa 

ofensa, partindo-se da perspectiva do agressor e desconsiderando a perspectiva da vítima. 

Isto também se mostra muito comum em casos de denúncia de estupro, nos quais se 

considera as possíveis consequências da condenação para o acusado, deixando de avaliar 

a dor e a mácula já existente na vida da vítima. 

As lentes de gênero permitiram a construção de epistemologias que identificam a 

subjetividade e os marcadores presentes na corporeidade do sujeito universal. A 

hermenêutica feminista, de posse dessas lentes, construiu saberes que permitem nortear a 

leitura dos fatos buscando a efetividade de direitos, ampliando os seus sujeitos. Estas 

construções de saberes e de um conhecimento ordenado como ciência é a base para a 

disputa de sentidos e para, coletivamente, criar fissuras no sistema até se formar a abertura 

de uma passagem, até derrubar o muro que divide hierarquias de dominação e opressão. 
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CONCLUSÕES  

Investigando a importância da linguagem na construção da cultura, como 

instrumento para a manutenção das estruturas que mantém as relações de poder, percebe-

se que a sexualidade é um conceito amplo, que permite a verificação de vários aspectos 

da personalidade, ganhando relevância, para os termos deste estudo, a diferença entre 

sexo e gênero. Procedeu-se o exame de algumas das principais propostas conceituais para 

gênero, embasadas na forma como se entende a opressão das mulheres e suas 

consequências. Partindo para a origem da hierarquia entre os gêneros, examinou-se o 

patriarcado e o seu desenvolvimento histórico, chegando no momento atual, no qual este 

pode ser definido como a estrutura que opera e reproduz a dominação sistemática das 

mulheres pelos homens pelo fato de serem mulheres. Para compreender como as mulheres 

organizaram sua luta contra a opressão, foram exploradas algumas vertentes do 

feminismo, sob a perspectiva de sua relação com o princípio da igualdade, analisou-se o 

feminismo da igualdade, o feminismo da diferença e os feminismos contemporâneos. 

Visitou-se o conceito de feminismo e pode-se perceber a dificuldade para se pensar quem 

seria o seu sujeito (palavra empregada no sentido de termo da oração), evitando que seja 

confundido com a “Mulher” universal, exigindo que visibilize as mulheres reais e suas 

diversas vivências, estabelecendo-se a mulher como categoria de análise nas relações 

entre os gêneros.  

Captando que o emprego do termo “homem” não se destina a abranger o coletivo 

de seres humanos, reservando-se apenas para os indivíduos do sexo masculino, 

questionou-se a neutralidade da norma. Disto se verificou que a mulher não seria 

considerada pessoa, e, portanto, sujeito de direitos. A sua individualidade, assim, estava 

subjugada ao seu homem referente, seja ele seu pai ou seu esposo. A sua dignidade, 

portanto, evoluiu condicionada ao positivo desempenho dos papéis de gênero que lhe são 

determinados. 

Desvelando o paradigma do homem cisheterossexual, branco, burguês, europeu 

(ocidental) como modelo de ser humano, portanto superior e central, objetivou-se criar 

um novo paradigma, transformando-o em senso comum, como propõe Boaventura de 

Sousa Santos (1997), no qual a diversidade de existências seja a nova normalidade. Para 

isso, busca-se uma nova epistemologia jurídica, inclusiva, conciliadora, que trabalhe pela 

equidade e pela cooperação, e não pela dominação.  
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Demonstrou-se como a mulher universal é construída pela cultura e pela 

sociedade, sendo utilizada como parâmetro na solução de conflitos judiciais (a mulher, 

para ser considerada sujeito de direito, é comparada à “Mulher” universal, e somente tem 

reconhecidos os seus direitos quando se adequa ao padrão posto), reforçando e 

produzindo discriminações que geram opressões. Por conta disso, importante promover 

uma disputa pelos termos aparentemente neutros contidos na lei, para ampliar os 

conceitos e, por conseguinte, o número de pessoas que poderão ser beneficiadas por esta, 

enquadrando-se no conceito de sujeito de direitos.  

Através das epistemologias feministas atentou-se para o saber situado, 

desconfigurando as bases que mantém inquestionáveis os princípios da racionalidade, da 

objetividade, da abstração, da universalidade e da neutralidade, demonstrando que estes 

esteios, formadores da verdade jurídica, são, em verdade, marcadores do poder 

dominante, demonstrando parcial e, portanto, questionável, a verdade deles decorrente. 

Verificou-se, ainda, que a submissão da mulher ao estereótipo da “Mulher” patriarcal 

torna-se condição para o reconhecimento de sua dignidade. E, se a sociedade estabelece 

condicionantes para conferir à mulher dignidade, uma característica que lhe é própria pelo 

simples fato de ser humana, torna-se necessária a interpretação feminista, com lentes de 

gênero, para que se garanta a não-violação da dignidade das mulheres e da equidade de 

gêneros  

Explorou-se o conceito de igualdade, entendendo que este abrange as diferenças, 

demonstrando que diferença não é sinônimo de desigualdade, fonte de opressão. Assim, 

demonstrou-se que é necessário o reconhecimento da desigualdade para superar a 

discriminação. Para tanto, sondou-se quais valores, costumes e símbolos de nossa 

sociedade interferem na elaboração de leis, na formação do convencimento, na 

interpretação dos fatos e na produção jurisprudencial para a garantia de materialização da 

dignidade humana das mulheres. Para tanto, foram expostas diversas propostas 

metodológicas para a realização de uma hermenêutica feminista, garantindo uma 

interpretação que efetive o princípio da igualdade entre os gêneros.  

Quando o direito normatiza a dignidade, inserindo-a como conteúdo do texto da 

lei, podem-se extrair duas conclusões: a primeira é que, apesar de ser característica 

inerente de ser humano, esta não era respeitada como tal, sendo afastada para fundamentar 

discriminações. Foi preciso normatizar a dignidade. A segunda conclusão que se extrai é 

que a garantia objetiva da norma não é suficiente para que esta dignidade seja efetivada. 

É preciso mais para que a lei não vire letra morta. É preciso uma nova hermenêutica 
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jurídica, apta a desvelar aquilo que se oculta sob o manto da neutralidade e da 

objetividade.  

Esta é a proposta hermenêutica e epistemológica trazida pelo feminismo. Para 

tanto, objetivando garantir que a compreensão de igualdade entre os gêneros propõe a 

adoção de algumas estratégias de ação:  

1. Eliminar o parâmetro androcêntrico, reconhecendo e denunciando sua 

existência, considerando, portanto, que o que se toma por neutro, objetivo, 

racional, abstrato e universal é marcado pela compreensão de que o homem 

universal é o padrão de ser humano,  

2. Apagar a “Mulher” universal, que impõe requisito para o reconhecimento, 

respeito, proteção e promoção da dignidade da pessoa humana mulher. Isto 

implica no reconhecimento da mulher como indivíduo, como pessoa, portanto, 

portadora de dignidade, e como sujeito de direitos. O uso instrumental da 

categoria de análise mulher permite o estudo das relações entre os gêneros e a 

identificação de padrões de comportamento nestas relações, possibilitando sua 

generalização para identificar a existência de hierarquia nesta relação, que 

gera opressão e subordinação da mulher.  

3. Dar visibilidade às mulheres reais, utilizando a interseccionalidade como 

ferramenta metodológica. O uso da categoria mulher como ferramenta deve 

ser equacionado com a interseccionalidade e com a posicionalidade para 

garantir que a generalização não cause apagamentos e exclusões de mulheres 

com marcadores sociais diversos da “Mulher” universal. 

4. Garantir a compreensão da igualdade como princípio relacional, que exige a 

compreensão dos seus aspectos. No seu aspecto formal, o parâmetro de 

comparação é outro indivíduo, considerado na sua subjetividade, razão pela 

qual o que se exige é o respeito daquilo que todos os seres humanos têm em 

comum (dignidade – igualdade porque iguais). No seu aspecto material, o 

paradigma é o grupo social no qual o sujeito se encontra inserido, não sendo 

analisada a sua subjetividade, mas o seu pertencimento a este grupo, o que 

permite averiguar as discriminações com base em estereótipos, que se refletem 

em desiguais oportunidades e resultados (igualdade porque diferentes, 

impedindo que a diferença gere desigualdades que culminem em 

discriminação). Assim, o que se objetiva é o rompimento da hierarquia, 
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garantindo ao grupo subordinado acesso aos mesmos bens da vida que o grupo 

majoritário.  

 

Para o alcance deste objetivo, a partir da ótica do oprimido, pode-se considerar a 

implementação de algumas alternativas hermenêuticas analisadas neste trabalho, que 

podem ser assim sintetizadas: 

Empoderamento. Entender-se como grupo, considerando que o poder não é 

conferido a um indivíduo (o qual se tornaria apenas representante do grupo, sem, 

necessariamente, conferir o mesmo poder para todo os demais membros do grupo). Para 

tanto, necessário o estudo e suporte individual (garantia de bem-estar) dos membros do 

grupo para que, satisfeitos em suas necessidades básicas e tomando consciência do seu 

status social e do seu pertencimento a um grupo, possa, a partir daí, pensar como grupo, 

identificando as demandas comuns dos indivíduos que compõem este coletivo, exigindo, 

em conjunto, soluções políticas e representatividade, garantindo sua participação como 

seres sociais.  

Representatividade. Analisada na perspectiva institucional, a representatividade 

real, tanto quantitativa quanto qualitatitiva, significa que o Estado deve refletir em suas 

instituições o mesmo percentual de representantes que se tem daquele grupo na sociedade. 

Nestes termos, se, de acordo com os dados do IBGE/PNAD32, a população brasileira é 

composta por 51,7% (cinquenta e um vírgula sete por cento) de mulheres, é este o 

percentual de mulheres que deve compor quaisquer instituições que representem o 

Estado. O ideal seria que esta proposta também alcançasse instituições privadas. E, em 

ambos os casos, em instituições públicas e privadas, que as mulheres estivessem neste 

percentual representadas nos postos de comando. Assim, não se pode considerar, apenas, 

um significativo aumento no número de mulheres no Judiciário se, ao fim e ao cabo, nos 

Tribunais Superiores, o número de mulheres não representa a população do país.  

Dentro desta representatividade, exige-se, ainda, que diferentes vozes sejam 

ouvidas e consideradas, permitindo-se que a diversidade de mulheres que compõem o 

coletivo esteja representada nestes postos de comando.  

 
32 Dados de 2018. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-
quantidade-de-homens-e-
mulheres.html#:~:text=De%20acordo%20com%20dados%20da,51%2C7%25%20de%20mulheres. Acesso 
em 02. Jun. 2020 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html#:~:text=De%20acordo%20com%20dados%20da,51%2C7%25%20de%20mulheres.
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html#:~:text=De%20acordo%20com%20dados%20da,51%2C7%25%20de%20mulheres.
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html#:~:text=De%20acordo%20com%20dados%20da,51%2C7%25%20de%20mulheres.
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Isto refletiria, ainda, na possibilidade de mais facilmente validar o conhecimento 

deste grupo subalternalizado, considerando que aquilo que se coloca como verdade posta 

é uma construção utilizada para manter o status quo, exigindo-se, portanto, a consideração 

de outros pontos de vista para a quebra de hierarquias e garantia de acesso a recursos. 

Portanto, considerar a teoria feminista como teoria jurídica é um passo relevante para que 

as análises realizadas para a construção do direito das mulheres sejam implementadas no 

exercício da atividade judicial. Para tanto, importante quebrar o teto de vidro, permitindo 

que mulheres acessem importantes cadeiras dos estudos jurídicos (não como token), que 

escrevam sobre qualquer área do direito (pois em todos estes é necessária a perspectiva 

da mulher) e, também, que os estudos feministas sejam parte dos estudos jurídicos e 

gozem de igual prestígio em comparação às demais áreas do direito.  

O direito, atualmente, realiza um estudo dos direitos das mulheres com foco na 

sua vitimização, não considerando o seu papel como protagonista da própria história. 

Portanto, a interpretação deste direito, as instituições jurídicas, e mesmo as alterações 

pretensamente voltadas para o direito das mulheres (como a guarda compartilhada) em 

diversos casos adotam um viés patriarcal. Portanto, a representatividade se mostra como 

solução adequada para que o direito das mulheres seja feito e pensado pelas próprias 

mulheres.  

Nos processos judiciais, a representatividade poderia ser efetivada pela garantia 

de participação dos grupos minoritários em decisões de Incidentes de Resolução de 

Demandas Repetitivas, que discutam os direitos destes grupos. A proposta seria de que 

atuassem como parte, verdadeiros litisconsortes do processo, garantindo que os 

fundamentos utilizados para a defesa do seu ponto de vista sejam apreciados e sopesados 

na decisão judicial. 

Hermenêutica. Em ações judiciais individuais, o que se propõe é uma 

hermenêutica com análise de gênero, garantindo que a perspectiva da mulher seja 

considerada no caso concreto. Isto implica respeitar os papéis de gênero estabelecidos 

socialmente como juridicamente relevantes para a análise do caso, não os atrelando ao 

sexo biológico. Implica, ainda, de acordo com esta mesma interpretação, julgar as 

mulheres tendo como parâmetro a própria mulher, respeitando, sempre, a perspectiva 

interseccional e a posicionalidade.  

Se o resultado do julgamento depende daquilo que o juiz tomou no café da manhã, 

deve-se verificar quais códigos ocultos se encontram nos fundamentos das decisões 
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judiciais. Portanto, considerar que fatores sociais e culturais são relevantes e tomados em 

consideração, de forma velada, é produzir um direito mais consentâneo com a justiça.  

Objetiva-se, com isso, acolher as diferenças, porque integrantes do conceito de 

igualdade, e não as utilizar como fundamento para hierarquizar seres humanos e saberes. 

Já ouvimos a história dos dominantes. Já vivemos sobre as regras dos dominantes. Não 

queremos repeti-las. Queremos ouvir e contar o outro lado da história, para termos um 

panorama completo. Não se objetiva a verdade, mas ampliar os discursos e narrativas, 

sabendo que, o que conhecemos até hoje, não é a verdade, mas apenas uma perspectiva, 

uma narrativa situada no tempo e no espaço. Queremos visibilizar a nossa perspectiva. 

Queremos a dignidade que o direito oferece ao homem universal. Queremos nossa 

humanidade integralmente reconhecida. Não precisamos recriar a roda. O objetivo do 

feminismo não é suplantar o homem, é suplantar o sexismo. O que foi criado pelo homem 

e é bom, deve permanecer. O que é fruto do patriarcado, deve ser suprimido porque exclui 

as mulheres, toma lugar das mulheres, nega nossa humanidade, viola nossa dignidade. 

Não queremos o que é do homem. Queremos o que é nosso. Queremos nossa dignidade 

restaurada. Queremos a propriedade de nossos corpos. Queremos a propriedade de nossas 

pessoas. Queremos ser reconhecidas como indivíduos. Queremos ser reconhecidas na 

nossa individualidade, em todos os aspectos de nossas múltiplas personalidades.  
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POSFÁCIO 

 

Estou presa numa jaula. E minha jaula é meu sexo, o meu corpo de mulher. Gosto 

da minha jaula. Ela me é doce, confortável. Não gosto é de como me tratam porque estou 

dentro desta jaula. É que só veem a jaula. Ela me define (dizem eles). E não me veem. 

Não me ouvem. Me ignoram. O que eu falo não ecoa porque estou dentro da jaula. O que 

eu penso não importa porque estou dentro da jaula. Me tomam por objeto porque estou 

dentro da jaula. Me tomam por incapaz porque estou dentro da jaula. Já não gosto da 

jaula. E penso que todas que estão dentro de jaulas como a minha também não tem valor. 

Me ensinaram que a jaula fez isso comigo. Me ensinaram que é a jaula que define quem 

eu sou. A culpa é da jaula, não deles. Dói desgostar do seu cativeiro. Penso em fugir. Mas 

como? 

Colocaram dois seres minúsculos dentro da minha jaula. Elas são iguais a mim, 

tão bonitinhas em suas jaulinhas!... Elas choram. E ocupam meus braços. Os dois braços. 

Elas cantam e dançam dentro da jaula, o que me faz feliz. Já não posso fugir. Ficaria mais 

difícil sair daqui com elas agarradas às minhas pernas. Ou nos meus braços. E elas 

precisam comer. E dormir. E aprender os saberes. E correr, e brincar, e sonhar. Elas 

precisam aprender a ser. E sou eu que tenho que ensinar. Estou exausta. Quero escapar. 

Não tenho como. E elas riem. E dizem que esse riso paga tudo. Não paga. E esse riso é 

sagrado e não devia ser posto como pagamento para o sofrimento e o fardo que me são 

impostos. Isso é mesquinho e cruel ao mesmo tempo.   

Hoje descobri que o que me prende não é meu corpo. Minha jaula é o que me 

dizem sobre mim. O que eu posso, o que eu devo, qual o meu papel, qual o meu lugar. E 

eu grito. Tenho voz, descobri. Há um ser humano dentro da jaula. Sou mulher.  

  



157 
 

REFERÊNCIAS  

 

ABOIM, Sofia. Do público e do privado: uma perspectiva de gênero sobre uma 

dicotomia moderna. Estudos Feministas. Florianópolis, V. 20, N. 01/2012, pp. 95-117. 

Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104- 

026X2012000100006&script=sci_arttext. Acesso em: 02 Jun. 2019. 

AGAMBEN, Giorgio. HOMO SACER. O Poder Soberano e a Vida Nua I. Herique 

Burigo (Trad.), 2ª Reimp. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007. 

AKOTIRENE, Carla. Interseccionalidade. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019 

AÑON, Maria José. Igualdad, diferencia, discriminación. In SANTAMARIA, Ramiro 

Ávila; SALGADO, Judith e VALLADARES, Lola (Orgs.). El género em el Derecho: 

Ensayos Críticos. Equador: Ministério da Justicia y Derechos Humanos, 2009, p. 257-

284. Disponível em: https://www.oas.org/en/sedi/dsi/docs/genero-derecho_12.pdf 

Acesso em: 10 mar.2020 

ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Roberto Raposo (Trad.), 10. ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2007. 

BAGGENSTOSS, Grazielly Alesandra. Teoria do Estado e Poderes: A (Des)igualdade 

de gêneros numa concepção antropológica e sociológica. In DE PONTES, Ana Carolina 

Amaral et. ali (orgs.). Manual Jurídico Feminista. Belo Horizonte: Letramento; Casa 

do Direito, 2019, pp. 25-66.  

BARTLETT, Katherine T. Feminist legal methods, Harvard Law Review, v. 103, n. 4, 

Fev.1990, p. 829-888 Disponível: 

https://www.apmj.pt/images/documentos/pdfteoriafeminista/Feminist_Legal_Methods.p

df. Acesso em: 24 out. 2018 

BARBOZA, Jair. O discurso filosófico sobre as mulheres e o amor: Kant, Schopenhauer 

e Nietzsche. Periódicos Eletrônicos em Psicologia. Nat. hum. [on line], 2009, v. 11, n. 

1, p. 59-74, Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

24302009000100003&lng=pt&nrm=iso Acesso em: 02 dez. 2018. 

BELIZÁRIO, Fernanda. Por uma teoria queer pós colonial: colonialidade de gênero e 

heteronormatividade ocupando as fronteiras e espaços de tradução. In: Género, direitos 

humanos e ativismos. Atas do V Congresso Internacional em Estudos Culturais. 

Coimbra: Grácio Editor, 2016, pp. 385-391. Disponível em: 

https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/43727 Acesso em: 10 set. 2020. 

BLAY, Eva Alterman. Violência contra a mulher e políticas públicas. Estudos 

Avançados, São Paulo, v. 17, n. 49, p. 87-98, dez. 2003. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142003000300006&lng=en&nrm=iso. Acesso em 20 de setembro de 2020.  

BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina.Maria Helena Kühner (Trad.), 11ª ed. - 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002 

https://www.oas.org/en/sedi/dsi/docs/genero-derecho_12.pdf
https://www.apmj.pt/images/documentos/pdfteoriafeminista/Feminist_Legal_Methods.pdf
https://www.apmj.pt/images/documentos/pdfteoriafeminista/Feminist_Legal_Methods.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-24302009000100003&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-24302009000100003&lng=pt&nrm=iso


158 
 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Coletânea Temática de Jurisprudência. Direitos 

Humanos. Brasília, 2017 disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoTematica/anexo/CTJ_Direitos_

Humanos.pdf.  Acesso em 05 dez.2018.  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Repercussão Geral. Registros Públicos. RE 

670.422 Rel. Min. Dias Toffoli. Julgado em 15 ago.2018a. Publicado em 10 mar.2020. 

disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-

geral6681/false. Acesso em: 12 set. 2020. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Ação Declaratória de Constitucionalidade. 

ADC 19/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgado em: 09 fev.2012. Publicado em 29 

abr.2014. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5719497. Acesso 

em 15 dez.2018. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Habeas Corpus. HC 106212/MS. Rel. Min. 

Marco Aurélio. Julgado em: 24 mar.2011. Publicado em 13 jun.2011. Disponível em:  

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur193619/false . Acesso em 15 dez.2018. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. Recurso Especial. Alteração de 

Registro Público. REsp 1860649/SP. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgado em 

12 de maio de 2020. Publicado em 18 de maio de 2020.  

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Provimento n. 73, de 28/06/2018. Permite 

alteração do prenome e do gênero nos assentamentos de nascimento e casamento das 

pessoas transgênero. https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2018/06/434a36c27d599882610e933b8505d0f0.pdf. Acesso em: 12 

set.2020 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 175, de 13/05/2013. Proíbe os 

Cartórios de todo Brasil a negativa de realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo 

e de converter em casamentos as uniões estáveis homoafetivas. Disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2013/07/resolucao_175_14052013_16052013105518.pdf . Acesso em: 

02 jun.2020. 

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial 

da União: Brasília, DF, 11 jan.2002.  

BUTLER, Judith. Atos performáticos de Gênero e a formação do gênero: um ensaio 

sobre fenomenologia e teoria feminista. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de. (org). 

Pensamento Feminista: Conceitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo. 

2019. p. 213-230. 

BUTLER, Judith. Conferência Magna proferida em 09 de setembro de 2015 no I 

Seminário Queer. São Paulo, 2015 (1h35m06s). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=TNXxRsOVjSY.  Acesso em: 26 out. 2020. 

CASTRO, Mary Garcia. Temas persistentes e enfoques emergentes. Resgatando o 

conceito de patriarcado em gênero. In: ARILHA, Margareth et al. (orgs.). Diálogos 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoTematica/anexo/CTJ_Direitos_Humanos.pdf.%20%20Acesso%20em%2005%20dez.2018.
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoTematica/anexo/CTJ_Direitos_Humanos.pdf.%20%20Acesso%20em%2005%20dez.2018.
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral6681/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral6681/false
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5719497
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur193619/false
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2018/06/434a36c27d599882610e933b8505d0f0.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2018/06/434a36c27d599882610e933b8505d0f0.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2013/07/resolucao_175_14052013_16052013105518.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2013/07/resolucao_175_14052013_16052013105518.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TNXxRsOVjSY


159 
 

transversais em gênero e fecundidade. Campinas: Librum Editora, Associação 

Brasileira de Estudos Populacionais, 2012. p. 131-146 

CIDH - COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, Maria da 

Penha Maia Fernandes v. Brasil. Informe 54/01, caso 12.051, 16 abr. 2001. 

Disponível em: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm. Acesso em: 

20 set.2020. 

CLAM – Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos. Orientação 

Sexual na CID-11 [Página eletrônica]. Publicada em: 21/10/2014. Disponível em: 

http://www.clam.org.br/noticias-clam/conteudo.asp?cod=11863. Acesso em: 05 

Mar.2020. 

COLLING, Leandro. Gênero e sexualidade na atualidade. Salvador: UFBA. Instituto 

de Humanidades, Artes e Ciências; Superintendência de Educação à Distância, 2018. 

Disponível em:  https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/30887. Acesso em: 03 set.2020 

COLLINS, Patricia Hill. Se perdeu na tradução? Feminismo negro, interceccionalidade 

e política emancipatória. Parágrafo, jan/jun.2017, v. 5, n. 1, p. 06-17. Disponível em: 

<http://revistaseletronicas.fiamfaam.br/index.php/recicofi/article/view/559/506 

CONFERÊNCIA EPISCOPAL PERUANA. A ideologia de Gênero: Seus Perigos e 

Alcances. Tradução Apostolado Veritatis Splendor – C.D.T, 2008. Disponível em: 

https://www.veritatis.com.br/a-ideologia-do-genero-seus-perigos-e-alcances/. Acesso 

em: 04 fev. 2020. 

CNJ – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Perfil sociodemocráfico dos 

magistrados brasileiros (2018). Relatório Técnico. Brasília, 2018. Disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2011/02/5d6083ecf7b311a56eb12a6d9b79c625.pdf, Acesso em 09 jun. 

2020. 

CORTEIDH – CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Parecer 

Consultivo OC-24/17 [Relatório Técnico], San José, 2017. Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_por.pdf>. Acesso em: 02/06/2020. 

COSTA, Ana Alice Alcântara. As donas no poder. mulher e política na Bahia. 

Salvador: NEIM/ALBa, 1998. Disponível em 

http://www.neim.ufba.br/site/arquivos/file/donasnopoder.pdf. Acesso em: 06 mar.2018. 

COSTA, Judith Martins. Individuo, Pessoa, Sujeito de Direitos: Contribuições 

Renascentistas para uma História dos Conceitos Jurídicos. Cadernos do PPG em 

Direito UFRGS [on line], v.06, n. 07 e 08, p. 13-49, 2007. Disponível em: 

https://seer.ufrgs.br/ppgdir/article/view/51944. Acesso em: 25 nov.2018. 

CRENSHAW, Kimberle. A interseccionalidade na discriminação de Raça e Gênero. 

Anais do Painel Cruzamento Raça e Gênero, s.d., p. 07-16. Disponível em:  

http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/09/Kimberle-

Crenshaw.pdf. Acesso em: 25 nov.2018. 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm
http://www.clam.org.br/noticias-clam/conteudo.asp?cod=11863
https://www.veritatis.com.br/a-ideologia-do-genero-seus-perigos-e-alcances/
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/5d6083ecf7b311a56eb12a6d9b79c625.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/5d6083ecf7b311a56eb12a6d9b79c625.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_por.pdf
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/09/Kimberle-Crenshaw.pdf
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/09/Kimberle-Crenshaw.pdf


160 
 

CUNHA, Leandro Reinaldo da. Identidade e Redesignação de Gênero: aspectos da 

personalidade, da família e da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015 

CUNHA, Leandro Reinaldo da. A proteção constitucional da identidade de gênero. In: 

CUNHA JÚNIOR, Dirley da (org. et al). Os 30 anos da Constituição Federal de 1988. 

Salvador: Paginæ, 2018, p. 75-90. Disponível em: 

https://www.academia.edu/37706800/A_prote%C3%A7%C3%A3o_constitucional_da_

identidade_de_g%C3%AAnero. Acesso em: 20 dez.2018 

CUNHA, Leandro Reinaldo da. Direitos dos transgêneros sob a perspectiva europeia. In 

Debater a Europa. Jul-dez.2018. n. 19, p. 47-56 (Dossier: Que desafios à Cidadania 

Europeia no Século XXI?). Universidade de Coimbra. Disponível em: 

https://www.academia.edu/36479011/Direitos_dos_transg%C3%AAneros_sob_a_persp

ectiva_eu ropeia_ou_Transgender_s_rights_under_european_view. Acesso em: 12 

dez.2018. 

CURIEL, Ochy. Construindo metodologias feministas a partir do feminismo decolonial. 

In: HOLLANDA, Heloísa Buarque (org.). Pensamento feminista: perspectivas 

decoloniais. 1 Ed., Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020, p. 120-139. 

DANZIGER, Shai; LEVAV, Jonathan; AVNAIM-PESSO, Liora. Extraneous factors in 

judicial decisions. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 108, n. 17, p. 

6889-6892, 2011. 

DE GOUGES. Declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Tradução não 

conhecida. [Documento eletrônico], s.d. [1791]. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-

cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-

1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html. . Acesso em 20 jun. 

2020.  

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Novas subjetividades na pesquisa histórica feminista: 

uma hermenêutica das diferenças. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de. (org). 

Pensamento Feminista Brasileiro: Formação e Contexto. Rio de Janeiro: Bazar do 

Tempo. 2019, p. 357-369. 

DUARTE, Constância Lima. Feminismo: uma história a ser contada.  In: ARRUDA, 

Angela et ali (orgs.). Pensamento Feminista Brasileiro: contexto e formação. Rio de 

Janeiro: Bazar do Tempo, 2019, p. 25-47. 

DURKHEIM, Emile. As Regras do Método Sociológico. Paulo Neves (Trad), 3. ed., 

Martins Fontes, São Paulo, 2007. 

ENGELS, Friedrich. A origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. 

Leandro Konder (trad.), 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984. 

FACIO Montejo, Alda. Cuando el género suena cambios trae (una metodología para 

el análisis de género del fenómeno legal). San José: C.R.: Ilanud, 1992 

FACIO Montejo, Alda e FRIES, Lorena. Feminismo, Gênero y Patriarcado. Revista 

sobre Enseñanza del Derecho de Buenos Aires. Ano 3, Número 6, 2005, p. 259-294.  

https://www.academia.edu/37706800/A_prote%C3%A7%C3%A3o_constitucional_da_identidade_de_g%C3%AAnero
https://www.academia.edu/37706800/A_prote%C3%A7%C3%A3o_constitucional_da_identidade_de_g%C3%AAnero
https://www.academia.edu/36479011/Direitos_dos_transg%C3%AAneros_sob_a_perspectiva_eu%20ropeia_ou_Transgender_s_rights_under_european_view
https://www.academia.edu/36479011/Direitos_dos_transg%C3%AAneros_sob_a_perspectiva_eu%20ropeia_ou_Transgender_s_rights_under_european_view
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html


161 
 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Raquel Ramalhete 

(Trad). Petrópolis: Vozes, 1987.  

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber. Maria Thereza 

da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque (Trad). 13. ed. Rio de Janeiro: 

Edições Graal, 1988.  

FORTES, Isabel. A performance como linguagem: corpo, ato, gênero e sujeito. Ágora. 

Rio de Janeiro, maio/agosto/2020, v. XXIII, n. 2, p. 44-50. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

14982020000200044&lng=en&nrm=iso. Acesso em 08 Set. 2020 

GARCIA, Maria. Constitucionalismo e a Condição Feminina Mulher, Feminino de 

Homem (Art. 5º, I). In.: Fachin, Melina Girardi; Barbosa, Estefânia Maria de Queiroz; 

Silva, Christiane Oliveira Peter da (Org.). Constitucionalismo Feminista. Salvador, 

JusPodivm, 2018. 

GOLD, Stephen Jay. A Falsa Medida do Homem - Valter Léllis Siqueira (Trad.) - 

Martins Fontes, São Paulo, 1991. 

GOMES, Luiz Flávio. Juiz e preconceitos: os códigos ocultos dos juízes. JUSBRASIL 

[Postagem de blog], 2012. Disponível em: 

https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121931251/juizes-e-preconceitos-os-

codigos-ocultos-dos-juizes. Acesso em: 09 jun. 2020. 

GONTIJO, Fabiano de Souza. Biologia, Direito, Perspectiva Queer e Intersexualidade. 

Teoria Jurídica Contemporânea. V. 3, n. 1, janeiro-junho.2018, pp. 120-139. 

Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/rjur/article/view/18105. Acesso em: 03 

set.2020 

HARAWAY, Donna. Saberes Localizados: a questão da ciência para o feminismo e o 

privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu, n. 05, 1995, p. 07-41. Disponível em: 

<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773>. Acesso 

em: 02 set. 2020. 

HART, H. L. A. O Conceito de Direito. Marcel o Brandão Cipolla (trad.).São Paulo: 

Editora WMF Martins Fontes, 2009. 

HOOKS, Bell. Não sou eu uma mulher. Mulheres negras e feminismo. Bhuvi Libanio 

(Trad). Rosa dos Tempos, Rio de Janeiro: 2019. 

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Outras formas de trabalho 2018. Rio de 

Janeiro, 2019. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101650_informativo.pdf. Acesso 

em: 30 mai.2020 

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Atlas da Violência 

2018. Rio de Janeiro: Ipea/FBSP, 2018. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atlas

_da_violencia_2018.pdf. Acesso em 30 nov. 2018. 

https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121931251/juizes-e-preconceitos-os-codigos-ocultos-dos-juizes
https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121931251/juizes-e-preconceitos-os-codigos-ocultos-dos-juizes
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101650_informativo.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atlas_da_violencia_2018.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atlas_da_violencia_2018.pdf


162 
 

IPG - INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO. Violência contra a mulher em dados. 

[Plataforma digital], 2018. Disponível em: 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/category/feminicidio/. 

Acesso em 30 nov. 2018. 

JARAMILLO, Isabel Cristina. La crítica feminista al derecho, estudio preliminar. In: 

WEST, Robin, Género y teoría del derecho, Bogotá: Siglo de Hombres Editores, 

Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Ediciones Uníandes, Instituto 

Pensar, 2000, pp. 27-66. 

JESUS, Jaqueline Gomes de. Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e 

termos. Guia técnico sobre pessoas transexuais, travestis e demais transgêneros para 

formadores de opinião. 2.ed. Brasília: Escritório de Direitos Autorais da Fundação 

Biblioteca Nacional – EDA/FBN, 2012.  

JUNQUEIRA, Rogério Diniz. “Ideologia de gênero”; a gênese de uma categoria 

reacionária – ou: a promoção de direitos humanos se tornou uma “ameaça à família 

natural”? In: RIBEIRO, Paula Cristina Costa e MAGALHÃES, Joanalira Corpes. 

Debates contemporâneos sobre Educação e sexualidade. Rio Grande: Ed. da FURG, 

2017, pp. 25-52. 

KANT, Immanuel. [OBS] Observações Sobre o Sentimento do Belo e do Sublime. Ensaio 

Sobre as Doenças Mentais.  Vinícius de Figueiredo (Trad.). São Paulo: Papirus, 1993. 

KEMP, Peter. Du Bon Usage de L’idée de Dignité. Diogène. Universitaires de France. n. 

253, pp. 91-96. Disponível em: https://www.cairn.info/revue-diogene-2016-1-page-

91.htm. Acesso em: 28 out.2020 

KETZER, Patrícia. Como pensar uma Epistemologia Feminista? Surgimento, 

repercussões e problematizações. Revista de Filosofia Argumentos, Fortaleza, 

jun/dez.2017, ano 9, n. 18. Disponível em: 

http://www.periodicos.ufc.br/argumentos/article/view/31031/71650. Acesso em 08 Mar. 

2020. 

KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Perspectiva, 

1998 

LANA, Cecília. Lugar de Fala, enquadramento e valores no caso Ângela Diniz. 

Anagrama, São Paulo, v. 3, n. 4, 14 abr.2010, p. 1-12, Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/anagrama/article/view/35449. Acesso em 20 de setembro de 

2020.  

LAURENTI, Ruy. Homossexualismo e a Classificação Internacional de Doenças. Rev. 

Saúde Pública, São Paulo, v. 18, n. 5, p. 344-347, out. 1984. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89101984000500002&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 04 jun. 2020. 

LAURETIS, Tereza de. A tecnologia de gênero. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de. 

(org). Pensamento Feminista: Conceitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do 

Tempo. 2019a, p. 121-155. 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/category/feminicidio/
https://www.cairn.info/revue-diogene-2016-1-page-91.htm
https://www.cairn.info/revue-diogene-2016-1-page-91.htm
http://www.periodicos.ufc.br/argumentos/article/view/31031/71650


163 
 

LAURETIS, Teresa de. Teoria Queer, 20 anos depois: identidade, sexualidade e 

política. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de. (org). Pensamento Feminista: 

Conceitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo. 2019b, p. 397-409. 

LEITE, Maria de Paula. Gênero e Trabalho no Brasil: os Desafios da Desigualdade. 

Revista Ciências do Trabalho, n. 8, Agosto. 2017, p. 45-60. 

LERNER, Gerda. A criação do patriarcado. São Paulo: Cultrix, 2019. 

LIPTAK, Adam. Another factor said to sway judges to rule for womens right: a 

daughter. The New York Times [documento eletrônico], publicado em 16 de junho de 

2014. Disponível em: https://www.nytimes.com/2014/06/17/us/judges-with-daughters-

more-often-rule-in-favor-of-womens-rights.html?src=twrhp&_r=. Acesso em 09 jun. 

2020. 

MILLS, Charles. W. O Contrato de Dominação, Meritum, Belo Horizonte, v. 8, n. 2, p. 

15-70, jul./dez. 2013. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4082973/mod_resource/content/1/contrato%2

0de%20domina%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 15/01/2020. 

MONTAÑEZ, Nilda Garay. Constitucionalismo Feminista: Evolución de lós derechos 

fundamentales em El constitucionalismo oficial. In: DE LES CORTS, Mesa. Igualdad 

y democracia: El gênero como categoria de análisis jurídico. Estudios em 

Homenaje a La Professora Julia Sevilla Merino. España: Corts Valencianes, 2014 p. 

267-279. Disponível em: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/42723/1/2014_Garay_Constitucionalismo-

feminista.pdf Acesso em: 24 out. 2018. 

MONTESQUIEU. O espírito das leis. Martins Fontes, 2000. 

NJERI, Aza e RIBEIRO, Katiúscia. Mulherismo Africana: práticas na diáspora 

brasileira. Currículo sem Fronteiras, v. 19, n. 2, maio/ago. 2019, p. 595-608 

Disponível em:  https://www.semanticscholar.org/paper/Mulherismo-Africana%3A-

pr%C3%A1ticas-na-di%C3%A1spora-Njeri-

Ribeiro/eb047c353656d0fe6d64e2f23db37470e5486372?p2df. Acesso em: 01 

Ago.2020. 

OAKLEY, A. Sexo e gênero. Feminismos. 2016; 4(1):64-71. Disponível em: 

http://www.feminismos.neim.ufba.br/index.php/revista/article/view/393/216. Acesso 

em: 01 Jun. 2020. 

ONU. Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a 

Mulher - Pequim, 1995. Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/wp-

content/uploads/2015/03/declaracao_pequim1.pdf. Acesso em: 08 FEv.2020 

OKIN, Susan Moller. Gênero, o Público e o Privado. Estudos Feministas. 

Florianópolis, maio-agosto. 2008, 16(2), p. 305/332. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2008000200002. 

Acesso em: 06. Mar. 2020. 

OLSEN, Frances. El sexo del derecho. SANTAMARIA, Ramiro Ávila; SALGADO, 

Judith e VALLADARES, Lola (Orgs.). El género em el Derecho: Ensayos Críticos. 

https://www.nytimes.com/2014/06/17/us/judges-with-daughters-more-often-rule-in-favor-of-womens-rights.html?src=twrhp&_r=
https://www.nytimes.com/2014/06/17/us/judges-with-daughters-more-often-rule-in-favor-of-womens-rights.html?src=twrhp&_r=
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4082973/mod_resource/content/1/contrato%20de%20domina%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4082973/mod_resource/content/1/contrato%20de%20domina%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/42723/1/2014_Garay_Constitucionalismo-feminista.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/42723/1/2014_Garay_Constitucionalismo-feminista.pdf
http://www.feminismos.neim.ufba.br/index.php/revista/article/view/393/216
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/03/declaracao_pequim1.pdf
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/03/declaracao_pequim1.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2008000200002


164 
 

Equador: Ministério da Justicia y Derechos Humanos, 2009. P. 137-156 Disponível em: 

https://www.oas.org/en/sedi/dsi/docs/genero-derecho_12.pdf. Acesso em: 08 mar.2020 

PATEMAN, Carole. AVANCINI, Marta (Trad.). O Contrato Sexual. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1993 

PAINEL INTERNACIONAL DE ESPECIALISTAS EM LEGISLAÇÃO 

INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, ORIENTAÇÃO SEXUAL E 

IDENTIDADE DE GÊNERO. Princípios de Yogyakarta. Princípios sobre a 

aplicação da legislação internacional de Direitos Humanos em relação à orientação 

sexual e identidade de gênero. Tradução Jones de Freitas, Yogyakarta, 2007. 

Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/gays/principios_de_yogyakarta.pdf. Acesso em: 28 

nov.2018 

PETIT, Cristina Molina. Dialética Feminista de La Ilustración. Barcelona: Anthropos, 

1994 

PITKIN, Hanna Fenichel. Representação: palavras, instituições e ideias. Lua Nova, São 

Paulo, n. 67, 2006, pp. 15-47. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

64452006000200003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 27 de outubro de 2020. 

PONTES, Ana Carolina Amaral de. Fontes do Direito e o Processo Histórico de 

Silenciamento das Mulheres: Reinvenção do Direito e Não Subalternização. In: DE 

PONTES, Ana Carolina Amaral. et. ali. (orgs.). Manual Jurídico Feminista. Belo 

Horizonte: Letramento; Casa do Direito, 2019., pp. 121-174.  

PRECIADO, Beatriz. Multidões queer: notas para uma política dos "anormais". Rev. 

Estud. Fem., Florianópolis, v. 19, n. 1, pág. 11-20, abril de 2011. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

026X2011000100002&lng=en&nrm=iso. acesso em 02 de setembro de 

2020.  https://doi.org/10.1590/S0104-026X2011000100002 

RAGO, Margareth. Epistemologia Feminista, Gênero e História. In: PEDRO, Joana; 

GROSSI, Miriam (Orgs.). Masculino, feminino, plural. Florianópolis: Ed. Mulheres., 

1998. Disponível em: 

http://projcnpq.mpbnet.com.br/textos/epistemologia_feminista.pdf. Acesso em: 08 mar. 

2020. 

RICH, Adrienne. Heterossexualidade compulsória e existência lésbica. Bagoas-Estudos 

gays: gêneros e sexualidades, v. 04, n. 05, 27 nov.2010, p. 17-44. Disponível em: 

https://periodicos.ufrn.br/bagoas/article/view/2309/1742. Acesso em 04  jun.  2020. 

RIO DE JANEIRO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, Rel. Des. 

Wilson Marques, Julg. Em 29/09/1999. Revista de Direito do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro, n° 41, p. 184-187. 

ROSA, Cristiano Eduardo da e SOUZA, Jane Felipe. Descobertas Femininas sobre 

scripts de gênero: o processo de montação em ser/se fazer drag queen. VII Seminário 

Corpo, Gênero e Sexualidade, Rio Grande do Sul, 2018. Disponível em:  

https://7seminario.furg.br/images/arquivo/85.pdf. Acesso em: 12 set. 2020. 

https://www.oas.org/en/sedi/dsi/docs/genero-derecho_12.pdf
http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/gays/principios_de_yogyakarta.pdf
https://doi.org/10.1590/S0104-026X2011000100002
http://projcnpq.mpbnet.com.br/textos/epistemologia_feminista.pdf
https://periodicos.ufrn.br/bagoas/article/view/2309/1742


165 
 

RUBIN, Gayle. O tráfico de mulheres: Notas sobre a “Economia Política” do Sexo.  

Christine Rufino Dabat, Edileusa Oliveira da Rocha e Sonia Corrêa (trad.). Recife: Ed. 

SOS Corpo, 1993. Disponível em: 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1919?show=full. Acesso  

em  04  jun.  2020. 

RUBIN, G. e BUTLER, J. (2016). Tráfico sexual – entrevista. Cadernos Pagu, (21), 

2003, 157-209. Disponível em: 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8644617. Acesso  

em  04  jun.  2020. 

SABADELL, Ana Lúcia. Reflexões sobre a Metodologia na História do Direito. Revista 

Cadernos de Direito, v. 2, n. 04, 2003, não paginado. Disponível em: 

https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cd/article/view/718/251. 

Acesso em: 30 mar.2020. 

SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero, patriarcado e violência. 2ª Ed. São Paulo: Editora 

Fundação Perseu Abramo, 2004. 

SAFFIOTI, Heleieth I. B. Violência de Gênero: o lugar da práxis na construção da 

subjetividade. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de. (org). Pensamento Feminista: 

Conceitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo. 2019. p. 139-161.    

SALGADO, Giseli Mascarelli. Epistemologia Feminista do Direito. In PONTES, Ana 

Carolina Amaral de et ali. (orgs.). Manual Jurídico Feminista. Belo Horizonte: 

Letramento; Casa do Direito, 2019.  

SALGADO, Judith. Género y derechos humanos. In: SANTAMARIA, Ramiro Ávila. 

SALGADO, Judith e VALLADARES, Lola (Orgs.). El género em el Derecho: 

Ensayos Críticos. Quito (Ecu): Ministério da Justicia y Derechos Humanos, 2009, p. 

165-180 Disponível em: <https://www.oas.org/en/sedi/dsi/docs/genero-

derecho_12.pdf> Acesso em: 08 mar.2020 

SANTOS, Boaventura de Souza. Uma concepção multicultural de direitos 

humanos. Lua Nova,  São Paulo ,  n. 39, p. 105-124, 1997. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

64451997000100007&lng=en&nrm=iso. Acesso em:  10 mar. 2020.  

SANTOS, Marina França. A construção do corpo da(s) mulher(ES) nos discursos de 

interpretação e aplicação jurídicas.  Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 65, 

pp. 549 - 582, jul./dez. 2014. Disponível em: 

https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/1664. Acesso em: 02 

dez. 2018. 

SANTOS, Marina França. Teorias Feministas do Direito: Contribuições a uma visão 

crítica do Direito. In: Congresso Nacional do CONPEDI – UFMG/FUMEC/Dom 

Helder Câmara, XXIV, 2015, Belo Horizonte. Anais de Filosofia do Direito I, Belo 

Horizonte: CONPEDI, 2015. p. 294-310. 

SARDENBERG, Cecília M. B., Caleidoscópios de Gênero: Gênero e 

interseccionalidades na dinâmica das relações sociais. Mediações, Londrina, v. 20, n. 2, 

p. 56-96, jul/dez.2015. Disponível em: 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1919?show=full
https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cd/article/view/718/251
https://www.oas.org/en/sedi/dsi/docs/genero-derecho_12.pdf
https://www.oas.org/en/sedi/dsi/docs/genero-derecho_12.pdf
https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/article/view/1664


166 
 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/24125. Acesso em: 03 

set. 2020. 

SARDENBERG, C. M. B. O pessoal é político: conscientização feminista e 

empoderamento de mulheres. Inclusão Social, v. 11, n. 2, 2018. Disponível em: 

http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/80459. Acesso em: 26 out. 2020. 

SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Atlas. 2013.  

SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. In: HOLLANDA, 

Heloísa Buarque de. (org). Pensamento Feminista: Conceitos Fundamentais. Rio de 

Janeiro: Bazar do Tempo. 2019. p. 49-80 

SCOTT, Joan. Fantasias do Milênio: O Futuro do Gênero no Século XXI. Cadernos de 

Gênero e Tecnologia, Curitiba, v. 12, n. 39, p. 319-339, jan/jun. 2019. Disponível em: 

https://periodicos.utfpr.edu.br/cgt/article/view/10231. Acesso em: 07 set. 2020. 

SEN, Amartya. A ideia de Justiça. Denise Bottmann; Ricardo Doninelli Mendes 

(trad.). São Paulo: Companhia das Letras. 2011. 

SENKEVICS, Adriano Souza e POLIDORO, Juliano. Corpo, Gênero e Ciência: na 

interface entre biologia e sociedade. Revista de Biologia da USP. São Paulo, v. 9, n. 1, 

2012, p. 16-21, Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/revbiologia/article/view/108728. Acesso em: 02 Mar. 2020. 

SILVA, Salete Maria da, Contribuições para a Incorporação da Perspectiva de Gênero 

no Parlamento. Interfaces Científicas, Aracaju: Fev.2015, Vol. 03, n. 02, p. 29-42. 

https://periodicos.set.edu.br/index.php/direito/article/view/2110/1094. Acesso em: 

02/11/2019. 

SILVA, Salete Maria da, Feminismo Jurídico: uma introdução. Cadernos de Gênero e 

Diversidade, 2018, Vol. 04, n. 01, 

https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/25806. Acesso em: 

10/10/2019. 

SILVA, Salete Maria da. Eleições 2018: o lugar das mulheres nas chapas majoritárias. 

Cadernos de Gênero e Diversidade. 2018, V.4, n. 4. Disponível em 

https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/29349. Acesso em 

10/05/2019 

SMART, Carol. La teoría feminista y el discurso jurídico. In: BIRGIN, Haydée (Org.). 

El Derecho en el Género y el Género en el Derecho. Buenos Aires: Ed. Biblos, 2000, 

p. 31-72. Disponível em: 

http://derechopublico.pbworks.com/w/file/fetch/58932808/Carol%20Smart%20-

%20El%20Derecho%20en%20el%20G%C3%A9nero%20y%20el%20G%C3%A9nero

%20en%20el%20Derecho%20Pg%2031%20a%2072.pdf. Acesso em: 11 mar. 2020. 

TEDESCHI, Losandro Antonio; COLLING, Ana Maria. Os direitos Humanos e as 

Questões de Gênero. Revista da Faculdade de História e do Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade de Goiás. n.3, V.19, 2014. P. 33-57. 

http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/80459
http://www.revistas.usp.br/revbiologia/article/view/108728
https://periodicos.set.edu.br/index.php/direito/article/view/2110/1094
https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/25806
https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/29349
http://derechopublico.pbworks.com/w/file/fetch/58932808/Carol%20Smart%20-%20El%20Derecho%20en%20el%20G%C3%A9nero%20y%20el%20G%C3%A9nero%20en%20el%20Derecho%20Pg%2031%20a%2072.pdf
http://derechopublico.pbworks.com/w/file/fetch/58932808/Carol%20Smart%20-%20El%20Derecho%20en%20el%20G%C3%A9nero%20y%20el%20G%C3%A9nero%20en%20el%20Derecho%20Pg%2031%20a%2072.pdf
http://derechopublico.pbworks.com/w/file/fetch/58932808/Carol%20Smart%20-%20El%20Derecho%20en%20el%20G%C3%A9nero%20y%20el%20G%C3%A9nero%20en%20el%20Derecho%20Pg%2031%20a%2072.pdf


167 
 

Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/historia/article/view/32992. Acesso em 07 

dez. 2018.  

VALENTE, Virgínia Vargas. Una reflexión feminista de la ciudadanía. Estudos 

Feministas. 2º semestre 2000, Ano 8, p. 170-190. Disponível em 

http://www.ieg.ufsc.br/admin/downloads/artigos/16112009-042125valente.pdf. Acesso 

em 09 jun. 2019. 

WEST, Robin. Género y Teoría del Derecho. Bogotá: Ediciones Uniandes, Instituto 

Pensar, Siglo del Hombre Editores, 2000. 

WILLIAMS, Joan. Igualdad sin discriminación. SANTAMARIA, Ramiro Ávila; In 

SALGADO, Judith e VALLADARES, Lola (Orgs.). El género em el derecho: Ensayos 

Críticos. Equador: Ministério da Justicia y Derechos Humanos, 2009. P. 257-284. 

Disponível em: https://www.oas.org/en/sedi/dsi/docs/genero-derecho_12.pdf. Acesso 

em: 10 mar. 2020. 

WITTIG, Monique. Não se nasce mulher. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de. (org). 

Pensamento Feminista: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo. 

2019. p. 83-92 

ZAFIROPOULOS, Markos. A teoria freudiana da feminilidade: de Freud a Lacan. 

Periódicos Eletrônicos em Psicologia. Reverso, Belo Horizonte, set. 2009, v. 31, n. 

58,  p. 15-24. Disponível em 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

73952009000200002&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 02 dez. 2018. 

 

https://www.revistas.ufg.br/historia/article/view/32992
http://www.ieg.ufsc.br/admin/downloads/artigos/16112009-042125valente.pdf
https://www.oas.org/en/sedi/dsi/docs/genero-derecho_12.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-73952009000200002&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-73952009000200002&lng=pt&nrm=iso

