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Às mulheres. Àquelas que vieram antes e se 

foram, àquelas que aqui estão, àquelas 

que vierem depois. Àquelas que não 

são vistas. À todas nós, mulheres. 
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RESUMO: Diante da nova dinâmica social, política e econômica do 

mundo globalizado, intelectuais de diversas áreas começam a apontar 

para uma nova racionalidade de mundo, que aos poucos se instala, 

reformulando o que se entende por neoliberalismo. A partir do anos 

1980, autores “subalternos” buscam construir conhecimento voltado 

para as realidades marginalizadas dos países periféricos, na tentativa de 

compreender tais cenários contados não exclusivamente por aqueles de 

onde seu local de fala e epistemologia seja o do norte global. Estes se 

encaixam nos estudos pós-coloniais. Nos anos de 1990, surgem os 

autores de(s)coloniais, que seguindo o nexo dos primeiros visam a 

discorrer sobre o colonialismo e colonialidade, aferindo-nos ainda como 

espaço colonial. A perspectiva dos estudos de(s)coloniais é a de que 

possamos discernir sobre a nossa própria realidade, que, para além dessa 

produção do conhecimento vista de fora, elaboremo-nos pela ótica de 

dentro. No interior deste viés, surge o feminismo decolonial, e aqui se 

insere a questão das mulheres. Dão-se, em certas conjunturas e pontos 

do globo, manifestações de mulheres de todo tipo buscando reivindicar 

direitos e espaços. Erguem-se as feministas. De mulher passa-se a 

mulheres. Existem contextos, realidades, e mulheres diferentes, 

portanto, feminismos diferentes. Esse é um dos pontos do feminismo 

decolonial. Dentro de toda esta tela, existe o campo do Direito, que 

perpassa todos os outros. Configurando-se como uma área endurecida e 

um campo conservador, desenvolve-se na lógica autoritária e colonial – 

não poderia ser ao contrário. Deste modo, o objetivo geral da pesquisa é 

o de analisar as legislações referentes às mulheres no Brasil após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 até 2018, no intuito de 

verificar se correspondem a uma perspectiva feminista decolonial, tendo 

em vista a nova racionalidade neoliberal. Pesando o recorte temporal 

proposto e as categorias elencadas pela teoria feminista decolonial, o 

tema se delimita na análise de um conjunto de legislações federais 

elaboradas e direcionadas principalmente para as mulheres no país, 

concomitantemente com aquelas materiais codificadas, quais sejam: 

Constituição Federal de 1988; Código Penal; Códigos Civis de 1916 e 

2002; e Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. A pesquisa tem 

como tem como objetivos específicos: (a) estudar a crítica ao 

neoliberalismo aliada aos estudos de(s)coloniais e à perspectiva dos 

feminismos, sobretudo pelo viés feminista decolonial; (b) explorar as 

legislações referentes às mulheres no recorte temporal entre 1988 e 

2018; (c) analisar as teorias propostas correlacionando com as 

legislações levantadas. Expondo os limites e características próprias de 

nosso país, verifica-se a insuficiência do ordenamento jurídico estudado 



 

 

para responder a pluralidade de mulheres, entretanto, tendo em vista a 

facticidade que nos toma, infere-se a necessidade de conservar aquilo 

que já está garantido.  

Palavras-chave: Direito. De(s)colonialidade. Feminismos. Mulheres. 

Neoliberalismo. Teoria Feminista Decolonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN: Ante la nueva dinámica social, política y económica del 

mundo globalizado, intelectuales de diversas áreas comienzan a apuntar 

hacia una nueva racionalidad de mundo, que poco a poco se instala, 

reformulando lo que se entiende por neoliberalismo. A partir de los años 

1980, autores "subalternos" buscan construir conocimiento orientado 

hacia las realidades marginadas de los países periféricos, en el intento de 

comprender tales escenarios contados no exclusivamente por aquellos 

de donde su lugar de habla y epistemología sea el del norte global. Estos 

se encajan en los estudios post-coloniales. En los años 1990, surgen los 

autores de(s)coloniales, que siguiendo el nexo de los primeros apuntan a 

discurrir sobre el colonialismo y la colonialidad, aferéndonos aún como 

espacio colonial. La perspectiva de los estudios de(s)coloniales es la de 

que podamos discernir sobre nuestra propia realidad, que, más allá de 

esa producción del conocimiento vista desde afuera, nos elaboramos por 

la óptica de dentro. En el interior de este sesgo, surge el feminismo 

decolonial, y aquí se inserta la cuestión de las mujeres. Se dan, en 

ciertas coyunturas y puntos del globo, manifestaciones de mujeres de 

todo tipo buscando reivindicar derechos y espacios. Se levantan las 

feministas. De mujer se pasa a las mujeres. Hay contextos, realidades, y 

mujeres diferentes, por lo tanto, diferentes feminismos. Este es uno de 

los puntos del feminismo decolonial. Dentro de toda esta pantalla, existe 

el campo del Derecho, que atravesa a todos los demás. Al configurarse 

como un área endurecida y un campo conservador, se desarrolla en la 

lógica autoritaria y colonial - no podría ser al revés. De este modo, el 

objetivo general de la investigación es el de analizar las legislaciones 

referentes a las mujeres en Brasil tras la promulgación de la 

Constitución Federal de 1988 hasta 2018, con el fin de verificar si 

corresponden a una perspectiva feminista decolonial, teniendo en vista 

la nueva racionalidad neoliberal. El tema se delimita en el análisis de un 

conjunto de legislaciones federales elaboradas y dirigidas 

principalmente a las mujeres en el país, concomitantemente con aquellas 

materiales codificadas, que sean: Constitución Federal de 1988; Código 

Penal; Códigos Civil de 1916 y 2002; y Consolidación de las Leyes del 

Trabajo - CLT. La investigación tiene como objetivos específicos: (a) 

estudiar la crítica al neoliberalismo aliada a los estudios de(s)coloniales 

y la perspectiva de los feminismos, sobre todo por el sesgo feminista 

decolonial; (b) explorar las legislaciones referentes a las mujeres en el 

recorte temporal entre 1988 y 2018; (c) analizar las teorías propuestas 

correlacionando con las legislaciones planteadas. Exponiendo los límites 

y características propias de nuestro país, se verifica la insuficiencia del 

ordenamiento jurídico estudiado para responder a la pluralidad de 



 

 

mujeres, sin embargo, teniendo en cuenta la facticidad que nos toma, se 

infiere la necesidad de conservar aquello que ya está garantizado. 

Palabras clave: Derecho. De(s)colonialidad. Feminismos. Mujeres. 

Neoliberalismo. Teoría Feminista Decolonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT: Faced with the new social, political and economic 

dynamics of the globalized world, intellectuals from different areas 

begin to point to a new rationality of the world, which gradually 

establishes itself, reformulating what is meant by neoliberalism. From 

the 1980s, "subaltern" authors seek to build knowledge geared to the 

marginalized realities of the peripheral countries, in an attempt to 

understand such scenarios counted not exclusively by those from which 

their place of speech and epistemology is the global north. These fit into 

postcolonial studies. In the years of 1990, the de(s)colonials authors, 

who following the nexus of the first are aimed at discussing colonialism 

and coloniality, are still seen as colonial space. The perspective of 

de(s)colonials studies is that we can discern about our own reality, 

which, beyond this production of knowledge seen from the outside, let 

us elaborate from the perspective of the inside. Within this bias, 

decolonial feminism arises, and here the question of women is inserted. 

There are manifestations of women of all kinds, seeking to claim rights 

and spaces, at certain times and places on the globe. Feminists rise. 

From woman to woman. There are contexts, realities, and different 

women, therefore, different feminisms. This is one of the points of 

decolonial feminism. Within this whole canvas, there is the field of 

Law, which runs through all the others. Configuring itself as a hardened 

area and a conservative field, it develops in authoritarian and colonial 

logic - it could not be otherwise. In this way, the general objective of the 

research is to analyze the legislations referring to women in Brazil after 

the promulgation of the Federal Constitution from 1988 to 2018, in 

order to verify if they correspond to a decolonial feminist perspective, in 

view of the new neoliberal rationality. Weighing the proposed temporal 

cut and categories listed by decolonial feminist theory, the theme is 

delimited in the analysis of a set of federal legislations elaborated and 

directed mainly for the women in the country, concomitantly with those 

codified materials, such as: Federal Constitution of 1988; Criminal 

Code; Civil codes of 1916 and 2002; and Consolidation of Labor Laws - 

CLT. The research has as its specific objectives: (a) to study the critique 

of neoliberalism combined with the studies de(s)colonials and the 

perspective of feminisms, especially by the feminist decolonial bias; (b) 

to explore the legislation concerning women in the temporal cut 

between 1988 and 2018; (c) analyze the proposed theories correlating 

with the legislations raised. Exposing the limits and characteristics of 

our country, there is insufficient legal system studied to respond to the 

plurality of women, however, given the facticity that takes us, inferred 

the need to preserve what is already guaranteed. 



 

 

Keywords: Decolonial Feminist Theory. De(s)scoloniality. Feminisms. 

Law. Women. Neoliberalism.  
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INTRODUÇÃO 

 

O neoliberalismo que fartamente foi alvo de debate durante os 

anos 2000 é aquele que ainda se enxerga como uma nova roupagem do 

liberalismo. As análises1 dizem respeito à nova forma de implantação 

econômica ao nível global, a partir dos anos 1970/1980. Aqui no Brasil, 

buscava-se compreender os fenômenos referentes ao governo de 

Fernando Collor de Mello, e, posteriormente, de Fernando Henrique 

Cardoso. A globalização seguia sua agenda neoliberal nos anos 1980, 

enquanto que no Brasil consistia o furor da “redemocratização”, 

resultando na Constituição Federal de 1988, e na promessa dos direitos 

fundamentais.  

Durante a interação constituinte, a lógica deste novo plano 

econômico e político ia se materializando e, cada vez mais, 

incorporando-se ao contexto interno, de forma que, durante os anos de 

19902, a prática de governo foi a de seguir a construção desse citado 

ideário global. Em 2002, diante do cenário que se desenrolava, um 

diferente programa de governo se estabeleceu no país, a partir da eleição 

de Luiz Inácio Lula da Silva, desenvolvendo práticas distintas daquelas 

exclusivamente neoliberalistas, em verdade, em termos gerais, 

culminando numa democracia liberal. Em 2008 o mundo, globalizado, 

sofreu com uma grande crise, que respinga no Brasil, contudo este 

consegue manter-se de certa forma estabilizado.  

Na presença desta nova dinâmica social, intelectuais de diversas 

áreas começam a apontar para uma nova racionalidade de mundo, que 

aos poucos se instala, reformulando o que se entende por neoliberalismo 

e os resultados que dele viriam para as sociedades. De acordo com 

Dardot e Laval, essa nova razão de mundo não mais se limita a planos 

econômicos, mas também políticos no âmbito amplo, e filia-se a uma 

lógica do mercado, em que as pessoas são vistas como empresas. 

                                                 
1 Para saber mais: SANTOS, Marlene de Jesus Silva. Da reforma democrática 

à reversão neoliberal: mudanças na estrutura administrativa brasileira e as 

potencialidades da crise econômica. SER Social, Brasília, v. 12, n. 26, p. 88-

115, jan/jul. 2010. 
2 Para saber mais: GODOIS, Leandro. Direitos fundamentais sociais e 

neoliberalismo no brasil: as contradições entre a promessa emancipatória e 

a(s) política(s) de estado dos anos 1990 e seu impacto na judicialização da 

saúde. XII Seminário Nacional Demandas Sociais e Políticas Públicas na 

Sociedade Contemporânea e Mostra Nacional de Trabalhos Científicos. UNISC. 

ISSN 2447-8229. Edição 2016.  
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Fragmenta-se e se individualiza no nível máximo. O neoliberalismo, 

observado e desenhado a partir principalmente da crise de 2008, atinge o 

íntimo de cada pessoa, individualizando as relações sociais. Espalha-se 

primeiramente pelos Estados Unidos e Europa, para então, de maneira 

contextualizada, atingir as periferias do mundo. Em nossa análise, 

primordialmente Brasil. O cenário atual brasileiro não poderia refletir 

mais nitidamente o que algumas autoras e alguns autores já vêm 

alertando há alguns anos e, dentro de toda esta tela, existe o campo do 

Direito, que perpassa todos os outros.  

A partir do anos 19803, autores “subalternos” buscam construir 

conhecimento voltado para as realidades marginalizadas dos países 

periféricos, na tentativa de compreender tais contextos contados não 

exclusivamente por aqueles de onde seu local de fala e epistemologia 

fosse o do norte global. Estes encaixam-se nos estudos pós-coloniais, 

que buscam verificar as consequências da administração colonial sofrida 

por países que foram invadidos há séculos atrás. Tal produção de 

conhecimento surge a partir de autores vindos da subalternidade, 

contudo, geradas pela localidade do norte global, fundamentalmente 

Estados Unidos.  

Assim, nos anos de 1990, surgem os autores descoloniais, que 

seguindo o nexo dos primeiros visam a discorrer sobre o colonialismo, 

posteriormente o que se entende por colonialidade, quando dos 

resultados, presentes da colonização, aferindo-nos ainda, como espaço 

colonial. Dentre este podem ser citados Aníbal Quijano, Walter 

Mignolo, Ramón Grosfoguel etc., sendo que os escritos de Enrique 

Dussel muito contribuíram para esta escola do pensamento. A 

perspectiva dos estudos descoloniais é a de que possamos discernir 

sobre a nossa própria realidade, mas além dessa produção do 

conhecimento vista de fora, se elabore pela ótica de dentro. Ou seja, que 

aquelas pessoas que experimentam a vivência diária do que é viver num 

país, por exemplo, latino-americano, possam relatar e melhor observar 

em suas pesquisas, quais são os reais problemas enfrentados pela 

colonização/colonialidade. A transição de estudos descoloniais para 

decoloniais surge com a concepção de que além de nos desconectarmos 

                                                 
3 “Na década de 80, os Subaltern Studies se tornaram conhecidos fora da Índia, 

especialmente através dos autores Partha Chatterjee, Dipesh Chakrabarty e 

Gayatri Chakrabarty Spivak. O termo “subalterno” fora tomado emprestado de 

Antonio Gramsci, entendido como classe ou grupo desagregado e episódico que 

tem uma tendência histórica a uma unificação sempre provisória pela 

obliteração das classes dominantes” (BALLESTRIN, 2012, p. 4-5). 
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dessas hierarquias globais às quais estamos submetidas e submetidos, 

tendo em vista a herança colonial, devemos nos insurgir diante delas. 

Dentro desta perspectiva, surge o feminismo decolonial, apontado 

originalmente por Maria Lugones, inserindo portanto a questão das 

mulheres. 

Durante grande parte da história, o grupo que se entende e foi 

construído como mulheres foi levado à subjugação, submissão, 

opressões de toda ordem. Surgem, em certos contextos e pontos do 

globo, manifestações de mulheres de todo tipo buscando reivindicar 

espaços e direitos, desde os mais básicos. Erguem-se as feministas. 

Erguem-se os estudos e as manifestações feministas. Hoje, olhamos para 

trás com ressalvas, entretanto reconhecendo os feitos destas mulheres.  

Fala-se nas ondas dos feminismos. A primeira, que se refere aos 

direitos básicos, como o voto, a segunda, que questiona a origem da 

condição feminina, onde o pessoal é político e a terceira, que muitas e 

muitos entendem ser a que vivenciamos no momento. Há então, um 

ponto de discussão, levando em consideração que as ondas do 

feminismo são contestadas no momento presente, pois muito do que se 

entendia por feminismo e pela construção intelectual feminista veio do 

norte global, isto é, questiona-se o fato de que o que se afirmava dizia 

respeito à realidade de determinados grupos de mulheres, mas não de 

todas. O universalismo do feminismo não mais é considerado plausível. 

De mulher passa-se a mulheres. Existem contextos, realidades, e 

mulheres diferentes, portanto, feminismos diferentes. Esse é um dos 

pontos do feminismo decolonial. 

O Direito é uma área endurecida. Um campo conservador. Surge 

no país de forma atrasada e limitada. Desenvolve-se na lógica colonial – 

não poderia ser ao contrário. A nossa herança, levando em conta a 

colonização, perpassando a escravidão, é a do autoritarismo. Isto é, 

sendo o nosso país o último a abolir a escravidão nas Américas, foi 

superada essa lógica colonizadora escravista? A construção do que é o 

Direito no Brasil é frágil. Teorias foram importadas – principalmente da 

Europa – sem as lentes adaptadas para a realidade brasileira. Ainda se 

discutem alegorias quando o plano fático desmorona.  

O contexto jurídico durante parte esmagadora de todo o seu 

tempo foi ocupado por homens de classes privilegiadas, e, diante deste 

cenário, se excluem diversas outras pessoas que não condizem com este 

perfil. Quando as mulheres adentram este meio, no começo, tratam-se, 

também, daquelas vindas de classes privilegiadas. Muito recentemente, 

outros grupos tiveram acesso a este curso tão tradicional no país, 

portanto é inimaginável afirmar que as condições de representatividade 
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nestes espaços são as mesmas para todas e todos. Quais são os 

resultados para todo o aporte social que entra em contato com o âmbito 

jurídico? O Direito ainda tem cara? É a brasileira? É sem gênero? É sem 

raça? É sem classe?  

O presente trabalho tem por objetivo analisar as legislações 

referentes às mulheres no Brasil após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, no intuito de verificar se correspondem a uma 

perspectiva feminista decolonial, tendo em vista a nova racionalidade 

neoliberal. O problema que a pesquisa visa responder é se as legislações 

específicas trazidas neste trabalho têm se dedicado à multiplicidade de 

mulheres brasileiras tendo em vista o que o feminismo decolonial 

aponta. Diante de tal indagação, buscamos examinar o próprio direito 

pelo viés do suporte dado pelos estudos de gênero e feministas, 

principalmente pelo feminismo decolonial, para, destarte, levantarmos 

os pontos críticos frente a nossa própria realidade, e reconhecermos os 

arranjos sociais, políticos e econômicos, e o que eles podem representar 

nos dias atuais. Desse modo, delimitamos a pesquisa na análise destas 

legislações, num espaço temporal de 1988-2018, explorando os últimos 

trintas anos destes direitos das mulheres no Brasil.  

O recorte de conteúdo é pensando para que este estudo seja 

desenvolvido e concluído de forma satisfatória, no sentido de alcançar e 

responder os objetivos da pesquisa. Assim, as legislações4 passíveis de 

exploração correspondem à Constituição Federal de 1988, e às 

legislações materiais codificadas, quais sejam: Código Penal, Códigos 

Civis de 1916 e de 2002, e a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

Além destas, também fazem parte do recorte de pesquisa, separadas por 

áreas, as legislações temáticas que versem prioritariamente sobre 

mulheres, observando a influência dos atos e acordos internacionais. As 

áreas correspondem às questões de maternidade, alimentos, violência, 

saúde, educação, trabalho e renda, e políticas públicas federais.  

Para observância desta coleta de dados, recorremos à análise do 

discurso jurídico, sobretudo, pela teoria feminista decolonial. Para isso, 

foram pensadas e separadas palavras-chave que correspondem às 

categorias trabalhadas pela teoria em questão, são elas: (i) 

mulher/mulheres/sexo/gênero, (ii) classe (e similares, como 

trabalhadora, empregada e operária), (iii) raça e cor, e (iv) sexualidade. 

                                                 
4 A metodologia para manejo das legislações se deu através do acesso ao site do 

Planalto, órgão oficial responsável para divulgar este tipo de conteúdo, neste 

momento, as legislações. Disponível em: < http://www2.planalto.gov.br/ >  

http://www2.planalto.gov.br/
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Portanto, diante destes quatro grupos de categorias, buscamos chegar a 

um diagnóstico, compreendendo o objetivo geral da pesquisa. 

A dissertação tem como objetivos específicos: (a) estudar a 

crítica ao neoliberalismo aliada aos estudos de(s)coloniais e à 

perspectiva dos feminismos, sobretudo pelo viés feminista decolonial; 

(b) explorar as legislações referentes às mulheres no recorte temporal 

entre 1988 e 2018; (c) analisar as teorias propostas correlacionando com 

as legislações levantadas. 

Para atender aos objetivos descritos, convém elucidar a 

metodologia de trabalho, ou seja, o caminho percorrido no 

desenvolvimento da presente dissertação. Assim, como método de 

abordagem, centramos a pesquisa no método dedutivo, pelo viés 

qualitativo, pautado em técnicas de procedimento eminentemente 

bibliográfica, no primeiro e também no terceiro momentos, documental, 

tendo em vista a coleta de dados do segundo capítulo, e, por fim, análise 

do discurso jurídico no terceiro capítulo. Deslindando, desta forma, que 

o trabalho se divide em três partes, por consequência, três capítulos. 

A motivação de tal pesquisa está na contribuição intelectual em 

uma área ainda tão inexplorada como a da relação mulheres-

feminismos-gênero-direito, pois se levando em consideração outros 

campos, estamos apenas iniciando um caminho que se apresenta longo. 

A discussão é urgente por motivos de toda a disparidade que vem sendo 

alertada entre homens e mulheres no âmbito do próprio direito, ou seja, 

entre aquelas e aqueles que trabalham com a instrumentalização jurídica 

em diversos seguimentos, bem como do que resulta disto para as 

mulheres do contexto em geral. A pretensão de análise apresentada visa 

a colaborar, dentro da perspectiva aqui elencada, com a concepção sobre 

o que é o direito, pois, analisando a relação das mulheres com o direito e 

de tudo que é englobado neste conceito, reflete-se sobre o todo. Pois 

fazemos parte dele e, de alguma forma, isso tem sido negligenciado – 

para dizer o mínimo – em toda essa trajetória.  

Este trabalho apresenta caráter inovador, pela novidade da 

temática trabalhada no Programa de Pós-Graduação em que está 

vinculado, bem como por ser o primeiro resultado proveniente do 

mestrado acadêmico em consequência das contribuições teóricas do 

“Lilith”: Núcleo de Pesquisas em Direito e Feminismos da 

UFSC/CNPq, coordenado pela minha orientadora, Profª Dra. Grazielly 

Baggenstoss. Desta forma, compromete-se esta produção de 

conhecimento com sua relevância social e aporte nos processos de 

superação das injustiças. 
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A discursiva desta pesquisa se dá predominantemente pela 

primeira pessoa do plural. Foi pensada desta maneira pois, para a 

realização deste trabalho, foram necessárias leituras de diversos autores 

e autoras. As teorias trazidas foram elaboradas por alguém, deste modo, 

em certa medida, é um trabalho coletivo. A intenção não é a de falar por 

estas e estes intelectuais, mas de demonstrar que por causa delas e deles, 

também e não somente, este conteúdo foi possível. Algumas vivências 

igualmente foram reconhecidas e a própria realidade fática de sujeitos, 

considerando seus marcadores sociais. Diversas pessoas contribuíram 

direta ou indiretamente para a construção do que se apresenta. Isto 

posto, é um trajeto feito em conjunto, não descolado do todo.  
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2 A CRÍTICA FEMINISTA E DECOLONIAL OBSERVADA 

A NOVA RACIONALIDADE NEOLIBERAL 

 

Trabalhar as perspectivas feminista, decolonial e antineoliberal 

no campo do Direito representa uma prática distinta, para dizer o 

mínimo. São categorias e teorias geralmente advindas de outras áreas e 

trazer para o corpo jurídico pode ser desafiador. Entretanto, o direito não 

se basta e, para melhor examiná-lo, compreendê-lo e praticá-lo, é 

necessário que circulemos por outros ramos para que possamos pensar 

para além das respostas prontas e não tão bem acabadas que a estrutura 

jurídica proporciona. Não se trata de abandonarmos o direito em si, mas 

em refiná-lo, e torná-lo um instrumento para alcance e garantia da 

justiça social, dos direitos humanos, e etc. Podemos considerar como 

uma dinâmica em que olhe para dentro e para fora, e vice e versa. 

 

2.1 Neoliberalismo como racionalidade política 

Quando buscamos refletir sobre aspectos jurídicos, sociais, 

econômicos, políticos e culturais do hoje, não somente, mas também, é 

importante realizar determinado percurso para então, em certa medida, 

compreendermos a realidade que nos cerca. Se queremos alcançar 

percepções sobre as mulheres numa perspectiva feminista (e decolonial) 

do/no direito brasileiro, através de análises quanto às legislações 

brasileiras referentes a este público, é valoroso conectarmos alguns 

pontos, pois a (des)construção do que se tem hoje, foi alicerçada por 

mecanismos de poder no decorrer dos tempos. É preciso que busquemos 

desvelar o sistema no qual estamos inseridas, como chegamos a ele, 

analisando os marcadores sociais dos sujeitos aqui averiguados – 

mulheres – bem como a que tipo de Direito estamos submetidas.  

Para se chegar ao que entendemos hoje como neoliberalismo, um 

considerável trajeto foi percorrido. A fim de melhor analisar, utilizamos 

teorias elaboradas por distintas autoras e distintos autores sobre o tema. 

Em recente obra, Pierre Dardot e Christian Laval buscam explorar essa 

conjuntura. Tal trabalho foi escrito no período de gestação da crise 

financeira mundial de 2008. Trata-se de um aspecto que deve ser levado 

em consideração pelo fato de que, desde aquele cenário, vislumbra-se 

um novo olhar sobre o neoliberalismo, e a forma como este foi atingindo 

os países do globo, com o tempo e a dinâmica observados de acordo 

com as peculiaridades de cada localidade. Muito do que foi trabalhado 
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no livro, publicado pela primeira vez em 2009, é com o olhar voltado 

para os Estados Unidos e Europa.  

Trazem, os autores, a reflexão de que é fundamental nos 

desconectarmos dessa percepção imediata e simples de que foram os 

mercados que atraíram, a partir de fora, os Estados e, assim, “ditam a 

política que estes devem seguir, foram antes os Estados, e os mais 

poderosos em primeiro lugar, que introduziram e universalizaram na 

economia, as sociedades e até neles próprios a lógica da concorrência e 

o modelo de empresa5” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 19).  Aqui já é 

possível trazer a questão de como se dá relação hierarquizante de poder 

entre o que foi construído como centro e periferia no globo. 

De forma a contextualizar brevemente, considerado como o 

“primeiro liberalismo”, o projeto se caracteriza pela composição da 

questão dos limites do governo, tudo isto que toma forma no século 

XVIII. De acordo com os autores, o governo liberal é atrelado por 

“leis”, que estão mais ou menos interligadas: “leis naturais que fazem do 

homem o que ele é “naturalmente” e devem servir de marco para a ação 

pública; leis econômicas, igualmente “naturais”, que devem 

circunscrever e regular a decisão política” (2016, p. 33). Para agregar às 

concepções quanto aos liberalismos e neoliberalismos, descrevendo a 

conjuntura do século XIX referindo-se à realidade brasileira, trazemos o 

que pontua Jessé de Souza: 
O liberalismo tem esse sentido de recobrir com 

palavras bonitas, como “liberdade” e 

“autonomia”, o que era simplesmente uma reação 

ao Estado nascente e sua necessidade de impor a 

lei e proteger os mais frágeis do simples abuso do 

poder sob a forma da força ou do dinheiro. O 

interregno liberal de dominação política dos 

liberais no século XIX teve esse sentido não de 

liberar o poder local das amarras do incipiente 

Estado, mas, sim, de usar a máquina do Estado 

para o mandonismo e privatismo sem peias e 

limites dos já poderosos (SOUZA, 2017, p. 112). 

As abordagens teóricas de Jessé de Souza e Dardot e Laval, não 

são necessariamente idênticas, mas visam analisar fenômenos em 

comum. Há também que se levar em consideração, seus espaços de 
observação. A atenção do primeiro, no material estudado, é voltada 

precipuamente para as problemáticas brasileiras, enquanto que dos 

                                                 
5 Importante destacar que tal tese talvez não seja pacífica, é possível que hajam 

interpretações distintas. 
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segundos, para Europa e EUA, ou para um viés mais macro, 

internacional. Seguindo ainda de acordo com Jessé de Souza, o novo 

século pedia um liberalismo revisado e habilitado para além de oprimir, 

convencer. Novamente, fazendo referência à realidade brasileira, pontua 

que o moralismo serviu como instrumento para a nova classe média 

adaptar os novos tempos, pintando, nas palavras do autor, com “cores de 

liberdade e decência”. Para ele, “o que estava em jogo aqui era a captura 

da classe média letrada pela elite do dinheiro, formando a aliança de 

classe dominante que marcaria o Brasil daí em diante” (SOUZA, 2017, 

p. 112).  

Observando outra realidade, na grande crise de 1930, vem o 

“neoliberalismo”, que busca introduzir uma distância, ou até mesmo 

romper com a versão dogmática do liberalismo que se impôs no século 

XIX. Diante da crise econômica, política e doutrinal é que se opera uma 

refundação “neoliberal” da doutrina, que não mais se apresenta como 

unificada6. O neoliberalismo, de acordo com Dardot e Laval, não deve 

ser considerado o herdeiro natural do primeiro liberalismo, pois este 

novo “modelo”, se pergunta agora sobre “como fazer do mercado tanto 

do princípio do governo dos homens como o governo de si” (2016, p. 

34). Como racionalidade global, “o neoliberalismo é precisamente o 

desenvolvimento da lógica do mercado como lógica normativa 

generalizada, desde o Estado até o mais íntimo da subjetividade” 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 34). 

Nesse sentido que elenca o neoliberalismo como nova 

racionalidade, a análise marxista deste fenômeno se apresenta estreita 

demais, de acordo com os autores, pois ao averiguar a crise dos anos 

1960-1970, limita-se todo o quadro a uma crise “econômica”. Em suas 

palavras, é necessário captar “a extensão das transformações sociais, 

culturais e subjetivas introduzidas pela difusão das normas neoliberais 

em toda a sociedade” (2016, p. 26), ou seja, compreender as 

especificidades da sociedade em termos estruturais, não guiar-se apenas 

pelo plano econômico.  Importante ressaltar que o conceito de 

“racionalidade política” foi elaborado por Michel Foucault, autor que 

serve de grande apoio para pesquisa e reflexão de Dardot e Laval. Este 

conceito tem relação direta com o termo da “governamentalidade”, 

                                                 
6 “Duas grandes correntes vão se esboçar a partir do Colóquio Walter Lippman, 

em 1938: a corrente do ordoliberalismo alemão, representada sobretudo por 

Walter Eucken e Wilhelm Röpke, e a corrente austro-americana, representada 

por Ludwing von Mises e Friedrich A. Hakyek” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 

33). 
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também elaborado por Foucault. Nestes termos, a racionalidade política 

é uma racionalidade governamental, ou seja, “dos tipos de racionalidade 

que são empregados nos procedimentos pelos quais se dirige, através de 

uma administração de Estado, a conduta dos homens” (FOUCAULT, 

2001, p. 338). 

Conforme Dardot e Laval, “o neoliberalismo é um sistema de 

normas que hoje estão profundamente inscritas nas práticas 

governamentais, nas políticas institucionais, nos estilos gerenciais” 

(2016, p. 30), e seguem afirmando que “o que está em jogo nesses 

exemplos é a construção de uma nova subjetividade, o que chamamos 

de “subjetivação contábil e financeira”, que nada mais é do que a forma 

mais bem-acabada da subjetivação capitalista” (2016, p. 31). No 

decorrer do trabalho, observar-se-á que não somente estes autores têm 

chegado a tais conclusões, mas pesquisadores e pesquisadoras têm 

refletido sobre essa individualização e fragmentação máximas 

provocadas pelo neoliberalismo e das consequências disto em diversas 

áreas, planos e no íntimo de cada uma e de cada um. Bem como nos 

resultados para os próprios grupos progressistas e suas práticas. 

 

2.1.1 As mutações subjetivas promovidas pelo sistema neoliberal 

 

No desenvolvimento desta razão neoliberal surge o que Dardot e 

Laval chamam de “o homem7 empresarial”, que representa a relação 

entre as instituições e a ação individual, pontuando que enquanto os 

ordoliberais alemães, Rougier e Lippman – os principais responsáveis 

pelo “renascimento neoliberal” – “destacam a necessidade 

governamental, Von Mises se recusa a definir a função das instituições 

em termos de intervencionismo” (2016, p. 143). Para este último, o 

grande passo consistia em rediscutir a concorrência no mercado de 

modo a radicalizar e sistematizar uma teoria coerente da ação humana 

que unisse alguns aspectos já existentes no pensamento liberal clássico, 

como desejo de melhora da própria sorte e fazer melhor do que o outro, 

conjuntamente com uma dimensão de competição e rivalidade. A 

doutrina austríaca busca trabalhar uma nova concepção de mercado, este 

que “é concebido portanto, como um processo de autoformação do 

sujeito econômico, um processo subjetivo autoeducador e 

autodisciplinador, pelo qual o indivíduo aprende a conduzir” 

                                                 
7 Já é de se questionar o sujeito utilizado pelos autores para discorrerem sobre 

sua teoria. 
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(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 140). Tudo isto com um Estado forte, 

guardião do direito privado.  

É importante trazer estas questões para que se compreenda o 

percurso realizado e que influenciou no desenrolar dos diferentes 

neoliberalismos apontados pelos autores, tendo em vista que tal lógica 

neoliberalista é o horizonte que consiste em promover o ideário de 

“liberdade de escolher”. Em 1980 no Ocidente ocorre a grande virada, 

triunfando uma política qualificada que ao mesmo tempo se configurava 

em “conservadora” e “neoliberal”. Ronald Reagan e Margaret Tatcher 

são os nomes que simbolizam a quebra com o “welfarismo” da social 

democracia e propiciam a implementação de novas políticas, 

questionando principalmente matérias como as de direito trabalhista e 

representação dos assalariados (DARDOT; LAVAL, 2016). 

O espírito da concorrência continua a ser trabalhado, na ideia de 

um “capitalismo livre”, de desmoralização dos indivíduos, num discurso 

e ar de meritocracia. É estabelecido um novo sistema de disciplinas, 

construindo novas exigências que colocam o indivíduo em posições em 

que são obrigados a escolher. Aparece a gestão neoliberal de empresa. 

“Em resumo, a grande vitória8 ideológica do neoliberalismo consistiu 

em “desideologizar” as políticas seguidas, a ponto de não serem sequer 

objeto de debate” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 243). 

As localidades observadas pelos autores giram em torno da 

Europa e Estados Unidos, assim, as realidades analisadas são estas, 

prioritariamente. O governo empresarial que se espalha a partir destes 

                                                 
8 “O mais importante não é tanto o triunfo da vulgata neoliberal, mas a maneira 

como o neoliberalismo é traduzido em políticas concretas, às quais afinal é 

submetida uma parte da população assalariada, e esta às vezes até as aceita, 

mesmo quando essas políticas visam explicitamente ao retrocesso de direitos 

adquiridos, de solidariedade entre grupos e entre gerações, e levam grande parte 

dos sujeitos sociais a dificuldades e ameaças crescentes, inserindo-os 

sistemática e explicitamente numa lógica de “riscos”. O neoliberalismo é muito 

mais do que uma ideologia partidária. Aliás, em geral as autoridades políticas 

que adotam as práticas neoliberais recusam-se a admitir qualquer ideologia. O 

neoliberalismo, quando inspira políticas concretas, nega-se como ideologia, 

porque ele é a própria razão. Assim, políticas muito semelhantes podem moldar-

se nas mais diversas retóricas (conservadoras, tradicionalistas, modernistas, 

republicanas, conforme a situação o caso), manifestando desse modo sua 

extrema plasticidade. Dito de outra maneira, a dogmática neoliberal apresenta-

se como uma pragmática geral, indiferente às origens partidárias. A 

modernidade ou a eficácia não são nem de direita nem de esquerda, segundo 

dizem os que “não fazem política” (DARDOT, LAVAL, 2016, p. 242). 
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locais e dos anos 1980 visa a uma transformação da ação pública, 

“tornando o Estado uma esfera que também é regida por regras de 

concorrência e submetida a exigências de eficácia semelhantes àquelas a 

que se sujeitam as empresas privadas” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 

272).  

Trazendo para a realidade brasileira, pode-se dizer, por exemplo, 

que este Estado gerencial se aplica durante os anos 1990, pós 

promulgação da Constituição Federal de 1988, com os governos de 

Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. A agenda 

global corre, mas é importante observarmos as especificidades do nosso 

próprio contexto, e como os acontecimentos externos afetam o interno, 

bem como a que tempo isto ocorre.  A obra extensamente analisada 

destes autores foi escrita na gestação da crise de 2008, mas muito do que 

apontado por eles naquela época, se observa mais facilmente no cenário 

atual brasileiro, onde o neoliberalismo pós crise situada, empregou-se 

ferozmente a partir de 2016. 

A fábrica do sujeito neoliberal baseia-se muito na incerteza do dia 

de amanhã, no risco e na individualização, em que cada um conta cada 

vez menos com formas mútuas de seus meios de pertencimento, perde-

se a coletividade e as escolhas são guiadas pelas situações que são 

impostas9. As “escolhas” já têm opções pré-definidas. Aqueles que 

alcançam seus objetivos o fizeram por merecer, pois questões que 

envolvem o ser humano, levando em consideração a sociedade em que 

está inserido, não são observadas. O mito da meritocracia. Há uma 

individualização da responsabilidade na realização dos objetivos, “o 

enfraquecimento dos coletivos de trabalho reforça esse isolamento” 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 363), os laços, valores e referências se 

perdem. Por conta do risco profissional, o indivíduo se encontra numa 

situação de vulnerabilidade constante pois “a gestão exige dele um 

comprometimento integral da sua subjetividade” (2016, p. 363). 

A destruição dos laços sociais acarreta no questionamento 

daquilo que faz parte da reciprocidade social e simbólica. Os autores 

afirmam que a identidade se tornou um produto consumível e, de certa 

maneira, esse é um dos pontos que será refletido no trabalho. 

                                                 
9 “Em outras palavras, a implantação de um dispositivo informacional de tipo 

comercial ou legal permite uma transferência do risco para o doente que 

“escolhe” determinado tratamento ou operação, para o estudante ou 

“desempregado” que “escolhem” certo curso de formação, o futuro aposentado 

que “escolhe” uma modalidade de poupança, o turista que aceita as condições 

do percurso etc” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 349). 
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Argumentam, Dardot e Laval, que há um esgotamento da democracia 

liberal e que alguns traços caracterizam a razão neoliberal. Quais sejam: 

(a) o mercado não se apresenta como um dado natural, mas como um 

realidade construída que precisa de uma intervenção ativa do Estado e 

de um sistema de direito específico; (b) a essência da ordem do mercado 

reside agora na concorrência, não mais na troca, fazendo dela – a 

concorrência – como norma geral das práticas econômicas: (c) o próprio 

Estado é submetido à norma da concorrência; (d) cada indivíduo é uma 

empresa, “a exigência de uma universalização da norma da concorrência 

ultrapassa largamente as fronteiras do Estado, atingindo diretamente até 

mesmo os indivíduos em sua relação consigo mesmos” (DARDOT; 

LAVAL, 2016, p. 378). Do que buscou ser explanado até aqui de forma 

ainda mais resumida qualificam os autores 
Da construção do mercado à concorrência como 

norma dessa construção, da concorrência como 

norma da atividade dos agentes econômicos à 

concorrência como norma da construção do 

Estado e de sua ação e, por fim, da concorrência 

como norma do Estado-empresa à concorrência 

como norma da conduta do sujeito-empresa, essas 

são as etapas pelas quais se realiza a extensão da 

racionalidade mercantil a todas as esferas da 

existência humana e que fazem da razão 

neoliberal uma verdadeira razão-mundo 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 379). 

Toda essa discussão é trazida para que possamos refletir sobre a 

forma como as legislações têm sido pensadas e conduzidas quando seus 

objetivos são as mulheres brasileiras. Como o desenrolar do 

neoliberalismo tem afetado grupos que secularmente tiveram seus 

direitos restringidos? Ainda mais, tendo em vista que, da esfera 

econômica como pauta principal, essa nova razão passou a interferir na 

subjetividade das pessoas, individualizando-as e enfraquecendo seus 

coletivos com o Estado como garantidor de tais medidas. Tendo em 

vista a atual condição política do país, o que resulta de tudo isto? Teriam 

as legislações se aliado a lógica neoliberal? Essa que se desenvolve nos 

anos 1980 até hoje, passando por uma modificação com a crise de 2008? 

Isto no âmbito global, quando, da análise do contexto doméstico, é 
preciso que se tenha um cuidado diferenciado. Neste sentido, trazendo o 

que alertam os autores: “não devemos ignorar as mutações subjetivas 

provocadas pelo neoliberalismo que operam no sentido do egoísmo 

social, da negação da solidariedade e da redistribuição e que podem 
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desembocar em movimentos reacionários ou até mesmo neofascitas” 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 9). 

 

2.2 O novo padrão de poder mundial e a realidade de um país 

periférico no mundo capitalista 

 

Para David Ibarra, professor de economia mexicano, existem 

distinções sobre o neoliberalismo quando observada a realidade da 

América Latina, mas, ainda assim, aposta na questão da racionalidade10. 

Pontua, o autor, que ocorrem as relações de dominação entre os países 

centrais e a periferia, contudo há acordos que restam subtendidos no 

sentido de manter a ordem das transações econômicas entre as nações. 

Aqui, o neoliberalismo age não somente no campo das relações 

internacionais, como também na direção e conteúdo das políticas e 

instituições internas. “Por isso, se integram em normas e regras, que 

auspiciam determinadas políticas e eliminam os conteúdos em outros 

modelos, inspirados em planejamentos ideológicos racionalizadores” 

(2011, p. 238).  

De acordo com Ibarra, o projeto neoliberal busca moldar as 

economias nacionais aos ditados do mercado global, utilizando-se – 

quase sempre – de práticas políticas autoritárias, para que se alcance 

suas pretensões. Tudo isto contando com câmbios legais e institucionais 

que o garantam com ar de normalidade. Neste tipo de arranjo, onde os 

mercados estão abertos e submersos numa ordem econômica 

internacional, a democracia resta órfã, pois instala-se um ideário sem a 

                                                 
10 A racionalidade é a capacidade de exercermos a própria razão. De acordo 

com o que trazem Dardot e Laval (2016) é possível inferir que o neoliberalismo 

como nova racionalidade, se caracteriza como a própria racionalidade, ou seja, a 

nossa razão, a nossa subjetividade, é guiada por este ideal neoliberal, que não 

apenas nos afeta economicamente, mas politicamente, e em vários outros 

sentidos, modificando a forma como nos comportamos no tecido social. A nossa 

capacidade de exercemos a nossa própria razão está submetida a este sistema 

que fragmenta as relações sociais, os laços, e nos influencia a gerirmos as 

nossas vidas conforme uma empresa. Em Ibarra se identifica o fator da 

racionalidade neoliberal, quando, por exemplo, ele afirma que “em síntese, a 

utopia neoliberal exalta as virtudes abstratas dos mercados, dos prêmios aos 

mais aptos, da competitividade, da eficiência, das ganâncias, dos direitos de 

propriedade, e da liberdade de contratação” (2011, p. 239). Ainda, cumpre 

destacar que o conceito de “racionalidade” enfrenta árduos debates na filosofia, 

portanto, neste momento, o objetivo não é o de entrar neste tipo de debate 

conceitual.  
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política, e resta sem respaldo e observância de um estado de direito. “Se 

suas normas nascem da imposição autoritária ou de mecanismos 

legislativos excluídos, formaram um pseudo-estado de direito carente de 

legitimidade, por violentar o princípio básico de toda democracia, a 

soberania popular” (IBARRA, 2011, p. 240). As economias neoliberais 

instituem na subjetividade uma quebra de esperança coletiva. A 

juventude se insere num mundo competitivo e cada vez mais 

individualista.  

Analisa, o autor mexicano, a respeito da necessária reflexão sobre 

o paradoxo da globalização e do neoliberalismo, que apesar de terem ido 

juntos, não significam a mesma coisa, que não refletem as mesmas 

respostas para todas as nacionalidades (2011). Isto é, a depender da 

localidade do globo, as consequências podem ser distintas, e o tempo de 

aplicação desta lógica pode ser diverso. A verificação do autor é 

referente ao neoliberalismo que veio se alastrando desde a década de 

1970, e, assim, faz as consequências pontuais à América Latina, 

novamente, observando as especificidades. Traz a informação de que em 

solo latino americano, voltamos para a antiga “especialização na venda 

de artigos primários — produtos agropecuários, minerais, energéticos, 

máquinas simples —, enquanto se perde terreno e competitividade, na 

colocação de manufaturas ou serviços, em que se encontra um avanço 

tecnológico de caráter mundial” (IBARRA, 2011, p. 242).  

Fica evidenciado o que leciona Grosfoguel, quando baseando-se 

em produção de conhecimento conjunta com outros autores latino-

americanos, sobre as hierarquias globais, e o nosso papel de servir mão 

de obra aos centros11 (2008). Outra consequência apontada por Ibarra, é 

a que diz respeito ao alargamento quanto a escala universal da brecha 

entre os países marginalizados e abastados, ou seja, os primeiros são 

ainda mais empurrados para as margens, enquanto que os segundos 

crescem em vantagem. Em uma passagem de sua pesquisa, fica claro o 

                                                 
11 “Entre 1975 e 2003, período típico do predomínio neoliberal, a taxa de 

crescimento per capita mundial, além de polarizar-se entre as zonas prósperas e 

regiões atrasadas, caiu, em média, mais da metade em relação ao período de 

1950-1975. O desenvolvimento não só tem sido estreitado, mas tem-se tornado 

mais volátil, mais propenso a contágios, mais inclinado a alargar os anos 

depressivos e a encurtar os de bonança. Ao mesmo tempo, se amplia a brecha 

do atraso da África e da América Latina. Desde a década de 1970, os países da 

OCDE cresceram a um ritmo médio de 2% anual, enquanto a América Latina 

apenas o fez a 0.6% e os países africanos subsaarianos, a -0,7%” (IBARRA, 

2011, p. 242). 
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ponto da interseccionalidade – que será um dos conceitos chaves deste 

trabalho – apesar de não nomeado pelo autor.  
A escala universal dos custos gerados pela 

acomodação do neoliberalismo tem sido colocada 

nos ombros dos trabalhadores, mulheres e 

marginalizados. Os pactos sociais se estreitam ou 

se convertem em letra morta. Os sindicatos se 

debilitam, as afiliações diminuem, muitos são 

alvos da corrupção. Em termos econômicos e 

políticos se insiste (com sucesso) na instauração 

de políticas de desregularização e flexibilidade 

das normas protetoras do trabalho, sem oferecer 

quase nada em troca da supressão dos direitos 

adquiridos (IBARRA, 2011, p. 243). 

Essa é uma das perspectivas da pesquisa. Reconhecendo as 

nossas especificidades, desde um local que sofreu com a colonização, e 

ainda sofre, localizando-se nas marginalidades do mundo. A tradição 

conservadora/fascista na qual estamos inseridos/as mascarada de 

(neo)liberal pode estar atrelada ao colonialismo/colonialidade sofrido(s), 

primeiramente por parte dos europeus (eurocentrismo), e, 

posteriormente, pelos norte-americanos (imperialismo). Como não 

reconhecer que isto interfere diretamente em nosso Direito? Em nossa 

condição de seres humanos (latino-americanos) Em nossa condição de 

mulheres? Nesta perspectiva é significativo trazer o que pontuam Dardot 

e Laval 
Ao contrário de certa percepção imediata, e de 

certa ideia demasiado simples, de que os 

mercados conquistaram a partir de fora os Estados 

e ditam a política que estes devem seguir, foram 

antes os Estados, e os mais poderosos em 

primeiro lugar que introduziram e 

universalizaram na economia, na sociedade e até 

neles próprios a lógica da concorrência e o 

modelo de empresa (2016, p. 19). Grifo nosso. 

Essa é uma interpretação que pode ser estendida para o conceito 

de colonialidade, em que os Estados mais poderosos, ditam sua política 

para outros Estados, introduzindo e universalizando, a partir deles 

próprios, suas ideologias e políticas econômicas. Assim nos 

transportamos para Maria Lugones, quando se propõe a fazer uma 

releitura da modernidade capitalista colonial moderna (2014). A filósofa 

argentina busca destacar a importância de conceituar e reconhecer o 

gênero como uma das formas de opressão colonial e daí construir um 

feminismo que questione os padrões eurocêntricos e/ou dominantes. 
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Busca pesquisar a intersecção entre raça, classe, gênero e sexualidade 

para entender a indiferença com que são tratadas as violências que 

sistematicamente são infringidas contra as mulheres negras, contra as 

mulheres não brancas vítimas da colonialidade do poder e, 

inseparavelmente, da colonialidade de gênero (LUGONES, 2014). 

Antes disto ainda, é preciso que entendamos a construção e o caminho 

percorrido para o que se tem hoje como feminismo decolonial, ou 

estudos decoloniais, e decolonidade.  

 

2.2.1 As teorias decoloniais como reconstrutoras da história 

 

A partir do anos 1980, autores “subalternos” buscam construir 

conhecimento voltado para as realidades marginalizadas dos países 

periféricos, na tentativa de compreender tais contextos contados não 

exclusivamente por aqueles de onde seu local de fala e epistemologia 

fosse o do norte global. Estes se encaixam nos estudos pós-coloniais que 

buscam verificar as consequências da administração colonial sofrida por 

países que foram invadidos há séculos atrás. Tal produção de 

conhecimento surge a partir de autores vindos da subalternidade de 

outras áreas que não a do Direito, contudo, geradas pela localidade do 

norte global, fundamentalmente Estados Unidos. Assim, nos anos de 

1990, surgem os autores descoloniais, que seguindo o nexo dos 

primeiros visam discorrer sobre o colonialismo, posteriormente o que se 

entende por colonialidade, quando dos resultados ainda persistentes da 

colonização, aferindo-nos ainda como espaço colonial. Nisto, cabe 

pontuar o que diz Jessé de Souza 
Que os latino-americanos em geral e os brasileiros 

em particular tenham se deixado e ainda se 

deixem, até os dias de hoje, colonizar por uma 

concepção racista e arbitrária que os inferioriza e 

lhes retira a autoconfiança e a autoestima não é 

apenas lamentável. É uma catástrofe social de 

grandes proporções (2017, p. 23). 

A perspectiva dos estudos descoloniais é a de que possamos 

discernir sobre a nossa própria realidade, mas além dessa produção do 

conhecimento vista de fora, que se elabore pela ótica de dentro, através 

de documentos, estudos e pesquisas. Ou seja, que aquelas pessoas que 

experimentam a vivência diária do que é viver num país latino-
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americano12 possam relatar e melhor observar em suas pesquisas quais 

são os reais problemas enfrentados em decorrência da 

colonização/colonialidade. Não somente isto. Diante deste viés, busca-

se compreender a própria realidade diante dela própria, para que, assim, 

possam ser apontadas medidas mais eficazes para alcançar soluções para 

os nossos problemas e, assim, superá-los. A transição de estudos 

descoloniais para decoloniais surge com a concepção de que além de 

nos desconectarmos dessas hierarquias globais às quais estamos 

submetidas/os, tendo em vista a herança colonial, devemos nos insurgir 

diante delas. Não basta mais apenas desfazer essas lógicas imperantes, 

mas nos rebelarmos contra elas. Dentro desta perspectiva surge o 

feminismo decolonial, e então se insere a questão das mulheres. 

 

2.2.2 Colonialismo e colonialidade: dos estudos pós-coloniais à 

de(s)colonialidade  

 

Rever a trajetória é olhar para nós. Olhar para nós é decolonial. E 

decolonialidade é reconhecer esta trajetória e romper com a 

racionalidade que compactua e induz a momentos retrógrados. Para 

pensarmos o plano fático é significativo percorrermos o plano teórico. A 

materialidade é sempre mais dura do que aquele do campo das ideias, 

entretanto, é necessário que este último exista e resista para que melhor 

lidemos com o primeiro.  

Surge nos anos 1980, principalmente em algumas universidades 

dos Estados Unidos e da Inglaterra, um grupo de pesquisadores que visa 

a contribuir teoricamente por meio de estudos literários e culturais, a 

respeito dos contextos dos locais marginalizados do globo. A essa 

contribuição intelectual dá-se o nome de pós-colonialismo. Os pós-

colonialistas, a partir de suas práticas, cooperam na ideação contra o 

discurso universalista imperante, no sentido de fazer reconhecer as 

distinções entre determinados países, diante de sua história, cultura e 

localidade do globo. Indispensável ressaltar que tal movimento surge de 

autores vindos desses países periféricos, entretanto sua produção parte 

desde o norte global (BALLESTRIN, 2012).  

Ocorre que já nos anos de 1990, autores latino-americanos, 

residentes em seus locais de origem, questionam tal movimento dos pós-

colonialistas – mesmo que alguns tenham feito parte dele – não no 

sentido de crítica voraz, mas a ponderar sobre as influências possíveis 

                                                 
12 Pois o viés desta pesquisa se dá pelo espaço da América Latina. 



45 

 

de uma construção de conhecimento sobre um local em específico, não a 

partir deste local, mas de fora. Em outras palavras, surgem os 

pesquisados descoloniais, que se propõe a analisar pelas perspectivas 

histórica, social, cultural, política e econômica o espaço da América 

Latina e Caribe, a partir, justamente, da América Latina e Caribe. 

Produzir o conhecimento sobre a localidade, desde a localidade, para 

que a própria experiência da vivência agregue aos resultados de suas 

pesquisas (GROSFOGUEL, 2008).  

Os estudiosos descoloniais, e aqui se incluem dentre outros, 

Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Walter Mignolo e o próprio Ramon 

Grosfoguel, apontam crítica contra o discurso do conhecimento como 

pretensamente universal. Para Grosfoguel, quando se quebra a ligação 

entre o sujeito que enuncia e o lugar epistêmico – aqui levando em 

consideração o étnico, racial, sexual, de gênero – as ciências ocidentais 

conseguem propiciar o mito “sobre um conhecimento universal 

verdadeiro que encobre, isto é, que oculta não só aquele que fala como 

também o lugar epistêmico geopolítico e corpo-político das estruturas de 

poder/conhecimento colonial, a partir do qual o sujeito se pronuncia” 

(2008, p. 119).  

Argumenta o autor que o objetivo não é o de reivindicar um 

populismo epistêmico onde o conhecimento produzido “desde baixo” 

seja consequentemente um conhecimento epistêmico “subalterno”, mas 

sim, que todo tipo de conhecimento se situa, “epistemicamente, ou no 

lado dominante, ou no lado subalterno das relações de poder, e isto tem 

a ver com a geopolítica e a corpo-política do conhecimento. A 

neutralidade e a objetividade desinserida e não‑situada da egopolítica do 

conhecimento é um mito ocidental” (GROSFOGUEL, 2008, p. 119). É 

possível verificar um viés freiriano13 em sua linha de raciocínio.  

“Aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem e, 

assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles 

lutam” (1987, p. 12), é o que nos ensina Paulo Freire. Bem como 

quando alerta que não devemos ficar passivos diante da violência do 

dominador para com os oprimidos. Diz o pedagogo que tal violência faz 

dos opressores também seres desumanizados, e que, cedo ou tarde, os 

oprimidos passam a lutar contra quem os fez menos, neste caso, os 

                                                 
13 Paulo Freire, patrono da educação brasileira. A tentativa audaciosa de colocar 

Paulo Freire conjuntamente com autores e autoras de(s)coloniais se dá pela 

interpretação possível a partir de seu legado intelectual, uma vez que o autor 

trabalha a dinâmica existente entre oprimido e opressor, bem como pela sua 

própria prática pedagógica que direciona a um despertar individual e coletivo. 
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opressores. Esta luta apenas tem validade quando os oprimidos, ao 

tentarem recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se 

apresentam idealisticamente como opressores, ou seja, não se tornam 

opressores dos opressores, mas sim restauradores da humanidade de 

ambos e, para Paulo Freire, esta é uma grande tarefa diante das 

sociedades, que é libertarem-se a si (os oprimidos), mas também aqueles 

que oprimem (opressores) (1987). 

Diante desta premissa, se devem esgueirar-se do medo da 

liberdade que é como um objeto dos oprimidos, que pode conduzi-los a 

se tornarem futuramente opressores, assim como permanecerem no 

status de oprimidos. Ensina-nos, o educador brasileiro, que “a 

libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso. O homem que 

nasce deste parto é um homem novo que só é viável na e pela, superação 

da contradição opressores-oprimidos, que é a libertação de todos” 

(FREIRE, 1987, p. 19).  

A realidade social é também resultado do produto da ação das 

pessoas, transformar a realidade configurada como opressora, portanto, 

é uma tarefa histórica, tarefa destas pessoas: “Num pensar dialético, 

ação e mundo, mundo e ação, estão intimamente solidários. Mas, a ação 

só é humana quando, mais que um puro fazer, é um que fazer, isto é, 

quando também não se dicotomiza da reflexão” (FREIRE, 1987, p. 22). 

As reflexões estão postas, os questionamentos flutuando. É necessária a 

estruturação e pesquisa para colher os frutos. Porém, podemos afirmar 

de pronto que, quando os oprimidos despertam sobre sua condição e a 

do opressor e se engajam em luta por sua libertação, começam a 

acreditar em si mesmos e distinguir o que deve ser feito, assim, conclui 

Paulo Freire, “se essa descoberta não pode ser feita em nível puramente 

intelectual, mas da ação, o que nos parece fundamental, é que esta não 

se cinja a mero ativismo, mas esteja associada a sério empenho de 

reflexão, para que seja práxis” (1987, p. 29). 

Nosso patrono da educação já vinha alertando, durante os anos 

1980, de que precisamos nos desprender das correntes que ainda 

insistem em nos manter imóveis. Neste momento, é importante 

trabalharmos os conceitos de colonialismo14 e colonialidade. Em poucas 

                                                 
14 “El colonialismo no es un periodo histórico superado, un fósil inerme. Es una 

semilla que aún da sus frutos, reproduciendo una característica administración 

del pensamiento que sustenta un sistema de extracción de la mayoría de la 

población del planeta”. Partiendo de este pasaje, nos invita a pensar las secuelas 

del colonialismo en el marco de la globalización capitalista neoliberal, así como 
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palavras, o primeiro diz respeito à administração colonial que sofremos 

quando fomos invadidos pela Europa (referindo-se à América Latina). 

Passada essa administração formalizada, quando fomos “libertos”, 

permanecem as consequências e as violências simbólicas, isto é, a 

colonialidade. 

Para elucidar de melhor maneira este quadro relacional entre 

colonizados/colonizadores e as consequências resultantes disto, leciona 

Grosfoguel, com auxílio de outros autores latino-americanos, quanto à 

forma como ainda somos colonizados em sentido de hierarquias globais. 

Afinal, é relevante/faz diferença o local de onde o sujeito fala ou não? A 

realidade vivida, o contexto no qual está inserido, vai importar distinção 

na produção de conhecimento? Para além, na produção de conhecimento 

prática? O que herdamos a partir da colonização?  

O autor pontua nove situações de resquícios do colonialismo que 

sofremos, neste sentido, a colonialidade, são elas: (a) formação de 

classes no âmbito global;  (b) divisão internacional do trabalho entre 

centro e periferia (esta última produz para a primeira); (c) sistemas de 

organizações político-militares europeus; (d) hierarquia étnico-racial 

global que privilegia europeus; (e) hierarquia global que privilegia 

homens relativamente às mulheres com suporte do patriarcado; (f) 

hierarquia sexual que privilegia heterossexuais à homossexuais (aqui 

pontua-se que a maioria dos povos indígenas das Américas não via a 

sexualidade entre homens como um comportamento patológico nem 

tinha qualquer ideologia homofóbica); (g) hierarquia espiritual que 

privilegia religiões cristãs relativamente às espiritualidades não 

cristãs/europeias (catolicismo, depois protestantismo); (h) hierarquia 

epistêmica que privilegia a cosmologia e conhecimento europeus e 

institucionalizada no sistema universal global; (i) hierarquia linguística 

entre as línguas europeias e não-europeias, subalternizando as últimas 

exclusivamente como produtoras de folclore ou cultura, mas não de 

conhecimento/teoria (GROSFOGUEL, 2008, p. 122-123).  

Dos estudos descoloniais, passa-se aos estudos decoloniais. Pois 

se entende que não basta mais apenas nos desconectarmos das amarras 

coloniais ainda presentes em nossos cotidianos, mas insurgirmo-nos 

diante delas, contra o sistema posto. É a partir deste prisma que surge o 

feminismo decolonial. Trata-se de algo recente, mas que vem ganhando 

corpo, pois os grupos emergentes vêm se solidificando no sentido de se 

fazerem ouvidos. Tendo em vista que as teorias se desenvolvem 

                                                                                                        
a buscarlas “en nosotras mismas y en nuestro entorno, en nuestras elaboraciones 

teóricas y en nuestras prácticas como feministas” (SUÁREZ, 2008, p. 24). 
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conforme o tempo e categorias vão sendo trabalhadas e modificadas, é 

importante destacar do texto que em alguns momentos, se falará em 

“descolonialidade” e em outros “decolonialidade”, pois se atenderão os 

termos utilizados por cada autor ou autora/trabalho no momento, 

respeitando o tempo em que tais proposições foram pensadas e 

discutidas. Além disso, no decorrer deste escrito, o termo 

“de(s)colonialidade” da mesma forma despontará, na concepção deste 

trabalho de que houve uma transição de descolonialidade para 

decolonialidade. Por consequência, observando e respeitando este 

caminho teórico percorrido, consideramos importante nomeá-lo. 

As teorias decoloniais vêm demonstrar que a nossa subjetividade 

foi formatada/construída no processo de colonização (e o que resta ainda 

hoje por meio da colonialidade). O projeto ocidentalizador surge com o 

discurso das liberdades, porém apresenta hostilidades por meio da 

padronização dos corpos e comportamentos. O que é liberdade antes e 

depois da colonização? O que é liberdade antes e depois do 

neoliberalismo? O papel da classificação social, de acordo com 

Grosfoguel (2008), surge neste processo de colonização. 

Aníbal Quijano define a colonialidade como uma matriz mundial 

de dominação dentro do modelo capitalista, que se funda pela 

classificação racial e étnica da humanidade. O autor pontua que a matriz 

do poder colonial se configura num princípio organizador que afeta as 

múltiplas dimensões da vida social, que vai desde a sexualidade, a 

autoridade, também as relações de gênero, instituições, a questão do 

trabalho, as organizações políticas, de forma que se estende à 

subjetividade e às estruturas do conhecimento. Quijano argumenta por 

uma desvinculação das diretrizes teóricas e morais que são heranças da 

colonização, pois tal, permanece em nosso meio na maneira como nós 

nos pensamos. É improtelável que se atribua um papel de protagonista 

para os autores e as autoras locais, dialogando quando necessário com 

aqueles/as de fora. As violências simbólicas ainda estão presentes. Há 

uma colonialidade do conhecimento, do gênero, do poder (QUIJANO, 

1992).  

Se a linguagem cria a realidade, como argumentam algumas15 

autoras16, a perspectiva decolonial vem na contramão do que tem sido 

                                                 
15 Janyne Sattler, “Educação e diversidade”, em 6ª Edição do Seminário Gênero 

e Feminismo & Intercongresso Fazendo Gênero, pelo Instituto de Estudos de 

Gênero – IEG, da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 01 

de agosto de 2018.  
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produzido e imposto em termos teóricos tradicionais, para depois com 

relação a técnicas de governo, em termos internacional e interno. Neste 

sentido, Walter Mignolo argumenta por uma desobediência epistêmica, 

em que, a partir desta, é possível uma desobediência civil, pois quando 

você pensa e cria de forma distinta daquilo que predomina, quando você 

pensa de forma descolonial, já está fazendo algo. Nós, enquanto 

construídas como periféricas, precisamos e podemos construir 

conhecimento. Como pontua o autor, “uma das realizações da razão 

imperial foi a de afirmar-se como uma identidade superior ao construir 

construtos inferiores (raciais, nacionais, religiosos, sexuais e de gênero), 

e de expeli-los para fora da esfera normativa do “real17” (MIGNOLO, 

2008, p. 291), e é para questionar tais estruturas que as “forças 

descoloniais” se reposicionam e surgem potentes.  

O pensar e construir para além da colonialidade, e se contrapondo 

a ela, é reconhecer, que dentro desta estrutura existem corpos, que a 

depender dos marcadores sociais que carregam, sofrem mais ou menos 

opressão, e que em todo este contexto afetado pelo ranço colonial, existe 

algo, que foi nomeado recentemente, pela perspectiva feminista 

decolonial, trata-se da imposição das opressões de gênero que é 

racionalizada e capitalista e constitui a “colonialidade de gênero” 

(LUGONES, 2014). Para tratar desta questão, é fundamental também 

traçar um tipo de trajetória. 

 

2.3 A voz das mulheres: perspectivas feministas 

 

A história das sociedades é contada predominantemente por 

homens e este fato resulta em prejuízo para as mulheres, pois o que lhes 

compete é esquecido ou simplesmente ignorado. Perceptível o descaso 

                                                                                                        
16 Para saber mais, buscar por “Saberes localizados: a questão da ciência para o 

feminismo e o privilégio da perspectiva parcial” de Donna Haraway. Este texto 

será trabalhado nesta pesquisa. 
17 “As opções descoloniais e o pensamento descolonial têm uma genealogia de 

pensamento que não é fundamentada no grego e no latim, mas no quéchua e o 

aymara, nos nahuatls e tojolabal, nas línguas dos povos africanos escravizados 

que foram agrupadas na língua imperial da região (cfr. Espanhol, português, 

francês, inglês, holandês), e que reemergiram no pensamento e no fazer 

descolonial verdadeiro: Candomblés, Santería, Vudú, Rastafarianismo, 

Capoeira, etc. Após o fim do século XVIII, as opções descoloniais se 

estenderam para vários locais na Ásia (do Sul, do Leste e Cenral) até a 

Inglaterra e a França, principalmente, e assumiram a liderança da Espanha e de 

Portugal dos séculos XVI ao XVIII (MIGNOLO, 2008, p. 292). 
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da antropologia tradicional quanto a atuação e o papel das mulheres 

perante o mundo, entretanto, pelo viés feminista, têm-se percebido os 

níveis universais de opressão e suas origens transculturais. Não se trata 

somente de obscurecer feitos e realizações das mulheres durante os 

milênios, mas repensar em que isto acarreta, a desimportância com que 

temas relacionados às mulheres vêm sendo tratados estruturalmente em 

cada fase de (des)humanização das sociedades (MILES, 1989). 

Por meio de dados históricos e feitos sociais verificamos que de 

modo geral as mulheres possuem uma história vívida de opressão. 

Sendo que em certo momento surge a tomada de consciência destas, 

como coletivo humano de opressão e exploração por parte do que 

representa os homens diante do sistema patriarcalista frente às diferentes 

fases históricas. Assim sendo, podemos dizer que neste cenário nasceu a 

definição de feminismo, sendo que, em termos gerais, este pode ser 

considerado uma articulação da filosofia política e de movimento social 

(BIROLI; MIGUEL, 2014).  

As teorias feministas vêm sendo pensadas, questionadas, 

elaboradas já faz algum tempo, e dentro deste marco temporal, durante 

grande parte dele, as mulheres europeias figuraram como protagonistas. 

Não só quando das teorias, mas também nos movimentos e 

movimentações feministas. Pertinente que se observe as especificidades, 

oportunidades, bem como a visibilidade que foram dadas a cada grupo 

de mulheres a depender de suas localidades. A realidade europeia, é 

diferente da nossa latino-americana por vários motivos, e um que 

podemos citar, ainda mais considerando-se o teor deste trabalho, é a 

própria colonização e as consequências daí adquiridas para cada 

território.  

De todo modo, é valoroso que se saliente que em toda construção, 

não só no plano feminista, mas na produção de conhecimento no geral, 

não estamos excluindo os feitos e teorias daqueles e daquelas de fora do 

nosso país ou continente. O objetivo não é o de afirmar que tudo o que 

foi produzido até o momento deva ser rechaçado. Há todo um caminho 

que deve ser reconhecido, e, com as lentes críticas, é possível utilizar de 

tais elaborações e, justamente, enxergar o que não nos cabe, para que 

assim consigamos construir as nossas próprias teorizações. É possível o 

equilíbrio entre aquilo que veio de outra realidade e aquilo que foi 

pensado a partir da nossa própria. Em outras palavras, toda produção de 

conhecimento é válida, inclusive a nossa que acarreta em 

questionamentos destas que imperaram, sem que haja um afugentamento 

do todo.    
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Diante disto, fazemos referência a máxima clássica de Simone de 

Beauvoir “não se nasce mulher, torna-se”, em sua obra, “O Segundo 

Sexo”. A autora, que é francesa, analisou, em sua pesquisa nas décadas 

de 1940 e 1950, a realidade das mulheres francesas; entretanto, sua 

abordagem nos dá, ainda hoje, métodos para uma análise atual num 

sentido geral. Em sua extensa obra, existem inúmeros pontos a serem 

discutidos, e um deles, gira em torno de um dos aspectos centrais em sua 

linha de pensamento. O fato de que o homem foi construído como o ser 

universal, aquele que carrega todas as principais características 

referentes ao ser humano, o que resta é o outro, e o outro, é a mulher. O 

homem é o ser humano universal, e a mulher o restante disto, que não o 

homem, que não o ser. Basicamente, o outro (BEAUVOIR, 2009):  
Se a mulher enxerga como inessencial que nunca 

retorna ao essencial é porque não opera, ela 

própria, esse retorno. Os proletários dizem “nós”. 

Os negros também. Apresentando-se como 

sujeitos, eles transformam em “outros” os 

burgueses, os brancos. As mulheres – salvo em 

certos congressos que permanecem manifestações 

abstratas – não dizem “nós”. Os homens dizem 

“as mulheres” e elas usam essas palavras para se 

designarem a si mesmas: mas não se opõem 

automaticamente como Sujeito” (DE 

BEAUVOIR, Simone. 2009, p. 19-20). Grifo 

nosso. 

Nós mulheres nos referimos a nós mesmas como os homens o 

fazem, como o Outro, até mesmo na academia não nos referimos a nós 

como Sujeitos. Nós somos mulheres. Sujeitos. E por este ângulo, os 

Outros são os homens, nós somos Sujeitos da sociedade enquanto 

mulheres, dentro de toda a variação que cabe ao significado de ser 

mulher. A autora já aponta em suas obras as condições desiguais a que 

estavam submetidas as mulheres, e, relata sobre mudanças favoráveis; 

porém, também, sobre a pesada desvantagem. Alerta, em sua pesquisa, 

referindo-se às mulheres, que “mesmo quando os direitos lhe são 

abstratamente reconhecidos, um longo hábito impede que encontrem nos 

costumes sua expressão concreta” (DE BEAUVOIR, 2009), e podemos 

dizer que assim ainda o é, apesar de conjunturas diferenciadas. 

A questão das mulheres nem sempre foi feminista. Ainda não o é 

em sua totalidade. A materialidade se confunde entre ela própria e a 

inter-relação com o plano teórico. Difícil definir em qual momento 
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exato surgiu a hierarquia de gênero18 em cada ponto do globo19. Assim, 

como também é difícil apontar certeiramente quando o assunto das 

mulheres passou a ser assunto feminista. Exatidão num plano de análise 

dos tecidos sociais e teóricos é algo irrealizável e, provavelmente, não 

indicado, tendo em vista os erros que podem ser cometidos pelo 

caminho.  

De todo modo, a palavra “feminismo” possui distintas acepções. 

Para Maria Lugones, por exemplo, “o feminismo não fornece apenas 

uma narrativa da opressão de mulheres. Vai além da opressão ao 

fornecer materiais que permitem às mulheres compreender sua situação 

sem sucumbir a ela” (2014, p. 940). Quando a autora busca de forma 

metodológica se diferenciar, em certa medida, do feminismo das 

teóricas negras norte-americanas, pensa em fazê-lo “sobre o feminismo 

desde as bases e nelas, e desde a diferença colonial e nela, com uma 

forte ênfase no terreno, em uma intersubjetividade historicizada, 

encarnada” (LUGONES, 2014, p. 940). Lugones em 2014, falava em 

um feminismo descolonial para a superação da colonialidade de gênero. 

Hoje, apoiadas na autora, falamos em feminismo decolonial, porque 

essa superação em si já representa uma insurgência, tendo em vista todo 

o contexto que secularmente foi desenhado, dentre outros motivos.  

                                                 
18A palavra gênero passou a ser utilizada mais seriamente pelas feministas para 

se referir à organização social da relação entre os sexos, no sentido mais literal. 

No seu uso mais recente e simples, a palavra “gênero” é sinônimo de 

“mulheres”, justamente porque a primeira expressão conota mais objetividade e 

seriedade ao tema e passou a adquirir legitimidade acadêmica por volta dos anos 

1980.  Segundo Joan Scott, a questão do gênero sugere que “a informação a 

respeito das mulheres é necessariamente informação sobre os homens, que um 

implica no estudo do outro (1989, p. 7), o uso deste termo se refere a domínios 

“tanto estruturais quanto ideológicos – que implicam em relações entre sexos” 

(SCOTT, 1989, p. 7). De acordo com a autora, num sentido geral, o conceito 

“gênero” é usado para associar aos estudos das significações relativas às 

mulheres, e que as preocupações teóricas acerca do gênero como categoria de 

análise – termo defendido por ela – passaram a surgir no final do século XX. 

Ainda de acordo com a autora, este termo surge na pretensão das feministas 

contemporâneas para “reivindicar certo campo de definição, para insistir sobre o 

caráter inadequado das teorias existentes em explicar desigualdades persistentes 

entre as mulheres e homens” (SCOTT, 1989. p. 19). 
19 Ainda que a autora Rosalind Miles, em sua obra, “A história do mundo pela 

mulher”, defenda a ideia de que à medida em que despontaram as principais 

religiões no mundo – Judaísmo, confucionismo, budismo, cristianismo e 

islamismo – a hierarquia de gênero foi sendo construída numa aliança simbólica 

entre as principais religiões e os Estados. 



53 

 

Para Maccise, o feminismo, por um lado, pode fazer referência a 

uma série de movimentos sociais protagonizados principalmente por 

mulheres, cuja finalidade principal é a de que mulheres alcancem um 

status – jurídico, econômico, político, psicológico e social – de 

igualdade com relação aos homens, e fazer perceptível a situação de 

subordinação em que se encontram na sociedade. Por outro lado, abraça 

as diversas teorias que têm se desenvolvido para explicar a situação de 

desvantagem entre homens e mulheres, suas causas e consequências. 

Não existe uma teoria feminista, mas sim várias, que discutem sobre 

variados pontos e convergem sobre alguns principais (2011). 

O feminismo busca dar autonomia às mulheres, mas não somente 

isto: valorizar seus feitos, e ao mesmo tempo, conferir-lhes todo o 

demais; busca fazer com que as mulheres participem do processo de 

definição do valor de si mesmas. Neste sentido, a reinvindicação de 

participação converte-se numa reinvindicação de mudança daquilo que 

está posto (MACKINNON, 1987). É possível distinguir o feminismo, 

em pelo menos, três concepções: (1) movimentos sociais, (2) teorias e 

(3) postura política, sendo sua inter-relação inevitável (MACCISE, 

2011). De acordo com a postura política que se adote, sustenta-se uma 

determinada teoria que pode traduzir-se em um movimento social, e, 

como já assinalado, todas estas concepções coincidem sobre o status de 

subordinação da mulher e da necessidade de que este se modifique. Aí 

está a relevância do feminismo para o Direito, pois assinaladas certas 

distinções sociais que correspondem a situações discriminatórias, 

implica-se na diminuição do gozo e exercício dos direitos fundamentais, 

e quando da análise das mulheres no cenário jurídico, também acarreta 

no tratamento desigual. 

Hoje, olhamos para trás com ressalvas, entretanto reconhecendo 

os feitos de mulheres – aquelas que as sociedades atuais alcançam. Fala-

se nas ondas dos feminismos. A primeira, que se refere aos direitos 

básicos, como o voto20, a segunda, que questiona a origem da condição 

                                                 
20 A primeira onda do feminismo corresponde às ideias ilustradas e à Revolução 

Francesa. Dois nomes de duas mulheres devem ser citados quando recordamos a 

este momento. São elas Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft. A primeira 

que nasceu em 1748, vivia em Paris e escreveu textos teatrais antes de a 

Revolução Francesa começar. Foi ela quem escreveu a famosa “Declaração dos 

Direitos das Mulheres e das Cidadãs”, dedicado à rainha Maria Antonieta. Mary 

Wollstonecraft nasceu em Londres em 1759, a sua obra mais importante é “A 

reinvindicação dos direitos da mulher” de 1790 (GARCIA, 2015). 
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feminina, onde o pessoal é político21 e a terceira, que muitas e muitos 

entendem ser a que vivenciamos no momento22. Há, então, um ponto de 

discussão, levando em consideração que as ondas do feminismo são 

contestadas no momento presente, pois muito do que se entendia por 

feminismo e pela construção intelectual feminista veio do norte global, 

isto é, questiona-se o fato de que o que se afirmava dizia respeito à 

realidade de determinados grupos de mulheres, mas não de todas. O 

universalismo do feminismo não mais é considerado plausível. De 

mulher passa-se a mulheres. Existem contextos, realidades, e mulheres 

diferentes, portanto, feminismos diferentes. Esse é um dos pontos do 

feminismo decolonial. 

 
2.3.1 A peculiaridade do feminismo brasileiro 

 

A América Latina, portanto, o Brasil, possui particularidades, 

enquanto região colonizada e todas as consequências daí obtidas, com 

suas situações econômicas, políticas, sociais e culturais. Dentro do 

recorte, mais recortes. A distinção entre as realidades urbanas e rurais, a 

sociedade de classes, os (des)níveis culturais, a representação de cada 

uma nestes espaços. É relevante reconhecer os caminhos pelos quais 

passaram as mulheres em distintas épocas e locais do globo, pois se 

verificam contextos históricos, sociais, políticos, econômicos e culturais 

opressores para este público. Necessário discernir as particularidades e 

realidades sociais para entender como os sistemas têm progredido ou 

não, e, assim, tratar as principais causas do não desenvolvimento 

coletivo, observando a sociedade pelos olhares das mulheres. 
Para que serve a história das mulheres? E a 

resposta viria, simples: para fazê-las existir, 

viver e ser. E mais fazer a história das mulheres 

brasileiras significa apresentar fatos pertinentes, 

ideias, perspectivas não apenas para especialistas 

de várias ciências – médicos, psicólogos, 

antropólogos, sociólogos etc. –, como também 

para qualquer pessoa que reflita sobre o mundo 

                                                 
21 O feminismo do século XX, que ficou marcado por grandes movimentos 

sociais aparecendo “pela primeira vez como um movimento social de âmbito 

internacional, com identidade autônoma e caráter organizativo” (GARCIA, 

2015, p. 51) 
22 Do vazio entre guerras e onde surge o nome de Simone de Beauvoir como 

autora que gera reflexões para várias teóricas feministas, bem como o texto de 

Betty Friedan, “A mística feminina”, de 1963. (GARCIA, 2015). 
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contemporâneo, ou procure nele interferir. Esta é, 

afinal, uma das funções potenciais da história 

(DEL PRIORI, 1997, p. 9). Grifo nosso. 

O feminismo no Brasil apresenta múltiplas faces e muito da nossa 

história e existência precisa ser revisitado nesse sentido. O apagamento 

é constante e novos trabalhos serão necessários para desfazê-lo23. Para 

Céli Regina Jardim Pinto, o movimento feminista no Brasil, em algumas 

de suas primeiras manifestações, ainda no fim do século XIX, 

caracterizou-se por reunir mulheres intelectuais que se manifestavam 

por meio de palestras, jornais, peças de teatro, romances etc. Essa 

peculiaridade de parte significativa das feministas pertencer aos grupos 

intelectuais difere o movimento dando-lhe uma posição particular 

quanto a outros grupos que se organizam em movimentos, como os sem-

terra, povos originários e população negra. Nos primeiros anos da 

década de 1970, as mulheres que se reuniam eram professoras 

universitárias e profissionais liberais, em sua maioria ligadas às áreas de 

ciências sociais, história, letras, psicologia e direito, assim como na área 

da saúde. Predominantemente elitista e branco (JARDIM PINTO, 2003). 

Pode-se dizer que distinguindo-se do movimento social e trazendo o 

feminismo como teoria para o Brasil, a obra de 1967 de Heleieth 

Saffioti, “A mulher na sociedade de classes: mito e realidade24” se 

configura como um marco para a produção acadêmica, bem como para o 

feminismo acadêmico. 

O movimento sufragista que se espalhou pela Europa e pelos 

Estados Unidos da América, na segunda metade do século XIX e 

primeiras décadas do século XX, pode ser equiparado à primeira fase do 

feminismo no Brasil, que teve como foco a luta das mulheres por 

direitos políticos, através de participação eleitoral, como candidatas e 

eleitoras: “Esta luta esteve definitivamente associada ao nome de Bertha 

Lutz, que exerceu uma inegável liderança durante a década de 1920 e se 

manteve ligada às causas da mulher até a sua morte em avançada idade, 

na década de 1970” (JARDIM PINTO, 2003, p. 13).  

As primeiras manifestações do feminismo no Brasil ocorrem por 

meio de dois eventos, no ano de 1972, o primeiro que foi o congresso 

                                                 
23 Questiona-se por exemplo: existiram movimentos de mulheres no período da 

colonização? Seja de mulheres dos povos originários ou da população negra? A 

partir de quando são considerados os movimentos de mulheres? 
24 Trata-se da tese de livre-docência defendida em 1967 por Heleieth Saffioti, 

orientada por Florestan Fernandes e publicada como livro em 1969, com 

prefácio de Antonio Cândido de Mello e Souza. 
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promovido pelo Conselho Nacional da Mulher, cuja liderança era da 

advogada Romy Medeiros. O segundo faz referências às primeiras 

reuniões de grupos de mulheres em São Paulo e Rio de Janeiro, de 

caráter quase privado. Céli Regina cita como primeiros grupos 

feministas os do eixo Rio de Janeiro – São Paulo, não excluindo os 

demais estados, apenas por questão de maior visibilidade nacional. Cita 

as exiladas, a partir de 1964 durante a Ditadura Civil-Militar, mas mais 

especificamente após 1968: entre os exilados políticos, havia um 

considerável número de mulheres25, tanto de militantes quanto 

companheiras de homens que atuavam no movimento de esquerda. O 

feminismo da redemocratização, em que, na década de 1980 a anistia 

aos presos e exilados políticos e a reforma partidária influenciaram 

indiretamente em temas como a saúde da mulher, no qual, resultou na 

implementação do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), em 1983 e, em 1986, aconteceu a Conferência Nacional de 

Saúde e Direitos da Mulher em Brasília (JARDIM PINTO, 2003, p. 13-

85). 

Importante fazer a conexão entre o feminismo no Brasil e as 

mulheres no âmbito jurídico do país. Nem todas as mulheres são 

feministas, pelo menos conscientemente, inclusive as que estão 

inseridas no mundo do Direito. Algumas mulheres se dizem anti-

feministas. Nem todas as feministas estão inseridas no plano jurídico, 

obviamente, estão espalhadas nas mais diversas áreas e seguimentos. 

                                                 
25 Nós não vivemos o luto que precisaríamos ter vivido sobre a Ditadura Militar 

que nosso país sofreu. Pouco é falado. Essa parte da nossa história não foi 

tratada como deveria. O que ocorre em nosso país hoje, com a eleição de um 

presidente que abertamente declara homenagem a torturador (Jair Bolsonaro, à 

época deputado pelo PSC – RJ, na votação pelo prosseguimento do 

impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff em 17.04.16, homenageia 

Carlos Alberto Brilhante Ustra, conhecido torturador do período da ditadura, 

que inclusive torturou a presidenta que sofreu o golpe de 2016) é consequência 

dessa falta de luto e descaso para com a realidade do próprio país. Em dezembro 

de 2014 foi publicado o Relatório da Comissão Nacional da Verdade, este de 

iniciativa da presidenta Dilma Rousseff, onde se faz um extensivo estudo sobre 

o período citado. Na Parte III – Métodos e práticas nas graves violações de 

direitos humanos e suas vítimas, o Capítulo 10 conta com uma parte destinada a 

violências que mulheres, especificamente, viveram. Capítulo intitulado 

“Capítulo 10 – Violência sexual, violência de gênero e violência contra crianças 

e adolescentes”. Disponível em: < 

http://www.memoriasreveladas.gov.br/administrator/components/com_simplefil

emanager/uploads/CNV/relat%C3%B3rio%20cnv%20volume_1_digital.pdf > 

http://www.memoriasreveladas.gov.br/administrator/components/com_simplefilemanager/uploads/CNV/relat%C3%B3rio%20cnv%20volume_1_digital.pdf
http://www.memoriasreveladas.gov.br/administrator/components/com_simplefilemanager/uploads/CNV/relat%C3%B3rio%20cnv%20volume_1_digital.pdf
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Nem todas as feministas frequentam ou frequentaram a universidade, 

a exemplo daquelas especificamente dos movimentos sociais (dentre 

outras). De forma que o termo “feminista” seja aqui levantado 

atendendo toda a sua pluralidade, tendo em vista a multiplicidade de 

feminismos e de mulheres. Contudo, em termos básicos, 

considerando-se o termo naquela ideia de busca pela igualdade e fim 

da hierarquização entre homens e mulheres, parece haver um 

consenso. Existe um universo quando nos reportamos ao termo 

“feminista”, porém, há pilares basilares que podem ser classificados 

introdutórios. 

Como a própria historiadora Céli Regina afirma, “o 

movimento feminista não é um movimento popular, nem no sentido 

de classe nem no sentido de seu raio de ação. A chegada até as 

camadas populares ocorre ao longo de sua história como uma escolha 

política estratégica, e não como decorrência natural de seu 

desenvolvimento” (2003. p. 85), o feminismo, mesmo com todas as 

suas vertentes e derivações, não abraça a todas as mulheres 

brasileiras. Nós mulheres somos, ainda, um pequeno grupo quando 

da representatividade, e as feministas são um grupo ainda menor 

dentro do primeiro. 

 

2.3.2 A(s) mudança(s) do(s) olhar(es) feminista(s) 

 

Como foi levantado anteriormente, a teorização e 

movimentação feminista passou por modificações, como quase toda 

filosofia política e movimento social. Existem distinções a depender 

da cultura, política, economia e até mesmo forma de Estado. Durante 

este desenrolar, novas vozes foram surgindo e com elas reflexões e 

questionamentos. Não mais se fala em mulher, mas em mulheres. 

Existe uma pluralidade de mulheres, que a depender do contexto no 

qual estamos inseridas, vamos passar ou não por determinadas 

questões. O nosso gênero26 nos localiza no mundo, tem nos 

localizado. Mas também a nossa classe, raça, etnia, religião, 

                                                 
26 “Minha definição de gênero tem duas partes e várias sub-partes. Elas são 

ligadas entre si, mas deveriam ser analiticamente distintas. O núcleo essencial 

da definição baseia-se na conexão integral entre duas proposições: o gênero é 

um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas 

entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de 

poder” (SCOTT, 1989, p. 21). 
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sexualidade, localidade, cultura e etc. são pontos que devem ser 

levados em consideração, e assim está sendo feito. 

Como, por exemplo, com as feministas negras norte-

americanas Kimberlé Crenshaw, bell hooks, Patricia Hill Collins, 

Audre Lorde e Angela Davis. Teorias queer com Judith Butler. 

Feminismo decolonial com Maria Lugones, Catherine Walsh, Ochy 

Curiel e Yuderkys Espinosa. Entre outras. Mas antes que cheguemos 

a isto, é importante que se discorra sobre uma possível transição ou 

ponto de interconexão durante o curso que está sendo feito. 

Donna Haraway afirma, em um de seus textos, que “todas as 

fronteiras internas-externas do conhecimento são teorizadas como 

movimentos de poder, não movimentos em direção à verdade” (1995, 

p. 9), quando reflete sobre a questão da objetividade e método 

científico, tendo em vista os questionamentos que são direcionados 

sobre o fato de mulheres teorizarem sobre feminismo e a 

desconfiança acerca da pretensa “neutralidade” que se requer na 

“ciência”. Afinal qual o objetivo? Para a autora, “a História é uma 

estória que os entusiastas da cultura ocidental contam uns aos outros; a 

ciência é um texto contestável e um campo de poder; o conteúdo é a 

forma” (1995, p. 11). Sua visão é singular e crítica, de forma que muito 

se aproxima deste trabalho, o qual, ao menos, é uma tentativa:  
As feministas têm interesse num projeto de 

ciência sucessora que ofereça uma explicação 

mais adequada, mais rica, melhor do mundo, de 

modo a viver bem nele, e na relação crítica, 

reflexiva em relação às nossas próprias e às 

práticas de dominação de outros e nas partes 

desiguais de privilégio e opressão que todas as 

posições contêm (HARAWAY, 1995, p. 15). 

Trabalha a autora sobre o que chama de saberes parciais 

e localizados.  Reitera que a ciência tem sido conduzida vinculada ao 

militarismo, capitalismo, colonialismo e supremacia masculina, 

distanciando os sujeitos. O olhar tem sido marcado pelo homem, 

especificamente, pelo branco. O olhar feminista é um saber localizado. 

Para a autora quando se localiza o conhecimento gera-se 

responsabilidade, entretanto, quando se generaliza, não. Em outras 

palavras, aquilo que foi construído como o universal não gera 

questionamentos sobre a relação pesquisador-objeto, mas na contestação 

a essa universalidade se localiza o conhecimento, que aproxima e 

localiza os sujeitos, então se põe incerteza sobre a relação pesquisadora-

objeto. Isto é, as perspectivas daquelas e daqueles que localizam os 
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saberes são preferíveis pois podem gerar explicações mais firmes e 

objetivas, mas isto requer que exista habilidade com corpos e 

linguagens. Defende, a autora, – e também é uma compreensão deste 

trabalho – “uma doutrina e [de] uma prática da objetividade que 

privilegie a contestação, a desconstrução, as conexões em rede e a 

esperança na transformação dos sistemas de conhecimento e nas 

maneiras de ver” (HARAWAY, 1995, p. 24). 

Em outro de seus textos, Donna Haraway levanta 

importante ponto sobre o surgimento da nossa consciência de classe, 

raça e gênero, e diz que tal questão se deu por uma espécie de imposição 

advinda da “terrível experiência histórica das realidades sociais 

contraditórias do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado” (2009, 

p. 47). Nenhuma construção é totalidade, surge e se desenvolve 

considerando todo o contexto.  

Silvia Federici, argumenta que o capitalismo, enquanto 

sistema econômico, está ligado tanto ao racismo quanto ao sexismo, e 

que ele – o capitalismo – precisa difamar a “natureza” daqueles a quem 

explora: “mulheres, sujeitos coloniais, descendentes de escravos27 

africanos, imigrantes deslocados pela globalização” (2017. p. 37); tal 

constatação, ela retira de anos de estudo num viés histórico, analisando 

não só a conjuntura europeia, como norte-americana e latino-americana. 

Apesar de Haraway ser uma feminista do pós-modernismo e Federici 

uma feminista marxista não ortodoxa, a coerência teórica não resta 

prejudicada, pois é possível alinhar suas contribuições intelectuais.   

Em sua obra, Federici faz uma interessante e necessária 

análise na intersecção de gênero e classe. Verifica como as mulheres – 

os sujeitos que foram construídos como mulheres – foram 

sistematicamente explorados justamente por conta desta condição. 

Como passamos por situações peculiares por sermos mulheres, bem 

como o capitalismo precisa dessa estrutura que foi desenhada com base 

no patriarcado/machismo/sexismo e melhor se sustenta desta forma 

(2017). 

Considerando que esta pesquisa visa a analisar o contexto 

dos últimos anos quando das legislações brasileiras referentes às 

mulheres, através de teorias atuais que discutem sobre o passado, 

presente e futuro e os períodos de transição teóricos e fáticos, faz 

                                                 
27 Importante localizar que esta é uma afirmação da autora: militantes do 

movimento negro já vem alertando que a população negra não é descendente de 

escravos, mas de príncipes, princesas, reis e rainhas do continente Africano, que 

foram transformados violentamente em escravos. 
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sentido conectar, neste momento, o que traz Federici em sua obra, bem 

como o explanado por Dardot e Laval, de forma a contemplar o 

momento atual brasileiro. Quando a autora trabalha a questão da 

“transição28” do modelo feudal para o capitalista na Europa, expõe ter 

sido este um período de intenso conflito social, no qual se objetivavam 

três pontos principais, quais eram: “I) criar uma força de trabalho mais 

disciplinada; II) dispersar os protestos sociais; e III) fixar os 

trabalhadores nos trabalhos que lhes haviam sido impostos” 

(FEDERICI, 2017, p. 162).  

Assim como o neoliberalismo trabalhado pelos autores 

citados, este período de “transição” entre um modelo e outro, feudal 

para o capitalista, exigiu técnicas específicas como a disciplina, 

enfraquecimento dos coletivos e ataques aos trabalhadores. Crenças e 

certos discursos aparecem em períodos históricos em que um modo de 

produção é substituído por outro. Intrigante observar como a história é 

cíclica e como alguns pontos se conectam, da mesma maneira como 

determinados grupos são geralmente os mais atingidos. Estaríamos 

entrando em um novo período? Por isto é importante que a análise da 

tessitura social seja feita de forma a considerar o gênero, raça e classe, 

bem como outros marcadores sociais. 

Federici evidencia que o corpo foi sistematicamente 

politizado, desnaturalizado. Não mais visto como algo orgânico e que se 

tornaria um “significante das relações de classe e das fronteiras 

movediças, continuamente redesenhadas, que essas relações produzem 

no mapa da exploração humana” (2017, p. 284), trata-se de uma 

descaracterização dos marcadores sociais que cada corpo carrega, e sem 

a consideração deste fator, tornam todos os corpos iguais, teoricamente, 

pois na estrutura social e de acordo com o desenho dela, corpos 

importam, e uns sofrem mais do que os outros. Para entrarmos nesta 

análise, e finalmente deslindarmos o feminismo decolonial, trazemos o 

que pontua a autora 
Na fantasia europeia, a América em si era uma 

mulher nua, sensualmente reclinada em sua rede, 

que convida o estrangeiro branco a se aproximar. 

Em certos momentos, eram os próprios homens 

“índios” que entregavam suas parentes aos 

                                                 
28 Federici utiliza o termo entre aspas (ver prefácio e nota 1) pois não considera 

que houve uma ruptura completa entre as técnicas administrativas de governo, 

na percepção da autora, o capitalismo se impôs, não se deu por um processo 

natural (2017). 
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sacerdotes ou aos encomenderos em troca de 

alguma recompensa econômica ou de um cargo 

público.Por todos esses motivos, as mulheres se 

converteram nas principais inimigas do domínio 

colonial, negando-se a ir à missa, a batizar seus 

filhos ou a qualquer tipo de cooperação com as 

autoridades coloniais e com os sacerdotes 

(FEDERICI, 2017, p. 402). 

Com estas palavras e com exposição deste contexto, nós 

adentramos na realidade da nossa localidade: as mulheres coloridas e 

diversas latino-americanas. 

 

2.4 O feminismo decolonial: uma solução medular 

 
A premissa decolonial é a de rompermos com os silêncios e 

recontarmos a história: é possível afirmar a relação direta com o(s) 

feminismo(s)? Essa conexão resulta, portanto, no feminismo decolonial? 

Rever a trajetória é olhar para nós. Olhar para a nós é decolonial. E 

decolonialidade é reconhecer esta trajetória que compactua e induz a 

momentos retrógrados. María Lugones, como anteriormente explanado, 

trabalha com a teoria do feminismo decolonial, no qual destaca a 

importância de conceituar e reconhecer o gênero como uma das formas 

de opressão colonial e daí construir um feminismo que questione os 

padrões eurocêntricos. Busca pesquisar a intersecção entre raça, classe, 

gênero e sexualidade para entender a indiferença com que são tratadas 

as violências que sistematicamente são infligidas contra as mulheres 

desviantes do padrão imposto, vítimas da colonialidade do poder e 

também de gênero. O termo “feminismo decolonial” foi proposto pela 

primeira vez por Maria Lugones, feminista de origem argentina 

(LUGONES, 2014).  

Significativo salientar que o feminismo decolonial surge de 

inquietações de teóricas feministas latino-americanas e que se configura 

como algo recente, tendo influências das teorias gerais pós-coloniais e 

de(s)coloniais. Trata-se de um arcabouço de reflexões que ainda estão 

fervilhando tendo em vista as necessidades que continuam presentes na 

nossa realidade latino-americana de questionamento e enfrentamento ao 

padrão eurocêntrico.  

Maria Lugones, quem cunhou pela primeira vez o termo e 

originou a discussão acerca da teoria, já vinha trabalhando questões 

como modernidade/colonialidade e a própria interseccionalidade, 

conceito elaborado pelas feministas negras norte-americanas, 



62 

 

originalmente por Kimberlé Crenshaw, e que será também trabalhado 

nesta pesquisa, já que são teorias que dialogam. Para Lugones, a 

modernidade está conectada com a colonialidade, e não pode existir sem 

que esta exista. Baseando-se em Aníbal Quijano29, discorre que a 

colonialidade é sustentada por três bases principais, a colonialidade do 

poder, do saber e do ser, às quais a autora acrescenta a colonialidade de 

gênero. Essa intersecção que a filósofa faz entre colonialidade e gênero 

resulta numa perspectiva abrangente sobre mulheres, olhando para a 

pluralidade de mulheres existentes, contraponto, por exemplo, as 

definições binárias de gênero (2014). 

Como se trata de uma teoria que vem sendo pensada muito 

recentemente – o primeiro artigo de Maria Lugones sobre o tema é 

datado de 2010, traduzido para o Brasil em 2014 pela Revista Estudos 

Feministas – a construção intelectual ainda está se desenvolvendo, de 

forma que as teóricas feministas estão dialogando entre si, definindo 

conceitos e categorias.  

Dentro deste intento crítico que comporta a percepção sobre a 

interseccionalidade das opressões, cabe discorrer sobre as principais 

categorias que trabalhadas pela teoria feminista decolonial; (1) A partir 

das teorizações feministas das últimas décadas, “gênero” tem servido 

como uma categoria útil, já diria Joan Scott. Em termos gerais, tem 

atendido como sinônimo de “mulheres”. Como é de se esperar, existe 

um grande debate a respeito dessa conceituação, entretanto, para este 

momento, cabe a categoria, tendo em vista o que ela representa no 

contexto geral. “Gênero” nos serve para discorrer sobre as implicações 

na relação entre os sexos e como se dá a partir da estruturação social 

hierarquizante; (2) A questão da “raça30” recuperada pelas feministas 

negras, em que a partir de suas contribuições teóricas demonstram a 

hierarquia racial profundamente enraizada nos contextos, considerando 

a história de cada localidade e as consequências da ocorrência (ou não) 

da escravidão em cada território. Trazem como o apagamento daquilo 

que foi construído como “raça” tem servido à esta hierarquização racial 

e, assim, negado a exploração das contradições presentes nas 

                                                 
29 QUIJANO, Anibal. “Colonialidad, modernidad/racialidad”. Perú Indígena, v. 

13, n. 29, p. 11-29, 1991. 
30 Ver: COLLINS, Patricia Hill. Como alguém da família: raça, etnia e o 

paradoxo da identidade nacional norte-americana. Ver. Genero. V. 8. N. 1. Indb. 

27. 2008. 
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conjunturas; (3) A questão da “classe31” debatida há um tempo 

considerável32, inicialmente pelos marxistas, e mais recentemente tem 

ganhado espaço nas discussões feministas. Há uma revisão nesse 

sentido, por exemplo, a reflexão sobre a questão do que foi configurado 

como espaço público e como espaço privado, além disso, o 

questionamento sobre a produção e reprodução do trabalho, aquilo que é 

ou não é considerado trabalho quando da contrapartida da remuneração 

ou não etc.; (4) O ponto da “sexualidade” que mais recentemente vem 

sendo aludido como marcador social quando da opressão vivida por 

determinados corpos. Há países extremamente perigosos para pessoas 

com orientação sexual distinta da imposta, como é o caso do Brasil. Por 

isso tal fator, para a nossa realidade, deve ser considerado. Existem 

vários outros fatores que localizam o ser humano no tecido social e que 

o farão sofrer mais ou menos opressão, entretanto, estes são os quatro 

norteadores para trabalharmos concepções aproximadas da teoria 

feminista decolonial. 

Aqui no Brasil, a discussão é fresca, na área do Direito ainda 

mais sensível. Yuderkys Espinosa, autora dominicana, tem caminhado 

por este mesmo viés. Em um de seus textos, apresenta uma definição 

que assenta muito bem para aclarar o sentido desta teoria. Segundo a 

autora, “o feminismo decolonial se trata de um movimento em pleno 

crescimento e amadurecimento que se proclama revisor da teoria e da 

proposta política do feminismo dado que considera seu viés ocidental 

branco e burguês33” (2016, p. 150).  

A autora salienta que esta corrente do pensamento dialoga e se 

nutre de várias tradições críticas aos contextos e teorias dominantes, 

bem como com relação à própria teoria feminista. A teoria feminista 

decolonial critica a própria democracia liberal. Yuderkys Espinosa 

entende, conjuntamente com Lugones, que é possível uma revisão e um 

diálogo diante dos pensamentos e produções que vêm desenvolvendo 

“pensadoras, intelectuais, ativistas e lutadoras, feministas ou não, de 

                                                 
31 Ver: BIROLI, Flávia. Gênero e desigualdades: os limites da democracia no 

Brasil. 1.ed. São Paulo: Boitempo, 2018. 

 
32 Por vezes, a categoria “classe” encontrada nas legislações em destaque não 

engloba o sentido “clássico” ou mesmo o revisto pela teoria feminista. 
33 Tradução livre da autora. Original: “El feminismo descolonial se trata de un 

movimiento en pleno crecimiento y maduración que se proclama revisionista de 

la teoría y la propuesta política del feminismo dado lo que considera su sesgo 

occidental, blanco y burguês” (ESPINOSA, 2016, p. 150). 
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descendência africana, indígena, mestiça popular, campesina, migrantes 

racializadas, assim como aquelas acadêmicas brancas comprometidas 

com a subalternidade na América Latina e no mundo34” (2016, 151). 

Yuderkys Espinosa, em um de seus textos, reconhece que o 

feminismo decolonial é um herdeiro direto do feminismo negro norte-

americano, tendo em vista sua crítica à teorização feminista “clássica”, e 

sua proposta conceitual de um tratamento interseccional das opressões 

(observando o gênero, a raça, classe e sexualidade). Se propõe o 

feminismo decolonial também dar voz às mulheres e feministas 

afrodescendentes e indígenas, que durante muito tempo sofreram 

invisibilização e inferiorização, iniciando, portanto, todo um trabalho de 

revisão (2016, p. 151). Ainda sobre os aportes da construção do 

feminismo decolonial é importante que se pontue 
María Lugones (2008), completando e ampliando 

a análise de Aníbal Quijano (2000a e 2000b) para 

quem a raça é uma categoria de classificação 

social desenvolvida dentro do processo de 

colonização, propõe considerar o que denomina o 

sistema moderno colonial de gênero como aquele 

mediante o qual o colonizador produz e impõe aos 

povos colonizados, ao mesmo tempo e sem 

dissociação, um regime epistêmico de 

diferenciação dicotômica hierárquica que 

distingue inicial e fundamentalmente entre o 

humano e o não humano e do qual se desprendem 

as categorias de classificação social de raça-

gênero35 (ESPINOSA, 2016, p. 153). 

                                                 
34 Tradução livre da autora. Original: “pensadoras, intelectuales, activistas y 

luchadoras, feministas o no, de descendencia africana, indígena, mestiza 

popular, campesina, migrantes racializadas, así como aquellas académicas 

blancas comprometidas con la subalternidad en Latinoamérica y en el mundo” 

(ESPINOSA, 2016, p. 151). 

 
35 Tradução livre da autora. Original: “María Lugones (2008), completando y 

ampliando el análisis de Aníbal Quijano (2000a y 2000b) para quien la raza es 

una categoría de clasificación social desarrollada dentro del proceso de 

colonización, propone considerar lo que denomina el sistema moderno colonial 

de género como aquel mediante el cual el colonizador produce e impone a los 

pueblos colonizados, al mismo tiempo y sin disociación, un régimen epistémico 

de diferenciación dicotómica jerárquica que distingue inicial y 

fundamentalmente entre lo humano y lo no humano y del cual se desprenden las 

categorías de clasificación social de raza-género” (ESPINOSA, 2016, p. 153). 
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Curioso observar que, desde Simone de Beauvoir, há a discussão 

sobre uma desumanização de determinadas pessoas a depender de seus 

corpos; naquela observação, as mulheres. Que não são consideradas 

sujeitos, mas o “Outro” numa relação em que o homem é o ser 

universal, portanto, aquele que não é o homem, é o resto. Trazendo para 

a análise decolonial, ocorre a desumanização em outras dimensões, 

levando em conta que, quando os exploradores chegaram nestas terras, 

os povos originários eram vistos como animais, não como seres 

humanos, posteriormente o mesmo ocorre com os povos africanos 

trazidos à força para serem submetidos à escravidão. Essa classificação 

social atinge uma ou duas vezes, a depender do gênero, a depender da 

raça. 

Catherine Walsh, que é professora de Estudos Culturais da 

América Latina na Universidade Andina Simón Bolívar, sede do 

Equador, aposta no pedagógico e decolonial para resgate da memória 

coletiva sobre a nossa própria história e vida como latino-americanos 

(2013). Pensar decolonial é pensar coletivamente, estabelecendo laços 

para tal, é ir contra, justamente, esta lógica neoliberal que vem se 

desenvolvendo há anos e tem se alastrado pelo nosso país mais recente e 

ferozmente.  

O feminismo decolonial vem sendo trabalhado na perspectiva de 

quebrar com essa ideia de mulher universal, para reconhecer a 

multiplicidade de mulheres, passando do singular para o plural, e, assim, 

entender as opressões hierarquizadas presentes nos entrelaçamentos 

sociais. Tem sido uma tarefa e um desafio. Desafio este que consiste, de 

acordo com Espinosa “em avançar na tarefa de demonstrar a 

multidimensionalidade da dominação/opressão, a impossibilidade de 

fragmentá-la, centrando nossos objetivos políticos em uma parte dela36” 

(2014, p. 20). 

Em suas reflexões, Yuderkys Espinosa reconhece que a desigual 

condição geopolítica produziu uma dependência ideológica dos 

feminismos latino-americanos com relação aos processos e produção de 

discursos do “primeiro mundo”, definindo questões importantes, como a 

ênfase teórica-política do movimento. Isso acarreta em obstáculos para a 

produção de um pensamento próprio (2014a). Tudo isto tendo em vista 

o período pós-colonial, ou seja, o nosso território não mais sendo 

                                                 
36 Tradução livre da autora. Original: “em avanzar em la tarea de demonstrar la 

multidimensionalidade de la dominación/opressión, la imposibilidad de 

fragmentarla, centrando nuestros objetivos políticos em uma parte de ella” 

(ESPINOSA, 2014, p. 20). 



66 

 

colônia, entretanto, sofrendo com os resquícios da 

colonização/colonialismo, a própria colonialidade. Neste sentido, 

fazemos referência a Ochy Curiel, teórica feminista dominicana, que 

conduz um de seus textos, buscando responder à inquietante e 

emocionada pergunta: 
Qual é o feminismo que queremos impulsionar, 

viver, experimentar, como proposta 

transformadora e radical nos países pós-coloniais 

como os nossos, que surja desde nossas 

experiências, que nos permita questioná-las e ao 

mesmo tempo modificá-las e mudar este mundo 

por outro que não seja patriarcal, nem racista, nem 

heterossexista, nem classista?37 (2014, p. 325). 

Responder tal questionamento tem sido um processo que vem 

sendo trabalhado coletivamente numa perspectiva de descolonização do 

feminismo. Para tal descolonização não só se reconhece a dominação 

histórica, econômica, política e cultural entre os estados nacionais 

produtos da colonização por parte da Europa sobre outros povos, e 

consequências no imaginário social colonizado, mas do mesmo modo 

reconhecer a dependência das sujeitas e sujeitos políticos frente a estes 

processos culturais e políticos que têm sido resultado do capitalismo, da 

modernidade ocidental e colonização europeia (CURIEL, 2014).  

Os processos de racionalização e sexualização embruscados nas 

relações sociais, a questão da heterossexualidade compulsória, a 

legitimação de um pensamento único. A própria institucionalização de 

práticas políticas. A descolonização na perspectiva feminista é também 

uma posição política que atravessa o pensamento e ação individual e 

coletiva, é descolonizar “nossos imaginários, nossos corpos, nossas 

sexualidades, nossas formas de atuar e de ser no mundo38” (CURIEL, 

2014, p. 326). Isso nos remete ao quadro relacional elaborado por 

                                                 
37 Tradução livre da autora. Original: “¿cuál es el feminismo que queremos 

impulsar, vivir, experimentar, como propuesta transformadora y radical en 

países postcoloniales como los nuestros, que surja desde nuestras experiencias, 

que nos permita cuestionarlas y a la vez modificarlas y cambiar este mundo por 

otro que no sea patriarcal, ni racista, ni heterosexista, ni clasista?” (CURIEL, 

2014, p. 325). 

38 Tradução livre da autora. Original: “nuestros imaginarios, nuestros cuerpos, 

nuestras sexualidades, nuestras formas de actuar y de ser en el mundo” 

(CURIEL, 2014, p. 326). 
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Grosfoguel sobre as consequências ainda presentes em nossa vivência 

latino-americana tendo em vista o processo colonizador.  

A de(s)scolonização é nos rebelarmos diante destas imposições 

que ainda estão presentes em nosso cotidiano e afetam as nossas 

relações sociais acarretando em opressões hierarquizantes. Para Ochy 

Curiel, a descolonização em termos feministas se funda numa busca 

libertadora de um discurso e prática política que questiona e que propõe, 

que analisa a relação do contexto global-local, bem como as 

subjetividades produzidas, tencionando raça, classe, sexo e sexualidade, 

dentro do contexto das dinâmicas estruturais (2014). 

O debate decolonial é complexo, pois trata-se de uma tentativa de 

pensar e fazer diferente daquilo que foi imposto por meio de práticas e 

métodos que ainda hoje se buscam explicar, por aqueles que resistem, 

pois alguns ainda não percebem as próprias história e existência, e que 

esta última, é consequência, ainda, do que foi vivenciado lá atrás. As 

teorias decoloniais, que também representam uma atitude, buscam 

insurgir-se contra um sistema, de dentro do sistema, pois não há como 

parar a realidade, o contexto, a estrutura. O feminismo decolonial sofre 

um nível acima com essa complexidade, pois se refere a grupos que 

foram dupla, triplamente marginalizados, subalternizados.  

A discussão feminista decolonial no Brasil é ainda mais recente 

do que em outros países da América Latina, e isto pode se dar pela 

dificuldade de se produzir um pensamento decolonial por aqui, pois o 

nosso país é descolado da conjuntura latino-americana; os motivos 

podem ser variados. A língua é um obstáculo, e isto, também, é 

consequência da colonização que sofremos. A nossa cultura se 

desenvolveu de forma distinta. É importante que, ao falarmos sobre 

feminismo decolonial, tragamos essa discussão para o nosso país pelo 

nosso país, em outras palavras, que a voz seja dada àquela(s) que aqui já 

se insurgiram dentro desta lógica teórica e prática, como por exemplo 

Lélia Gonzales. 

Lélia foi uma foi uma intelectual, política, professora e 

antropóloga brasileira, que, já nos anos de 1980, observou os obstáculos 

enfrentados por determinados grupos em nosso país. Foi pioneira nas 

críticas ao feminismo entendido hegemonicamente, bem como nas 

reflexões sobre as distinções de vivências entre as mulheres frente ao 

patriarcado. Sua construção também inaugura posicionamento sobre a 

descolonização do saber e da produção de conhecimento. A autora 

propõe a reflexão sobre não pensar a questão do racismo, 

desvinculando-a do colonialismo, assim como não pensar essas duas 

primeiras, sem considerar as práticas imperialistas. A autora desenvolve 
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inúmeros trabalhos sobre a situação de exclusão, discriminação e 

vulnerabilidade a que estavam submetidas as mulheres negras, 

analisando o contexto brasileiro e latino-americano, de forma a defender 

“a articulação entre as categorias de raça, classe, sexo e poder” para 

desmascarar “as estruturas de dominação de uma sociedade” 

(GONZALES, 1988, p. 138). Por insurgir-se contra aquilo que estava 

posto, consideramos Lélia Gonzales uma autora decolonial. 

O lixo vai falar39. Em um de seus textos, “Racismo e sexismo na 

cultura brasileira”, Lélia Gonzáles escracha o racismo no país e o falso 

mito da democracia racial. Mito este que serve até hoje para parte da 

população que é branca – me incluo neste grupo – produzir racismo. 

Ironiza a autora “Racismo? No Brasil? Quem foi que disse? Isso é coisa 

de americano” (1984, p. 226), argumenta que “como todo mito, o da 

democracia racial oculta algo para além daquilo que mostra” (1984, p. 

228). Num país onde tem predominado o “mito”, não é difícil de 

compreender o que a autora busca explanar. 

Em 197940, Lélia Gonzalez alerta para a racionalidade política 

imperante que visava a impedir o funcionamento de qualquer forma de 

unidade de grupo dominado, utilizando-se de todos os meios para atingir 

a divisão interna. O discurso dominante, de acordo com a autora, 

justificava a atuação do aparelho repressivo em nome da ordem e da 

segurança sociais. Observa-se que, apesar dos anos que passaram, 

repete-se, novamente, que a história é cíclica, e que determinados 

eventos podem voltar a acontecer com nova roupagem, ou não. Além do 

mais, essa divisão de unidade de grupos remete novamente ao alerta 

anti-neoliberal, quanto ao enfraquecimento dos laços e coletivos. A 

última passagem de um de seus textos remete a uma interseccionalidade 

de várias dimensões, que interpela a questão de gênero, raça, classe e 

também colonial. 

                                                 
39 Expressão utilizada pela autora. Para melhor compreensão: “Ora, na medida 

em que nós negros estamos na lata de lixo da sociedade brasileira, pois assim o 

determina a lógica da dominação, caberia uma indagação via psicanálise. E 

justamente a partir da alternativa proposta por Miller, ou seja: por que o negro é 

isso que a lógica da dominação tenta (e consegue muitas vezes, nós o sabemos) 

domesticar? E o risco que assumimos aqui é o do ato de falar com todas as 

implicações. Exatamente porque temos sido falados, infantilizados (infans, é 

aquele que não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira pessoa, 

porque falada pelos adultos), que neste trabalho assumimos nossa própria fala. 

Ou seja, o lixo vai falar, e numa boa” (GONZÁLES 1984, p. 225). Grifo 

nosso. 
40 “O papel da mulher negra na sociedade brasileira”. 
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Se a batalha discursiva, em termos de cultura 

brasileira, foi ganha pelo negro, que terá ocorrido 

com aquele que segundo os cálculos deles, 

ocuparia o lugar do senhor? Estamos falando do 

europeu, do branco, do dominador. Desbancando 

do lugar do pai ele só pode ser, como diz o 

Magno, o tio ou o corno; do mesmo modo que a 

europeia acabou sendo a outra (GONZALES, 

1984, p. 241). 

Suas inquietudes e sua forma de demonstrá-las rompe com aquilo 

que estava preestabelecido. Dando espaço aos saberes “subalternos”, às 

mulheres negras, ela descoloniza o pensamento e o próprio feminismo. 

Dá uma cara diferente para o feminismo brasileiro. Elaborando teorias 

que dialogam com aquelas e aqueles que são periféricos, ela gera “cortes 

profundos com o paradigma ocidental moderno fazendo emergir novas 

propostas epistemológicas” (CARDOSO, 2014, p. 984). Isto faz de Lélia 

Gonzales uma das autoras essenciais para elaboração e compreensão 

deste trabalho. Descolonizar o pensamento, as teorias, as práticas, e o 

todo, é resistir. Como diz Catherine Walsh, “resistir não para destruir, 

mas sim para construir” (2017, p. 19). O feminismo decolonial vem para 

repensarmos o que disseram sobre nós para nós, olharmos para dentro, e 

construirmos aquilo que verdadeiramente nos cabe. É reflexão, 

produção e prática. 

2.4.1 Um viés aproximado: a categoria da interseccionalidade e as 

teorias das feministas negras norte-americanas 

 

Como salientado durante a pesquisa, o feminismo decolonial 

enquanto teoria se “inspirou” no que já vinham teorizando as feministas 

negras norte-americanas. Assim, é essencial que se discorra sobre. A 

autora Ângela Davis conquistou espaço no Brasil faz alguns anos, mas 

já possui um longo histórico na academia e na militância nos Estados 

Unidos. Em 1980, já apontava para a necessidade de análise 

interseccional quando da estrutura social. Em 2016, uma de suas 

importantes obras, que foi traduzida para o Brasil, “Mulheres, raça e 

classe”, observa que a realidade dos EUA acentua as diferenças entre as 

mulheres negras escravas, mulheres brancas de classe média, e mais 

para frente entre as operárias (DAVIS, 2016).  

Os caminhos que estas mulheres percorrem são distintos: as 

realidades para tais sujeitas são complexas e diferentes, tendo em vista 

que as mulheres negras, vindas da escravidão, não somente enfrentam a 

questão econômica como a racial, e todo o ideário social que é 
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construído em cima da população negra. O que as mulheres brancas de 

classe média enfrentam trata-se da feminilidade imposta e do âmbito 

privado como aquele que lhes serve, sua luta, enquanto sufragistas, é 

pelo voto, pelo direito a equipararem-se aos homens brancos 

politicamente, enquanto que as mulheres negras lutam por serem 

consideradas como mulheres, como seres humanos, e para recuperarem-

se de toda a sua história vivida de opressão (DAVIS, 2016). 

Dentro deste cenário encontram-se também as mulheres brancas 

operárias, que pela sua condição econômica, ultrapassam a problemática 

da feminilidade associada ao espaço privado, pois são necessárias para o 

sustento de sua própria base familiar. É interessante observar como a 

autora trabalha, em 1981, a questão da interseccionalidade, tendo em 

vista a abordagem dos três pilares mais destacados: gênero, raça e 

classe. Faz perceber a possibilidade de existir mais de um tipo de mulher 

e de ser mulher na mesma sociedade. Os marcadores sociais conduzem a 

forma de viver dessas mulheres nas sociedades, e é de extrema 

relevância observá-los para que não se caia em universalismos distantes. 

E nesse caminho também deve ser considerada a realidade vivida pelos 

homens negros, que pela sua condição de raça, também sofrem 

opressão, na contramão dos homens brancos (DAVIS, 2016).  

Aqui é importante realocarmos o que diz, novamente, 

Grosfoguel.  
“Uma vez que todas as identidades modernas são 

uma construção da colonialidade do poder no 

mundo colonial/moderno, a sua defesa não é tão 

subversiva como pode parecer à primeira vista. A 

identidade “negra”, “indiana”, “africana” ou 

identidades nacionais como a “colombiana”, 

“queniana” ou “francesa” são construções 

coloniais. A defesa destas identidades poderá 

eventualmente servir propósitos progressistas, 

dependendo do que está em causa num 

determinado contexto. Por exemplo, nas lutas 

contra uma invasão imperialista ou em confrontos 

anti-racistas contra a supremacia branca, estas 

identidades poderão servir para unificar o povo 

oprimido contra um inimigo comum. Contudo, a 

política de identidade só serve os objectivos de 

um único grupo e exige a igualdade dentro do 

sistema, ao invés de desenvolver uma luta 

anticapitalista radical contra o sistema. O sistema 

de exploração é um espaço de intervenção 

crucial que requer alianças mais vastas, em 



71 

 

termos não apenas de raça e diferença sexual, 

mas também de classes e entre uma 

diversidade de grupos oprimidos, em torno da 

radicalização da noção de igualdade social” 

(2008, p. 141). Grifo nosso. 

Os marcadores sociais foram construídos pelo processo 

colonizador, de forma que é necessário cuidado quando falamos sobre 

essas interseccionalidades, pois a depender do contexto político em que 

estamos inseridas e inseridos, tais pautas que se dirigem às questões de 

raça, gênero, classe e sexualidade, por exemplo, podem ser usurpadas e 

fragmentadas. A partir do que nos coloca o autor, observamos que sim, é 

importante destacar que existem estas diferenças estruturantes quando 

das identidades41, contudo, que diante desta conjuntura, os grupos não 

ajam de forma desassociada, e sim, aliançados. 

Audre Lorde nos ensina que não há hierarquia de opressões, no 

sentido de que a intolerância e a opressão diante das diferenças vêm de 

todos os lados, formas, tamanhos e cores. O indivíduo que é desviante 

daquilo considerado o padrão universal vai sofrer a ofensiva, não 

existindo uma discriminação maior que a outra, mas sim os vários 

recortes que uma pessoa pode sofrer de acordo com as suas 

características e o quão desviantes elas possam ser consideradas 

(LORDE, 2009).  

Neste sentido, Kimberlé Crenshaw argumenta sobre a 

necessidade da interseccionalidade – destacando-se novamente que o 

conceito foi cunhado pela autora – na discriminação de gênero e raça. A 

autora utilizou deste termo pela primeira vez num estudo elaborado em 

1991 sobre a questão das violências sofridas pelas mulheres negras de 

classes desfavorecidas dos Estados Unidos, em seus primeiros escritos, 

utilizando o termo como uma ‘metáfora’ e em seguida como uma 

‘categoria’ provisória. Neste primeiro momento, a intersecção analisada 

compreendia gênero e raça. O termo vem sendo trabalhado desde então 

(2004). 

Explica, a autora, que a proposta da interseccionalidade é 

desafiadora pois ela aborda a diferença dentro das diferenças, ou seja, 

não é possível que apenas se classifique um tipo de discriminação por 

                                                 
41 A questão da “identidade” tem sido bastante discutida academicamente e não 

apresenta um consenso geral. Trazer este ponto é elementar pois essa temática é 

apresentada neste trabalho a partir de variadas contribuições teóricas de autoras 

e autores, portanto, cabe mencionar, que neste momento, este não é tópico 

central da pesquisa apresentada. 
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sujeito quando, na verdade, ele pode sofrer mais de uma. É disso que se 

trata a interseccionalidade, um dos parâmetros deste trabalho: observar 

as marcações sociais nos indivíduos e o que elas representam quanto à 

posição que essa pessoa ocupa no contexto em que está inserida 

(CRENSHAW, 2004). Angela Davis em “Mulheres, raça e classe” cita o 

histórico discurso de Sojourner Truth, em uma convenção de mulheres 

em Akron, Ohio, em 1851. 
Arei a terra, plantei, enchi os celeiros, e nenhum 

homem podia se igualar a mim! Não sou eu uma 

mulher? Eu podia trabalhar tanto e comer tanto 

quanto um homem – quando eu conseguia comida 

– e aguentava o chicote da mesma forma! Não eu 

uma mulher? Dei à luz treze crianças e vi a 

maioria ser vendida como escrava e, quando 

chorei em meu sofrimento de mãe, ninguém, 

exceto Jesus, me ouviu! Não sou eu uma mulher? 

(DAVIS, 2016, p. 71). 

Nisto reconhece-se a relevância de utilizarmos a expressão “as 

mulheres”, porque existimos em diversidade. De acordo com a 

historicidade, há pluralidade de vivências e marcadores sociais. Alguns 

grupos de mulheres adquirem mais ou menos direitos durante a história, 

tendo em vista justamente esses marcadores sociais. A própria 

concepção do que é ou não direito pode ser distinta. Pensar nas 

identidades é pensar em classe e em muitos outros marcadores de 

diferenciação. Identidade sem consciência de classes é amnésia: isso é 

feminismo interseccional, decolonial (que não são a mesma coisa, 

porém se conectam em muitos pontos). Não se olha apenas para as 

classes, nem somente para raça, assim como também não se olha apenas 

para o gênero. Sozinhos, são incompletos.  

É necessário nos conscientizarmos sobre a dominação sofrida. 

Como, por exemplo, a questão da criminalização da pobreza que é o 

mesmo que dizer criminalização da população negra neste país. Da 

violência contra estes grupos. Das mulheres como um dos principais 

alvos da violência no Brasil, sendo um dos países mais violentos, 

segundo o mapa mundial da violência contra mulheres. Os 

fatores/marcadores presentes dos que mais sofrem violência no país: 

pobres, pretos, mulheres, população LGBTQI e minorias étnicas. 
Grupos marginalizados socialmente na história ocidental. 

2.4.2 Considerações sobre um feminismo neoliberal 
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O propósito do trabalho se dá ao instaurar um diálogo entre o 

feminismo e o cenário jurídico, a fim de construir um ponto de partida 

para a comunidade jurídica de modo crítico e para refletir sobre o papel 

do Direito na construção de uma sociedade emancipada. Para isto, é 

importante que se discorra sobre inquietações outras do momento atual, 

melhor ainda, na perspectiva feminista. As autoras Sara Farris e 

Catherine Rottenberg, em artigo publicado, têm indagado sobre todo 

este cenário. Colocam que a feminista como projeto tem sido cada vez 

mais vinculada a agendas não emancipatórias, citando como exemplos o 

neoliberalismo e apolítica xenofóbica de direita (2017).  

O neoliberalismo como nova razão de mundo, fragmentador de 

pautas e teorias, transforma cada indivíduo em uma empresa, sendo que 

quem não corresponde a esse perfil, será automaticamente excluído do 

sistema. Nisso se incluem todas as minorias que ainda são 

marginalizadas pelo histórico sistema, primordialmente pela nova razão 

do mundo. Citando Fraser42, trazem o ponto de que provavelmente o 

feminismo da segunda onda, quando privilegiando o reconhecimento 

(ou seja, reivindicações de identidade) sobre a redistribuição (ou seja, 

justiça) tenha sido responsável pela convergência do feminismo 

contemporâneo com o capitalismo neoliberal. As autoras argumentam, 

fundamentando-se igualmente em outras autoras, que talvez estejamos 

testemunhando a ascensão de um feminismo neoliberal, ou a 

neoliberalização do feminismo, que é exemplificado em como as 

corporações internacionais adotaram temas feministas (FARRIS; 

ROTTENBERG, 2017). 
Essas várias análises ressaltam que o 

endireitamento do feminismo tornar-se um 

fenômeno global, mesmo quando insistem na 

particularidade e contingência do contexto em que 

esse direito ocorre. De fato, o entrelaçamento cada 

vez mais difundido de temas feministas com 

profundas narrativas anti-emancipatórias se 

tornaram motivo de alarme para um crescente 

número de estudiosos - feministas em particular - 

e essa preocupação, por sua vez, nos motivou a 

interrogar as causas raízes enquanto mapeávamos 

os contornos e implicações desses grandes 

                                                 
42 Nancy Fraser feminista e norte-americana. É filósofa afiliada à escola de 

pensamento conhecida como Teoria Crítica. 
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desenvolvimentos43 (FARRIS; ROTTENBERG, 

2017, p. 8). Tradução livre. 

Colocam, as autoras, que não se trata apenas de o capitalismo 

neoliberal ter incorporado a linguagem feminista a fim de intensificar 

ainda mais a acumulação de capital, mas sim “que o neoliberalismo 

como racionalidade política colonizou mais e mais domínios de nossas 

vidas, moldando a maneira como pensamos, nos comportamos e 

desejamos” (FARRIS; ROTTENBERG, 2017, p. 10). Trata-se de um 

regime dominante que reformula todos os elementos da sociedade em 

um modelo de negócios contemporâneo que, atingindo seu coração, 

produz uma nova variante do feminismo, ou seja, a “compra” dos 

estudos de gênero e feminismos pelas grades do Direito sem a crítica de 

classe e raça. A compra do discurso feminista pela lógica neoliberalista 

e o Direito no Brasil: o desvio da emancipação social. 

Dizem as autoras que este novo sistema usa de termos chaves 

liberais, tais como igualdade, oportunidade e livre escolha, de forma a 

deslocar e substituir seu conteúdo. Que apresenta as soluções 

individuais criativas como feminista e progressista: o que elas chamam 

de feminismo neoliberal. A questão da justiça social é reformulada em 

termos pessoais e atomizados. Gotículas. Para Farris e Rottenberg, o 

feminismo neoliberal, abandona a maioria das mulheres, dividindo o 

sexo feminino em subjetividades, e também facilita “a criação de formas 

novas e intensificadas de exploração de gênero racializadas e 

estratificadas por classe, que constitui a infraestrutura invisível, ainda 

que necessária, da nossa ordem neoliberal44” (2017, p. 11). Defendem as 

autoras a relevância de analisar não somente tais alinhamentos em suas 

                                                 
43 Traduzido pela autora. Texto original: “These various analyses underscore 

that the righting of feminism has become a global phenomenon, even as they 

insist on the particularity and contingency of the context in which this righting 

occurs. Indeed, the increasingly widespread entanglement of feminist themes 

with profoundly anti-emancipatory narratives has become a cause of alarm for a 

growing number of scholars - feminists in particular - and this concern has, in 

turn, motivated us to interrogate the root causes while mapping out the contours 

and implications of these major developments” (FARRIS; ROTTENBERG, 

2017, p. 8). 
44 Traduzido pela autora. Texto original: “Neoliberal feminism thus not only 

forsakes the majority of women by splitting female subjecthood, but it also 

facilitates the creation of new and intensified forms of racialised and class-

stratified gender exploitation, which increasingly constitutes the invisible yet 

necessary infrastructure of our neoliberal order” (FARRIS; ROTTENBERG, 

2017, p. 11). 
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manifestações concretas, mas também entender o que há por trás, as 

histórias, trajetórias e racionalidades que propiciaram a sua ocorrência. 

Concordamos com Farris e Rottenberg quando dizem ser necessário 

“trabalhar para promover alternativas políticas concretas que enquadram 

feminismo, mais uma vez, como progressista, antineoliberal, 

anticapitalista e projeto antirracista45” (2017, p. 15). 

Daí a importância de analisar todo o contexto social, cultural e 

econômico imposto, partir para a realidade mais específica da América 

Latina e Brasil, e para o campo singular do Direito. É preciso atravessar 

estes cenários para compreender o resultado final para as mulheres que 

interagem na esfera do Direito, e para fora dele. As teorias surgem das 

necessidades que aparecem através das lutas de movimentos sociais. A 

desigualdade de participação nos espaços atinge a todos os escopos. A 

ausência de certos sujeitos nos espaços configura a ausência de 

representatividade, que pode se realizar na ausência de olhares para as 

pluralidades. O predomínio de cabeças masculinas, brancas e 

heteronormativas46 resulta no ideário prevalecente neste particularismo.  

A sociedade é complexa: e o que isso significa? Esquadrinhando 

a conjuntura na qual estamos inseridas e esta pesquisa, importante 

destacar o que pontua Flávia Biroli 
Novas instabilidades e novos receios parecem 

fazer parte do cenário atual. E há, de fato, razões 

para isso. Estamos lidando com o aprofundamento 

de uma racionalidade política e econômica – o 

neoliberalismo – que dilui laços de solidariedade e 

torna a vida mais precária. Ao mesmo tempo, os 

sentidos do feminino e do masculino estão sendo 

recodificados. As relações de gênero sofreram 

transformações na vida afetiva, no universo 

familiar, nas relações de trabalho remunerado e na 

política. Não existe igualdade nesses espaços, o 

machismo e a homofobia não foram superados, 

mas os movimentos feministas, LGBT e 

antirracistas tem sido capazes de impor suas 

                                                 
45 Traduzido pela autora. Texto original: “(…) to reflect upon and work to foster 

concrete political alternatives that frame feminism, once again, as a progressive, 

anti-neoliberal, anti-capitalist and anti-racist project” (FARRIS; 

ROTTENBERG, 2017, p. 15). 
46 Pode-se entender a heteronormatividade como “[...] a norma que regula, 

justifica e legitima a heterossexualidade como uma forma de sexualidade mais 

natural, mais válida e mais normal em detrimento das outras, vistas como 

negativas e inferiores” (OLIVEIRA, 2017, p. 15). 
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pautas ao debate público, ampliando as 

controvérsias onde antes predominavam silêncio e 

naturalização (2018, p. 205). 

É preciso levar em consideração a nova racionalidade neoliberal. 

As alianças são importantes, os laços. Sem eles, perde-se força. A 

individualização enfraquece os campos progressistas. A perspectiva do 

pensamento decolonial envolve vários atores e reflete acerca do 

desembaraço de um processo que ao mesmo tempo questiona os 

discursos “ocidentais” e os modelos explicativos imperantes, e também 

evidencia a existência de distintos saberes, a partir de diferentes tipos de 

conhecimentos. Portanto é possível compreender que o modelo de 

direito “ocidental” universal contribuiu para estabelecer a “colonialidade 

do conhecimento e assim subalternizar saberes. Para fraturar esta 

relação colonial, é necessário romper com este padrão e começar a 

pensar – aqui em nosso recorte – o direito a partir dos diferentes mundos 

e culturas” (COLAÇO; DAMÁZIO, 2012, p. 8).  

De acordo com Colaço e Damazio, constituiu-se historicamente 

um pretenso saber jurídico universal que se imaginou como 

“deslocalizado” e assim subalternizou os saberes locais, tornando-se o 

discurso de desenvolvimento um apoio à postura disfarçada para o 

esmagamento dos saberes locais. Por isso, a extrema relevância dos 

estudos pós-coloniais e, sobretudo, de(s)coloniais – estes que surgem na 

América Latina – e da necessidade de reflexão sobre o direito e o 

pensamento decolonial, para as novas perspectivas de estudos para a 

área jurídica como um todo na América Latina. Necessitamos “não 

apenas de uma nova maneira de pensar o direito, mas de novas formas 

de pensamento que descentralizam e pluralizam o que tem sido 

considerado como jurídico ou direito” (COLAÇO; DAMAZIO, 2012, p. 

11). 

Repensar o contexto no qual estamos inseridas, é decolonial. 

Olhar para as mulheres, nós, e observar como temos sido tratadas pelo 

Estado, por uma perspectiva crítica, que analise questões como o 

gênero, a raça, a classe e a sexualidade, rompendo com paradigmas que 

até agora foram forçosos, é um viés feminista decolonial. Para olharmos 

para nós, para nossa existência, para a nossa realidade, é preciso traçar 

um caminho, e neste momento o começo dele se dará pela exposição das 

legislações referentes às mulheres pós-Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. 
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3 AS LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS REFERENTES ÀS 

MULHERES NO PERÍODO ENTRE 1988 E 2018: UMA 

QUESTÃO DE (AUSÊNCIA DE) PLURALIDADE   
 

Para analisarmos a questão das mulheres no recorte jurídico 

proposto uma metodologia foi pensada. O objetivo deste capítulo é o de 

explorar, não só a CF/88, mas outras legislações materiais codificadas, 

bem como legislações federais específicas referentes às mulheres.  

Para além da CF/88, o Código Penal, os Códigos Civis de 1916 e 

de 2002, e a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. As legislações 

federais temáticas, divididas por áreas, quais sejam: maternidade, 

alimentos, violência, saúde, educação, trabalho e renda, e políticas 

públicas federais.  

Quatro grupos de categorias, trabalhadas pela teoria feminista 

decolonial, serão utilizados como instrumento, para no momento final 

da pesquisa, analisar as teorias propostas correlacionando com as 

legislações levantadas.  

Sendo as categorias: (i) mulher/mulheres/sexo/gênero, (ii) classe 

(e similares, como trabalhadora, empregada e operária), (iii) raça e cor, e 

(iv) sexualidade. As categorias como conceituações teóricas advindas 

das observações sociais nos servem para examinar as práticas 

discursivas, aqui, no âmbito jurídico, diante das materialidades. 

 

3.1 Trinta anos de direitos das mulheres: considerações iniciais 

 

Quando da revisitação das normas referentes às mulheres pós-

Constituição Federal de 1988, pontua-se o que leciona Rita Segato: 
Minha primeira afirmação nessa tarefa é que o 

Estado entrega aqui com uma mão aquilo que já 

retirou com a outra: cria uma lei que defende as 

mulheres da violência à qual estão expostas 

porque esse mesmo Estado já destruiu as 

instituições e o tecido comunitário que as 

protegia. O advento moderno tenta desenvolver e 

introduzir seu próprio antídoto para o veneno que 

inocula. O polo modernizador da República, 

herdeira direta da administração ultramarina, 

permanentemente colonizador e intervencionista, 

debilita autonomias, irrompe na vida institucional, 

rasga o tecido comunitário, gera dependência e 

oferece com uma mão a modernidade do 

discurso crítico igualitário, enquanto com a 
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outra introduz os princípios do individualismo 

e a modernidade instrumental da razão liberal 

e capitalista, conjuntamente com o racismo que 

submete os homens não brancos ao estresse e à 

emasculação (SEGATO, 2012, p. 110). Grifo 

nosso. 

A autora traz esta reflexão quando da forma como o Estado se 

porta sobre a concessão ou não concessão de direitos e as possíveis 

manobras diante do sistema vigente. A Carta Magna dispõe em seu 

artigo terceiro e inciso quarto que “Art. 3º Constituem objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) IV - promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 2018a).  

Assim como o artigo quinto da supracitada legislação máxima 

dispõe que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza” e que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 

nos termos desta Constituição” (BRASIL, 2018a).  

O advento da nova constituição da república gerou e gera grande 

debate, por diversos motivos. Salientando-se que mulheres juristas 

feministas engrossaram o coro da igualdade entre homens e mulheres, 

não apenas como simbólica.  

Após 1988, houve algumas modificações nas legislações já 

presentes no corpo jurídico do país, assim como o surgimento de novas, 

dentro do recorte da pesquisa vislumbrando aquelas direcionadas para as 

mulheres.  

Importante destacar que durante os anos de 1980, espalha-se o 

plano neoliberal, primordialmente em 1990 aqui no Brasil, sendo que, 

durante este período, houve o debate constituinte e a cristalização deste 

por meio da Constituição Federal.  

Durante os anos 2000, assume um plano de governo considerado 

progressista e de lá para cá modificações nas tratativas referentes aos 

grupos das mulheres foram consideradas, tais governos passíveis de 

críticas.  

Em 2008, com a grande crise que atinge os Estados Unidos e 

Europa, inicialmente, ergue-se o debate acerca de um novo tipo daquilo 

que se pretendia entendido como neoliberalismo. Discute-se sobre esse 

modelo como algo mais ativo na individualidade de cada pessoa, que 

individualiza as relações sociais. Destitui laços. Aqui no Brasil, os 

reflexos dessa nova racionalidade imposta vêm sendo sentidos mais 

recentemente.  
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Diante deste quadro, tem-se refletido sobre a possibilidade de que 

as pautas das mulheres, por meio dos feminismos, têm-se aliado a esse 

novo tipo de racionalidade política global, e dentro disto, questiona-se 

sobre a forma como têm sido conduzidas as normas referentes às 

mulheres hodiernamente. Para tais análises, considerando a teoria 

feminista decolonial, passamos a verificar as legislações referentes às 

mulheres após a Constituição Federal de 1988. 

 

3.1.1 A análise das legislações que versam sobre as mulheres no 

Brasil após a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988: codificações e leis federais temáticas 
 

Desde 2004, o Conselho Nacional da Educação, através da 

Câmara de Educação Superior, vem discutindo acerca da Resolução 

CNE/CES nº 947, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Direito e dá outras providências. 

Levando em consideração o seu artigo 5º, inciso II, trata da 

orientação de que o curso de graduação em Direito contemple em seu 

projeto pedagógico e em sua organização curricular conteúdos 

considerados essenciais que dizem respeito, quando do Eixo de 

Formação Profissional, tais como: “Direito Constitucional, Direito 

Administrativo, Direito Tributário, Direito Penal, Direito Civil, Direito 

Empresarial, Direito do Trabalho, Direito Internacional e Direito 

Processual” (CNE, 2004, p. 2), os quais serão observados para a 

condução desde trabalho. 

As legislações codificadas serão as analisadas, e a opção pela 

codificação se dá pela questão do melhor acesso a estes conteúdos, 

justamente por sua organização. Ainda, optar-se-á, basicamente, pelas 

codificações materiais, excluindo-se as processuais, por se tratar de 

direito formal48. Assim, os textos legislativos verificados serão aqueles 

que correspondem aos Direitos Constitucional, Penal, Civil e do 

Trabalho.  

Além das legislações federais que versam prioritariamente sobre 

mulheres, elaboradas e promulgadas pós-Constituição Federal de 1988, 

eventualmente discorrendo sobre atos e acordos internacionais que 

                                                 
47 Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf >  
48 Quando dos seguimentos do Direito, podemos dizer que o Direito Material 

preocupa-se com o Direito Civil, Direito do Trabalho e o Direito Penal, 

enquanto que o Direito Formal preocupa-se com o Direito Processual Civil, o 

Direito Processual do Trabalho e o Direito Processual Penal. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf
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impulsionaram tal cenário (recorrendo-se em certa medida também ao 

Direito Internacional).  O Direito Tributário não será analisado pelo 

motivo de que em sua codificação não há menção específica às 

categorias mulher/mulheres/sexo/gênero.  

Para fins de que se explore as legislações citadas, e para que se 

busque compreender uma perspectiva do feminismo decolonial, tendo 

em vista também a nova racionalidade neoliberal, as palavras-chave 

utilizadas serão: mulher/mulheres/sexo/gênero, raça/cor, classe 

(trabalhadora/empregada/operária)49, e sexualidade/orientação sexual. 

 Tais palavras não foram pensadas arbitrariamente, mas sim, 

dentro do contexto teórico até então explanado, primordialmente o da 

teoria feminista decolonial, com o suporte das demais, pois dentro deste 

viés é o que busca ser observado diante da realidade social na qual 

estamos inseridas.  

A tentativa é de que diante das legislações que serão examinadas 

se verifique se elas correspondem ou não ao que teoriza o feminismo 

decolonial, e/ou com a nova racionalidade neoliberal.  

Deste modo, serão analisados de modo pragmático a Constituição 

Federal de 1988, o Código Penal, Código Civil, Consolidação das Leis 

do Trabalho – CLT, leis federais que versem prioritariamente sobre 

mulheres, de preferência por áreas temáticas e tendo em vista os atos e 

acordos internacionais. Estas englobam as legislações que servirão de 

ponto de estudo dentro do recorte temporal – pós 1988 até 2018 – 

proposto.  

 

3.2 A Constituição Federal de 1988 e as legislações codificadas. 

3.2.1 Direito Constitucional: A Constituição da República 

Federativa de 1988. 

 

Existe uma discussão doutrinária sobre qual o conceito de 

Constituição, bem como qual seu objeto e seus elementos. Tal debate 

não cabe, neste momento, nesta pesquisa, entretanto, em termos gerais, 

pode-se dizer que a Constituição de uma país é a lei fundamental do 

Estado. A lei máxima da qual derivam todas as outras, onde, quando 

alguma destas não a observa, pode ser considera inconstitucional.  

                                                 
49 Tendo em vista que este trabalho assume a categorização marxiana sobre 

“classe”, se observarão aquelas categorias que são englobadas por esta. O termo 

“marxiano” corresponde a autoras e autores que utilizam da teorização proposta 

por Karl Marx, ou seja, as fontes utilizadas são autores marxistas, e não 

diretamente Marx. Uma espécie de teoria marxista revista, não ortodoxa. 
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Quanto a contextualização do período chamado de 

redemocratização, de acordo com Antônio Sérgio Rocha, o regime 

instalado a partir de 1964 se equipou de características institucionais que 

definitivamente exigiram que a então redemocratização se desse através 

de um processo constituinte, pois a reiterada constitucionalização das 

normas antidemocráticas e das medidas de exceção por parte dos 

militares e dos seus aliados civis, aliada à deficiência de legitimidade da 

ordem autoritária, tornaram inevitável esse recurso a uma assembleia 

constituinte para a instauração de uma institucionalidade democrática no 

país. Uma assembleia e duas constituintes (2013). 

Foram 583 dias de atividades – o mais longo processo 

constituinte que se tem notícia. O padrão decisório da ANC50 se 

constituiu, naquele cenário, num modelo conflitivo-consensual, pelo 

qual os confrontos passaram para o texto final da Constituição de 1988 

sob o modo de tratados agenciados pelas lideranças partidárias a 

representar os dois blocos dominantes, no que o autor chama de 

“casamento na polícia”. Nove anteprojetos ou projetos, gestados na 

longa jornada Constituinte Nacional (ROCHA, 2013).  

 Para fins de melhor conduzir a pesquisa, citam-se os artigos que 

tratam sobre a temática trabalhada e mencionam as palavras-chave 

anteriormente explanadas. Seguem: 

 

Tabela 1. Constituição Federal de 1988. 
- Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

(...) IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

- Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição. 

(...) XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo 

com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; 

(...) LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 

(...) b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos 

interesses de seus membros ou associados; 

- Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

                                                 
50 Assembleia Nacional Constituinte. 
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visem à melhoria de sua condição social: 

(...) XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 

específicos, nos termos da lei; 

(...)XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 

critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 

- Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo. 

(...) § 1º, III, - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez 

anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em 

que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:  

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e 

cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;  

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se 

mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

- Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos 

Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de 

membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de 

advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez 

anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos 

de representação das respectivas classes. 

- Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação 

declaratória de constitucionalidade:     

(...) IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

- Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou 

através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, 

cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua 

organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento 

jurídico do Poder Executivo 

(...)§ 2º - O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que 

trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. 

- Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 

regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos 

direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 

direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, 

na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014). 

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito 

Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos 

Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso 

público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da 
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inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições 

institucionais.                              (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 

45, de 2004). 

- Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. 

(...) § 2º As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar 

obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes 

atribuir. 

- Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e 

cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 

domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à 

mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

- Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma 

agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo 

prazo de dez anos.  

Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao 

homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos 

termos e condições previstos em lei. 

- Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, 

de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 

(...) II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 

companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º51. 

(...)§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos 

termos da lei, obedecidas as seguintes condições:  

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher;  

II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se 

mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia 

familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador 

artesanal. 

- Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

(...)§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre 

o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 

conversão em casamento.               (Regulamento) 

(...) § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher. 

(BRASIL, 2018a). Grifos nossos. 

                                                 
51 “§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o 

rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário 

mínimo” (BRASIL, 2018a). 
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Elaborado pela autora. 

 

Tabela 1.1 Constituição Federal de 1988. Categorias. 
Nº de 

artigos 

gerais. 

Nº de 

artigos 

que 

citam 

(as) 

palavras-

chave. 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

mulher/ 

mulheres/ 

sexo/gênero. 

Nª de 

vezes 

em que 

são 

citados 

os 

termos 

raça/cor. 

Nª de vezes 

em que são 

citados o 

termo classe 

(trabalhadora/ 

empregada/ 

operária). 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

orientação 

sexual/ 

sexualidade. 

250 13 16 3 5 0 

Elaborado pela autora. 

 

Tabela 1.2 Constituição Federal de 1988. 

Artigos que citam especificamente as categorias. 
Mulher. - Art. 7º. Inciso XX. 

- Art. 40. §1º, Inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’. 

- Art. 183. § 1º. 

- Art. 198. § único. 

- Art. 201. Inciso V, § 7º, incisos I e II. 

- Art. 226. § 3º e § 5º 

Mulheres. - Art. 5º. Inciso I. 

- Art. 143. § 2º. 

Sexo. - Art. 3º. Inciso IV. 

- Art. 5º. Inciso LXVIII. 

- Art. 7º. Inciso XXX. 

- Art. 201. § 7º, inciso II. 

Gênero. Sem correspondência. 

Classe. - Art. 5º. Inciso LXX, alínea ‘b’. 

- Art. 94. 

- Art. 103. Inciso IX. 

- Art. 131. § 2º. 

- Art. 134. § 1º. 

Cor. - Art. 3º. Inciso IV. 

- Art. 7º. Inciso XXX. 

Raça. - Art. 3º. Inciso IV. 

Sexualidade. Sem correspondência. 

Elaborado pela autora. 
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3.2.2 Direito Penal: O Código Penal Brasileiro (Decreto-lei n. 2.848, 

de 07 de dezembro de 1940) 

 

O Código Penal brasileiro vigente foi elaborado no período do 

Estado Novo durante o governo de Getúlio Vargas. É o terceiro código 

deste ramo que contamos na história do país.  

O Direito Penal é o ramo responsável por atribuir pena aos delitos 

praticados de acordo com as normas originadas pelo Poder Legislativo, 

logo, o Código Penal e conseguintes. Trata-se de um ramo que vem 

sendo discutido, e merece atenção, entretanto, neste momento, será 

observado o recorte da pesquisa.  

Levando em conta que a legislação aqui analisada é de 1940, 

importante destacar que o que será explorado gira em torno das 

modificações que foram feitas nesta lei após a Constituição Federal de 

1988, respeitando o marco temporal, e assim excluindo eventuais 

modificações anteriores a esta data.  

Cumpre destacar que o que será examinado corresponde às 

expressões localizadas no texto penal vigente, mas alterações foram 

feitas no lapso temporal da pesquisa, ocasionando na supressão de 

palavras que dizem respeito às categorias trabalhadas.  

Como por exemplo, atualmente o art. 213 consta com a seguinte 

redação “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 

ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique 

outro ato libidinoso” (BRASIL, 2018b), redação dada pela Lei n. 12.015 

de 2009, substituindo a antiga que dizia “Art. 213. Constranger mulher 

à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça” (BRASIL, 

2018b). 

Outro é o dispositivo que tratava da “posse sexual mediante 

fraude” e tinha a seguinte composição “Art. 215. Ter conjunção carnal 

com mulher honesta mediante, fraude”, sendo alterado52 para “Art. 

215. Ter conjunção carnal com mulher, mediante fraude” (...), 

“Parágrafo único - Se o crime é praticado contra mulher virgem, menor 

de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos” (BRASIL, 2018b). Ambos 

artigos foram revogados53. Mais uma parte do texto penal que foi 

                                                 
52 Modificações datadas de 2005 pela redação dada pela Lei n. 11.106. 
53 Atualmente o código conta com o seguinte texto: “Art. 215.  Ter conjunção 

carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro 

meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima”. 

(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009), (BRASIL, 2019b). 
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alterada diz respeito ao “atentado ao pudor mediante fraude”, que foi 

revogada pela Lei n. 12.015 de 2009. Anteriormente contava com o 

seguinte conteúdo “Art. 216. Induzir mulher honesta, mediante fraude, 

a praticar ou permitir que com ela se pratique ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal” (BRASIL, 2018b)54.  

O crime de “sedução” também foi revogado. Anteriormente 

contávamos na legislação com o seguido artigo “Art. 217. Seduzir 

mulher virgem, menos de dezoito anos e maior de quatorze, e ter com 

ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou 

justificável confiança” (BRASIL, 2018b).  

Quanto ao “rapto”, seguem os artigos que foram retirados da 

legislação em exame. “Art. 219 - Raptar mulher honesta, mediante 

violência, grave ameaça ou fraude, para fim libidinoso” (BRASIL, 

2018b), ainda, “Art. 220 - Se a raptada é maior de catorze anos e menor 

de vinte e um, e o rapto se dá com seu consentimento” (BRASIL, 

2018b), também o “Art. 221 - É diminuída de um terço a pena, se o 

rapto é para fim de casamento, e de metade, se o agente, sem ter 

praticado com a vítima qualquer ato libidinoso, a restitue à liberdade ou 

a coloca em lugar seguro, à disposição da família” (BRASIL, 2018b)55. 

Todos revogados pela Lei n. 11.106 de 2005.  

Sobre o tráfico de mulheres o “Art. 231. Promover ou facilitar a 

entrada, no território nacional, de mulher que nele venha exercer a 

prostituição, ou a saída de mulher que vá exercê-la no estrangeiro” 

(BRASIL, 2018b), a redação é da Lei n. 11.106 de 2005 e foi revogada.  

É significativo que citemos estas alterações pois ocorreram dentro 

do lapso temporal da pesquisa e porque são recentes tendo em vista toda 

a vigência do código examinado. As discussões sobre o que foi 

explanado ficarão para o capítulo seguinte.  

Assim, seguem os artigos vigentes destacados tendo em vista as 

palavras-chave que conduzem esta pesquisa: 

 

Tabela 2. Código Penal Brasileiro. 
- Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não 

constituem ou qualificam o crime: 

(...) II - ter o agente cometido o crime: 

(...)f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de 

coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma 

da lei específica; (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006); 

                                                 
54 Grifos nossos. 
55 Grifos nossos. 
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 (...) h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher 

grávida; (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003). 

- Art. 121. Matar alguém: 

Homicídio qualificado. Feminicídio (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015). 

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

Lei nº 13.104, de 2015). 

Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

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

crime envolve: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

I - violência doméstica e familiar; (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015) 

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. (Incluído pela Lei nº 

13.104, de 2015). 

(BRASIL, 2018b). Grifos nossos. 
Elaborado pela autora. 

 

Tabela 2.1 Código Penal Brasileiro – 1940. Análises após 1988. 

Categorias. 
Nº de 

artigos 

gerais. 

Nº de 

artigos 

que 

citam 

(as) 

palavras-

chave. 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

mulher/ 

mulheres/ 

sexo/gênero. 

Nª de 

vezes 

em que 

são 

citados 

os 

termos 

raça/cor. 

Nª de vezes 

em que são 

citados o 

termo classe 

(trabalhadora/ 

empregada/ 

operária). 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

orientação 

sexual/ 

sexualidade. 

361 2 6 0 0 0 

Elaborado pela autora. 

 

Tabela 2.2 Código Penal Brasileiro – 1940. Análises após 1988. 

Artigos que citam especificamente as categorias. 
Mulher. - Art. 61º. Inciso II, alíneas f e h. 

- Art. 121. Inciso VI, § 2º-A, II. 

Mulheres. Sem correspondência. 

Sexo. - Art. 121. Inciso VI, § 2º-A. 

Gênero. Sem correspondência. 

Classe. Sem correspondência. 

Cor. Sem correspondência. 
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Raça. Sem correspondência. 

Sexualidade. Sem correspondência. 

Elaborado pela autora. 

 

3.2.3 Direito Civil: O Código Civil Brasileiro; (Lei n. 3.071, de 1º de 

janeiro de 1916 e Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002) 

 

O Brasil só contou com um Código Civil no formato equivalente 

ao que conhecemos hoje em 191656, e este, vigorou até bem pouco 

tempo atrás.  

O Código Civil vigente é de 200257 e realizou um grande 

reforma, em alguns aspectos, levando em consideração a nova ordem 

constitucional com a promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil em 1988.  

Como estabelecido em alguns momentos da pesquisa o recorte 

temporal trabalhado é aquele de 1988 à 2018, e, por consequência, o 

objeto de análise se refere ao Código Civil de 2002, que inaugura alguns 

avanços para algumas mulheres58 no âmbito do direito civil e no direito 

de família59.  

Abrindo uma exceção no recorte temporal, analisaremos também 

o Código Civil de 1916, pois levando em conta a história dessa parte 

legislativa do direito, nos auxiliará quando analisarmos o significado 

dessas legislações para a realidade das mulheres brasileiras – e do todo.   

Ainda, que após a Constituição de 1988, decorreu alguns anos até 

que a legislação civil fosse modificada e aplicada. A análise do Código 

Civil de 1916 é importante para tentarmos compreender que, apesar de 

superado formalmente, ainda gera consequências para a materialidade. 

Para desse modo interpretarmos num outro momento quais os resquícios 

do imaginário jurídico que vem sendo construído e desconstruído. 

                                                 
56 Lei n. 3.071, de 1º de janeiro de 1916. 
57 Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
58 Tal afirmação se dá desta forma pois como se analisará, alguns grupos de 

mulheres não são observadas pela código em análise, tendo em vista a sua 

sexualidade por exemplo. No âmbito da família, o legislador fez questão de 

pontuar sempre que necessário, “homem e mulher”. Outros tipos de famílias 

formadas por mulheres não são consideradas pela legislação. Aí se entra na 

esfera do Poder Judiciário.  
59 Se fala em “família” porque a discussão sobre a existência de pluralidades de 

famílias fica restrita à discussão doutrinal ou na esfera do judiciário, a 

legislação ainda é limitada neste sentido. 
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Assim, afim de se fazer um contraponto, nesta etapa 

verificaremos os pontos do Código Civil de 1916, e em seguida, do 

Código Civil de 2002: 

 

3.2.3.1 Código Civil de 1916. Lei n. 3.071, de 1º de Janeiro de 1916. 

Revogada pela Lei nº 10.406, de 2002. 

 

Tabela 3. Código Civil Brasileiro – 191660. 
- Art. 6. São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, n. 1), ou à 

maneira de os exercer: 

(...) II. As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal. 

- Art. 36. Os incapazes têm por domicílio o dos seus representantes. 

Parágrafo único. A mulher casada tem por domicílio o do marido, salvo se 

estiver desquitada (art. 315), ou lhe competir a administração do casal (art. 

251). 

- Art. 99. No apreciar a coação, se terá em conta o sexo, a idade, a condição, a 

saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias, que lhe 

possam influir na gravidade. 

- Art. 178. Prescreve: 

§ 1º Em dez dias, contados do casamento, a ação do marido para anular o 

matrimônio contraído com mulher já deflorada (arts. 218, 219, n. IV, e 220). 

(...)§ 3º Em dois meses, contados do nascimento, se era presente o marido, a 

ação para este contestar a legitimidade do filho de sua mulher (art. 338 e 

344). 

(...)§ 7º Em dois anos: 

(...)VII. A ação do marido ou dos seus herdeiros, para anular atos da mulher, 

praticados sem o seu consentimento, ou sem o suprimento deste recurso 

necessário (art. 252). 

(...)§ 9º Em quatro anos: 

I. Contados da dissolução da sociedade conjugal, a ação da mulher para: 

a) desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal, quando o marido os gravou, 

ou alienou sem outorga uxoria, ou suprimento dela pelo juiz (arts. 235 e 237); 

b) anular as fianças prestadas e as doações feitas pelo marido fora dos casos 

legais (arts. 235, n. III, e 263, n. X); 

c) reaver do marido o dote (art. 300), ou os outros bens seus confiados à 

administração marital (arts. 233, n. II, 263, ns. VIII e IX, 269, n. I, 300 e 311, 

n. III). 

II. A ação dos herdeiros da mulher, nos casos das letras a, b e c do número 

anterior, quando ela faleceu, sem propor a que ali se lhe assegura; contado o 

prazo da data do falecimento (arts. 239, 295, n. II, 300 e 311, n. III). 

III. A ação da mulher ou seus herdeiros para desobrigar ou reivindicar os 

                                                 
60 O texto seguirá conforme a data de sua redação e do que foi encontrado no 

site do Planalto. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art2045
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bens dotais alienados ou gravados pelo marido; contado o prazo da dissolução 

da sociedade conjugal (arts. 293 a 296). 

(...) V. A ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se não tenha 

estabelecido menor prazo; contado este: 

(...) d) quanto aos atos da mulher casada, do dia em que se dissolver a 

sociedade conjugal. 

- Art. 183. Não podem casar (arts. 207 e 209): 

(...) XII. As mulheres menores de dezesseis anos e os homens menores de 

dezoito. 

(...) XIV. A mulher viúva ou separada do marido por nulidade ou anulação do 

casamento, até dez meses depois da viuvez ou da separação judicial dos 

corpos, salvo se, antes de terminado o referido prazo, der à luz algum filho. 

- Art. 194. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, 

juntamente com as testemunhas e o oficial do registro, o presidente do ato, 

ouvida aos nubentes a afirmação de que persistem no propósito de casar por 

livre expontânea vontade, declarará efetuado o casamento, nestes termos: 

De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos 

receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. 

- Art. 200. Essas testemunhas comparecerão dentro em cinco dias ante a 

autoridade judicial mais próxima, pedindo que se lhes tomem por termo as 

seguintes declarações: 

(...) III. Que em sua presença declararam os contraentes livre e 

espontaneamente receber-se por marido e mulher. 

- Art. 219. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: 

(...) IV. O defloramento da mulher, ignorado pelo marido. 

- Art. 224. Concedida a separação, a mulher poderá pedir os alimentos 

provisionais, que lhe serão arbitrados, na fôrma do art. 400. 

- Art. 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal. 

Compete-lhe: 

(...) II. A administração dos bens comuns e dos particulares da mulher, que ao 

marido competir administrar em virtude do regime matrimonial adaptado, ou 

do pacto antenupcial (arts. 178, § 9º, nº I, c, 274, 289, nº I, e 311). 

(...) IV. O direito de autorizar a profissão da mulher e a sua residência fora do 

tecto conjugal (arts. 231, nº II, 242, nº VII, 243 a 245, nº II, e 247, nº III). 

- Art. 234. A obrigação de sustentar a mulher cessa, para o marido, quando 

ela abandona sem justo motivo a habitação conjugal, e a esta recusa voltar. 

Neste caso, o juiz pode, segundo as circunstâncias, ordenar, em proveito do 

marido e dos filhos, o sequestro temporário de parte dos rendimentos 

particulares da mulher. 

- Art. 235. O marido não pode, sem consentimento da mulher, qualquer que 

seja o regime de bens61: 

                                                 
61 “Art. 235. O marido não pode, sem consentimento da mulher, qualquer que 

seja o regime de bens: 
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- Art. 237. Cabe ao juiz suprir a outorga da mulher, quando esta a denegue 

sem motivo justo, ou lhe seja impossível dá-la (arts. 235, 238 e 239). 

- Art. 238. O suprimento judicial da outorga autoriza o ato do marido, mas 

não obriga os bens próprios da mulher (arts. 247, parágrafo único, 269, 274 e 

275). 

- Art. 239. A anulação dos atos do marido praticados sem outorga da mulher, 

ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada por ela, os seus 

herdeiros (art. 178, § 9º, nº I, a, e nº II). 

- Art. 240. A mulher assume, pelo casamento, com os apelidos do marido, a 

condição de sua companheira, consorte e auxiliar nos encargos da família (art. 

324). 

- Art. 241. Se o regime de bens não for o da comunhão universal, o marido 

recobrará da mulher as despesas, que com a defesa dos bens e direitos 

particulares desta houver feito. 

- Art. 242. A mulher não pode, sem autorização do marido (art. 251): 

I. Praticar os atos que este não poderia sem o consentimento da mulher (art. 

235). 

II. Alienar, ou gravar de onus real, os imóveis de seu domínio particular, 

qualquer que seja o regime dos bens (arts. 263, nº II, III, VIII, 269, 275 e 310). 

III. Alienar os seus direitos reais sobre imóveis de outra. 

IV. Aceitar ou repudiar herança ou legado. 

V. Aceitar tutela, curatela ou outro munus público. 

VI. Litigiar em juízo civil ou comercial, anão ser nos casos indicados nos arts. 

248 e 251. 

VII. Exercer profissão (art. 233, nº IV). 

VIII. Contrair obrigações, que possam importar em alheação de bens do casal. 

IX. Acceitar mandato (art. 1.299). 

- Art. 243. A autorização do marido pode ser geral ou especial, mas deve 

constar de instrumento público ou particular previamente autenticado. 

Paragrapho unico. Considerar-se-á sempre autorizada pelo marido a mulher, 

que occupar cargo publico, ou, por mais sois meses, se entregar a profissão 

cxorcida fóra do lar conjugal. 

- Art. 245. A autorização marital pode suprir-se judicialmente: 

(...) II. Nos casos do art. 242, nºs VII e VIII, se o marido não ministrar os 

meios de subsistência à mulher e aos filhos. 

- Art. 246. A mulher que exercer profissão lucrativa, terá direito a praticar 

todos os atos inerentes ao seu exercício e à sua defesa, bem como a dispor 

livremente do produto de seu trabalho. 

                                                                                                        
I. Alienar, hipotecar ou gravar de onus real os bens imóveis, ou seus direitos 

reais sobre imóveis alheios (arts. 178, § 9º, nº I, a, 237, 276 e 293). 

II. Pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens e direitos. 

III. Prestar fiança (Arts. 178, § 9º, nº I, b, e 263, nº X). 

IV. Fazer doação, não sendo remuneratória ou de pequeno valor, com os bens 

ou rendimentos comuns (arts. 178, § 9º, nº I, b)” (BRASIL, 2018c). 
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- Art. 247. Presume-se a mulher autorizada pelo marido: 

Paragrapho unico. O supprimento judicial da autorização (art. 245) valida os 

actos da mulher, mas não obriga os bens proprios do marido (arts. 235, 269 e 

275). 

- Art. 248. Independentemente de autorização, pode a mulher casada62: 

(...) Parágrafo único. Este direito prevalece, esteja ou não a mulher em 

companhia do marido, e ainda que a doação se dissimule em venda, ou outro 

contrato. 

- Art. 249. As ações fundadas nos nºs II, III, IV e VI do artigo antecedente 

competem à mulher e aos seus herdeiros. 

- Art. 250. Salvo o caso do nº IV do art. 248, fica ao terceiro, prejudicado com 

a sentença favorável à mulher, o direito regressivo contra o marido ou seus 

herdeiros. 

- Art. 251. À mulher compete a direção e a administração do casal, quando o 

marido: 

I. Estiver em lugar remoto, ou não sabido. 

II. Estiver em cárcere por mais de dois anos. 

III. For judicialmente declarado interdito. 

Parágrafo único. Nestes casos, cabe à mulher: 

I. Administrar os bens comuns. 

II. Dispor dos particulares e alienar os móveis comuns e os do marido. 

III. Administrar os do marido. 

                                                 
62 “Art. 248. Independentemente de autorização, pode a mulher casada:  

I. Exercer o direito que lhe competir sobre as pessoas dos filhos de leito anterior 

(art. 329). 

II. Desobrigar ou reinvindicar os imóveis do casal que o marido tenha gravado 

ou alienado sem sua outorga ou suprimento do juiz (art. 235, nº I). 

III. Anular as fianças ou doações feitas pelo marido com infração do disposto 

nos nºs III e IV, do art. 235. 

IV. Reinvindicar os bens comuns móveis ou imóveis doados, ou transferidos 

pelo marido à concubina (art. 1.177). 

V. Dispor dos bens adquiridos na conformidade do número anterior, e de 

quaisquer outros que possuam livres da administração do marido, não sendo 

imóveis. 

VI. Promover os meios asseguratórios e as ações, que contra o marido lhe 

competirem, em razão do dote, ou de outros bens dela sujeitos à administração 

marital (arts. 263, 269 e 289). 

VII. Propor a ação anulatória do casamento (arts. 207 e seguintes). 

VIII. Propor a ação de desquite (art. 316). 

IX. Pedir alimentos, quando lhe couberem (art. 224). 

X. Fazer testamento ou disposições de última vontade. 

Parágrafo único. Este direito prevalece, esteja ou não a mulher em companhia 

do marido, e ainda que a doação se dissimule em venda, ou outro contrato” 

(BRASIL, 2018c). 
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IV. Alienar os imóveis comuns e os do marido mediante autorização especial 

do juiz. 

- Art. 252. A falta, não suprida pelo juiz, de autorização do marido, quando 

necessária (art. 242), invalidará o ato da mulher; podendo esta nulidade ser 

alegada pelo outro cônjuge, até dois anos depois de terminada a sociedade 

conjugal. 

- Art. 253. Os atos da mulher autorizados pelo marido obrigam todos os bens 

do casal, se o regime matrimonial for o da comunhão, e somente os 

particulares dela, se outro for o regime e o marido não assumir conjuntamente 

a responsabilidade do ato. 

- Art. 254. Qualquer que seja o regime do casamento, os bens de ambos os 

cônjuges ficam obrigados igualmente pelos atos que a mulher praticar na 

conformidade do artigo 247. 

- Art. 260. O marido, que estiver na posse de bens particulares da mulher, 

será para com ela e seus herdeiros responsável: 

I. Como usufruário, se o rendimento for comum (arts. 262, 265, 271, nº V e 

289, nº II). 

II. Como procurador, se tiver mandato, expresso ou tácito, para os administrar 

(art. 311). 

III. Como depositário, se não for usufruário, nem administrador (arts. 269, nº 

II, 276 e 310). 

- Art. 263. São excluídos da comunhão: 

(...) X. A fiança prestada pelo marido sem outorga da mulher (arts. 178, § 9º, 

nº I, b, e 235, nº III). 

- Art. 266. Na constância da sociedade conjugal, a propriedade e posse dos 

bens é comum. 

Parágrafo único. A mulher, porém, só os administrará por autorização do 

marido, ou nos casos do art. 248, nº V, e art. 251. 

- Art. 275. É aplicável a disposição do artigo antecedente às dívidas 

contraídas pela mulher, nos casos em que os seus atos são autorizados pelo 

marido, se presumem pelo, ou escusam autorização (arts. 242 a 244, 247, 248 

e 233, nº V). 

- Art. 277. A mulher é obrigada a contribuir para as despesas do casal com os 

rendimentos de seus bens, na proporção de seu valor, relativamente ao dos do 

marido, salvo estipulação em contrato antenupcial (arts. 256 e 312). 

- Art. 280. O dote pode compreender, no todo, ou em parte, os bens presentes 

e futuros da mulher. 

- Art. 287. É permitido estipular no contrato dotal: 

I. Que a mulher receba, diretamente, para suas despesas particulares, uma 

determinada parte dos rendimentos dos bens dotais. 

- Art. 293. Os imóveis dotais não podem, sob pena de nulidade, ser onerados, 

nem alienados, salvo em hasta publica, e por autorização do juiz competente, 

nos casos seguintes: 

I. Se de acôrdo o marido e a mulher quiserem dotar suas filhas comuns. 

- Art. 295. A nulidade da alienação pode ser promovida: 



94 

 

I. Pela mulher. 

- Art. 299. Quanto às dividas passivas, observar-se-á o seguinte: 

(...) § 2º As da mulher, anteriores ao casamento, serão pagas pelos seus bens 

extraditais, ou, em falta destes, pelos frutos dos bens dotais, pelos moveis 

doais e, em ultimo caso, pelos imóveis dotais. As contraídas depois do 

casamento só poderão ser pagas pelos bens extraditais. 

§ 3º. As contraídas pelo marido e pela mulher conjuntamente poderão ser 

pagas, ou pelos bens comuns, ou pelos particulares do marido, ou pelos 

extraditais. 

- Art. 300. O dote deve ser restituído pelo marido à mulher, ou aos seus 

herdeiros, dentro no mês que se seguir á dissolução da sociedade conjugal, se 

não o puder ser imediatamente (art. 178, § 9º, n. I, c, e n. II). 

- Art. 303. A mulher pode, em todo o caso, reter os objetos de seu uso, em 

conformidade com a disposição do art. 263, n. IX, deduzindo-se o seu valor 

do que o marido houver de restituir. 

- Art. 305. Presume-se recebido o dote: 

(...) II. Se o devedor for mulher. 

- Art. 308. A mulher pode requerer judicialmente a separação do dote, 

quando a desordem nos negócios do marido leve a recear que os bens deste 

não bastem a assegurar os dela; salvo o direito, que aos credores assiste, de se 

oporem á separação, quando fraudulenta. 

- Art. 309. Separado o dote, terá por administradora a mulher, mas continuará 

inalienável, provendo o juiz, quando conceder a separação, a que sejam 

convertidos em imóveis os valores entregues pelo marido em reposição dos 

bens dotais. 

- Art. 310. A mulher conserva a prioridade, a administração, o gozo e a livre 

disposição dos bens parafernaes; não podendo, porém, alienar os imóveis (art. 

276). 

- Art. 311. Se o marido, como procurador constituído para administrar os bens 

parafernais ou particulares da mulher, for dispensado, por clausula expressa, 

de prestar-lhe contas, será somente obrigado a restituir os frutos existentes: 

(...). 

- Art. 324. A mulher condenada na ação de desquite perde o direito a usar o 

nome do marido (art. 240). 

- Art. 339. A legitimidade do filho nascido antes de decorridos os cento e 

oitenta dias que trata o n. I do artigo antecedente, não pode, entretanto, ser 

contestada: 

I. Se o marido, antes de casar, tinha ciência da gravidez da mulher. 

- Art. 340. A legitimidade do filho concebido na constância do casamento, ou 

presumido tal (arts. 338 e 339), só se pode contestar: 

I. Provando-se que o marido se achava psicamente impossibilitado de coabitar 

com a mulher nos primeiros cento e vinte e um dias, ou mais, dos trezentos 

que houverem precedido ao nascimento do filho. 

- Art. 343. Não basta o adultério da mulher, com quem o marido vivia sob o 

mesmo teto, para ilidir a presunção legal de legitimidade da prole. 
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- Art. 344. Cabe privativamente ao marido o direito de contestar a 

legitimidade dos filhos nascidos de sua mulher (art. 178, § 3º). 

- Art. 364. A investigação da maternidade só se não permite, quando tenha 

por fim atribuir prole ilegítima à mulher casada, ou incestuosa à solteira (art. 

358). 

- Art. 370. Ninguém pode ser adotado por duas pessoas, salvo se forem 

marido e mulher. 

- Art. 380. Durante o casamento, exerce o pátrio poder o marido, como chefe 

da família (art. 233), e, na falta ou impedimento seu, a mulher. 

- Art. 409. Em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos 

parentes consangüíneos do menor, por esta ordem: 

(...) II. Aos irmãos, preferindo os bilaterais aos unilaterais, o do sexo 

masculino ao do feminino, o mais velho ao mais moço. 

III. Aos tios, sendo preferido o do sexo masculino ao do feminino mas velho 

ao mais moço. 

- Art. 414. Podem excursar-se da tutela: 

I. As mulheres. 

- Art. 454. O conjugue, não separado judicialmente, é, de direito, curador do 

outro, quando interdito (art. 455). 

(...)§ 2º Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos, 

e, dentre os do mesmo grau, os varões às mulheres. 

- Art. 455. Quando o curador for o conjugue, não será obrigado a apresentar 

os balanços anuais, nem a fazer inventario, se o regime do casamento for o da 

comunhão, ou se os bens do incapaz se acharem descritos em instrumento 

público, qualquer que seja o regime do casamento. 

(...)§ 2º Se for mulher a curadora, observar-se-á o disposto no art. 254, 

parágrafo único. 

- Art. 462. Dar-se curador ao nascituro, se o pai falecer, estando a mulher 

gravida, e não tendo o pátrio poder. 

Parágrafo único. Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro 

(art. 458). 

- Art. 467. Em falta de cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe ao 

pai, a mãe, aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os 

iniba de exercer o cargo. 

Parágrafo único. Entre os descendentes, os mais vizinhos precedem aos mais 

remotos, e, entre os do mesmo grau, os varões preferem as mulheres. 

- Art. 827. A lei confere hipoteca: 

I. À mulher casada, sobre os imóveis do marido para garantia do dote e dos 

outros bens particulares dela, sujeitos à administração marital. 

- Art. 839. Incumbe ao marido, ou ao pai, requerer a inscrição e 

especialização da hipoteca legal da mulher casada. 

§ 1º O oficial público que lavrar a escritura de dote, ou lançar em nota a 

relação dos bens particulares da mulher, comunicá-lo-á ex-officio ao oficial 

do registro de imóveis. 

§ 2º Consideram-se interessados em requerer a inscrição desta hipoteca, no 



96 

 

caso de não fazer o marido ou o pai, o doador, a própria mulher e qualquer 

dos seus parentes sucessíveis. 

- Art. 1.178. Salvo declaração em contrario, a doação em comum a varias 

pessoas entende-se distribuída entre elas por igual. 

Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, 

subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. 

- Art. 1.284. A esses depósitos é equiparado o das bagagens dos viajantes, 

hóspedes ou fregueses, nas hospedarias, estalagens ou casas de pensão, onde 

eles estiverem. 

Parágrafo único. Os hospedeiros ou estalajadeiros por elas responderão como 

depositários, bem como pelos furtos e roubos que perpetrarem as pessoas 

empregadas ou admitidas nas suas casas. 

- Art. 1.299. A mulher casada não pode aceitar mandato sem autorização do 

marido. 

- Art. 1.538. No caso de ferimento ou outra ofensa à saúde, indenizará o 

ofensor ao ofendido as despesas do tratamento e os lucros cessantes até ao fim 

da convalescença, além de lhe pagar a importância da multa no grão médio da 

pena criminal correspondente. 

(...)§ 2º Se o ofendido, aleijão ou deformado, for mulher solteira ou viuva 

ainda capaz de casar, a indenização consistirá em dota-la, segundo as posses 

do ofensor, as circunstâncias do ofendido e a gravidade do defeito. 

- Art. 1.548. A mulher agravada em sua honra tem direito a exigir do ofensor, 

se este não puder ou não quiser reparar o mal pelo casamento, um dote 

correspondente à condição e estado da ofendida: 

I. Se, virgem e menor, for deflorada. 

II. Se, mulher honesta, for violentada, ou aterrada por ameaças. 

-  Art. 1.562. Quando concorrerem aos mesmos bens, e por título igual, 

diversos credores da mesma classe, especialmente privilegiados, haverá entre 

eles rateio, proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o produto não 

bastar para o pagamento integral de todos 

- Art. 1.579. Ao cônjuge sobrevivente, no casamento por comunhão de bens, 

cabe continuar, até a partilha, na posse da herança, com cargo de cabeça do 

casal.  

§ 1º Se, porém, o cônjuge sobrevivo for a mulher, será mister, para isso, que 

estivesse vivendo com o marido, ao tempo de sua morte. 

- Art. 1.588. Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, 

porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma 

classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir a sucessão, por direito 

próprio, e por cabeça. 

- Art. 1.589. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros 

herdeiros da mesma classe, e, sendo ele o único desta, devolve-se aos da 

subseqüente. 

- Art. 1.606. Não havendo herdeiros da classe dos descendentes, são 

chamados a sucessão os ascendentes. 

- Art. 1.607. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais 
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remoto, sem distinção de linhas. 

- Art. 1.613. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais 

remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. 

- Art. 1.723. A legítima dos herdeiros, fixada pelo art. 1.721, não impede que 

o testador determine que sejam convertidos em outras espécies os bens que a 

constituam, lhes prescreva a incomunicabilidade, atribua à mulher herdeira a 

livre administração, estabeleça as condições de inalienabilidade temporária ou 

vitalícia, a qual não prejudicará a livre disposição testamentária, e, na falta 

desta, a transferência dos bens aos herdeiros-legítimos, desembaraçados de 

qualquer ônus. 

- Art. 1.745. Semelhantemente, além das causas enumeradas no art. 1.595, 

autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes: 

(...) III. Relações ilícitas com a mulher do filho ou neto, ou com o genro ou 

marido da filha ou neta. 

 (BRASIL, 2018c). Grifos nossos. 
Elaborado pela autora. 

 

Tabela 3.1 Código Civil Brasileiro – 1916. Categorias.  
Nº de 

artigo

s 

gerais

. 

Nº de 

artigos 

que 

citam 

(as) 

palavras

-chave. 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

mulher/ 

mulheres/ 

sexo/gênero. 

Nª de 

vezes em 

que são 

citados os 

termos 

raça/cor. 

Nª de vezes 

em que são 

citados o 

termo 

classe 

(trabalhado

ra/emprega

da/ 

operária). 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

orientação 

sexual/ 

sexualidade. 

1.807 76 88 0 7 0 

Elaborado pela autora. 

 

Tabela 3.2 Código Civil Brasileiro – 1916. 

Artigos que citam especificamente as categorias. 
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Mulher. - Art. 36. § único. 

- Art. 178. §1º e §3º. §7º, inciso VII. §9º, 

incisos I, II e III. Inciso V, alínea ‘d’. 

- Art. 183. Inciso XIV. 

- Art. 194. 

- Art. 200. Inciso III. 

- Art. 219. Inciso IV. 

- Art. 224. 

- Art. 233. Incisos II e IV. 

- Art. 234. 

- Art. 235. 

- Art. 237. 

- Art. 238. 

- Art. 239. 

- Art. 240. 

- Art. 241. 

- Art. 242. Inciso I. 

- Art. 243. § único. 

- Art. 245. Inciso II. 

- Art. 246. 

- Art. 247. § único. 

- Art. 248. § único. 

- Art. 249. 

- Art. 250. 

- Art. 251. § único. 

- Art. 252. 

- Art. 253. 

- Art. 254. 

- Art. 260. 

- Art. 263. Inciso X. 

- Art. 266. § único. 

- Art. 275. 

- Art. 277. 

- Art. 280. 

- Art. 287. Inciso I. 

- Art. 293. Inciso I. 

- Art. 295. Inciso I. 

- Art. 299. §2º e §3º. 

- Art. 300. 

- Art. 303. 

- Art. 305. Inciso II. 

- Art. 308. 

- Art. 309. 

- Art. 310. 

- Art. 311. 
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- Art. 324. 

- Art. 339. Inciso I. 

- Art. 340. Inciso I. 

- Art. 343. 

- Art. 344. 

- Art. 364. 

- Art. 370. 

- Art. 380. 

- Art. 455. §2º. 

- Art. 462. § único. 

- Art. 827. Inciso I. 

- Art. 839. §1º e §2º. 

- Art. 1.178. § único. 

- Art. 1.299. 

- Art. 1.538. §2º. 

- Art. 1.548. Inciso II. 

- Art. 1.579. §1º. 

- Art. 1.723. 

- Art. 1.745. Inciso III. 

Mulheres. - Art. 6º. Inciso II. 

- Art. 183. Inciso XII. 

- Art. 414. Inciso I. 

- Art. 454. §2º. 

- Art. 467. § único. 

Sexo. - Art. 99. 

- Art. 409. Incisos II e III. 

Gênero. Sem correspondência. 

Classe. - Art. 1.284. § único. 

- Art. 1.562. 

- Art. 1.588. 

- Art. 1.589. 

- Art. 1.606. 

- Art. 1.607. 

- Art. 1.613. 

Cor. Sem correspondência. 

Raça. Sem correspondência. 

Sexualidade. Sem correspondência. 

Elaborado pela autora. 

 

3.2.3.2 Código Civil de 2002. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
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Cumpre salientar que no decorrer do lapso temporal proposto 

houve a revogação do seguinte artigo, que continha menção à uma das 

categorias trabalhadas “Art. 1.622. Ninguém pode ser adotado por duas 

pessoas, salvo se forem marido e mulher63, ou se viverem em união 

estável” (BRASIL, 2018d), revogado pela Lei n. 12.010 de 2009. 

Seguem para análise os artigos vigentes: 

 

Tabela 4. Código Civil Brasileiro – 2002. 
- Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a 

condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais 

circunstâncias que possam influir na gravidade dela. 

- Art. 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma 

pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. 

Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, 

subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. 

- Art. 962. Quando concorrerem aos mesmos bens, e por título igual, dois ou 

mais credores da mesma classe especialmente privilegiados, haverá entre eles 

rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o produto não bastar 

para o pagamento integral de todos. 

- Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e 

cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem 

oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 

domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

§ 1o O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou 

à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

- Art. 1.514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a 

mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo 

conjugal, e o juiz os declara casados. 

- Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, 

exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, 

enquanto não atingida a maioridade civil. 

- Art. 1.523. Não devem casar: 

(...) II - a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido 

anulado, até dez meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da 

sociedade conjugal. 

- Art. 1.535. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, 

juntamente com as testemunhas e o oficial do registro, o presidente do ato, 

ouvida aos nubentes a afirmação de que pretendem casar por livre e 

espontânea vontade, declarará efetuado o casamento, nestes termos: "De 

acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos 

receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados." 

- Art. 1.541. Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer 

                                                 
63 Grifo nosso. 
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perante a autoridade judicial mais próxima, dentro em dez dias, pedindo que 

lhes tome por termo a declaração de: 

(...) III - que, em sua presença, declararam os contraentes, livre e 

espontaneamente, receber-se por marido e mulher. 

- Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a 

condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da 

família. 

- Art. 1.567. A direção da sociedade conjugal será exercida, em colaboração, 

pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. 

- Art. 1.598. Salvo prova em contrário, se, antes de decorrido o prazo previsto 

no inciso II do art. 1.523, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum 

filho, este se presume do primeiro marido, se nascido dentro dos trezentos dias 

a contar da data do falecimento deste e, do segundo, se o nascimento ocorrer 

após esse período e já decorrido o prazo a que se refere o inciso I do art. 1597. 

- Art. 1.600. Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para 

ilidir a presunção legal da paternidade. 

(O crime de adultério foi expressamente revogado pela Lei 11.106/2005). 

- Art. 1.601. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos 

nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. 

- Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 

(...)Parágrafo único. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele 

que: (Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018). 

I – praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar: 

(Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018) 

a) Homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou 

seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência 

doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher; 

(Incluído pela Lei nº 13.715, de 2018). 

(...) II – praticar contra filho, filha ou outro descendente: (Incluído pela Lei nº 

13.715, de 2018) 

a) homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de 

morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e 

familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher; (Incluído 

pela Lei nº 13.715, de 2018) 

- Art. 1.642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a 

mulher podem livremente: (...)64. 

                                                 
64 “Art. 1.642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a 

mulher podem livremente: 

I - praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao 

desempenho de sua profissão, com as limitações estabelecida no inciso I do art. 

1.647; 

II - administrar os bens próprios; 
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- Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas 

pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas 

de administração e às decorrentes de imposição legal. 

- Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura 

e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 

- Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos 

de casar, constituem concubinato. 

- Art. 1.736. Podem escusar-se da tutela:  

I - mulheres casadas (...). 

- Art. 1.779. Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer estando grávida a 

mulher, e não tendo o poder familiar. 

Parágrafo único. Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do 

nascituro. 

- Art. 1.810. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce à dos outros 

herdeiros da mesma classe e, sendo ele o único desta, devolve-se aos da 

subseqüente. 

- Art. 1.811. Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, 

porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma 

classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito 

próprio, e por cabeça. 

- Art. 1.834. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à 

sucessão de seus ascendentes. 

- Art. 1.836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os 

ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. 

§ 1o Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, 

sem distinção de linhas. 

- Art. 1.840. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais 

remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. 

- Art. 1.963. Além das causas enumeradas no art. 1.814, autorizam a 

deserdação dos ascendentes pelos descendentes: 

(...) III - relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto, 

ou com o marido ou companheiro da filha ou o da neta. 

                                                                                                        
III - desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou 

alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial; 

IV - demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação, ou a invalidação do 

aval, realizados pelo outro cônjuge com infração do disposto nos incisos III e IV 

do art. 1.647; 

V - reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo 

outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram 

adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato por 

mais de cinco anos; 

VI - praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente” 

(BRASIL, 2018c). 
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(BRASIL, 2018d). Grifos nossos. 
Elaborado pela autora. 

 

Tabela 4.1 Código Civil Brasileiro – 2002. Categorias. 
Nº de 

artigos 

gerais. 

Nº de 

artigos 

que 

citam 

(as) 

palavras-

chave. 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

mulher/ 

mulheres/ 

sexo/gênero. 

Nª de 

vezes 

em que 

são 

citados 

os 

termos 

raça/cor. 

Nª de vezes 

em que são 

citados o 

termo classe 

(trabalhadora/ 

empregada/ 

operária). 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

orientação 

sexual/ 

sexualidade. 

2.046 27 23 0 7 0 

Elaborado pela autora. 

 

Tabela 4.2 Código Civil Brasileiro – 2002. 

Artigos que citam especificamente as categorias. 
Mulher. - Art. 551. § único. 

- Art. 1.240. §1º. 

- Art. 1.514. 

- Art. 1.517. 

- Art. 1.523. Inciso II. 

- Art. 1.535. 

- Art. 1.541. Inciso III. 

- Art. 1.565. 

- Art. 1.567. 

- Art. 1.598. 

- Art. 1.600. 

- Art. 1.601. 

- Art. 1.638. § único, inciso I, alínea ‘a’; 

inciso II, alínea ‘a’. 

- Art. 1.642. 

- Art. 1.664. 

- Art. 1.723. 

- Art. 1.727. 

- Art. 1.779. § único. 

- Art. 1.963. Inciso III. 

Mulheres. - Art. 1.736, I. 

Sexo. - Art. 152. 

Gênero. Sem correspondência. 
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Classe. - Art. 962. 

- Art. 1.810. 

- Art. 1.811. 

- Art. 1.834. 

- Art. 1.836. §1º. 

- Art. 1.840. 

Cor. Sem correspondência. 

Raça. Sem correspondência. 

Sexualidade. Sem correspondência. 

Elaborado pela autora. 

 

3.2.4 Direito do Trabalho: Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT (Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943) 

 
A CLT – Consolidação das Leis do Trabalho foi promulgada à 

época de Getúlio Vargas. É legislação que corresponde ao direito e ao 

direito processual do trabalho, portanto, é aquela que diz respeito aos 

direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. Também foi sancionada 

durante o período do Estado Novo, e unificou toda a legislação 

trabalhista.  

Por ser uma legislação da década de 1940, sofreu inúmeras 

modificações e também críticas. Atualmente, mais do que nunca, pode 

ser considerada alvo de debates.  

Como se trata de uma legislação anterior à Constituição Federal 

de 1988, aquilo que será analisado também corresponde a este lapso 

temporal de 1988 até o ano presente, 2018. Deste modo, seguem as 

alterações a serem averiguadas: 

 

Tabela 5. Consolidação das Leis do Trabalho – 1943. Análises após 

1988. 
- Art. 131. Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo 

anterior, a ausência do empregado: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 1.535, 

de 13.4.1977). 

(...) II - durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de 

maternidade ou aborto, observados os requisitos para percepção do salário-

maternidade custeado pela Previdência Social: (Redação dada pela Lei nº 

8.921, de 25.7.1994). 

- Art. 223-C.  A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a 

autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens 

juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. (Incluído pela Lei nº 13.467, 
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de 2017) 

- Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as 

distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas 

especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado: (Incluído 

pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999) 

I - publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao 

sexo, à idade, à cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade 

a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir; (Incluído pela Lei nº 

9.799, de 26.5.1999) 

II - recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de 

sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a 

natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível; (Incluído pela 

Lei nº 9.799, de 26.5.1999) 

III - considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável 

determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades 

de ascensão profissional; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999) 

IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de 

esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego; (Incluído 

pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999). 

V - impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de 

inscrição ou aprovação em concursos, em empresas privadas, em razão de 

sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez; (Incluído pela Lei nº 

9.799, de 26.5.1999). 

VI - proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas 

ou funcionárias.                              (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não obsta a adoção de medidas 

temporárias que visem ao estabelecimento das políticas de igualdade entre 

homens e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as distorções 

que afetam a formação profissional, o acesso ao emprego e as condições 

gerais de trabalho da mulher. (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999). 

- Art. 390-B. As vagas dos cursos de formação de mão-de-obra, ministrados 

por instituições governamentais, pelos próprios empregadores ou por qualquer 

órgão de ensino profissionalizante, serão oferecidas aos empregados de ambos 

os sexos.  (Incluído pela Lei nº 9.799, de 1999) 

- Art. 390-C. As empresas com mais de cem empregados, de ambos os sexos, 

deverão manter programas especiais de incentivos e aperfeiçoamento 

profissional da mão-de-obra. (Incluído pela Lei nº 9.799, de 1999) 

- Art. 390-E. A pessoa jurídica poderá associar-se a entidade de formação 

profissional, sociedades civis, sociedades cooperativas, órgãos e entidades 

públicas ou entidades sindicais, bem como firmar convênios para o 

desenvolvimento de ações conjuntas, visando à execução de projetos relativos 

ao incentivo ao trabalho da mulher. (Incluído pela Lei nº 9.799, de 1999). 

- Art. 391-A.  A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do 

contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou 

indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista 
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na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. (Incluído pela Lei nº 12.812, de 2013). 

- Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 

(cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário. (Redação dada pela 

Lei nº 10.421, 15.4.2002) 

§ 1o A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu 

empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer 

entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste. (Redação 

dada pela Lei nº 10.421, 15.4.2002) 

(...) § 3o Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento e 

vinte) dias previstos neste artigo.                        (Redação dada pela Lei nº 

10.421, 15.4.2002) 

§ 4o É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e 

demais direitos: (Redação dada pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999) 

I - transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, 

assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno 

ao trabalho; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999). 

II - dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização 

de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares. 

(Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999) 

- Art. 392-A.  À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins 

de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade nos 

termos do art. 392 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017) 

(...) §5o A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-

maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou 

empregada.                      (Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013). 

- Art. 394-A.  Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do 

adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: (Redação 

dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a 

gestação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)   

II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando 

apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que 

recomende o afastamento durante a gestação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 

2017)   

III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar 

atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que 

recomende o afastamento durante a lactação. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 

2017) 

- Art. 396.  Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que 

este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada 

de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais de meia hora cada um.    (Redação 

dada pela Lei nº 13.509, de 2017) 

§ 1o Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis) meses poderá ser 

dilatado, a critério da autoridade competente.  (Redação dada pela Lei nº 
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13.467, de 2017) 

§ 2o Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão ser 

definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. (Incluído pela 

Lei nº 13.467, de 2017) 

- Art. 453. No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão 

computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado 

anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, 

recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente.                    

(Redação dada pela Lei nº 6.204, de 29.4.1975) 

(...) § 2º O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que 

não tiver completado 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou trinta, 

se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício. (Incluído pela Lei 

nº 9.528, de 10.12.1997) (Vide ADIN 1.721-3). 

- Art. 461.  Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado 

ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá 

igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.   (Redação 

dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

(...)§ 6o No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o 

juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa, 

em favor do empregado discriminado, no valor de 50% (cinquenta por cento) 

do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.                      

(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

- Art. 510-B.  A comissão de representantes dos empregados terá as seguintes 

atribuições: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)  

(...) V - assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo 

qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião 

política ou atuação sindical; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 

- Art. 611-B.  Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo 

coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes 

direitos: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 

(...) XV - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 

específicos, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 

- Art. 702. Ao Tribunal Pleno compete: 

§ 3o As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas 

e outros enunciados de jurisprudência deverão ser públicas, divulgadas com, 

no mínimo, trinta dias de antecedência, e deverão possibilitar a sustentação 

oral pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, pelo Advogado-Geral da União e por confederações 

sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. (Incluído dada pela Lei nº 

13.467, de 2017). 

- Art. 828. Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será 

qualificada, indicando o nome, nacionalidade, profissão, idade, residência, e, 

quando empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando 

sujeita, em caso de falsidade, às leis penais.  

- Art. 839. A reclamação poderá ser apresentada: 
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a) pelos empregados e empregadores, pessoalmente, ou por seus 

representantes, e pelos sindicatos de classe (...). 

(BRASIL, 2018e). Grifos nossos.  
Elaborado pela autora. 

 

Tabela 5.1 Consolidação das Leis do Trabalho – 1943. Análises após 

1988. Categorias. 
Nº de 

artigos 

gerais. 

Nº de 

artigos 

que 

citam 

(as) 

palavras-

chave. 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

mulher/ 

mulheres/ 

sexo/gênero. 

Nª de 

vezes 

em que 

são 

citados 

os 

termos 

raça/cor. 

Nª de vezes 

em que é 

citado o 

termo classe 

(trabalhadora/ 

empregada/ 

operária). 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

orientação 

sexual/ 

sexualidade. 

922 18 20 4 12 1 

Elaborado pela autora. 

 

Tabela 5.2 Consolidação das Leis do Trabalho – 1943. Análises após 

1988. 

Artigos que citam especificamente as categorias. 
Mulher. - Art. 373-A. § único. 

- Art. 390-E. 

- Art. 392. §3º. 

- Art. 394-A. Incisos II e III. 

- Art. 396. §2º. 

- Art. 453. § 2º. 

- Art. 611-B. Inciso XV. 

Mulheres. - Art. 373-A. § único. 

Sexo. - Art. 373-A. Incisos I, II, III e V. 

- Art. 390-B. 

- Art. 390-C. 

- Art. 461. §6º. 

- Art. 510-B. Inciso V. 

Gênero. Sem correspondência. 
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Classe (e similares). - Art. 131. Inciso II. 

- Art. 373-A. Inciso VI. 

- Art. 391-A. §5º. 

- Art. 392. §1º e §4º. 

- Art. 392-A. §5º. 

- Art. 394-A. 

- Art. 702. §3º. 

- Art. 828. 

- Art. 839. Alínea ‘a’. 

Cor. - Art. 373-A. Incisos I, II, III e V. 

Raça. Sem correspondência. 

Sexualidade. - Art. 223-C. 

Elaborado pela autora. 

 

3.3 Legislações federais temáticas: a influência dos atos e acordos 

internacionais 

 

Para adentrarmos às legislações federais específicas que versam 

prioritariamente sobre mulheres em nosso país é importante que se 

ressalte a influência dos atos e acordos internacionais.  

O período entre 1975 e 1985 foi considerado como a Década da 

Mulher para a ONU – Organização das Nações Unidas. De acordo com 

Piovesan, neste período, feministas de todo o globo se movimentaram 

no sentido de formular propostas das mais diversas que tivessem relação 

com os direitos das mulheres (2015). 

Neste sentido, a partir desta movimentação, despontam 

convenções e protocolos. Assim, a ONU, como entidade responsável 

por garantir a paz a nível internacional tendo em vista o período pós 

guerra, propõe tais convenções, atos, acordos e protocolos a serem 

seguidos pelos países, e nesta perspectiva, se levanta a questão dos 

direitos humanos da mulher na ordem internacional: valor da igualdade 

baseado no respeito à diferença (PIOVENSAN, 2015). 

A Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (Nações Unidas – 1979), foi ratificada 
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pelo Brasil em 198465. Essa Convenção foi impulsionada pela 

proclamação de 1975 como Ano Internacional da Mulher e pela 

realização da primeira Conferência Mundial sobre a Mulher, no México, 

também em 1975. Em 2014, essa Convenção contava com 187 Estados-

partes. Seus fundamentos giram em torno da dupla obrigação de 

eliminar a discriminação e de assegurar a igualdade (princípio 

vinculante e objetivo).  

Segundo Piovensan, um dos objetivos elencados por tal 

convenção é a da discriminação positiva, que significa que os Estados 

adotem medidas especiais temporárias compensatórias para remediar 

situações históricas, aliviando as condições resultantes de um passado 

discriminatório (2015). 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), editada no 

âmbito da OEA – Organização dos Estados Americanos – em 199466, 

foi ratificada pelo Brasil em 1995. A Convenção de Belém do Pará é o 

primeiro tratado internacional de proteção dos direitos humanos a 

reconhecer, de forma enfática, a violência contra a mulher como um 

fenômeno generalizado, que alcança, sem distinção de raça, classe, 

religião, idade ou qualquer outra condição, um elevado número de 

mulheres (PIOVENSAN, 2015). 

Essas convenções propostas por órgãos internacionais e 

recepcionadas por determinados países, aqui incluso o nosso, podem ser 

questionadas se vistas pelas lentes de hoje, olhando para trás, mas é 

importante que se observem os contextos, bem como cada ponto do 

globo.  

Os cenários em que foram promulgadas essas convenções e 

cristalizadas para o nosso país eram distintos e precisam ser 

reconhecidos.  

Hoje, nossa conjuntura não é estável, e por este motivo, é preciso 

cautela quando da análise de tudo o que está posto. Não são todas as 

mulheres alcançadas por tais orientações e normativas; entretanto, caso 

não existissem essas recomendações e legislações específicas, qual seria 

o cenário geral? Atualmente, necessitamos garantir o que já foi 

                                                 
65 Decreto n. 89.460, de 20.01.1984, que foi revogado pelo Decreto n. 4.377, de 

13.09.2002, que Promulga a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Contra a Mulher, de 1979. 
66 Decreto n. 1.973, de 01.08.1996, que Promulga a Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em 

Belém do Pará, em 09.06.1994. 
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conquistado, pois como já alertou Simone de Beauvoir, em momentos 

de conflitos ou transições políticas, os direitos das mulheres podem ser 

os primeiros a ser retirados.  

 

3.3.1 A análise das legislações federais temáticas: mulheres como 

foco 
 

De todo modo, este quadro internacional influenciou para que 

medidas na área dos direitos das mulheres no campo interno fossem 

tomadas.  

Assim, algumas legislações específicas foram elaboradas. 

Importante destacar que as legislações pontuadas nesta pesquisa 

obedecem ao recorte temporal proposto que é aquele posterior ao 

advento da Constituição Federal de 1988 até 2018; ainda, que tratar-se-

ão de legislações que fazem referência direta às mulheres e questões 

semelhantes, portanto, aquelas que de alguma forma atendem em algum 

momento às mulheres, mas que não foram elaboradas nomeadamente 

para este público, não serão objetos de pesquisa.  

Desse modo, cabe salientar que o objeto de exame se refere às 

leis, excluindo-se os decretos e demais atos normativos inferiores 

considerando a hierarquia normativa jurídica brasileira.  

Aqui cumpre destacar que a força da lei é distinta daquela do 

decreto, e por conta disto a opção. Enquanto que a primeira obriga a 

fazer ou a deixar de fazer, o segundo não. A lei tem força normativa que 

o decreto não tem67. Diante disto, seguem as legislações concernentes 

categorizadas por áreas temáticas:  

 

(a) Quanto à questão da maternidade, existem duas legislações que 

podem ser citadas. A Lei n. 12.812, de 16.05.2013 – que acrescenta o 

art. 391-A à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei n. 5.452, de 01.05.1943, para dispor sobre a estabilidade 

                                                 
67 A lei possui maior força normativa pois para sua formação concorrem 

conjuntamente os Poderes Legislativo e Executivo. O processo de formação da 

lei chama-se processo legislativo, que é quando os parlamentares, discutem e 

aprovam projeto de lei, e este, por meio do/a presidente/a da república, 

governador/a ou prefeito/a, mediante sanção, transforma em lei o projeto de lei 

aprovado pelo Legislativo. O decreto não passa por este rito de discussão e 

aprovação legislativa, mas sim é elaborado e assinado pelo/a presidenta/e da 

república, governador/a, prefeita/o, e desta maneira possui menos força 

normativa.  
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provisória da gestante, prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias; e a Lei n. 13.769, de 

19.12.2018 – que altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 

(Código de Processo Penal), as Leis nos 7.210, de 11 de julho de 1984 

(Lei de Execução Penal), e 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos 

Crimes Hediondos), para estabelecer a substituição da prisão preventiva 

por prisão domiciliar da mulher gestante ou que for mãe ou responsável 

por crianças ou pessoas com deficiência e para disciplinar o regime de 

cumprimento de pena privativa de liberdade de condenadas na mesma 

situação. 

 

Tabela 6. Legislações federais temáticas. Questão da maternidade: Lei 

n. 12.812, de 16.05.2013; Lei n. 13.769, de 19.12.2018. 
Nº de 

artigos 

gerais. 

Nº de 

artigos 

que 

citam 

(as) 

palavras-

chave. 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

mulher/ 

mulheres/ 

sexo/gênero. 

Nª de 

vezes 

em que 

são 

citados 

os 

termos 

raça/cor. 

Nª de vezes 

em que é 

citado o 

termo classe 

(trabalhadora/ 

empregada/ 

operária). 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

orientação 

sexual/ 

sexualidade. 

7 5 6 0 1 0 

Elaborado pela autora. 

 

Tabela 6.1 Legislações federais temáticas. Questão da maternidade; Lei 

n. 12.812, de 16.05.2013; Lei n. 13.769, de 19.12.2018. 

Artigos que citam especificamente as categorias: 
Mulher. Lei n. 12.812/13: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.769/18: 

- Art. 1º. 

- Art. 2º. 

- Art. 3º. 

Mulheres. Lei n. 12.812/13: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.769/18: 

- Art. 3º. 

Sexo. Lei n. 12.812/13: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.769/18: 

Sem correspondência. 
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Gênero. Lei n. 12.812/13: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.769/18: 

Sem correspondência. 

Classe (e similares). Lei n. 12.812/13: 

- Art. 1º. 

Lei n. 13.769/18: 

Sem correspondência. 

Cor. Lei n. 12.812/13: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.769/18: 

Sem correspondência. 

Raça. Lei n. 12.812/13: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.769/18: 

Sem correspondência. 

Sexualidade. Lei n. 12.812/13: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.769/18: 

Sem correspondência. 

Elaborado pela autora. 

 

(b) Quanto à questão dos alimentos, existe a Lei n. 11.804, de 

05.11.2008 – que disciplina o direito a alimentos gravídicos e a forma 

como ele será exercido e dá outras providências. 

Tabela 7. Legislações federais temáticas. Questão dos alimentos: Lei n. 

11.804, de 05.11.2008.  
Nº de 

artigos 

gerais. 

Nº de 

artigos 

que 

citam 

(as) 

palavras-

chave. 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

mulher/ 

mulheres/ 

sexo/gênero. 

Nª de 

vezes 

em que 

são 

citados 

os 

termos 

raça/cor. 

Nª de vezes 

em que é 

citado o 

termo classe 

(trabalhadora/ 

empregada/ 

operária). 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

orientação 

sexual/ 

sexualidade. 

12 2 2 0 0 0 

Elaborado pela autora. 

 

Tabela 7.1 Legislações federais temáticas. Questão dos alimentos: Lei n. 

11.804, de 05.11.2008.  
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Artigos que citam especificamente as categorias: 
Mulher. - Art. 1º. 

- Art. 2º. § único. 

Mulheres. Sem correspondência. 

Sexo. Sem correspondência. 

Gênero. Sem correspondência. 

Classe (e similares). Sem correspondência. 

Raça. Sem correspondência. 

Cor. Sem correspondência. 

Sexualidade. Sem correspondência. 

Elaborado pela autora. 

 

(c) Quanto à questão da violência, existem sete legislações que 

podem ser citadas: Lei n. 10.714, de 13.08.2003 – que autoriza o Poder 

Executivo a disponibilizar, em âmbito nacional, número telefônico 

destinado a atender denúncias de violência contra mulher; Lei n. 11.340, 

de 07.08.2006 (Lei Maria da Penha) – que cria mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do 

art. 226 da Constituição Federal, da Convenção Sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código 

Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências; Lei nº 

13.104, de 09.03.2015, que altera o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 

7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como 

circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1o da Lei no 

8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos 

crimes hediondos; Lei n. 13.421, de 27.03.2017 – que dispõe sobre a 

Semana Nacional pela Não Violência contra a Mulher e dá outras 

providências; Lei nº 13.642, de 03.04.2018, que altera a Lei nº 10.446, 

de 8 de maio de 2002, para acrescentar atribuição à Polícia Federal no 

que concerne à investigação de crimes praticados por meio da rede 

mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos 

como aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres; Lei nº 
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13.721, de 02.10.2018, que altera o Decreto-lei nº 3.689, de 3 de 

outubro de 1941 (Código de Processo Penal), pra estabelecer que será 

dada prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se 

tratar de crime que envolva violência doméstica ou familiar contra 

mulher ou contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência; 

Lei nº 13.772, de 19.12.2018 que altera a Lei no 11.340, de 7 de agosto 

de 2006 (Lei Maria da Penha), e o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal), para reconhecer que a violação da 

intimidade da mulher configura violência doméstica e familiar e para 

criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez 

ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado. 

   

Tabela 8. Legislações federais temáticas. Questão da violência: Lei n. 

10.714, de 13.08.2003; Lei n. 11.340, de 07.08.2006; Lei nº 13.104, de 

09.03.2015 e; Lei n. 13.421, de 27.03.2017; Lei nº 13.642, de 

03.04.2018; Lei nº 13.721, de 02.10.2018; Lei nº 13.772, de 19.12.2018. 

 
Nº de 

artigos 

gerais 

(somados

). 

Nº de 

artigos 

que 

citam 

(as) 

palavras

-chave. 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

mulher/ 

mulheres/ 

sexo/gênero

. 

Nª de 

vezes em 

que são 

citados os 

termos 

raça/cor. 

Nª de vezes 

em que é 

citado o 

termo 

classe 

(trabalhado

ra/ 

empregada/ 

operária). 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

orientação 

sexual/ 

sexualidade

. 

62 89 81 4 1 3 

Elaborado pela autora. 

 

Tabela 8.1 Legislações federais temáticas. Questão da violência. Lei n. 

10.714, de 13.08.2003; Lei n. 11.340, de 07.08.2006; Lei nº 13.104, de 

09.03.2015 e; Lei n. 13.421, de 27.03.2017; Lei nº 13.642, de 

03.04.2018; Lei nº 13.721, de 02.10.2018; Lei nº 13.772, de 19.12.2018. 

Artigos que citam especificamente as categorias: 
Mulher Lei n. 10.174/03: 

- Art. 1º. §2º. 

Lei n. 11.340/06: 

- Art. 1º. 

- Art. 2º. 

- Art. 5º. 
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- Art. 6º. 

- Art. 7º. 

- Art. 8º. Incisos II, IV, VI, IX. 

- Art. 9º. §1º, §2º e §3º. 

- Art. 10. 

- Art. 10-A. §1º, inciso II. §2º, inciso I. 

- Art. 11. 

- Art. 12. 

- Art. 12-A. §3º. 

- Art. 13. 

- Art. 14.  

- Art. 17.  

- Art. 22. 

- Art. 24. 

- Art. 25. 

- Art. 26. Incisos II e III. 

- Art. 27. 

- Art. 28. 

- Art. 29.  

- Art. 33.  

- Art. 34. 

- Art. 35. Inciso III. 

- Art. 38. 

- Art. 41. 

- Art. 42. Inciso IV. 

- Art. 43. Alínea ‘f’.  

- Art. 45. § único. 

Lei n. 13.104/15: 

- Art. 1º.  

Lei n.13.421/17: 

- Art. 1º. § único. 

Lei n. 13.642/18: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.721/2018: 

- Art. 1º. 

- Art. 2º. 

Lei n. 13.772/2018: 

- Art. 1º. 

Mulheres Lei n. 10.174/03: 

Sem correspondência. 

Lei n. 11.340/06: 

- Art. 1º. 

- Art. 3º. §1º. 

- Art. 4º. 

- Art. 8º. Incisos IV e V. 
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- Art. 35. Incisos I e II. 

- Art. 38. 

Lei n. 13.104/15: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.421/17: 

- Art. 1º. § único. 

Lei n. 13.642/18: 

- Art. 1º. 

Lei n. 13.721/2018: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.772/2018: 

Sem correspondência. 

Sexo Lei n. 10.174/03: 

Sem correspondência. 

Lei n. 11.340/06: 

- Art. 10-A. 

Lei n. 13.104/15: 

- Art. 1º. 

Lei n. 13.421/17: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.642/18: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.721/2018: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.772/2018: 

Sem correspondência. 

Gênero Lei n. 10.174/03: 

Sem correspondência. 

Lei n. 11.340/06: 

- Art. 5º. 

- Art. 8º. Incisos II, VII, VIII e IX. 

Lei n. 13.104/15: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.421/17: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.642/18: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.721/2018: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.772/2018: 

Sem correspondência. 

Classe (e similares) Lei n. 10.174/03: 

Sem correspondência. 

Lei n. 11.340/06: 

- Art. 2º. 
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Lei n. 13.104/15: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.421/17: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.642/18: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.721/2018: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.772/2018: 

Sem correspondência. 

Raça Lei n. 10.174/03: 

Sem correspondência. 

Lei n. 11.340/06: 

- Art. 2º. 

- Art. 8º. Incisos II, VII, VIII e IX. 

Lei n. 13.104/15: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.421/17: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.642/18: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.721/2018: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.772/2018: 

Sem correspondência. 

Cor Lei n. 10.174/03: 

Sem correspondência. 

Lei n. 11.340/06: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.104/15: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.421/17: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.642/18: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.721/2018: 

Sem correspondência. 

Lei n. 13.772/2018: 

Sem correspondência. 

Sexualidade Lei n. 10.174/03: 

Sem correspondência. 

Lei n. 11.340/06: 

- Art. 2º. 

- Art. 5º. Inciso III. 

- Art. 7º. Inciso III. 
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Lei n. 13.104/15:  

Sem correspondência. 

Elaborado pela autora. 

 

(d) Quanto à questão da saúde68, existem cinco legislações que 

podem ser citadas: Lei n. 13.239, de 30.12.2015 – que dispõe sobre a 

oferta e realização, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, de 

cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de 

violência contra a mulher; Lei n. 9.797, de 06.05.1999 – que dispõe 

sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pela 

rede de unidades integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS, nos 

casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer; Lei n. 10.516, 

de 11.07.2002 – que institui a Carteira Nacional da Saúde da Mulher; 

Lei n. 10.778, de 24.11.2003 – que estabelece a notificação 

compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a mulher 

que for atendida em serviços de saúde públicos e privados; Lei n. 

11.664, de 29.04.2008 – que dispõe sobre a efetivação de ações de saúde 

que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos 

cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde – SUS. 

 

Tabela 9. Legislações federais temáticas. Questão da saúde: Lei n. 

13.239, de 30.12.2015; Lei n. 9.797, de 06.05.1999; Lei n. 10.516, de 

11.07.2002; Lei n. 10.778, de 24.11.2003; Lei n. 11.664, de 29.04.2008. 

Nº de 

artigos 

gerais 

(somados). 

Nº de 

artigos 

que 

citam 

(as) 

palavras

-chave. 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

mulher/ 

mulheres/ 

sexo/gênero

. 

Nª de 

vezes em 

que são 

citados os 

termos 

raça/cor. 

Nª de vezes 

em que é 

citado o 

termo 

classe 

(trabalhado

ra/ 

empregada/ 

operária). 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

orientação 

sexual/ 

sexualidade

. 

                                                 
68 Outra legislação que cabe ser mencionada de forma diferenciada por não 

referenciar diretamente as categorias trabalhadas é a Lei n. 11.634, de 

27.12.2007 – que dispõe sobre o direito da gestante ao conhecimento e 

vinculação à maternidade onde receberá assistência no âmbito do Sistema Único 

de Saúde – SUS. 



120 

 

26 9 22 0 0 0 

Elaborado pela autora. 

 

Tabela 9.1 Legislações federais temáticas. Questão da saúde: Lei n. 

13.239, de 30.12.2015; Lei n. 9.797, de 06.05.1999; Lei n. 10.516, de 

11.07.2002; Lei n. 10.778, de 24.11.2003; Lei n. 10.778, de 24.11.2003; 

Lei n. 13.769, de 19.12.2018. 

 

Artigos que citam especificamente as categorias: 

Mulher. Lei n. 13.239/15: 

- Art. 1º. 

- Art. 2º.  

- Art. 3º. §1º. 

- Art. 5º. Inciso III, § único. 

Lei n. 9.797/99: 

Sem correspondência. 

Lei n. 10.516/02: 

- Art. 1º. 

- Art. 2º. § único. 

Lei n. 10.778/03. 

- Art. 1º. §1º e §2º, inciso I. 

Lei n. 11.664/08: 

- Art. 2º. Inciso I. 

Mulheres. Lei n. 13.239/15: 

Sem correspondência. 

Lei n. 9.797/99: 

- Art. 1º. 

Lei n. 10.516/02 

- Art. 1º. §5º. 

Lei n. 10.778/03. 

- Art. 1º. §2º. Inciso II. 

Lei n. 11.664/08: 

- Art. 2º. Incisos II, III e IV. §2º e §3º. 
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Sexo. Lei n. 13.239/15: 

Sem correspondência. 

Lei n. 9.797/99: 

Sem correspondência. 

Lei n. 10.516/02: 

Sem correspondência. 

Lei n. 10.778/03: 

Sem correspondência. 

Lei n. 11.664/08: 

Sem correspondência. 

Gênero. Lei n. 13.239/15: 

Sem correspondência. 

Lei n. 9.797/99: 

Sem correspondência. 

Lei n. 10.516/02: 

Sem correspondência. 

Lei n. 10.778/03: 

- Art. 1º. §1º. 

Lei n. 11.664/08: 

Sem correspondência. 

Classe (e similares). Lei n. 13.239/15: 

Sem correspondência. 

Lei n. 9.797/99: 

Sem correspondência. 

Lei n. 10.516/02: 

Sem correspondência. 

Lei n. 10.778/03: 

Sem correspondência. 

Lei n. 11.664/08: 

Sem correspondência. 

Raça. Lei n. 13.239/15: 

Sem correspondência. 

Lei n. 9.797/99: 

Sem correspondência. 

Lei n. 10.516/02: 

Sem correspondência. 

Lei n. 10.778/03: 

Sem correspondência. 

Lei n. 11.664/08: 

Sem correspondência. 
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Cor. Lei n. 13.239/15: 

Sem correspondência. 

Lei n. 9.797/99: 

Sem correspondência. 

Lei n. 10.516/02: 

Sem correspondência. 

Lei n. 10.778/03: 

Sem correspondência. 

Lei n. 11.664/08: 

Sem correspondência. 

Sexualidade. Lei n. 13.239/15: 

Sem correspondência. 

Lei n. 9.797/99: 

Sem correspondência. 

Lei n. 10.516/02: 

Sem correspondência. 

Lei n. 10.778/03: 

Sem correspondência. 

Lei n. 11.664/08: 

Sem correspondência. 

Elaborado pela autora. 

 

(e) Quanto à questão da educação, existe a Lei n. 12.605, de 

03.04.2012 – que determina o emprego obrigatório da flexão de gênero 

para nomear profissão ou grau em diplomas. 

 

Tabela 10. Legislações federais temáticas. Questão da educação: Lei n. 

12.605, de 03.04.2012. 

Nº de 

artigos 

gerais 

(somados). 

Nº de 

artigos 

que 

citam 

(as) 

palavras

-chave. 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

mulher/ 

mulheres/ 

sexo/gênero

. 

Nª de 

vezes em 

que são 

citados 

os 

termos 

raça/cor. 

Nª de vezes 

em que é 

citado o 

termo classe 

(trabalhador

a/ 

empregada/ 

operária). 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

orientação 

sexual/ 

sexualidade

. 

3 1 2 0 0 0 

Elaborado pela autora. 
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Tabela 10.1 Legislações federais temáticas. Questão da educação: Lei n. 

12.605, de 03.04.2012. 

Artigos que citam especificamente as categorias: 
Mulher. Sem correspondência. 

Mulheres. Sem correspondência. 

Sexo. - Art. 2º. 

Gênero. - Art. 2º. 

Classe (e similares). Sem correspondência. 

Raça. Sem correspondência. 

Cor. Sem correspondência. 

Sexualidade. Sem correspondência. 

Elaborado pela autora. 

 

(f) Quanto à questão do trabalho e renda, existem duas legislações 

que podem ser verificadas: Lei n. 9.029, de 13.04.1995 – que proíbe a 

exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas 

discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação 

jurídica de trabalho, e dá outras providências; Lei Complementar n. 

150, de 01.06.2015 – que dispõe sobre contrato de trabalho doméstico; 

altera as leis n. 8.212, de 24 de julho de 1991, n. 8.213, de 24 de julho 

de 1991, e n. 11.196, de 21 de novembro de 2005; revoga o inciso I do 

art. 3º da Lei n. 8.009, de 29 de março de 1990, o art. 36 da Lei n. 8.213, 

de 24 de julho de 1991, a Lei n. 5.859, de 11 de dezembro de 1972, e o 

inciso VII do art. 12 da Lei n. 9250, de 26 de dezembro de 1995: e dá 

outras providências. 

 

Tabela 11. Legislações federais temáticas. Questão de trabalho e renda: 

Lei n. 9.029, de 13.04.1995 e; Lei Complementar n. 150, de 01.06.2015. 
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Nº de 

artigos 

gerais 

(somados). 

Nº de 

artigos 

que 

citam 

(as) 

palavras

-chave. 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

mulher/ 

mulheres/ 

sexo/gênero

. 

Nª de 

vezes em 

que são 

citados 

os 

termos 

raça/cor. 

Nª de vezes 

em que é 

citado o 

termo classe 

(trabalhador

a/ 

empregada/ 

operária). 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

orientação 

sexual/ 

sexualidade

. 

53 4 2 4 2 0 

Elaborado pela autora. 

 

Tabela 11.1 Legislações federais temáticas. Questão de trabalho e renda: 

Lei n. 9.029, de 13.04.1995 e; Lei Complementar n. 150, de 01.06.2015. 

Artigos que citam especificamente as categorias: 
Mulher. Lei n. 9.029/95. 

Sem correspondência. 

Lei Complementar n. 150/15. 

Sem correspondência. 

Mulheres. Lei n. 9.029/95. 

Sem correspondência. 

Lei Complementar n. 150/15. 

- Art. 27. Inciso VII. 

Sexo. Lei n. 9.029/95. 

- Art. 1º. 

Lei Complementar n. 150/15. 

Sem correspondência. 
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Gênero. Lei n. 9.029/95. 

Sem correspondência. 

Lei Complementar n. 150/15. 

Sem correspondência. 

Classe (e similares). Lei n. 9.029/95. 

Sem correspondência. 

Lei Complementar n. 150/15. 

- Art. 25. § único. 

Raça. Lei n. 9.029/95. 

- Art. 1º. 

- Art. 3º. 

Lei Complementar n. 150/15. 

Sem correspondência. 

Cor. Lei n. 9.029/95. 

- Art. 1º. 

- Art. 3º. 

Lei Complementar n. 150/15. 

Sem correspondência. 

Sexualidade. Lei n. 9.029/95. 

Sem correspondência. 

Lei Complementar n. 150/15. 

Sem correspondência. 

Elaborado pela autora. 
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(g) Quanto à questão das políticas públicas federais, existem duas 

legislações que podem ser verificadas: Lei n. 12.227, de 12.04.2010, 

que cria o Relatório Anual Socioecônomico da Mulher; Lei n. 12.272, 

de 24.06.2010, que dispõe sobre a criação de cargos em comissão do 

Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, destinados à 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. 

 

Tabela 12. Legislações federais temáticas. Questão das políticas 

públicas federais: Lei n. 12.227, de 12.04.2010 e; Lei n. 12.272, de 

24.06.2010. 

Nº de 

artigos 

gerais 

(somados). 

Nº de 

artigos 

que 

citam 

(as) 

palavras-

chave. 

Nª de vezes 

em que são 

citados os 

termos 

mulher/ 

mulheres/ 

sexo/gênero. 

Nª de 

vezes 

em que 

são 

citados 

os 

termos 

raça/cor. 

Nª de vezes 

em que é 

citado o 

termo classe 

(trabalhador

a/ 

empregada/ 

operária). 

Nª de 

vezes em 

que são 

citados os 

termos 

orientaçã

o sexual/ 

sexualida

de. 

8 4 9 0 1 0 

Elaborado pela autora. 

 

Tabela 12.1 Legislações federais temáticas. Questão das políticas 

públicas federais: Lei n. 12.227, de 12.04.2010 e; Lei n. 12.272, de 

24.06.2010. 

Artigos que citam especificamente as categorias: 
Mulher. Lei n. 12.227/10. 

- Art. 1º. Inciso XIV. 

Lei n. 12.272/10. 

Sem correspondência. 

Mulheres. Lei n. 12.227/10. 

- Art. 1º Incisos V, VI XV. 

- Art. 4º. Inciso X. 

Lei n. 12.272/10. 

- Art. 1º. 

- Art. 2º. 
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Sexo. Lei n. 12.227/10. 

Sem correspondência. 

Lei n. 12.272/10. 

Sem correspondência. 

Gênero. Lei n. 12.227/10. 

Sem correspondência. 

Lei n. 12.272/10. 

Sem correspondência. 

Classe (e similares). Lei n. 12.227/10. 

- Art. 1º. Inciso XVI. 

Lei n. 12.272/10. 

Sem correspondência. 

Raça. Lei n. 12.227/10. 

Sem correspondência. 

Lei n. 12.272/10. 

Sem correspondência. 

Cor. Lei n. 12.227/10. 

Sem correspondência. 

Lei n. 12.272/10. 

Sem correspondência. 

Sexualidade. Lei n. 12.227/10. 

Sem correspondência. 

Lei n. 12.272/10. 

Sem correspondência. 

Elaborado pela autora. 

 

3.4 O arcabouço das legislações apresentadas 
 

Este capítulo se apresentou estritamente jurídico. Enquanto no 

primeiro buscamos teorizar por meio de alguns seguimentos, aqui, 

levando em conta justamente o que se explanou no primeiro momento, 

apresentamos um recorte temporal e legislativo que no terceiro capítulo 

visamos a alinhar com as teorias trazidas.  

O feminismo decolonial diz que devemos olhar para nós mesmas, 

refletirmos e produzirmos saídas considerando a nossa própria realidade. 

É um desafio, mas que despretensiosamente se busca trabalhar.  

Contemplando as categorias propostas, quais sejam: 

mulher/mulheres/sexo/gênero, raça/cor, classe 

(trabalhadora/empregada/operária) e orientação sexual/sexualidade, 

trouxemos em demasia os artigos que tratam destas categorias na 

Constituição Federal de 1988, no Código Penal vigente, no Código Civil 
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de 1916, no Código Civil vigente, na CLT – Consolidação das Leis 

trabalhistas, bem como nas leis federais temáticas observando os atos e 

acordos internacionais.  

Assim, cabe, no capítulo final, elaborar análises que, comparando 

teorias e legislações, cheguem a possíveis conclusões ou estimativas, 

para então verificar se o Brasil, no que se refere às tratativas legislativas 

destinadas aos grupos de mulheres, tem se aproximado do feminismo 

decolonial, considerando a racionalidade neoliberal. 
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4 O DIREITO PRECISA DE UMA SACUDIDA: A OPÇÃO 

FEMINISTA DECOLONIAL PARA O ASPECTO JURÍDICO 

 
Perpassadas as teorias propostas e a exploração das legislações 

referentes às mulheres no período 1988 e 2018, despontam 

questionamentos sobre a estrutura que é o direito e pelo que ela se 

fundamenta. Não é de hoje que juristas se propõem a elaborar teorias 

nas mais diversas áreas jurídicas para responder a rachaduras que o 

cenário, bem como a construção de pensamento jurídico, expõem. No 

decorrer deste trabalho surgiram inquietudes, e a partir delas, o desejo 

de desenvolver alternativas que advenham de possíveis explicações 

diante do todo. Para tanto, é preciso que mergulhemos num universo 

cheio de possibilidades, porém, com limitações e características 

próprias.  

 

4.1 Os pontos que (não) se tocam na teoria feminista decolonial e no 

neoliberalismo 

 

Quando falamos em olhar para nossa própria realidade e observar 

a multiplicidade de corpos das mulheres, devemos ter a cautela de não 

recair no erro de protagonizar uma fala que não é nossa. O nosso gênero 

nos localiza, mas existem outros marcadores sociais, como já apontados 

neste trabalho, e que a depender destes marcadores e da forma como 

estamos localizadas na sociedade podemos sofrer mais ou menos 

opressão, para além do gênero. Dentro do grupo de mulheres existem 

vários outros grupos e é para isto que o feminismo decolonial aponta, é 

isto o que a categoria da interseccionalidade vem trabalhando.  

Reconhecido este cenário, também é importante observar que a 

voz tem de ser dada a todas as mulheres, que não podemos dar as costas 

ou passar por cima de algumas caso já tenhamos atingido algum espaço. 

É uma cautela que necessita ser diária e minuciosa. A estrutura social 

tenta fazer com que muitas de nós ainda permaneçam em silêncio; é 

urgente, sim, que nos atentemos ao local de fala. Sobre essa questão, 

trazemos o que pontua Djamila Ribeiro, mulher negra, filósofa 

brasileira: 
O lugar social não determina uma consciência 

discursiva desse lugar. Porém o lugar que 

ocupamos socialmente nos faz ter experiências 

distintas e outras perspectivas. A teoria do 

ponto de vista feminista e lugar de fala nos faz 

refutar uma visão universal de mulher e de 
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negritude, e outras identidades, assim como faz 

com que homens brancos, que se pensam 

universais, se racializem, entendam o que 

significa ser branco como metáfora do poder, 

como nos ensina Kilomba. Com isso, pretende-se 

também refutar uma pretensa universalidade. Ao 

promover uma multiplicidade de vozes o que se 

quer, acima de tudo, é quebrar com o discurso 

autorizado e único, que se pretende universal. 

Busca-se aqui, sobretudo, lutar para romper com o 

regime de autorização discursiva (RIBEIRO, 

2017, p. 69-70). Grifos nossos. 

É fascinante observar como os pontos se conectam. A luta 

feminista das mulheres vem se desenvolvendo na história e em várias 

localidades do globo, o plano teórico e o plano dos movimentos sociais 

se conectam em certas medidas. Atualmente, no nosso recorte territorial 

primordialmente se fala em pluralidade de mulheres, de observância das 

identidades e da importância de dar voz a todos estes corpos, 

examinando os marcadores sociais. E isto, sem ignorar o que feministas 

de outras épocas já vinham requerendo e teorizando. O contexto do 

nosso país é complexo de ser analisado quando da conjuntura geral, no 

que se refere às mulheres, do mesmo modo. Podemos dizer que o refletir 

sobre nós por nós é algo recente, considerando toda a nossa história, 

então se configura num desafio, que estamos encarando, apesar de tudo.  

A premissa desta pesquisa é a de verificar se as legislações 

brasileiras voltadas às mulheres após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 têm sido pensadas numa perspectiva que se aproxima 

do feminismo decolonial e/ou da nova racionalidade neoliberal. 

Trabalhar decolonialidade conjuntamente com a questão do 

neoliberalismo pode ser complexo, tendo em vista que a teoria 

decolonial e feminista fala em variedades de seres humanos, de lutas, de 

opressões. Enquanto que os teóricos que apontam o neoliberalismo 

trazem reflexão justamente ao fator da crescente individualização nas 

sociedades, que fragmenta as relações sociais. De um lado, fala-se em 

reconhecimento das pluralidades para organização filosófica e política 

destas e de outro, diz-se que os campos progressistas têm se aliado à 

lógica que antigamente buscavam combater. Dardot e Laval asseguram 
que “a nova esquerda tomou para si a matriz ideológica de seus 

oponentes tradicionais, abandonando o ideal da construção de direitos 

sociais para todos” (2016, p. 233-234). Em verdade, essa nos parece 

uma discussão já de longa data. 
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As teorias estão aí para serem refutadas. Os contextos anteriores e 

atuais para serem analisados, sendo aquele do momento presente o que 

geralmente apresenta maior dificuldade para diagnóstico. Tanto que o 

neoliberalismo elencado pela matriz teórica desse trabalho vem sendo 

discutido desde 2009, e agora no Brasil nós sentimos de forma mais 

direta seus reflexos. De qualquer forma, os marxistas ortodoxos 

argumentam que a questão da classe se sobrepõe às questões de raça e 

de gênero, entretanto, parece lhes faltar um olhar voltado para a 

realidade e os fatos que ela ostenta.  

Mesmo nos campos progressistas, durante muito tempo, a raça e 

o gênero foram deixados para um segundo plano. Ocorre que com as 

ferramentas que temos hoje é possível dizer que tal atitude se configura 

num equívoco. Há um confronto no qual alguns nomes do campo 

progressista dizem que olhar a classe conjuntamente com raça e gênero 

é segmentar e dividir a luta de classes do “povo”, pois entendem como 

uma massa una e homogênea. Porém, diante das teorias postas ao nosso 

entender, é preciso que compreendam a necessidade de 

interseccionalizar e que o capitalismo, enquanto estrutura, não está 

dissociado do controle de corpos.  

O Brasil, numa escala de 84 países analisados, é o 5º que mais 

mata mulheres no mundo em razão do gênero69. Mais da metade da 

nossa população é composta por pessoas negras70, e quais são os papéis 

a elas atribuídos na nossa sociedade? Um outro fator que deve ser 

levado em consideração e levantado em toda oportunidade é o de que 

quando os colonizadores chegaram neste território já havia habitantes 

nele. Os povos originários, as populações indígenas, que foram 

dizimadas.  

O ranço colonial se impregnou de forma tão profunda que os 

povos originários no nosso país são vistos por diversas vezes como 

folclore. Suas identidades não são respeitadas, sua ancestralidade. 

Depois de séculos, os povos originários, aqueles que restaram, ainda 

sofrem perseguições. Ainda são vistos como os vagabundos que não 

trabalham e sua cultura considerada inferior. De onde vem esse ideário? 

                                                 
69 Fonte: Mapa da Violência 2015. Homicídio de mulheres no Brasil. Disponível 

em: < 

https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.p

df > Acesso em 24 abr. 2018. 
70 Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/noticias/cidadania-e-

inclusao/2017/11/mais-da-metade-da-populacao-brasileira-se-autodeclara-

como-preta-e-parda > Acesso em 02 dez. 2018. 

https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
http://www.brasil.gov.br/noticias/cidadania-e-inclusao/2017/11/mais-da-metade-da-populacao-brasileira-se-autodeclara-como-preta-e-parda
http://www.brasil.gov.br/noticias/cidadania-e-inclusao/2017/11/mais-da-metade-da-populacao-brasileira-se-autodeclara-como-preta-e-parda
http://www.brasil.gov.br/noticias/cidadania-e-inclusao/2017/11/mais-da-metade-da-populacao-brasileira-se-autodeclara-como-preta-e-parda
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Nos desconectamos mesmo da colonização? Não, impera a 

colonialidade. O resto do Brasil, em termos gerais, considera-se o 

próprio europeu colonizador invasor. Sobre isto, trazemos o que 

pontuou Lélia Gonzales: 
O racismo latino-americano é suficientemente 

sofisticado para manter negros e indígenas na 

condição de segmentos subordinados no interior 

das classes mais exploradas, graças a sua forma 

ideológica mais eficaz: a ideologia do 

branqueamento, tão bem analisada por cientistas 

brasileiros. Transmitida pelos meios de 

comunicação de massa e pelos sistemas 

ideológicos tradicionais, ela reproduz e perpetua a 

crença de que as classificações e os valores da 

cultura ocidental branca são os únicos verdadeiros 

e universais. Uma vez estabelecido, o mito da 

superioridade branca comprova a sua eficácia e os 

efeitos de desintegração violenta, de fragmentação 

da identidade étnica por ele produzidos, o desejo 

de embranquecer (de “limpar o sangue” como se 

diz no Brasil), é internalizado com a consequente 

negação da própria raça e da própria cultura 

(GONZALES, 2011, p. 15). 

Como compreender os aspectos do neoliberalismo no Brasil se 

não passarmos por estas especificidades tão nossas? E como não levar 

em conta a multiplicidade de corpos existentes? Falar em um só 

segmento é ignorar os demais, nem que seja para considerar 

posteriormente num segundo plano. As mulheres, a população negra e 

indígena, a população LGBTQI tem que esperar até quando? Sendo o 

nosso país um dos líderes quanto à violência perpetrada contra estes 

grupos? Como o Direito tem sido manuseado dentro deste cenário 

complexo? Por quem tem sido manuseado? 
Os cenários jurídico e político brasileiro, assim 

como o latino-americano, são conturbados na 

medida em que durante grande espaço de tempo 

sofreu exploração colonizadora, e de certo modo, 

ainda sofre. Para além disso, as alianças que se 

formaram durante a nossa trajetória, sobretudo 

durante a redemocratização do país, contribuíram 

para que não houvesse a melhora conforme as 

expectativas propostas (GONÇALVES, 2017, p. 

15).  
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A prática deve passar pela construção do conhecimento, esta deve 

ser observada ou a insegurança jurídica predominará. É visível a 

inevitabilidade de percepção voltada à nossa existência jurídica, social, 

histórica, cultural etc. História como processo evolutivo? Não 

necessariamente. Observando o todo, fica nítida a questão da hierarquia 

de poder e de como localidades marginalizadas ainda são exploradas por 

aqueles que se dizem centro. O discurso predominante para invasões, 

apesar dos séculos, não difere tanto assim.  

Na medida em que falamos em "colonialidade", estamos nos 

manifestando sobre essa noção que ainda permanece de que servimos 

como quintal para países considerados "desenvolvidos". Quando 

falamos em de(s)colonialidade estamos falando de contra-atacarmos 

esse tipo de lógica. É não silenciarmos, mas também entendermos que o 

nosso país - tendo em vista aqueles que detêm o(s) poder(es) por aqui - 

dá espaço para esse tipo de coisa ocorrer, e isso podemos chamar de 

resquício do colonialismo que sofremos quando fomos invadidos pela 

"primeira vez".  

Quando nos dirigimos ao momento atual do país, no tempo em 

que esta pesquisa está sendo desenvolvida, ficam ainda mais evidente 

estes fatores. Portanto, para apontar o neoliberalismo que se instalou em 

solo brasileiro – e não somente – é preciso que reconheçamos as 

características próprias daqui, e que se dão em certa medida por conta 

do colonialismo e colonialidade. Refletir estes pontos, pelo olhar das 

mulheres, é refletir pelo viés feminista decolonial. Parece-nos que há 

essa possibilidade, e um fator não necessariamente exclui o outro. 

Assim, vamos ao que se pôde extrair da segunda parte deste trabalho. 

 

4.1.1 Últimos trinta anos das legislações referentes às mulheres no 

Brasil pelas categorias feministas decoloniais 
 

Por meio do Conselho Nacional da Educação e da discussão 

proposta acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Direito71, levando em conta os conteúdos considerados 

                                                 
71 Durante o desenvolvimento da pesquisa o Ministério da Educação, por meio 

da Portaria n° 1.351, publicada no D.O.U. de 17/12/2018, Seção 1, Pág. 34, no 

dia 17.12.18, homologou um parecer do Conselho Nacional de Educação que 

mantém a formação dos cursos de Direito em cinco anos e cria três disciplinas 

obrigatórias, quais sejam: Direito Previdenciário, Mediação Conciliação e 

Arbitragem. Ainda de acordo com o documento, as faculdades podem inserir no 

projeto pedagógico de curso as matérias: Direito Eleitoral, Direito Digital, 
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essenciais quanto ao eixo de formação profissional, optamos pela 

análise das legislações referentes ao Direito Constitucional, Direito 

Penal, Direito Civil, Direito do Trabalho, e legislações federais 

temáticas perpassando o Direito Internacional.  

Utilizamos categorias que são trabalhadas pela teoria feminista 

decolonial, pensando na possível intersecção com o fator do 

neoliberalismo. Mulher/mulheres/sexo/gênero, tendo em vista a 

evolução teórica e compreendida de que nos desprendamos do conceito 

de mulher universal e se trabalhe com a pluralidade de mulheres. Bem 

como entendendo o gênero como categoria de análise, na compreensão 

deste trabalho. Raça/cor, como ferramentas importantes, considerando a 

realidade da população do nosso país e de sua pluralidade étnica, e como 

condição da própria teoria feminista decolonial apoiada na categoria da 

interseccionalidade. Classe (empregada/trabalhadora/operária) como 

categoria imprescindível, julgando pela estrutura hierarquizante de 

poder que subalterna a classe72 trabalhadora. E a própria categoria da 

sexualidade, que, diante das outras citadas, tem sido a mais 

negligenciada, porém também é levantada pelo feminismo decolonial. 

Destacamos novamente o recorte temporal de 1988-2018, destarte, 

alterações anteriores a essa data não foram passíveis de análise. 

A Constituição Federal de 198873, com 250 artigos, conta com o 

número de treze (13) que elencam as palavras-chave. A categoria 

mulher é citada seis vezes (6), mulheres duas vezes (2), sexo quatro 

vezes (4), enquanto que gênero não aparece. A categoria de classe 

aparece cinco vezes (5), o que não quer dizer que tenha ligação direta 

com questões de mulheres. “Cor” aparece duas vezes (2) e “raça” apenas 

uma (1). O termo “sexualidade” não é citado. Quanto ao Código Penal74 

brasileiro, este é o mais sucinto quando nos referimos às categorias. As 

                                                                                                        
Direito Ambiental, Direito Desportivo, Direito da Criança e Adolescente, 

Direito Agrário e Direito Portuário. Para saber mais: < 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alia

s=100131-pces635-18&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192 > 

Acesso em 21 dez. 2018. 
72 Filósofas e filósofos tem levantado a hipótese que não se fale mais em 

sociedade de classes, mas sociedade de massas. Justamente considerando a 

mudança de sistema e ingresso ao neoliberalismo num nível global. O método 

para estruturação hierarquizada de poder tem sido remodelado de forma a 

garantir que essa nova conjuntura se mantenha. Para saber mais, procurar pela 

filósofa húngara Ágnes Heller. 
73 Presidente: Ulysses Guimarães. 
74 Presidente: Getúlio Vargas. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=100131-pces635-18&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=100131-pces635-18&category_slug=outubro-2018-pdf-1&Itemid=30192
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únicas que são citadas são “mulher” e “sexo”. A primeira duas vezes (2) 

e a segunda uma única vez (1). 

Buscando fazer um contraponto, foram analisados os dois últimos 

códigos civis. O de 1916 e o vigente de 2002. Não só pelo contraponto, 

mas também porque após a promulgação da Carta Magna de 1988, o 

Código de 1916 perdurou até o que de 2002 fosse promulgado. 

Interessante observar que o Código Civil de 1916, a legislação mais 

atrasada do ponto de vista feminista, é o que mais cita as categorias, 

mesmo que não todas. Há uma atenção maior quanto ao público 

feminino e, da leitura dos artigos citados, podemos intuir sobre a 

probabilidade de se tratar de controle estatal sobre os corpos das 

mulheres75.  

O Código Civil brasileiro de 191676 conta com 1.807 artigos, 

destes, setenta e seis (76) citam as palavras-chave, mesmo que não 

todas. A categoria que dispara na frente das demais é “mulher”, 

mencionada oitenta vezes (80). Em seguida vem “classe” e similares, 

contando com sete menções (7), “mulheres” aparece com cinco (5) 

citações e “sexo” três (3). A palavra gênero quando utilizada na 

legislação não se refere à categoria de análise referente às mulheres 

trabalhada na pesquisa. Orientação sexual ou sexualidade não são temas 

apresentados, pelo contrário, no corpo do texto, em toda oportunidade se 

faz referência à “homem e mulher”, negando outras identidades, por 

exemplo. Raça e cor não aparecem. 

Quanto ao Código Civil de 200277, este é mais sucinto em 

consideração ao anterior quanto às categorias elencadas. No geral, conta 

com 2.026 artigos. A categoria mais citada, a exemplo das demais 

legislações diligenciadas, é “mulher”, aludida vinte e uma vezes (21), 

“mulheres” aparece uma vez (1) e “sexo” também (1). Sobre a categoria 

gênero ocorre o mesmo que no código anterior. “Classe” e similares 

aparecem sete vezes (7). As demais categorias não foram registradas. 

                                                 
75 Diante de tal cenário despontam questionamentos, como por exemplo: quanto 

mais legislação melhor ou pior? A forma como se legisla bem como quem o faz 

importa? De todo modo, são inquietudes que surgem no decorrer de uma 

pesquisa, além de que não se inicia um trabalho de dissertação com as respostas 

prontas, pelo contrário, portanto, é compreensível que, durante sua elaboração, 

surjam ainda mais questionamentos. 
76 Presidente: Venceslau Brás Pereira Gomes. 
77 Presidente: Fernando Henrique Cardoso. 
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Em seguida, a legislação examinada foi a CLT78 – Consolidação 

das Leis do Trabalho. Uma informação elementar para trazer logo de 

início é a de que essa é a única legislação codificada trabalhada que 

apresenta todas as categorias até então levantadas dentro dos eixos dos 

quatro grupos. Se há aí uma relação com o fato de que foi um conjunto 

de normas pensadas para os trabalhadores e para as trabalhadoras é algo 

a ser futuramente discutido, mas é curioso constatar que as leis 

destinadas para tais fins correspondam, neste momento, numa 

perspectiva mais aproximada, da teoria feminista decolonial, de acordo 

com as suas categorias. A CLT soma 922 artigos, aqueles que citam os 

grupos dos termos apreciados resultam no montante de dezoito (18). 

“Mulher” aparece dez vezes (10). “Mulheres” uma vez (1). “Sexo” nove 

vezes (9). Gênero não tem correspondência. “Cor” também aparece 

quatro vezes (4), enquanto que raça nenhuma. “Classe” e similares se 

apresentam doze vezes (12). E a grande novidade gira em torno da 

categoria “sexualidade” que desponta no artigo 223-C da supracitada 

legislação por inclusão da Lei nº 13.467, de 2017. 

Foram também averiguadas as legislações federais temáticas, ou 

seja, aquelas que foram elaboradas e promulgadas, tendo como público-

alvo as mulheres originalmente. Para melhor exame, foram divididas as 

legislações por áreas como maternidade, alimentos, violência, saúde, 

educação, trabalho e renda, e políticas públicas federais. Tudo isto 

levando em conta o cenário e movimento internacionais, que através de 

atos e acordos internacionais, impulsionaram tais medidas no plano 

interno.  

A primeira área temática explorada foi aquela condizente às 

mulheres que são mães, no ordenamento jurídico brasileiro contamos 

com a Lei n.12.812 de 201379 que acrescentou artigo80 à CLT e dispõe 

sobre a estabilidade provisória das gestantes quando da confirmação do 

estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, mesmo 

que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado. Como é 

uma lei que acrescenta a outra legislação existente (a CLT) sobre um 

tema em específico é curta. Conta com dois (2) artigos e em um (1) cita 

palavras-chave. A categoria levantada é correspondente à “classe” por 

meio da similar “empregada”. As demais palavras-chave não aparecem.  

                                                 
78 Presidente: Getúlio Vargas. 
79 Presidenta: Dilma Rousseff. 
80 Art. 391-A, CLT. 
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Outra é a Lei n. 13.76981 de 2018, que altera o Código de 

Processo Penal, a Lei de Execução Penal, e a Lei dos Crimes 

Hediondos. Estabelece a substituição da prisão preventiva por prisão 

domiciliar da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por 

crianças ou pessoas com deficiência e para disciplinar o regime de 

cumprimento de pena privativa de liberdade de condenadas na mesma 

situação. Tal modificação no corpo de textos legislativos conta com 

cinco (5) artigos e em três (3) são citadas as palavras-chave, que 

aparecem seis (6) vezes na redação, sendo três (3) referentes à categoria 

“mulher” e outras três (3) condizentes a palavra-chave “mulheres”. As 

demais categorias não aparecem. 

O próximo tema diz respeito aos alimentos, e conta com uma lei, 

é a de número 11.804 de 200882. Diz respeito ao direito aos alimentos 

gravídicos e a forma como ele será exercido. Essa lei conta com doze 

(12) artigos e conta com dois (2) nos quais são citadas as palavras-

chave. O único termo trabalhado que é citado é “mulher”, manifestando-

se duas vezes (2). As demais palavras-chave não aparecem. 

Em seguida adentramos à questão da violência, que se configura 

como o âmbito que mais tem recebido atenção. Tendo em vista o recorte 

temporal, e a área temática, contamos com quatro leis dentro desta 

esfera. A primeira, Lei n. 10.714 de 200383, que autoriza o Poder 

Executivo a disponibilizar em âmbito nacional número telefônico 

destinado a atender denúncias de violência contra mulher. Conta com 

dois (2) artigos sendo que a palavra-chave citada é “mulher” e aparece 

duas (2) vezes no corpo do texto. As demais não aparecem.  

                                                 
81 Presidente: Michel Temer. Esta lei faz parte de um pacote de leis sancionadas 

no mês de dezembro de 2018 por Temer referentes às mulheres. Além desta, 

existem outras que não fazem alusão direta à expressão “mulheres”, mas que 

indiretamente afetam este público. Como a Lei nº 13.770, de 19 de dezembro de 

2018, que altera as Leis nos 9.656, de 3 de junho de 1998, e 9.797, de 6 de maio 

de 1999, para dispor sobre a cirurgia plástica reconstrutiva da mama em casos 

de mutilação decorrente de tratamento de câncer. E a Lei n. 13.771, de 19 de 

dezembro de 2018, que altera o art. 121 Código Penal no que toca ao 

feminicídio. Com essa sanção, a pena poderá ser acrescida de um terço até a 

metade caso o criminoso tenha descumprido medidas protetivas e medidas 

suspensivas de posse ou restrição do porte de armas. Também haverá acréscimo 

de pena se o crime ocorrer na presença (física ou virtual) dos filhos ou pais da 

vítima. 
82 Presidente: Luiz Inácio Lula da Silva. 
83 Presidente: Luiz Inácio Lula da Silva. 
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A segunda legislação dentro desta área, e provavelmente a mais 

conhecida pela sociedade, é a Lei n. 11.340, de 07.08.200684, a chamada 

Lei Maria da Penha. Muitas e muitos não sabem, mas tal Lei surgiu, em 

termos gerais, de uma sanção internacional85 que o Brasil recebeu, tendo 

em vista o caso de Maria da Penha, datado de 1983. Essa lei cria 

mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, observando a Constituição Federal, a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e 

a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher. Dispõe sobre a criação dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, altera o Código de 

Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal etc. Possui 

46 artigos e, no geral, cita todas as categorias. “Mulher” conta com 

cinquenta e duas (52) menções, enquanto que “mulheres” conta com 

nove (9). “Sexo” aparece uma (1) vez, e “gênero”, surpreendentemente, 

haja vista as outras legislações, se mostra cinco (5) vezes. A lei Maria da 

Penha cita a categoria da raça cinco (5) vezes, e cor, nenhuma. A 

questão da “classe” é apontada uma (1) vez e “sexualidade”, também de 

forma impressionante, aparece três (3) vezes. Podemos dizer que a Lei 

n. 11.340 de 2006 é a mais explorada no âmbito acadêmico, passível de 

análises e críticas. De toda maneira, observados apenas os aspectos 

formais, pode ser considerada a legislação referente ao tema mais 

progressista da América Latina. Sua empregabilidade é outro fator. 

Ainda na temática da violência, contamos com a Lei n. 13.104 de 

201586, responsável por alterar o artigo 121 do Código Penal que trata 

                                                 
84 Presidente: Luiz Inácio Lula da Silva. 
85 “Em 1998, as organizações não governamentais CEJIL-Brasil (Centro para a 

Justiça e o Direito Internacional) e CLADEM-Brasil (Comitê Latino-Americano 

do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher) submeteram à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (OEA) o caso de Maria da Penha. Em 

1983, ela sofreu uma tentativa de homicídio por seu então marido, que atirou 

em suas costas, deixando-a paraplégica. Apesar de ter sido condenado pelos 

tribunais nacionais, ele nunca foi preso e o processo ainda se encontra pendente, 

devido aos sucessivos recursos de apelação contra as decisões do Tribunal do 

Júri. Após 18 anos da prática do crime, a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos condenou o Estado brasileiro por negligência e omissão em relação à 

violência doméstica e recomendou, dentre outras medidas, o pagamento de uma 

indenização à vítima pelo Estado (ver Informe da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos n. 54/01, de abril de 2001, <www.oas.org>)” (PIOVESAN, 

2015, p. 373). 
86 Presidenta: Dilma Rousseff. 

http://www.oas.org/
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do crime de homicídio, acrescendo a nova categoria, o feminicídio, 

prevendo-o como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o 

incluindo no rol dos crimes hediondos87. Esse assunto apresenta 

controvérsias por diversos motivos, entre eles, o embate existente entre 

penalistas e criminólogos críticos que desaprovam essa medida como a 

melhor saída para a problemática de homicídios praticados contra 

mulheres em razão de sermos mulheres, pois assim, estaríamos 

apontando para a lógica punitivista. Este é um aspecto que carece de 

tempo e cuidado para ser trabalhado, algo que, para o momento desta 

pesquisa, não se apresenta viável. Outro ponto a ser destacado é que na 

discussão inicial para anexar o feminicídio como qualificadora do crime 

de homicídio no Código Penal, a redação o definia como a forma 

extrema de violência de gênero que resulta na morte da mulher. O texto 

sofreu alterações durante a tramitação na Câmara e no Senado, e no 

momento da aprovação no Congresso Nacional, diante de pressões de 

grupos conservadores, a expressão “gênero” foi retirada e substituída 

por “sexo” feminino88. Essa lei conta com três (3) artigos, em um (1) são 

citadas palavras-chave, “mulher” e “sexo”, cada uma citada duas vezes 

(2), excluindo-se todas as demais. 

Continuando a observar este campo das legislações federais, a Lei 

n. 13.421 de 201789 dispõe sobre a criação da Semana Nacional pela 

Não Violência contra a Mulher, comemorada90 na última semana no 

mês de novembro, que conta com dois (2) artigos. Um (1) artigo 

referencia as palavras-chave, sendo elas divididas em “mulher” 

mencionada duas (2) duas vezes e “mulheres” uma (1) vez. Todas as 

demais não aparecem. 

Também nesta área, contamos com a Lei91 nº 13.64292, de 

03.04.2018, que acrescenta atribuição à Polícia Federal no que concerne 

à investigação de crimes praticados por meio da rede mundial de 

computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como 

aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres. Esta lei conta 

                                                 
87 Lei nº 8.072/1990. 
88 Para mais informações acessar Agência Patrícia Galvão. Disponível em < 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/feminicidio/capitulos/o-que-e-

feminicidio/ >  
89 Presidente: Michel Temer. 
90 Se comemora uma semana pela não violência contra um grupo que está no 

quinto da escala mundial em razão de homicídios sofridos? 
91 Que altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002. 
92 Presidente: Michel Temer. 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/feminicidio/capitulos/o-que-e-feminicidio/
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/feminicidio/capitulos/o-que-e-feminicidio/


140 

 

com dois (2) artigos e somente em um (1) faz referência a alguma 

palavra-chave, trata-se da categoria “mulheres” e é citada uma (1) vez. 

Outra é a Lei93 nº 13.72194, de 02.10.2018, que estabelece prioridade à 

realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que 

envolva violência doméstica ou familiar contra mulher ou contra 

criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Possui três (3) 

artigos e em dois (2) são trabalhadas as categorias. A palavra-chave que 

aparece é “mulher” e é citada em dois (2) artigos, aparecendo também 

duas (2) vezes. Por fim, a Lei n. 13.77295, de 19.12.2018 que altera a Lei 

Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) e o Código Penal. A finalidade é a 

de reconhecer que a violação da intimidade da mulher configura 

violência doméstica e familiar e criminalizar o registro não autorizado 

de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter 

íntimo e privado. Esta lei conta com quatro (4) artigos sendo que em 

apenas (1) cita alguma categoria, sendo essa “mulher”, elencada uma (1) 

vez. As demais categorias não aparecem. 

A próxima área a ser trabalhada é a da saúde. Iniciamos com a 

Lei n. 13.239 de 201596, que dispõe sobre a oferta e a realização, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, de cirurgia plástica 

reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a 

mulher. Estabelece seis (6) artigos, sendo que quatro (4) são aqueles que 

aludem a alguma das categorias trabalhadas, consistindo no termo 

“mulher”, citado do mesmo modo quatro vezes. Os demais termos não 

são citados. Outra é a Lei n. 9.797 de 199997, que determina a 

obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pela rede de 

unidades integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS nos casos de 

mutilação decorrentes de tratamento de câncer. Esta lei possui quatro (4) 

artigos e em um único cita a também única categoria uma (1) vez 

“mulheres”. Não há referência às outras palavras-chave. 

Dando continuidade às legislações que se referem à saúde, a Lei 

n. 10.516 de 200298, que institui a Carteira Nacional de Saúde da 

Mulher, no âmbito no Sistema Nacional de Saúde – SUS conta com 

                                                 
93 Altera o Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo 

Penal). 
94 Presidente: Michel Temer. 
95 Presidente: Michel Temer. Também faz parte do pacote de leis referentes às 

mulheres sancionado em dezembro de 2018. 
96 Presidenta: Dilma Rousseff. 
97 Presidente: Fernando Henrique Cardoso. 
98 Presidente: Fernando Henrique Cardoso. 
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cinco (5) artigos, sendo que dois (2) elencam as categorias. As duas que 

são citadas se referem a “mulher” e “mulheres”. A primeira citada duas 

(2) vezes e a segunda uma (1) vez. Mais uma lei neste sentido é a de 

número 10.778 de 200399, que estabelece a notificação compulsória, no 

território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida 

em serviços de saúde públicos ou privados. Possui oito (8) artigos, 

utilizando-se de um único artigo para referência às categorias. “Mulher” 

aparece seis (6) vezes. “Mulheres” uma (1) vez. E “gênero” também 

uma (1). Importante destacar que em 2010 houve alteração100 de redação 

no art. 1º, §1º da supracitada lei, acrescentando a seguinte parte ao 

dispositivo “Art. 1. § 1o Para os efeitos desta Lei, entende-se por 

violência contra a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, 

inclusive decorrente de discriminação ou desigualdade étnica, que 

cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, 

tanto no âmbito público quanto no privado101” (BRASIL, 2018f).  

Por fim neste campo, a Lei n. 11.664 de 2008102, que dispõe sobre 

a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o 

tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Computa três (3) artigos, 

sendo que dois (2) citam categorias. “Mulher” aparece duas (2) vezes e 

“mulheres” cinco (5) vezes. As demais palavras-chave não aparecem. 

Na área da educação, a Lei n. 12.605 de 2012103, que determina o 

emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou grau 

em diplomas. O que significa, conforme o artigo primeiro da 

mencionada norma, que “Art. 1º.  As instituições de ensino públicas e 

privadas expedirão diplomas e certificados com a flexão de gênero 

correspondente ao sexo da pessoa diplomada, ao designar a profissão e o 

grau obtido” (BRASIL, 2018g). A lei conta com três (3) artigos e em um 

(1) cita duas (2) palavras-chave, “gênero” e “sexo”, respectivamente, 

cada qual uma vez. 

O próximo tópico é o que corresponde ao trabalho e a renda. A 

primeira lei é a de número 9.029 de 1995104, que proíbe a exigência de 

atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, 

                                                 
99 Presidente: Luiz Inácio Lula da Silva. 
100 Essa modificação foi também assinada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. 
101 Grifo nosso. 
102 Presidente: Luiz Inácio Lula da Silva. 
103 Presidenta: Dilma Rousseff. 
104 Presidente: Fernando Henrique Cardoso. 
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para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de 

trabalho. Conta com (6) artigos, sendo que em dois (2) são citadas as 

palavras-chave. Aquelas que aparecem no corpo do texto são “sexo”, 

“raça” e “cor”. A primeira aparece uma (1) vez, a segunda duas (2) 

vezes e a terceira também uma (1) vez. As demais categorias não são 

mencionadas. A outra legislação que aparece nessa área é a Lei 

Complementar n. 150 de 2015105 e versa sobre o contrato de trabalho 

doméstico, corresponde à famosa discussão sobre a PEC106 das 

domésticas107. A situação das trabalhadoras e dos trabalhadores 

domésticos não era regulamentada até o final deste debate que culminou 

na Lei Complementar n. 150. Por meio desta lei, ficou-lhes garantido 

uma jornada de trabalho de 8h por dia, totalizando 44h semanais, 

passando a ter direito a horas extra, por exemplo. Antes, na 

informalidade, os abusos podiam ser corriqueiros. Esta lei conta com 

quarenta e sete artigos (47), destes, dois (2) fazem referência a algumas 

palavras-chave. As que aparecem são “mulheres”, uma (1) vez, e 

“classe” e similares, com a palavra “empregada” que surge duas (2) 

vezes no corpo do texto. 

O último objeto das leis temáticas refere-se às políticas públicas 

federais. Contamos com duas leis. A Lei n. 12.227 de 2010108 que Cria o 

Relatório Anual Socioeconômico da Mulher e conta com cinco (5) 

artigos, sendo que em dois (2) aparecem algumas das palavras-chave. 

São elas “mulher” e “mulheres”. A primeira é citada duas (2) vezes e a 

segunda quatro (4) vezes. As demais categorias não se apresentam. A 

legislação final encontrada é a Lei n. 12.272 de 2010109 que dispõe sobre 

a criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 

Superiores - DAS, destinados à Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres. Possui três (3) artigos e em um cita-se uma palavra-chave 

uma vez, “mulheres”. As demais palavras-chave não são citadas. 

Estas foram as legislações passíveis de análise. Vários ramos do 

direito, dentro de um espaço-tempo, observando as principais categorias 

trabalhadas pelas teorias exploradas na pesquisa. Olhando para o tecido 

social, para a estrutura jurídica, para o corpo legislativo e para os grupos 

                                                 
105 Presidenta: Dilma Rousseff. 
106 Sigla que corresponde à Proposta de Emenda à Constituição. 
107 A Emenda Constitucional n.º 72 à constituição brasileira de 1988 é o 

resultado da aprovação da PEC das Domésticas, nome popular dado à Proposta 

de Emenda à Constituição n. 66 de 2012. 
108 Vice-presidente: José Alencar Gomes da Silva. 
109 Presidente: Luiz Inácio Lula da Silva. 
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de mulheres, como chegar ao diagnóstico de que tais conjunturas foram 

pensadas numa lógica feminista decolonial e/ou neoliberal? A presença 

ou não de determinadas categorias confere mais ou menos direitos às 

mulheres brasileiras? Essa é uma questão de teoria110, filosofia111 e 

história112 do direito, que também perpassa a hermenêutica jurídica113. 

Pois numa sociedade estruturada como a brasileira a presença ou 

ausência de determinado tipo de legislação destinada a algum grupo ou 

grupos pode fazer diferença na forma como este grupo será tratado na 

sociedade e pelo Estado.  

Direito é norma (Kelsen)114 ou decisão (Schmitt)115? Há um 

embate na esfera doutrinária sobre isto, e no plano fático também, tendo 

em vista que a Suprema Corte do país, na falta de legislação sobre 

determinado tema às vezes decide sobre questões extremamente 

pertinentes que tocam parcela(s) da população, como, por exemplo, o 

reconhecimento de união estável para relação homoafetiva promovida 

pelo STF em 2011116. Mas que caminho tem sido este? Por mais que 

uma decisão do STF – Supremo Tribunal Federal, sirva de orientação 

para os demais espaços com poder jurídico decisório, nem sempre tais 

decisões serão seguidas e/ou respeitadas, fica a cargo da 

discricionariedade daquela ou daquele que está julgando. Não tem a 

força da lei. A lei obriga o cumprimento, a decisão não necessariamente.  

 

4.2 Direito como construção cultural: repensando o legalismo 

 

                                                 
110 A teoria do direito questiona e busca responder: o que é o direito? 
111 A filosofia do direito questiona e busca responder: o que deveria ser o 

direito? 
112 A história do direito questiona e busca responder: quando e como surgiu 

o/este direito? 
113 A hermenêutica jurídica questiona e busca responder: o que quis dizer a 

norma jurídica? 
114 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. São Paulo: Martins 

Fontes; Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1990. 
115 SCHMITT, Carl. La Defensa de la Constitucion. Madrid: Tecnos, 1998. 
116 ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277 e ADPF - Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 132, Rel. Min. Ayres Britto, 

julgamento em 5.5.2011, Plenário, DJE de 14.10.2011. No mesmo sentido: RE 

687.432-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 18.9.2012. Primeira Turma, 

DJE de 2.20.2012; RE 477.544-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 

16.8.2011, Segunda Turma, DJE de 26.8.2011. 
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Se, para Kelsen, o Direito é o que está na lei/norma (1998), tais 

legislações não alcançam a todas ou, com o discurso universalizante, 

neutralizante, promete alcançar, entretanto tal promessa não é cumprida. 

É preciso que se observe o contexto para tecer críticas. Os direitos 

conquistados – mesmo que não em sua completude – devem ser 

resguardados. O objetivo é de que tais direitos já positivados sejam 

amplificados, e não modificados para que resulte em sua supressão. Se a 

lei é uma coisa e a materialidade é outra, se nem com a lei podemos 

ficar inteiramente seguras, como relacionar com a realidade? A lei não 

deve ser descolada da realidade. 

Na busca por estudarmos as modulações do Direito do final do 

século XX até o século XXI, dentro de um contexto sócio-político, 

reconhecendo nossa realidade como a de um país dito periférico no 

sistema-mundo capitalista é de se considerar as distinções de etapas e 

projetos que foram erguidos ou derrubados. Michel Foucault, em “O 

Nascimento da Biopolítica”, aduz que o Direito se mostra como o 

grande regulador do Estado, fazendo com que o liberalismo econômico 

“adentre” o Estado Democrático. Demonstra que, no século XX, a 

desigualdade foi construída sobre a moldura jurídica. Em suma, de sua 

extensa obra, é possível ultimar pela indispensabilidade de repensar o 

Direito e vê-lo como uma construção histórica, e não como algo natural. 

Para Foucault, o Direito, como vem sendo conduzido historicamente117, 

representa uma técnica de poder e não uma ciência (2008).  

Atentando brevemente para a nossa realidade jurídica, é possível 

afirmar que, pós-constituição de 1988, o direito material foi sacrificado 

pelo direito processual. Diante disto, fazemos referência a Ronald 

Dworkin, no sentido de que em “O império do Direito” afirma que deve 

ser estudada a teoria do direito do próprio país, em seu caso, nos EUA: 

objeto geográfico e cultural distinto. Para melhor dizer, as experiências 

de países e períodos históricos devem ser vistas como diversas, para não 

recair em generalizações (DWORKIN, 2007), assim, é considerável que 

olhemos para as nossas próprias especificidades e criemos nossas 

próprias teorias baseados em nossas experiências enquanto país dito 

                                                 
117 Importante destacar que o recorte do autor corresponde àquele europeu e 

norte-americano, assim, não se trabalha sem as lentes críticas com as suas 

teorias, e se transporta para essa pesquisa, aquilo que condiz com a realidade 

brasileira. Quando observada a condução do direito e a forma como ele foi 

trazido e incorporado na cultura e conhecimento brasileiros, é possível discorrer 

sobre as análises de Foucault, tendo em vista as influências estrangeiras que 

nossos cursos jurídicos sofreram, sobretudo eurocêntricas.  
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periférico. A defesa não é a de que haja um rompimento brusco com a 

construção do conhecimento externa, apenas de que a aplicação das 

teorias importadas seja elaborada a partir de uma lente crítica atenta ao 

nosso contexto. 

O que estuda a teoria do direito e como esse estudo é 

relacionado? Relaciona-se com o direito positivo, analisando a estrutura 

e sistematizando esses conceitos. Por essa característica, a teoria do 

direito está localizada entre as abordagens puramente externas ou uma 

abordagem puramente interna que é característica da dogmática jurídica. 

Novamente, em Foucault, pensa-se o Direito como parte da regra do 

jogo e como possibilidade de alteração dessas regras. Em sua obra 

“Nascimento da Biopolítica”, não há especificamente uma teoria do 

direito, mas ele fornece elementos para tal. Busca explicitar 

como/quanto aos contextos históricos, sociais e econômicos levam à 

modificação dos modelos de “governamentabilidade”, demonstrando o 

que os contextos propiciam (FOUCAULT, 2008). O Direito não deve 

ser uma função sem limites. Nesse sentido questionamos: o que nosso 

contexto atual propicia? 

José Eduardo Faria, interpela como estamos saindo desse modelo 

de hierarquia de pirâmide de normas para uma sociedade e direito em 

rede, onde não temos mais como operacionalizar esse sistema. Por que 

tem se dado essa mudança de paradigma de norma para decisão? 

(FARIA, 2004). O Estado foi do Liberal para o Social, do Social para o 

Neoliberal (no Brasil). Estado/Direito social como regulamentação 

positiva, pensado para modificar os resultados desse jogo, alterando as 

regras. Altera também o horizonte do judiciário, por meio de estratégias 

hermenêuticas. O Direito reflexivo possui muitos pontos em comum 

com o Direito Social. Já o Direito Neoliberal dispõe não mais de direito, 

mas sim de força: Direito penal e fiscal no limite. Uma recolonização 

sem colônia através do Direito. 

Diante deste cenário trazemos o pensamento Kelseniano que é 

formalista, servindo nessa perspectiva como limite ao arbítrio. Para o 

autor, o Direito não é a vontade do legislador, mas sobretudo um 

esquema de imputação de invalidade de determinadas decisões; 

legislativas, judiciárias e administrativas. O Direito estabelece 

parâmetros adequados para a formulação normativa. Há uma 

necessidade de limites formais e materiais na Constituição. A 

independência dos poderes não permite que um poder decida em caso 

próprio.  São a forma, o conteúdo e o instrumento político que 

constroem um ordem normativa, estabelecendo um limite. Na lógica 
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kelseniana, pode-se criar um direito (violar a moldura), desde que não 

interfira/ultrapasse a constituição (KELSEN, 1998). 

Valoroso compreender que a concepção formalista do direito foi 

fortemente criticada no século XX, e, como resultado, o direito está 

sendo processado. O ordenamento jurídico vem se modificando pela 

passagem do fechado para o aberto, em que a produção das normas 

depende de agentes externos. Direito não mais como norma, não mais 

como ato de vontade, mas como força. Ser positivista hoje no Brasil é 

fazer valer as leis do país. O mínimo, pois nem essa questão básica tem 

sido respeitada. 

De acordo com a compreensão de José Eduardo Faria, “os anos 

90 representam o período histórico de intercruzamento entre duas eras 

econômicas. Uma é a do pós-guerra, caracterizada pelo planejamento 

estatal, pela intervenção governamental, e a outra era é a da economia 

globalizada” (FARIA, 2004, p. 111). No viés positivista-normativista, 

Faria, valendo-se de Kelsen, desde um ponto de vista estritamente 

técnico-jurídico, argumenta que as normas se revelam eficazes quando 

podem ser aplicadas e exigidas dentro dos limites estritos do sistema 

legal. Já em outra vertente teórica, as normas e as leis costumam ser 

eficazes quando encontram, na realidade por elas regulada, as condições 

sociais, econômicas, políticas, culturais, ideológicas e até mesmo 

antropológicas, para seu reconhecimento, para sua aceitação e para seu 

cumprimento por parte de seus destinatários (FARIA, 2004). Ainda de 

acordo com o autor.  
 “Uma das tendências no âmbito do pensamento 

jurídico tem sido utilizar os conceitos de Direito 

Internacional como marco referencial para a 

identificação do perfil da cultura, das regulações e 

das instituições jurídicas surgidas com a 

transnacionalização dos mercados de insumo, 

produção, capitais, finanças e consumo. Outra 

tendência tem sido tratar as cadeias normativas da 

“economia-mundo”, as formas legais 

transnacionais e a interseção das regras 

autoproduzidas pelas corporações financeiras e 

empresariais com o direito positivo dos Estados-

nação a partir do ângulo do pluralismo jurídico” 

(FARIA, 2004, p. 150). 

Elucida, Faria, que o que se tem na prática é uma inequívoca 

situação de pluralismo jurídico; pluralismo esse aqui encarado na 

perspectiva da sobreposição, articulação, intersecção e interpenetração 

de vários espaços jurídicos misturados. Todo este cenário contribui para 



147 

 

tornar os sujeitos – do cenário jurídico – objeto de rotinas carentes de 

espontaneidade, abre caminho para uma individualidade desprovida de 

espírito crítico e conduz à alienação, à tecnificação, à “juridificação” e à 

burocratização da vida social (2004). Para o autor, do ponto de vista 

empírico, se identificou uma situação de fragmentação expressa pelas 

redes e cadeias jurídicas constituídas. Do ponto de vista teórico, o 

equilíbrio limitado e cambiante desses diferentes direitos entreabre a 

necessidade de instrumentos analíticos muito mais complexos do que os 

propiciados pelo paradigma da dogmática jurídica. Por fim, em termos 

estritamente técnico-jurídicos, o próximo passo deveria ser o 

aprofundamento deste modelo teórico de direito (FARIA, 2004). 

Tendo em vista as dificuldades encontradas no contexto jurídico 

brasileiro, bem como na sua produção de conhecimento, aliados à 

trajetória política e social brasileira, bem como por todo o contexto 

externo que afeta o interno, é possível almejar a aplicação dos aportes 

teóricos que visem especificamente a realidade brasileira. Estudos que 

objetivem evidenciar o reconhecimento do nosso próprio conhecimento 

e de nossas próprias especificidades, qualidades e defeitos, enquanto 

sociedade construída como periférica que somos. Além disso, relevante 

pontuar que existe debate sobre o que é o direito, bem como fazer parte 

deste debate, e assim construir um conhecimento jurídico brasileiro. 

Desta forma, admitindo tais distinções apresenta-se de maneira 

mais transparente quais os melhores métodos para que lidemos com a 

nossa própria realidade social e jurídica. Destaca-se aqui que não se 

renega por completo as teorias importadas de outros países, cujos 

contextos históricos, econômicos, sociais e culturais sejam tão distintos 

dos nossos, mas sim a importância de reconhecer tais características, e 

quando da utilização destas teorias às nossas realidades, seja feito por 

meio de “lentes críticas”, ou seja, observando minuciosamente o nosso 

cenário e o que cabe a ele. 

4.2.1 Uma contribuição da Análise (Crítica) do Discurso Jurídico 

 

Na tentativa de verificar o que exprimem as normas jurídicas 

trazidas neste trabalho, além da relação e análise discursiva com as 

teorias expostas e do que elas apuram, uma técnica que nos parece 
razoável é a da análise do discurso jurídico. É pertinente considerar 

desde já que por mais que em outras áreas se tenha conhecimento de que 

o direito é um campo hierárquico, endurecido, que propicia uma 

estrutura de exclusão e discriminação de várias minorias sociais, essa é 

uma discussão que ainda sofre desafios na própria área do direito. Existe 
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certa relutância diante dos operadores e teóricos do campo jurídico em 

assumir esta postura. Entretanto, diante das legislações trazidas, resta 

improvável não nos associarmos ao que as outras esferas do 

conhecimento vem pontuando. 

A nossa Constituição Federal de 1988 foi apelidada de 

Constituição Cidadã, por diversos motivos, dentre eles o fato de que 

representou o processo de redemocratização do país depois de 21 anos 

de administração autoritária representada pela Ditadura Militar. Foram 

dias de trabalho para sua elaboração e durante estes 30 anos nos serviu 

de baliza para garantirmos a democracia, a justiça e os direitos humanos. 

Levando em conta a história do nosso país, e da nossa democracia, em 

certa medida, são compreensíveis as dificuldades que encontramos para 

empregabilidade da nossa lei máxima à realidade do Brasil e para o 

alastramento de direitos. Ainda assim, muitas pessoas não foram 

eficazmente abraçadas pela Constituição Federal vigente.  

Se formos analisar as palavras-chave, por exemplo, não são todas 

as categorias que aparecem no texto constitucional. A categoria da 

“sexualidade” fica de fora, e considerando que o discurso da norma 

conduz a sociedade, é como se houvesse um apagamento quanto à 

existência das diversidades. Analisando este quadro, é importante 

trazermos o que pontua Débora Figueiredo: 
O discurso legal caracteriza-se como um discurso 

hierárquico e dominante, baseado numa estrutura 

de exclusão e discriminação de várias minorias 

sociais, como os pobres, os negros, os 

homossexuais, as mulheres, etc. A especificidade 

da linguagem jurídica, e as restrições educacionais 

quanto a quem pode militar na Área (advogados, 

promotores, juízes, etc.), são apenas algumas das 

estratégias utilizadas pelo sistema jurídico para 

manter o discurso legal inacessível à maioria das 

pessoas, e desta forma protegê-lo de análises e 

críticas (1997, p. 39).  

A professora Débora já alerta sobre este ponto desde 1997, e 

destacamos que ela é de outra área118 que não a jurídica. Ainda de 

acordo com a autora, diante do discurso jurídico, as mulheres têm seu 

comportamento social e sexual avaliado e controlado. Salienta que 
mesmo que o discurso jurídico represente uma visão dominante e 

institucional tendo em vista a realidade, impera em nossa sociedade uma 

crença comum de que o Direito, portanto a lei, assim como outras 

                                                 
118 Linguística. 
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ciências, “é objetivo, imparcial e justo (muitas vezes esta crença 

estende-se também aos aplicadores e criadores das leis). O legislador é 

geralmente considerado racional porque supõe-se que suas decisões 

sejam guiadas por argumentos justificativos explícitos e dedutivos” 

(FIGUEIREDO, 1997, p. 40).  

O nosso Código Penal pouco faz referência às categorias 

levantadas neste trabalho, pelo contrário. Levando em conta que nosso 

recorte temporal de pesquisa é o de 1988-2018, algumas questões 

discorridas anteriormente nesta legislação ficaram de fora. Questões 

estas que evidenciam fortemente o machismo presente neste ramo do 

direito, portanto, na estrutura jurídica. Como por exemplo a expressão 

“mulher honesta” que perdurou até 2005. A ideia de que apenas as 

mulheres “honestas” ou virgens deveriam ser protegidas pelo Estado. 

Quem são essas mulheres? A clássica abertura para discricionariedade 

dos julgadores. Outro fator também é o do controle da sexualidade das 

mulheres. Trata-se de um fato passível de estudos, que já foram 

realizados, e que provavelmente ainda o serão.  

O grande feito deste código gira em torno do feminicídio incluso 

no ano de 2015 e que gerou toda uma discussão, de vários lados. Pontua 

Débora que “a subjetividade dos intérpretes legais, como agentes social, 

histórica e culturalmente situados, é quase sempre ignorada” (1997, p. 

40), isso gera risco para aplicação da norma jurídica, pois até mesmo em 

decisões referentes à estupro de vulnerável, que é algo que conta com 

legislação119 expressa no ordenamento jurídico, ocorre de os julgadores 

não considerarem o fato crime tendo em vista o histórico da vítima. 

Nem mesmo com legislação expressa, alguns julgadores julgam 

conforme a lei, portanto de acordo com a sua subjetividade. Já não é 

sem tempo que se considere tanto o legislador como aquele que aplica a 

norma como sujeito, considerando a sua subjetividade. 

Totalmente emblemático é o Código Civil de 1916, que com a 

busca e verificação dos artigos que fazem referência às mulheres resta 

evidente como tal legislação contribuiu para desigualdade de gêneros, 

subordinando as mulheres num sistema machista, em que para agir nas 

esferas pública e privada precisava da anuência/autorização/presença de 

algum homem, pai ou marido. Se o discurso jurídico conduz a 

                                                 
119 “Art. 217-A do Código Penal Brasileiro: “Art. 217-A.  Ter conjunção carnal 

ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela 

Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos (Incluído pela Lei nº 12.015, de 

2009)” (BRASIL, 2018b). 
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sociedade, as mulheres, durante a vigência deste código, deveriam se 

manter no âmbito privado e, mesmo assim, sua liberdade era tolhida. 

Nem o controle “do lar” passava pelas suas mãos. O Código Civil de 

2002, que, portanto, entrou em vigência somente após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, estreou como uma grande reforma nestes 

aspectos para as mulheres, sobretudo no direito de família.  

Contudo, para quem está acostumada a circular por outras áreas e 

se debruça sobre ambos os códigos sofre desconforto, para dizer o 

mínimo. O conceito de família é ainda aquele que corresponde ao duo 

homem e mulher. O legislador não quis deixar dúvidas neste sentido. 

Qualquer circunstância que pudesse propiciar a possibilidade de 

entendimento distinto é reprimida. Novamente o fator da orientação 

sexual não só é desconsiderado, como estrategicamente excluído do 

ordenamento jurídico. O curioso é que isto passa despercebido pela 

graduação nas classes de direito civil, geralmente chega às alunas e aos 

alunos como algo natural, sem questionamentos, sendo essas pessoas as 

que lidarão com o universo do direito. Se ocorre dessa forma para quem 

está inserido no cenário jurídico, como seria diferente para quem está 

alheio? Importante o que sublinha Figueiredo: “A linguagem jurídica é 

caracterizada, entre outras coisas, por representar um código fechado, de 

difícil acesso à pessoa comum, a quem frequentemente esta linguagem 

se refere” (1997, p. 41). 

Outro ponto de extrema importância a ser levantado pela autora e 

que responde questionamento desenvolvido no decorrer deste texto é o 

seguinte, “as mulheres, como outras minorias, não podem controlar a 

forma como são representadas no discurso jurídico, uma vez que o 

mesmo é geralmente construído por homens” (1997, p. 42). A 

inquietude se referia à relevância ou não de quem produz a norma 

jurídica, aí está a resposta da autora para refletirmos. Para ela, “as 

estruturas de poder e dominação presentes em instituições sociais, como 

o sistema jurídico, produzem certos sujeitos sociais, que por sua vez 

produzem textos de acordo com as orientações de sua instituição de 

origem” (1997, p. 42), e assim produzem normas de acordo com a 

subjetividade desenvolvida dentro e fora deste cenário. Por isto que uma 

das bandeiras feministas levantadas ultimamente é a de que 

representatividade importa. É preciso pluralidade de sujeitos nos 

espaços para que estes espaços reflitam a pluralidade de sujeitos 

existentes.  

Tendo em vista as palavras-chave desenhadas para esta pesquisa, 

a legislação codificada mais progressista e que mais se aproxima de uma 

perspectiva feminista decolonial é a Consolidação das Leis do Trabalho 
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– CLT. Legislação esta idealizada e elaborada tendo como foco as 

trabalhadoras e os trabalhadores. Não nos parece ser por acaso. Trata-se 

da única legislação codificada que faz referência à categoria 

“sexualidade”, e que não sem motivo faz maior referência à questão de 

classe. É também a área do direito que mais vem sendo atacada, com a 

proposta de Reforma Trabalhista120, por exemplo. O discurso jurídico 

acompanha os termos de valores e crenças sociais do momento e vice e 

versa. Certos períodos propiciam certas modificações legislativas, e 

assim, modificações nos textos jurídicos. É o que diz a autora 

Figueiredo 
Uma das formas de combater a descriminação de 

gênero na lei é a adaptação dos textos legais 

(legislação, teorias, sentenças, etc.) às mudanças 

que vêm ocorrendo na sociedade. Entretanto, uma 

mera alteração no conteúdo dos textos jurídicos 

pode não ser suficiente. Muitas vezes a letra da lei' 

é modificada, mas isto não reflete uma mudança 

em termos de valores e crenças sociais, que se 

mantêm sexistas. Portanto, embora possamos 

observar ligeiras mudanças nos textos jurídicos 

atuais, o/a intérprete legal ainda tende a adaptar a 

lei às ideologias conservadoras de sua 

comunidade, mantendo desta forma a 

descriminação de gênero inalterada (1997, p. 42). 

O discurso jurídico pode ser analisado sob várias nuances, pelo 

viés sociológico, histórico, antropológico e linguístico. Neste momento 

estamos utilizando do instrumento linguístico. A própria análise de 

discurso pelo viés feminista decolonial, e prioritariamente, nesta 

ocasião, por meio da Análise Crítica do Discurso (ACD). A ACD não 

oferece um método bem delineado de análise linguística, mas novas 

formas de encarar a linguagem diante de perspectivas históricas e sócio-

políticas. Parece que nos cabe diante do tema da pesquisa.  

De acordo com Fairclough, o termo “crítica” é utilizado para 

indicar que esta forma de análise linguística tem como intuito o de 

mostrar as questões ocultas referentes ao poder e à ideologia na 

linguagem. A ACD busca demonstrar como os textos analisados como 

evidências e estruturas sociais podem afetar o desenvolvimento dos 
elementos linguísticos, e quais efeitos disto podem surtir nas próprias 

estruturas e práticas sociais como um todo (1989). Um dos objetivos 

centrais da Análise Crítica do Discurso é investigar quais as relações de 

                                                 
120 Projeto de Lei 6787/16. Relator Rogério Marinho (PSDB-RN). 
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poder e estruturas nos discursos. De acordo com Figueiredo, “os 

processos linguísticos são produto de estruturas de dominação, nas quais 

o poder é distribuído assimetricamente. Essas desigualdades de poder 

afetam a produção de textos, e, consequentemente, afetam, também, a 

produção de sujeitos sociais” (1997, p. 44), podendo afetar, do mesmo 

modo, as próprias relações sociais, entre sujeitos, e entre sujeitos e 

instituições.  

Destaca, Figueiredo, que os produtores de discurso jurídico 

geralmente detêm alto poder social, ocasionando em “centros” de poder, 

que acabam sendo controlados por grupos de elite. Segundo a autora, 

“no caso de sistema jurídico, produtor do discurso jurídico, o grupo de 

elite em controle é formado tipicamente por homens brancos, de classe 

média ou alta” (1997, p. 45). A discussão referente ao domínio por parte 

dos homens no cenário jurídico é recente e urgente e precisa ser 

localizada. São as juristas feministas que têm levantado tal questão no 

cenário do direito. Ainda, de acordo com a autora, “o discurso legal, por 

exemplo, é uma das formas de discurso público que tem sido 

historicamente dominada basicamente por homens” (1997, p. 46), 

caracterizando num exemplo de discurso dominante.  

Além das leis excludentes, grupos minoritários de 

mulheres, podem passar por uma segunda exclusão quando da aplicação 

destas leis, tendo em vista os outros detentores de poder, os juízes, que 

possuem toda uma carga social, cultural, econômica e política. Por mais 

que exista um discurso predominante que diz que as decisões são 

objetivas e imparciais. A letra da lei, no mais das vezes, ao ser aplicada, 

passa pela arbitrariedade - tendo em vista suas cargas – dos julgadores.  

Do ponto de vista da Análise Crítica do Discurso, nenhum 

texto é neutro e imparcial. Do ponto de vista do feminismo decolonial, 

deve ser desconstruída a imagem do sujeito neutro e universal. São duas 

teorias que convergem amplamente. Tendo em vista estas vertentes do 

conhecimento, e da verificação da estrutura jurídica, podemos concluir 

que lei faz parte de um processo cultural. De modo que não deve ser 

considerada como algo neutro, imparcial e natural, quando 

ultrapassarmos esta barreira, poderemos melhor lidar com o próprio 

cenário jurídico, compreendendo que nele perduram os sujeitos com as 

suas subjetividades. 

 

4.3 Um compilado temático, temporal e espacial e suas significâncias 

 

Na esfera das legislações temáticas temos leis específicas às 

mulheres que são mães, que correspondem à estabilidade provisória no 
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trabalho para a gestante e aquela que substitui a prisão preventiva por 

prisão domiciliar da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por 

crianças ou pessoas com deficiência. A lei que disciplina o direito a 

alimentos gravídicos. Também contamos com legislações na esfera da 

violência, temática que mais recebe atenção do legislador, pela ocasião 

do Brasil ser um dos países mais violentos para mulheres. Vai desde 

legislação para disponibilização de número telefônico destinado a 

atender denúncias de violência contra mulher, a famosa Lei Maria da 

Penha, também a modificação no Código Penal incluindo o crime de 

feminicídio, ainda lei que dispõe sobre a Semana Nacional pela Não 

Violência contra a Mulher. Do ano de 2018 a lei que se dedica à 

investigação de crimes praticados por meio da rede mundial de 

computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como 

aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres.  

Também deste ano a lei que estabelece prioridade à realização do 

exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva 

violência doméstica ou familiar contra mulher etc. Por fim, a lei do 

último mês do ano em análise que altera outras legislações existentes 

para reconhecer que a violação da intimidade da mulher configura 

violência doméstica e familiar e para criminalizar o registro não 

autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso 

de caráter íntimo e privado. 

Quanto às áreas temáticas, o campo da saúde. Que versa sobre 

oferta e realização, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, de 

cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de 

violência contra a mulher. A obrigatoriedade da cirurgia plástica 

reparadora da mama pela rede de unidades integrantes do Sistema Único 

de Saúde – SUS, nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de 

câncer. A instituição da Carteira Nacional da Saúde da Mulher. Sobre a 

notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência 

contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos e 

privados. E efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a 

detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de 

mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Com relação à área da educação, de forma exclusiva levando em 

conta as categorias elencadas na pesquisa, a lei que determina o 

emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou grau 

em diplomas. Sobre trabalho e renda, a proibição da exigência de 

atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, 

para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de 

trabalho, e a PEC das domésticas que culminou em Lei Complementar 
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que dispõe sobre contrato de trabalho doméstico alterando diversos 

dispositivos legais. E das políticas públicas federais que criaram o 

Relatório Anual Socioecônomico da Mulher e também dispuseram sobre 

a criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento 

Superiores – DAS, destinados à Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres. É interessante vislumbrar o caminho percorrido no 

ordenamento jurídico para disposição de direitos que observem a 

condição das mulheres. E em qual tempo foram tomadas determinadas 

medidas.  

Outras disposições que não leis e/ou que não pensadas 

exclusivamente para mulheres foram elaboradas. Todas as que seguem 

dizem respeito a decretos. Como aquele que promulga a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 

Rica121; aquele que promulga a Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher122, concluída em 

Belém do Pará; aquele que dispõe sobre a Política Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e consolida as normas de 

proteção123; aquele que aprova o texto do Protocolo Facultativo à 

Convenção sobre a eliminação de todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher124; aquele que promulga a Convenção sobre a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 

1979125; aquele que dispõe sobre a composição, estruturação, 

competências e funcionamento do Conselho Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial – CNPIR126; aquele que promulga a Convenção n. 171 

da Organização Internacional do Trabalho relativo ao Trabalho 

noturno127; aquele que promulga o Protocolo Adicional à Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à 

Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial 

Mulheres e Crianças128. 

Discorrendo ainda sobre outros tipos de atos normativos não 

pensados exclusivamente para mulheres, neste momento, os decretos, 

aquele que promulga a Convenção n. 169 da Organização Internacional 

                                                 
121 Decreto n. 678, de 6.11.1992. 
122 Decreto n. 1.973, de 1º.08.1996. 
123 Decreto n. 3.298, de 20.12.1999. 
124 Decreto n. 4.316, de 29.07.2002. 
125 Decreto n. 4.377, de 13.09.2002. 
126 Decreto n. 4.885, de 20.11.2003. 
127 Decreto n. 5.005, de 8.03.2004. 
128 Decreto n. 5.017, de 12.03.2004. 
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do Trabalho – OIT, sobre povos Indígenas e Tribais129; aquele que 

regulamenta a Lei n. 10.778/04, que regulamenta o Bolsa Família130; 

aquele que regulamenta leis para estabelecer normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida131; aquele que aprova o Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres – PNPM132; aquele dispõe sobre 

a composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM133; aquele que institui o 

Programa de Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante134. 

Aquele que dispõe sobre a Educação Escolar Indígena, definindo 

sua organização em territórios etnoeducacionais135; aquele que institui o 

Dia Nacional do Combate à Homofobia136; aquele que dispõe sobre a 

Central de Atendimento para a Mulher – Ligue 180137; aquele que 

estabelece diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual 

pelos profissionais da segurança pública e da rede de atendimento do 

Sistema Único de Saúde – SUS138 ; aquele que dispõe sobre o Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres, para o período de 2013 à 

2015139; aquele que institui o Programa Mulher: Viver Sem 

Violência140; aquele que aprova o regulamento do Sistema Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial - Sinapir141; aquele que regulamenta leis 

para dispor sobre o benefício da meia-entrada para acesso a eventos 

artístico-culturais e esportivos e para estabelecer os procedimentos e os 

critérios para a reserva de vagas a jovens de baixa renda nos veículos do 

sistema de transporte coletivo interestadual142; aquele que institui a Rede 

Brasil Mulher143. 

                                                 
129 Decreto n. 5.051, de 19.04.2004. 
130 Decreto n. 5.209, de 17.09.2004. 
131 Decreto n. 5.296, de 2.12.2004. 
132 Decreto n. 5.390, de 8.03.2005. 
133 Decreto n. 6.412, de 25.03.2008. 
134 Decreto n. 6.690, de 11.12.2008. 
135 Decreto n. 6.861, de 27.5.2009. 
136 Decreto n. 04.06.2010. 
137 Decreto n. 7.393, de 15.12.2010. 
138 Decreto n. 7.958, de 13.03.2013. 
139 Decreto n. 7.959, de 13.03.2013. 
140 Decreto n. 8.086, de 30.08.2013. 
141 Decreto n. 8.136, de 5.11.2013. 
142 Decreto n. 8.537, de 05.10.2015. 
143 Decreto n. 9.223, de 06.12.2017. 
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Aquele regulamenta o art. 45 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 

2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência144; aquele que institui 

a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa145; aquele que concede 

indulto especial e comutação de penas às mulheres presas que menciona, 

por ocasião do Dia das Mães146; aquele que altera decretos para reajustar 

valores referenciais de caracterização das situações de pobreza e de 

extrema pobreza e os de benefícios do Programa Bolsa Família147; 

aquele que transfere a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres e 

o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher da Secretaria de Governo 

da Presidência da República para o Ministério dos Direitos Humanos148; 

aquele que reserva aos negros trinta por cento das vagas oferecidas nas 

seleções para estágio no âmbito da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional149; aquele que aprova o III Plano Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas150; aquele que convoca a 4ª 

Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - LGBT151. 

Aquele que reserva às pessoas com deficiência percentual de 

cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em 

processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e 

indireta152; aquele que estabelece as Diretrizes Nacionais sobre 

Empresas e Direitos Humanos153; aquele que Convoca a V Conferência 

Nacional de Políticas para as Mulheres154; aquele que institui o Sistema 

Nacional de Políticas para as Mulheres e o Plano Nacional de Combate 

à Violência Doméstica155; aquele que altera o Decreto nº 9.328, de 3 de 

abril de 2018, que institui a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa156; 

                                                 
144 Decreto nº 9.296, de 1º.3.2018. 

 
145 Decreto nº 9.328, de 3.04.2018.  
146 Decreto nº 9.370, de 11.05.2018. 

 
147 Decreto nº 9.396, de 30.05.2018. 
148 Decreto nº 9.417, de 20.06.2018. 
149 Decreto nº 9.427, de 28.06.2018. 
150 Decreto nº 9.440, de 3.07.2018. 
151 Decreto nº 9.453, de 31.07.2018. 
152 Decreto nº 9.508, de 24.09.2018. 
153 Decreto nº 9.571, de 21.11.2018. 
154 Decreto nº 9.585, de 27.11.2018. 
155 Decreto nº 9.586, de 27.11.2018. 
156 Decreto nº 9.614, de 17.12.2018. 
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aquele que convoca a 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa 

Idosa157; aquele que altera e regulamenta decreto e lei que dispõe sobre 

a Língua Brasileira de Sinais - Libras158 etc. 

O objetivo de unir em um tópico da pesquisa as legislações 

temáticas referentes às mulheres analisadas no trabalho com os outros 

atos normativos que por vezes indiretamente tocam aos grupos de 

mulheres, é o de que se observe como certas pautas caminham juntas em 

determinados períodos. É pertinente que nos atentemos às datas que as 

legislações e atos foram elaboradas/os, promulgadas/os e dispostos. 

Bem como a evidência que é dada à cada campo temático. Em termos 

feministas decoloniais, com todas estas legislações e atos observados 

num espaço-tempo dos últimos 30 anos, todas as categorias são 

trabalhadas. Podemos contemplar a questão de 

mulher/mulheres/sexo/raça, bem como a questão da raça/cor, da classe 

(e suas similares), e também quanto à sexualidade.  

Alguns são os marcadores sociais, como aqueles condizentes aos 

povos originários (grupos indígenas), pessoas com deficiência ou 

pessoas idosas. No entanto, alguns grupos e/ou categorias recebem mais 

atenção, quanto que outros são preteridos. E existem picos de atenção 

conforme os períodos. Os decretos foram trazidos para este trabalho pois 

por vezes trabalham pontos que as leis não trabalham – dentro do 

recorte temporal proposto – e também para realizamos o contraste. 

De todo modo, a partir da nossa Constituição Federal de 1988 se 

cria um mecanismo de suavização das desigualdades, por exemplo, o 

mito da democracia racial ou igualdade de gêneros. As leis são 

necessárias, mas para além delas é também fundamental uma mudança 

de cultura. Não se trata de apenas atingir os espaços, isso também, pois 

ainda não o foi feito, mas com isso, é preciso uma reeducação no sentido 

de perceber a necessidade de alcançarmos a igualdade entre homens e 

mulheres, para todas e todos os que vivem o direito, as mulheres da 

área, e aquelas que são entendidas por ela. As mulheres que são do 

Direito e as que passam por ele. 

 

4.3.1 A (in)compatibilidade das legislações referentes às mulheres 

no Brasil com a teoria feminista decolonial observando as 

influências neoliberais 

 

                                                 
157 Decreto nº 9.620, de 20.12.2018. 
158 Decreto nº 9.656, de 27.12.2018. 
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A crítica ao neoliberalismo persiste neste trabalho em confluência 

com as demais teorias apresentadas como instrumento de advertência 

para possíveis armadilhas em que este novo sistema pode nos capturar. 

As lutas e construções teóricas feministas já enfrentaram diversos 

momentos e este é mais um, por isto é preciso que nos atentemos a ele. 

Pensar que as normas jurídicas contemplam as mulheres de forma geral, 

já é desafiador, pensar essas normas numa perspectiva feminista e 

decolonial é ainda mais ousado.  

Ocorre que por um tempo foi possível questionar as estruturas 

postas para modificação destas e alastramentos de direitos para as 

consideradas minorias sociais. Por oportuno o período que atravessamos 

é o de assegurar os direitos conquistados e desviarmos dos empecilhos 

que o sistema político e econômico vigente pode apresentar observando 

as características do nosso país conforme sua história. Não abrirmos 

espaços, em termos feministas, para que nossas pautas e teorizações 

compactuem com essa racionalidade neoliberal, mas pelo contrário. 

É complexo analisar o neoliberalismo como forma de poder e 

sistema econômico. Em recente palestra159 promovida pelo Programa de 

Pós-Graduação em Sociologia Política da Universidade Federal de Santa 

Catarina, Christian Laval, utilizando-se e analisando os ensinamentos de 

Foucault, argumentou que pela, perspectiva do neoliberalismo, 

governam-se os indivíduos, criando situações nas quais a população 

aparentemente age em liberdade, porém é conduzida como os 

governantes desejam (2018). 

Aponta a governamentabilidade (conceito levantado por Foucault 

à época de seus escritos) como uma tecnologia, mais que uma doutrina. 

De forma a usar os interesses dos indivíduos para governá-los e 

controlá-los. A liberdade não como fim, mas como meio de governo. 

Desenvolvendo-se nos países capitalistas, num primeiro momento, mais 

“desenvolvidos”, o neoliberalismo, nas palavras do autor, corresponde à 

convergência de doutrina e práticas que juntas originam a nova 

racionalidade política (LAVAL, 2018).  

No mesmo evento, o autor discorreu sobre as formas nacionais de 

neoliberalismo, que observadas as características de cada local, podem 

servir a um hiperliberalismo, pois trata-se de um movimento 

internacional. É uma tendência mundial. Para barrar ou melhor lidar 

                                                 
159 Christian Laval, “Foucault, Bourdieu e a questão do Neoliberalismo”, 

Conferência Internacional pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia 

Política da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 27 de 

setembro de 2018.   
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com este cenário que se desenrola, a alternativa proposta por Laval é a 

de criar dispositivos mistos entre a academia e os movimentos sociais 

(LAVAL, 2018), e este é um dos posicionamentos deste trabalho. A 

universidade e a comunidade precisam dialogar e, para isto, aquelas e 

aqueles que assumem espaço nos locais acadêmicos, precisam tomar as 

frentes. Inclusive se nos referirmos à teoria decolonial, encontramos 

convergência, tendo em vista a defesa pela apreciação dos saberes 

comunitários proposta por suas autoras e seus autores. 

Em termos gerais, observadas as categorias e as legislações 

referentes às mulheres, e por ordem de maior número de citações, o 

termo “mulher” aparece duzentos e duas vezes (202), em seguida 

“mulheres” com trinta e seis (36) aparições, “raça” e “cor” colocados 

conjuntamente aparecem vinte e sete (27) vezes, “classe” e similares 

aparecem vinte e três vezes (23), “sexo” vinte e duas vezes (22), 

“gênero” que aparece sete vezes (7) e a menos citada “sexualidade” que 

conta com quatro (4) citações.  

Observando este quadro, fica evidente que as legislações 

examinadas e que fazem referência às mulheres não correspondem à 

lógica feminista decolonial, tendo em vista que este viés aponta para a 

não universalização da palavra mulher, mas sim, para uma compreensão 

de que existe uma pluralidade de mulheres, vivências e realidades. 

Justamente por este motivo a questão da raça deve também ser 

priorizada, ainda mais quando verificada a população brasileira. A 

questão da classe é complexa por si só e, quando pensada pelo ângulo 

das mulheres, essa complexidade se intensifica. A sexualidade resta 

preterida, não por acaso. 

Há toda uma discussão sobre as pautas identitárias e o quanto isto 

“atrasa” ou não os movimentos progressistas, mas devemos ponderar 

que, apesar do apagamento, a luta das mulheres esteve presente na(s) 

história(s) e que teorias e movimentos se reciclam conforme o 

desenrolar do tecido social. Geralmente, este tipo de discussão é 

proposta por quem não corresponde a estes grupos que foram 

marginalizados e agora emergem com força, somente por isto, já cabe 

questionamento. O cuidado que devemos ter, nós mulheres feministas, é 

por conta do momento atual. Nos atentarmos para a apropriação do 

discurso feminista pelo capitalismo até os limites do empoderamento 

individual que enfraquece o coletivo. Este propósito vai de acordo à 

teoria feminista decolonial, bem como em consonância com os críticos 

do neoliberalismo. 

A análise das legislações expostas pelo viés feminista decolonial 

nos demonstra que determinados grupos de mulheres não são abraçadas 
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pelo corpo legislativo, em verdade, em dadas situações específicas, são 

estrategicamente preteridas. Como é o caso das mulheres lésbicas, 

bissexuais, transexuais e das travestis. Fazendo ainda essa verificação, 

tendo em vista o suporte da análise crítica do discurso, identificamos 

que o cenário jurídico propicia este tipo de situação. Daí gera a 

preocupação com a cautela que temos de ter diante da nova 

racionalidade liberal, que fragiliza ainda mais as relações sociais, 

enfraquecendo os coletivos. O Direito tem de ser pensado e construído 

não como um instrumento de/para o poder, como apontam alguns 

autores, mas sim, como um instrumento para a garantia da democracia, 

da justiça e dos direitos humanos, considerando a pluralidade de sujeitos 

e a materialidade da sociedade. 

 

4.4 A crítica jurídica latino-americana: construção deste tipo de 

pensamento através das margens 

 

O direito não deve mais ser somente praticado, mas sim estudado, 

tendo em vista que Direito é teoria, e quando atuamos na prática, 

aplicamos a teoria. Não temos uma tradição de teoria e/ou filosofia do 

direito, pois em nosso país temos dificuldade de olhar pra nós mesmos, 

primordialmente importamos teorias sem nos questionarmos sobre a 

oportuna aplicabilidade das mesmas em nosso próprio contexto. 

Importar teorias oculta o nosso próprio direito e isso faz com que não 

tenhamos um ciclo fechado da nossa teoria do direito. É necessário 

compreender que reflexionar a teoria do direito passa pela compreensão 

da expansão indiscriminada dos cursos e currículos de direito, da 

desconstituição da pesquisa, os privilégios das corporações jurídicas no 

país etc.  

Quais são as teorias importadas? Qual o papel do direito nos 

contextos? Como se dá o império e o domínio através das instituições 

postas? Em tempos de uma nova racionalidade que individualiza as 

relações sociais é importante elaborar análise de toda a conjuntura para 

apurar quanto a realidade em que estamos inseridos e em que ela 

influencia no processo de (des)construção do Direito. Fundamental 

discutirmos sobre para onde as teorias hodiernas tem apontado quando 

da perspectiva da construção do pensamento jurídico. 

Para Enrique Dussel, todo sistema político possui um modelo 

prático, e seja como for, os sistemas contam com estabilidade pela 

funcionalidade institucional de suas partes. Segundo o autor, o sistema 

político é um sistema de sistemas, que condiciona. A nação periférica – 

onde nos encontramos – pode ser considerada povo pela condição de 
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suas classes oprimidas: “Na libertação da periferia, nos povos da 

periferia, em suas classes operárias oprimidas ou grupos camponeses 

(...) se encontra a possibilidade da cultura mundial futura de realizar um 

salto qualitativo, passar a uma densidade nova, original” (1977, p. 81).  

A influência estrangeira que nossos cursos de Direito sofreram 

desde a sua criação é observável até aos dias atuais, pois impera a lógica 

discursiva da ciência universal e neutra. Como consequência, toda 

estrutura jurídica é afetada, desde a concepção de teorias que perpassam 

as salas de aula através de mecanismos de didática até a posterior prática 

dos operadores do direito nas mais diversas áreas deste conhecimento. 

Os estudos decoloniais têm contribuído para o enfrentamento à retórica 

da modernidade e da lógica da colonialidade, de forma que possamos 

dar conta de nossas especificidades e melhor trabalhá-las, neste recorte, 

principalmente no enfoque do contexto jurídico.  

Na América Latina, juristas tem-se filiado ao que chamamos da 

Teoria Crítica do Direito, na direção de teoria crítica como atitude. 

Examinando diversos conceitos críticos de forma interdisciplinar para 

análise do contexto, e, aqui, do âmbito jurídico. Buscando nas várias 

ciências para dar conta dos sistemas de dominação. Desconstruindo para 

(re)construir. Reconhecendo a necessidade de interdisciplinaridade para 

reflexão acerca da própria área. É preciso falar sobre o endurecimento 

do direito e de sua construção como instrumento para manutenção das 

hierarquias de poder, assim como, da necessidade de circular em outros 

campos: interdisciplinaridade. Por isto, “lugar de mulher” também faz 

parte do Direito. Em realidade, é o direito. O fato de ignorarmos isto já 

acarreta em um dado. 

Alicia Ruiz propõe que as teorias críticas do direito se opõem a 

um conceito reducionista do direito, pois para estes teóricos, norma pura 

já não basta – porém não abandonando-a por completo – é necessário 

contemplar toda a estrutura que está ao redor do Direito e que ele 

próprio transpassa. Pode-se dizer, de acordo com a teoria crítica do 

direito, que ele é um conjunto que "expressa os níveis de acordo e de 

conflito próprios de uma formação histórico-social determinada" (RUIZ, 

2015, p. 2), ou seja, cada conjuntura social deve ser observada, para que 

o seu direito assim o seja. Pontua, a autora, que o Direito opera como 

um grande legitimador do poder, que impõe através das palavras da lei. 

Trata-se de um discurso dotado de autoridade.  

De acordo com Alicia Ruiz, a estrutura do discurso jurídico 

articula-se em diversos níveis e encobre ou distorce o lugar do conflito 

social, instalando-se o direito como legitimador do poder (RUIZ, 2015). 

Neste ponto, reflexiona-se sobre qual o discurso das normas recentes aos 
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sujeitos mulheres? Que poder concedem e que poder buscam esconder? 

Porque se legisla sobre o homicídio praticado contra a mulher, 

objetivando o encarceramento de um terceiro, e não sobre o aborto, que 

diz respeito à autonomia sobre o próprio corpo? 

Os críticos do direito questionam a tradição teórica jurídica que 

enfatiza os aspectos formais do direito, mas desconhecem o fenômeno 

da historicidade, da sua articulação com os níveis da ideologia e do 

poder, que nega a relação de direito e política. A teoria crítica latino-

americana recusa a ideia da construção do Direito como algo dissociado 

do resto, quando na verdade perpassa por todos os campos, sobretudo o 

da política. Que é utilizado como mecanismo de hierarquias de poder a 

depender da ideologia, a contribuir com essa preservação da relação 

entre direito e poder. Questiona a questão da neutralidade do jurista. 

Assim como vem trabalhando o ponto da nova racionalidade quando 

afirmam que o Estado resultante da nova distribuição de poder mundial 

tem retirado as aquisições do Estado de bem estar e do populismo 

distributivista, as estruturas políticas carecem de representatividade e a 

justiça resta desvalorizada. É a descrença nas instituições (RUIZ, 2015). 

Tendo em vista o aporte apresentado – da colonialidade do 

conhecimento no qual estamos inseridos, sobretudo quanto à 

“influência” eurocêntrica nos cursos de Direito no Brasil desde os 

moldes iniciais até os dias atuais, da história de opressão de mulheres e 

o movimento feminista, a desigualdade que se apresenta a nível social, 

portanto refletida nos cursos de Direito, quanto ao gênero160 e por 

conseguinte à raça e classe – é urgente a necessidade de se (re)pensar e 

compreender um modelo que abarque as nossas especificidades 

enquanto sociedade brasileira (jurídica). 

A partir dessas considerações, verifica-se o quão ultrapassados 

estão os muitos modos tradicionais e excludentes, sexistas, racistas e 

classistas ainda presentes no cenário jurídico de ensino. A história do 

Direito e dos Estados de Direito sofreu modificações de acordo com 

“atualizações” nos contextos econômico e social, portanto precisamos 

                                                 
160 As discussões sobre gênero apontam transformações e tendências, mas como 

conceito geral, de construção social e histórica, nós feministas utilizamos do 

termo para sintetizarmos o significado dos nossos requerimentos enquanto 

mulheres, para interpelar o modelo imposto e diante disto indagar qual a relação 

entre as leis sobre as mulheres e o poder Estatal, bem como sobre a 

invisibilidade das mulheres como sujeitos históricos e por último, também, 

saber se o gênero legitimou a emergência nas carreiras profissionais (SCOTT, 

1989, p. 28-29). 
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localizar em que momento estamos inseridos para então refletir sobre 

possível mudança. Na prática, o direito tem se aplicado pelas 

imposições políticas e de força, para legitimar certas configurações de 

poder.  

Os sistemas jurídicos modernos correspondem às características e 

necessidades das sociedades de economia capitalista, sendo que essas 

sociedades se diferenciam no conteúdo, nas estruturas, comportamentos 

e etc., opondo-se por um lado ao estado de polícia e por outro ao 

despotismo. De outra forma, os movimentos sociais têm ganhado corpo 

na medida em que conquistas sociais de grupos menos privilegiados têm 

sido alcançadas. O Direito como uma construção histórica, como 

realmente o é, deve ser encarado sob essa perspectiva: nós construímos 

a história do Direito. O ensino do direito deve retomar o seu papel, 

refletir sobre novas alternativas e abraçar aquelas que parecem legítimas 

e urgentes no contexto jurídico e social. 

Para não nos distanciarmos da base deste trabalho, refletindo 

sobre a estrutura que é o jurídico e a sociedade, trazemos para dentro 

deste contexto o transbordamento de Carolina de Jesus e algumas de 

suas lamúrias em “O Quarto de Despejo: o diário de uma favelada161”, 

suas liberações escritas não poderiam transmitir de melhor maneira os 

motivos, conceitos e categorias da teoria feminista decolonial. Em 15 de 

julho de 1955 ela afirma que “atualmente somos escravos do custo de 

vida” (p. 11), mostrando que seu livro não é de tempos passados, mas do 

tempo presente. 
19 de Julho de 1955 (...). Nas favelas, as jovens de 

15 anos permanecem até a hora que elas querem. 

Mescla-se com as meretrizes, contam suas 

aventuras (...) Há os que trabalham, os jovens é 

que renegam o trabalho. Tem as mães, que catam 

frutas e legumes nas feiras. Tem as igrejas que dá 

pão. Tem o São Francisco que todos os meses dá 

mantimentos, café, sabão etc (JESUS, 2014, p. 

19). 

Mais interseccional do que isto? Então segue com suas 

observações escritas do dia 20 de julho de 1955, “Refleti: preciso ser 

tolerante com os meus filhos. Eles não tem ninguém no mundo a não ser 

eu. Como é pungente a condição de mulher sozinha sem um homem no 

lar” (2014, p. 22). A cada experiência relatada por esta mulher negra e 

                                                 
161 Por respeito à forma escrita da autora Carolina de Jesus, os trechos restarão 

inalterados. 
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periférica fica mais evidente e ao mesmo tempo mais complexa toda a 

construção teórica apontada neste trabalho. Em 6 de maio de 1958 

escreve a autora, “O que eu aviso aos pretendentes a politica, é que o 

povo não tolera a fome. E preciso conhecer a fome para saber descrevê-

la” (2014, p. 29), e segue no dia 10 de maio “O Brasil precisa ser 

dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é 

professora. Quem passa fome aprende a pensar no proximo, e nas 

crianças” (2014, p. 29).  

Por fim, sua explanação do dia 13 de maio, “Que Deus ilumine os 

brancos para que os pretos sejam feliz” (JESUS, 2014, p. 30), ficando 

manifesto o conflito de raça. A sua obra tem sido constantemente 

trabalhada no tocante ao Direito Urbano, todavia, poderia ser apreciada 

por absolutamente toda estrutura curricular do curso de Direito, de 

acordo com a sua magnitude tendo em vista os reflexos constantes em 

cada linha escrita por Carolina de Jesus.  

Averiguando a conjuntura jurídica aliada à perspectiva feminista 

decolonial, este diário de uma mulher negra periférica não poderia ficar 

de fora. Não se trata de utilizar a sua realidade para meras explanações 

teóricas, mas considerar a sua materialidade por meio de seu sofrimento 

e provocar a urgente reflexão sobre o que nos rodeia. Como 

historicamente existem grupos de pessoas que sofrem opressões 

variadas a depender de seus marcadores sociais e de como estão 

localizados, enquanto que certas instituições não conseguem 

corresponder de acordo com os seus pretensos objetivos diante das 

estruturas sociais. 

A teoria decolonial diz que nós temos que olhar pra nós mesmos 

enquanto sociedade. Observar as nossas especificidades. Parece o óbvio, 

mas é algo afastado da cultura brasileira. Nós, enquanto sociedade, não 

temos memória. Não olhamos para a nossa história. Não olhamos nem 

para o nosso presente. A nossa atenção está geralmente voltada para 

algo distante, o nosso foco nunca é nosso. Ignoramos os fatos, a 

realidade que nos cerca. Isso serve a algo, a alguém, e assim os ciclos se 

repetem. Intrigante porque isso serve no âmbito coletivo e também no 

individual. Acontece que o individual tem sido a prioridade máxima, 

enquanto o coletivo tem sido negligenciado, desfazendo os laços. E 

existem consequências para isso. 

4.4.1 Mulheres juristas e feministas: abordagens refinadas no 

Direito 
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No cenário acalorado de contendas sobre uma nova constituição 

federal, Silvia Pimentel162 lança o livro, “A Mulher e a Constituinte: 

uma contribuição ao debate”. Nele a autora aborda o direito da mulher 

na legislação constitucional brasileira, os direitos da mulher e seu 

reconhecimento internacional, e o espaço da mulher na nova 

constituição brasileira. Já em 1985, alertava, Pimentel, que necessária 

era a participação da população na elaboração da Nova Carta, bem como 

da indispensabilidade do esforço no sentido de criarem condições “para 

que parte da população se aperceba de que uma constituição, mais do 

que um documento jurídico, é um documento político” (PIMENTEL, 

1985, p. 65). Neste livro, elucida a autora sobre as referências às 

famílias nas Constituições, lembrando que durante muito tempo, e até a 

data da publicação da obra, a mulher casada, por exemplo, não atingira a 

igualdade de direitos dos homens casados.  
Até 1962, pelo Código Civil Brasileiro, a mulher 

casada era considerada relativamente incapaz e 

necessitava, para todos os atos da vida social, ser 

assistida pelo marido. Era equiparada aos 

pródigos, silvícolas e menores púberes. Ainda 

hoje, 1985, a mulher casada brasileira não possui 

os mesmos direitos do homem casado. Pelo artigo 

233 do Código Civil, fica estabelecida a chefia 

masculina da sociedade conjugal, competindo ao 

marido a representação legal da família, a 

administração dos bens familiares, a escolha do 

domicílio. Dentre vários outros artigos 

discriminatórios, destaca-se o artigo 380, que 

confere a ambos os pais o pátrio poder mas ao pai 

o seu exercício. Ainda estipula que, em casos de 

divergência, prevalece a vontade do marido, 

cabendo à mulher recorrer ao juiz se não puder 

conformar-se a ela! (PIMENTEL, 1985, p. 60). 

A autora traz vários exemplos de constituições que estabelecem 

de forma mais igualitária os direitos entre homens e mulheres, para isso 

passa pelas referências básicas, à família – como já explanado – e ao 

                                                 
162 Nascida em 1940. Professora Doutora em Filosofia do Direito e integrante do 

Comitê CEDAW/ONU (Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a 

Mulher da ONU) e co-fundadora do CLADEM (Comitê Latino-Americano e do 

Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher). Feminista. Informações retiradas 

da Agência Patrícia Galvão. Disponível em: < 

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/fontes/silvia-pimentel/ > Acesso 

em 08 de fev. 2017. 

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/fontes/silvia-pimentel/
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trabalho da mulher: tudo isto citando países mais desenvolvidos no 

sentido de equidade entre os gêneros. Quando aborda a temática da 

Nova Constituição Brasileira, através de dados, argumenta pela 

necessidade de tratamento igualitário para ambos os gêneros. Por meio 

de tabelas, demonstra a porcentagem da população total no Brasil; 

população economicamente ativa por sexo; alfabetização das pessoas de 

5 anos e mais, por sexo; estudantes de 5 anos ou mais, por sexo; 

eleitorado brasileiro tendo em vista o sexo; eleitos ao Senado, à Câmara 

Federal e às Assembleias Estaduais, tendo em vista o sexo.  

Segundo Silvia Pimentel, merecem a atenção da mulher – e 

consequentemente passar por ela – problemas tais como da reforma 

agrária, reforma tributária, reforma judiciária entre outros, pois “sem 

avanços nestas áreas pouco significarão os avanços na área específica 

dos direitos da mulher” (1985, p. 76). Urge destacar o que pontua a 

autora sobre serem os assuntos de cunho público também de interesse 

das mulheres, fugindo da esfera privada, primordialmente àquela que diz 

respeito à família. 

Mais de dez anos depois, Florisa Verucci163 – que viria a se tornar 

colega de caminhada pelos direitos das mulheres conjuntamente com 

Silvia Pimentel no país164 – lança a obra “O Direito da Mulher em 

Mutação: os desafios da igualdade”, em 1999. Aqui a autora lança 

conhecimento sobre: o direito da mulher nas convenções internacionais; 

o princípio da igualdade entre homem e mulher na constituição; ações 

afirmativas (como instrumento de implantação do Princípio da 

Igualdade); consolidação da lei civil e direito de família (VERUCCI, 

1999). 

Da verificação das teorias postas e legislações expostas, e da 

forma como, dentro de todo este recorte, pôde-se observar a condução 

das estruturas hierarquizantes, levando em conta este pequeno caminho 

percorrido, pensamos que para chegar nos espaços que nos foram/são 

renegados para fazer a diferença não basta ser mulher, tem que ser 

                                                 
163 Foi advogada especializada em Direito de Família e Direitos da Mulher. Foi 

membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Membro dos Comitês de 

Estudo e Pesquisa em Relações de Gênero da Associação Internacional de 

Ciências Políticas e do Instituto Internacional de Sociologia Jurídica. 

Informações encontradas em seu próprio livro.  
164 Urge destacar que as duas obras citadas, de Silvia Pimentel e de Florisa 

Verucci, foram encontradas em um sebo na época do desenvolvimento do 

mestrado, pois durante toda a trajetória acadêmica desta pesquisadora estes 

nomes não foram sequer citados. 
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mulher e feminista. Mulheres feministas nos espaços buscam fazer a 

diferença no sentido de que as envolvidas e envolvidos atinjam a 

igualdade. Isso incomoda. A sociedade brasileira é de cultura machista, 

racista, colonial etc. Muito foi distorcido a respeito do que são os 

feminismos, ainda mais se ponderado que a discussão feminista no país, 

considerando toda a sua história, é recente. Os feminismos estão aqui, 

também, para apontar que existe uma multiplicidade de realidades, 

vivências e pessoas, e que isso não só deve ser considerado, mas 

respeitado.  

Simone de Beauvoir, que só após algum tempo de ter publicado 

uma de suas mais importantes obras165 se entendeu e se afirmou como 

feminista disse, que em períodos de crises políticas, os direitos das 

mulheres são os primeiros a serem retirados. Olhando especificamente 

para a realidade brasileira, para além das mulheres: populações negra, 

indígena, LGBTQI, periféricos, classe trabalhadora.  

De acordo com Grazielly Baggenstoss, durante algum tempo, a 

educação e a religião serviram de baliza para e porta-vozes para uma 

“aparente neutralidade – com vistas à manutenção da convivência 

pacífica no meio social. Sob tal justificativa, são encobertos mecanismos 

e interesses invisibilizados por um manto encantado da imparcialidade” 

(2017, p. 5). Para Amanda Muniz, é importante que se observe que “a 

lei novamente se atém a questão da igualdade jurídica sem observar a 

realidade social, pois é por questões extrínsecas ao direito que há um 

privilégio masculino” (2017, p. 118). O Direito não se basta, é preciso o 

reconhecimento da nossa necessidade de circularmos e nos apoiarmos 

em outras áreas, e por meio disto, também, verificar a realidade social 

para melhor lidar com ela juridicamente.  

                                                 
165 Entrevista concedida por Simone de Beauvoir a John Gerassi em 1976. 

“Nesta entrevista Simone de Beauvoir avalia os efeitos de seu livro O segundo 

Sexo 25 anos após sua publicação, discutindo as contribuições e limitações da 

obra no que se refere ao movimento feminista e à luta das mulheres como um 

todo, no entanto, outras questões importantes são abordadas: sua trajetória como 

filósofa, sua relação com Jean-Paul Sartre, os percalços do processo de pesquisa 

e escrita do livro, a consciência e a independência feminina, enfim, trata-se de 

uma rara oportunidade para conhecer melhor a obra e o pensamento da 

filósofa”. Para saber mais, disponível em: < 

https://farofafilosofica.files.wordpress.com/2017/05/o-segundo-sexo-25-anos-

depois-por-simone-de-beauvoir.pdf > Acesso em 08.10.18. 

https://farofafilosofica.files.wordpress.com/2017/05/o-segundo-sexo-25-anos-depois-por-simone-de-beauvoir.pdf
https://farofafilosofica.files.wordpress.com/2017/05/o-segundo-sexo-25-anos-depois-por-simone-de-beauvoir.pdf
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Na perspectiva dos direitos humanos, interculturalidade166 e 

questão racial, discorrem, Fernanda Lima e Paula Keller, “a imposição 

de cultura hegemônica ou dominante é notória por meio da aculturação e 

assimilacionismo. A cultura dominada, nesse contexto, é esquecida e 

perde lugar e voz para a cultura dominante” (2018, p. 12). É 

considerável pontuar para o que juristas feministas têm construído em 

termos de conhecimento, pois apontam para direções que são 

consideradas inéditas na esfera jurídica. Tem se teorizado pelo 

rompimento com essa lógica universal e neutralizante, a fim de que 

sejam consideradas as pluralidades de conhecimentos, sujeitos, 

vivências e etc. Nessa seara surge, por exemplo, a Teoria Crítica dos 

Direitos Humanos, que rompe com esse modelo tradicional que “refuta a 

visão ocidental de tais direitos, dotada de caráter universal e 

abstratismo, já que construída sob a ótica de um sujeito europeu, branco, 

homem e burguês, mostrando-se insuficiente para alcançar os diversos 

sujeitos de direito por conta do pluralismo cultural existente” (LIMA; 

FRUTUOSO, 2018, p. 18). 

Vanessa Berner, professora no curso de Direito da UFRJ, aponta 

que na segunda metade do século XX surgem as propostas acerca das 

teorias feministas do direito no Brasil, na tentativa de questionar se a 

aplicação da norma jurídica trazia resultados diferentes para homens e 

mulheres. As juristas conceberam o Direito como uma ferramenta de 

opressão que utilizava-se do discurso neutro e objetivo. O ponto 

enfrentado é o patriarcalismo167, que representa um sistema de relações 

dominantes que fixa um só ponto de vista – masculino, branco, 

proprietário e padrão universal. A autora coloca que é verdade que há 

uma pluralidade de enfoques e metodologias do feminismo, bem como 

desordem teórica e conceitual, mas isto se dá tendo em vista que as 

teorias feministas buscam aproximar-se da realidade: num primeiro 

                                                 
166 “Com efeito, a interculturalidade contrapõe-se ao multiculturalismo 

assimilacionista, na medida em que preconiza que as culturas são todas 

incompletas, e que a solução seria um diálogo intercultural, por meio da 

hermenêutica diatópica” (LIMA, 2017). 
167 “O “patriarcado” afeta apenas a um determinado coletivo (a mulher em 

abstrato), ao passo que o “patriarcalismo” é a categoria que abrange o conjunto 

de relações que articulam um conjunto de opressões indiferenciado: gênero, 

sexo, etnia e classe social, bem como o modo como as relações sociais 

particulares conjugam uma dimensão pública de poder, exploração ou a 

servidão pessoal. O termo patriarcalismo, portanto, é mais adequado, pois nos 

faz ver como as relações patriarcais se articulam com outras formas de relação 

social em um dado momento histórico” (BERNER, 2016). 
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momento, para desconstruí-la através de suas críticas, e num segundo 

momento para reconstruí-la desde uma perspectiva normativa visando à 

emancipação dos grupos marginalizados – de todos os indivíduos 

(BERNER, 2016).  

Vanessa Berner, conjuntamente com Heloisa Melino, propõe 

discussão, em artigo publicado, sobre perspectivas feministas e 

movimentos sociais na esfera do planejamento urbano. No decorrer de 

sua pesquisa, citas os estudos de(s)coloniais. É relevante citar tal ponto, 

pois demonstra como as juristas feministas e não somente as juristas, 

mas todo um grupo de pesquisadoras estão alinhadas teoricamente, e no 

que isto pode representar diante do todo. Nos atentemos para o que 

destacam as autoras: 
As teorias descoloniais chamam a atenção, 

justamente, para não buscarmos soluções prontas 

e fechadas para os problemas que vivemos. A 

proposta dos teóricos descoloniais é 

contextualizar social, cultural e politicamente nos 

países periféricos o que se produziu à margem do 

conhecimento hegemônico por imposição dos 

processos civilizatórios colonizadores. Para isto, 

buscam entender e localizar as experiências de 

reorganização ou recomposição que ocorrem 

depois de momento de descentralização e/ou 

desterritorialização. Esses autores analisam as 

diversas realidades de indivíduos e grupos que 

atuam à margem de contextos de dominação e 

subordinação e, para tal, produzem novos 

formatos, ao passo em que compreendem o 

contexto em que os elementos de subordinação 

são produzidos (BERNER; MELINO, 2016, p. 

1875). 

Por isso falamos em pluralidade de mulheres. É necessário que 

nos conscientizemos sobre a subordinação sofrida para que se rompa 

com o tal sistema posto. Como, por exemplo, a questão da 

criminalização da pobreza que é o mesmo que dizer criminalização da 

população negra no Brasil, da violência contra estes grupos, das 

mulheres como um dos principais alvos da violência, sendo um dos 

países mais violentos segundo o mapa da violência para este público. 

Grazielly Baggentoss levanta novamente a inquietude sobre “as 

balizas da ciência tradicional e dos métodos de como coletar, pensar e 

produzir o conhecimento” (2018, p. 199), pois observando este discurso 

universal, “bem como a expressa menção sobre a subjugação de 



170 

 

determinadas formas de saberes e existências, questionando-se, 

inclusive, a formação do Direito” (2018, p. 207). Questionar o Direito é 

questionar as estruturas que estão postas e como elas têm sido 

conduzidas quando da sua relação com a sociedade, refletir sobre quais 

são as consequências para os sujeitos de direitos e para a própria 

estrutura jurídica. 

Quando da análise das relações internacionais, Karina Silva e 

Gustavo Bodenmüller, examinam que as matrizes de análise do mundo 

predominantes são derivadas de um projeto eurocêntrico de poder. “A 

Europa, ao forjar o caráter pretensamente universal e de construção 

coletiva destes conceitos, age de modo a negar e subjugar os saberes e 

as historicidades de povos não-europeus e não-ocidentais” (2018, p. 55). 

De acordo com os autores, a imposição de valores pautados numa 

perspectiva particular (eurocentrada) de mundo a outros povos, cerceia 

possibilidades de pluralidade e de representatividade (SILVA; 

BODENMÜLLER, 2018, p. 55). 

Pode-se dizer que vem se desenvolvendo a discussão que 

pretende apresentar um panorama sobre a influência e dependência 

histórico-estrutural eurocêntrica da educação jurídica no Brasil, e não 

somente ela, a partir dos estudos decoloniais, portanto com enfoque à 

realidade latino-americana, e inter-relacionando com a questão do 

tratamento dispensado às mulheres, especialmente pela ótica 

educacional. Tal debate interpela a concepção de universalidade e 

neutralidade, com o intuito de estudar estrategicamente acerca das novas 

possibilidades para o âmbito jurídico dentro de uma perspectiva crítica 

de educação e processo de ensino-aprendizagem, promovendo 

questionamento crítico sobre a realidade das mulheres no Brasil, com 

atenção especial ao Ensino Jurídico, mas não somente 

(BAGGENSTOSS; GONÇALVES, 2018, p. 179). 

4.5 A discussão feminista e o âmbito jurídico sem recuos  

 

Há uma neocolonialidade em curso. Já faz algum tempo. A onda 

conservadora e autoritária que se alastra pelo Brasil e pela América 

Latina tem um propósito, e esse propósito serve a algo, a alguém. Os 

Estados Unidos da América têm se consolidado como super potência 
atravessando e arrasando países que historicamente já sofreram 

exploração. Sua mira está na América Latina. O nosso solo, o nosso 

petróleo. Com o ranço colonial não superado da primeira invasão sofrida 

e do apagamento da nossa própria história não há grandes obstáculos 

frente a estas tentativas. A resistência tem sido esmagada pela própria 
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população brasileira. Por que a sociedade do nosso país age dessa forma 

é algo que necessita ser estudado, explorado. São anos de 

obscurantismo. Obscurantismo patriarcal. 

 Como a filósofa húngara Ágens Heller168 alertou em recente 

entrevista, agora não mais é preciso que esses grupos autoritários 

utilizem de força para alcançarem o poder, mas sim por meio de 

discursos generalizantes e através do próprio sistema – jurídico e 

político – que está posto chegam lá, e isso, se dá, dentre outros motivos, 

porque não configuramos mais uma sociedade de classes, mas sim 

sociedade de massas, e isto é uma consequência do neoliberalismo 

(2018). As pessoas se distanciaram, os laços se perderam, não nos vimos 

mais uns nos outros. Os outros são apenas os outros. O que ocorre 

conosco agora no Brasil não é exclusividade nossa, mas sim algo que 

vem se desenvolvendo em várias partes do globo. Talvez estejamos 

entrando em uma nova era. 

E como todo período conta com suas especificidades, agora, as 

mulheres estão assumindo certo papel em meio a tudo isto. Antes já 

produziam sobre política, filosofia, economia, direito, educação etc. 

Agora produzem mais. Tomaram os espaços. Talvez uma saída distinta 

deste abismo para o qual estamos nos dirigindo sejamos nós, as 

mulheres. Para Joan Scott, a cultura social constrói a subjetividade 

masculina/homem e feminina/mulher, uma delas é aquela que é 

considerada a universal (1990). Ângela Davis consegue estabelecer 

vínculo com questões que são macro como o capitalismo, o sexismo e 

racismo, os resultados dos regimes escravocratas, especificamente para 

as mulheres. Rompe com as versões tradicionais sobre a escravidão nos 

EUA, pois estas uniam homens e mulheres sem considerar seus 

marcadores sociais, suas especificidades nessa estrutura. Trabalha com 

os efeitos das políticas coloniais (2016). Na perspectiva de algumas 

teóricas negras brasileiras169, o trabalho de Davis pode ser considerado 

descolonial.  

Levando em consideração este ângulo, Dardot e Laval tem uma 

passagem em sua obra que nos remete ao que compreendemos como 

resistência 

                                                 
168 Disponível em: < https://oglobo.globo.com/mundo/nossa-unica-chance-de-

sobreviver-preservar-democracia-liberal-diz-filosofa-hungara-agnes-heller-

23307441?fbclid=IwAR0V_l_PgiXp_vjeYpxJHTXAa9A5iE6igb4LJj-

HOwwvJGdQsaNOToZSApc > Acesso em 02 de dez. 2018. 
169 Luzinete Simões Minella.  

https://oglobo.globo.com/mundo/nossa-unica-chance-de-sobreviver-preservar-democracia-liberal-diz-filosofa-hungara-agnes-heller-23307441?fbclid=IwAR0V_l_PgiXp_vjeYpxJHTXAa9A5iE6igb4LJj-HOwwvJGdQsaNOToZSApc
https://oglobo.globo.com/mundo/nossa-unica-chance-de-sobreviver-preservar-democracia-liberal-diz-filosofa-hungara-agnes-heller-23307441?fbclid=IwAR0V_l_PgiXp_vjeYpxJHTXAa9A5iE6igb4LJj-HOwwvJGdQsaNOToZSApc
https://oglobo.globo.com/mundo/nossa-unica-chance-de-sobreviver-preservar-democracia-liberal-diz-filosofa-hungara-agnes-heller-23307441?fbclid=IwAR0V_l_PgiXp_vjeYpxJHTXAa9A5iE6igb4LJj-HOwwvJGdQsaNOToZSApc
https://oglobo.globo.com/mundo/nossa-unica-chance-de-sobreviver-preservar-democracia-liberal-diz-filosofa-hungara-agnes-heller-23307441?fbclid=IwAR0V_l_PgiXp_vjeYpxJHTXAa9A5iE6igb4LJj-HOwwvJGdQsaNOToZSApc
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A ideia de “contraconduta” apresenta a vantagem, 

portanto, de significar diretamente uma “luta 

contra os procedimentos postos em ação para 

conduzir os outros”, ao contrário do termo 

“inconduta”, que se refere apenas ao sentido 

passivo da palavra. Pela contraconduta, tenta-se 

tanto escapar da conduta dos outros como definir 

para si mesmo a maneira de se conduzir com 

relação aos outros”. (...) “A consequência disso é 

que a contraconduta como forma de resistência a 

essa governamentalidade deve corresponder a 

uma conduta que seja indissociavelmente uma 

conduta para consigo mesmo e uma conduta para 

com os outros (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 

400). 

Após a Constituição Federal de 1988, que veio para retomarmos a 

democracia, a famosa redemocratização, e com os governos 

democráticos que advieram disto, após os 21 anos de governos 

autoritários decorrentes da Ditadura Militar, a academia se sentiu 

confortável a apontar possíveis pontos desconexos, rasos ou 

insuficientes da Carta Magna. Sentiu-se confortável em criticar o que 

estava consolidado, para então buscar melhorar. Esse foi o intuito inicial 

deste trabalho. Demonstrar que determinadas legislações como foram 

pensadas não atingem a todas as mulheres, a todos os grupos, a todas as 

formas de existência, e que isto resta em prejuízo para essas sujeitas de 

direito, para o próprio direito, e para a própria democracia. 

Entretanto, com a democracia ameaçada, a insegurança jurídica 

predominando e com a instabilidade social – e aqui cabem vários 

sentidos – é preciso que resguardemos o que está posto. Como tem sido 

incansavelmente observado neste trabalho, “é preciso que olhemos para 

nós mesmas/os”. Exatamente, precisamos nos olhar, e verificar que 

agora é um momento crítico. Precisamos garantir os direitos que estão 

postos, na lei. A lei tem que ser observada e respeitada. A Constituição 

Federal, a Constituição Cidadã, a lei máxima do país, tem que ser 

observada e respeitada. Isto é o mínimo, e é o que tem sido feito nesse 

período de 30 anos de uma democracia liberal. A coletividade e os laços 

carecem de resgate. Neste sentido, elencamos o que pontua a filósofa 

Judith Butler: 
Ao admitir a necessidade que temos um do outro, 

admitimos do mesmo modo princípios básicos 

sobre as condições sociais e democráticas do que 

ainda podemos chamar de “a vida boa”. Essas são 
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as condições críticas da vida democrática no 

sentido de que fazem parte de uma crise em 

andamento, mas também porque pertencem a uma 

forma de pensamento e de ação que responde às 

urgências do nosso tempo (2018, p. 239). 

Se a nossa perspectiva é a decolonial, uma das premissas é a de 

que nos reconheçamos, e para além disto, que nos busquemos e 

trabalhemos coletivamente. Quanto à academia, cabe se voltar à 

sociedade, por meio das comunidades, e estabelecermos pontes de 

diálogos. O conhecimento produzido aqui não deve ficar enclausurado 

dentro destes muros invisíveis acadêmicos, e o conhecimento produzido 

pelas comunidades não deve ser rechaçado. Somos um grande coletivo 

que interseccionalmente sofre as consequências desta ausência de laços, 

portanto, é responsabilidade nossa que enfrentemos isso conjuntamente 

para que possamos trabalhar e explorar os frutos, todas e todos, numa 

grande troca. Isto é ir contra a grande ordem colonial que nos atravessa 

há séculos, irromper com essa hierarquia estruturante. 

Para a historiadora Margareth Rago, a constituição de uma 

epistemologia feminista se expressa na busca de uma nova linguagem, 

ou da produção de um contradiscurso na produção do conhecimento 

científico. Afirma, a autora, que esse modo feminista de pensar rompe 

com os modelos hierárquicos de funcionamento da ciência e também 

com vários pressupostos da pesquisa científica, rompe, portanto, com 

um enquadramento conceitual normativo (RAGO, 1998, p. 10.). Importa 

assinalar o que leciona a autora: 
Portanto, o feminismo propõe uma nova relação 

entre teoria e prática. Delineia-se um novo agente 

epistêmico, não isolado do mundo, mas inserido 

no coração dele, não isento e imparcial, mas 

subjetivo e afirmando sua particularidade. Ao 

contrário do desligamento do cientista em relação 

ao seu objeto de conhecimento, o que permitiria 

produzir um conhecimento neutro, livre de 

interferências subjetivas, clama-se pelo 

envolvimento do sujeito com seu objeto. Uma 

nova idéia da produção do conhecimento: não o 

cientista isolado em seu gabinete, testando seu 

método acabado na realidade empírica, livre das 

emoções desviantes do contato social, mas um 

processo de conhecimento construído por 

individuos em interação, em diálogo 

crítico,contrastando seus diferentes pontos de 

vista, alterando suas observações, teorias e 
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hipóteses, sem um método pronto. Reafirma-se a 

idéia de que o caminho se constrói caminhando e 

interagindo (RAGO, 1998, p. 11-12). 

Em entrevista recente, Margareth Rago elucida porque utiliza o 

termo Epistemologia Feminista atrelado às discussões de gênero como 

possibilidades abertas para a produção de conhecimento. Para a autora, 

o pensamento moderno se estruturou por meio de oposições binárias, 

como por exemplo razão e emoção, público e privado, masculino e 

feminino etc., que não só dividiram o mundo entre aquilo que é 

desejável e indesejável, mas também em hierarquias e exclusões 

violentas, tudo isto levando em consideração as práticas de subjetivação 

às quais estamos submetidos quanto à classe, etnia, gênero, geração 

dentre outros. Diante deste cenário, legitimam-se as formas modernas de 

dominação (2017). 

 Para Rago, a epistemologia feminista trouxe preceitos, reflexões 

e críticas fortificadas a um mundo que se pensava no masculino 

(tradicional). De acordo com a autora, diante das demandas, 

reinvindicações e questionamentos apresentados pelas mulheres e 

feministas em vários espaços sociais, produtivos e educacionais, 

produziu-se “profundas rupturas e questionamentos práticos nos modos 

de ser, nas relações estabelecidas, nas conversas e atitudes” (RAGO, 

2017, p. 555), mas de extrema relevância apontar a fundamentalidade e 

necessidade da teoria em si “para que tenhamos linguagem para nomear 

os fenômenos, compreendê-los e lutar contra o que definimos como 

opressão e violência” (RAGO, 2017, p. 555).  

De acordo com Carol Smart, “o ingresso de feministas ao campo 

do direito tem o transformado num lugar de luta em vez de um 

instrumento de luta170” (2000, p. 32-33), ou seja, em uma das visões 

sobre o direito, ele deve ser utilizado como instrumento para garantir os 

direitos humanos e alcançar a justiça social. Levando em conta este fator 

e afirmação da autora, podemos refletir que o direito para além de ser 

pensado e construído como instrumento de luta, é o próprio lugar de 

luta, quando objetivada a transformação desta estrutura através do 

refinamento das nossas teorias jurídicas com o suporte da ação 

feminista.  

                                                 
170 Traduzido pela autora. Texto original: “El ingresso de feministas al campo 

del derecho ha convertido a este em um lugar de lucha en vez de un instrumento 

de luta” (SMART, 2000, p. 32-33). 
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Para sairmos deste discurso pretenso universal, é necessário que 

se observem os saberes localizados (Donna Haraway), e isso tem relação 

direta com o que teorizam os estudos decoloniais. Neste cenário nos 

parece justificável, mais que isto, premente, de que os cursos de Direito 

assumam postura feminista em suas metodologias de ensino e pesquisa, 

de acordo com as diretrizes existentes e novas, para que se compreenda 

o sistema desigual social, se perceba o escasso espaço dado às mulheres 

num todo. Importante identificarmos a emergência de nos 

desprendermos das bases eurocêntricas de conhecimento, para que 

valorizemos as histórias locais e para que mesmo nesta conjuntura em 

que nos encontramos jurídico-socialmente, possamos inserir ensino e 

pesquisa feministas na busca por compreensão interseccional da 

igualdade de maneira a desenvolvermos melhor enquanto pensadoras e 

pensadores do direito o próprio Direito (BAGGENSTOSS; 

GONÇALVES, 2018, p. 194).  

A multiplicidade de teorias – principalmente as importadas 

desconexas com a realidade brasileira – acabam por suscitar certa 

“inflação jurídica”, tornando praticamente impossível um debate sério e 

sólido, gerando desacatamento por seus supostos destinatários e 

aplicação irreal por parte do Judiciário, ocasionando, por consequência, 

a “desvalorização” progressiva do direito positivo e o impedindo de 

exercer satisfatoriamente suas funções controladoras e reguladoras. É 

preciso que circulemos em outras áreas para não nos rendermos ao 

atraso que o Direito pode representar, pois não se basta, e precisa estar 

preparado diante das diversidades que o tecido social apresenta. 

Tendo em vista as dificuldades encontradas no contexto jurídico 

brasileiro, bem como na sua produção de conhecimento, aliados à 

trajetória política e social brasileira, da mesma maneira que por todo o 

contexto externo que afeta o interno, é possível almejar a aplicação dos 

aportes teóricos que visem preponderantemente a realidade brasileira, 

observando as demais para não cometermos os mesmos equívocos. 

Estudos que objetivem evidenciar o reconhecimento do nosso próprio 

conhecimento e de nossas próprias especificidades, qualidades e 

defeitos, enquanto sociedade construída periférica que somos. Flávia 

Biroli discorre sobre as ambivalências do cenário atual considerando os 

feminismos, as questões de gênero e o neoliberalismo. Segundo a autora 
Há, hoje, mais conhecimento e mais debate, 

dentro e fora das universidades, mas também 

reações que tem como objetivo restringir os 

estudos e a crítica aos padrões correntes de 

opressão, exploração e violência. Embora o alvo 
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explícito dessas reações sejam os estudos de 

gênero e os movimentos feministas e LGBT, o 

embate é com uma sociedade em transformação. 

Os códigos da moral sexual, a definição dos 

papéis no cotidiano, a conjugabilidade, os 

vínculos com a comunidade, a organização do 

tempo de trabalho, do tempo de cuidado, do 

tempo dos afetos, do tempo de lazer, tudo isso se 

modificou de uma maneira que afeta profunda – e 

desigualmente – a vida das pessoas (BIROLI, 

2018, p. 205). 

As críticas e os críticos ao neoliberalismo vêm nos alertando 

sobre as consequências para os sujeitos diante de um novo instrumento 

de poder político e econômico que internacionalmente vem se 

espalhando. Estes autores e autoras vêm pontuando que as 

características de cada localidade devem ser observadas, pois a depender 

do cenário que se apresente de neoliberalismo pode-se configurar num 

hiperliberalismo, com tendências a regimes autoritários e a falsas 

liberdades. Os estudiosos decoloniais, de semelhante forma, contribuem, 

neste sentido, e mais, recontam a nossa história para que possamos 

enxergar quem realmente somos e lidarmos com isto. Uma tentativa de 

não apagamento para superarmos estes ciclos que teimam em repetir a 

cada vez com aspectos distintos.  

E as feministas, que no plano teórico e no dos movimentos 

sociais, buscam contribuir num considerável período histórico 

apontando desigualdades entre homens e mulheres e as consequências 

dessa hierarquia de gênero imposta, numa evolução teórica em 

consonância com as movimentações de forma que neste período 

histórico falemos em pluralidade de mulheres e observância das 

multiplicidades de vivências para que resistamos frente às 

materialidades considerando nosso gênero, que nos localiza no mundo, 

nossa classe, nossa raça e nossa sexualidade. É o tempo que nos coube 

viver, e neste entrelaçamento de corpos, se percebe uma infinda busca 

por nós mesmas. 

 

4.5.1 Manifesto pelo não apagamento 
 

Moro num país Latino Americano. Ele foi invadido. Os que aqui 

estavam, foram sistematicamente dizimados. Explorados. Violentados. 

Os que restaram, esquecidos. Os que vieram para cá, fugidos. 

Escorados. Porém logo proprietários, segundo seus ruídos. Trouxeram 
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outros corpos de outros cantos. Mais corpos aniquilados. Não o dos 

proprietários.  

A nação como entendida hoje foi ‘construída’ em cima da 

violência e da morte. O país, periférico, marginalizado, bonito por 

natureza, que estabelece desde a invasão sofrida, a hierarquia. E o tipo 

de hierarquia. E quem está nesta hierarquia. Assim como quem não está. 

Assim como a posição de cada um. De cada uma? Vamos ver.  

É o país da exclusão. É o país dos ciclos violentos. É o país de 

um povo sofrido. É um país de lógica opressora. É país que dói. Dói de 

ver e de viver. Tanto que algumas pessoas morrem já. Morrem mais. 

Morrem faz tempo. Mas na morte também há resistência. Quem tem a 

sorte de entender e de ficar, resiste. Pois existe. Isso também faz parte 

da nossa história.  

Nesse pedaço de terra que disseram ser de ninguém que 

invadiram para fazer progredir que mataram para limpar que impuseram 

para voar as vezes há um despertar. A nível de mundo, nos consideram 

ninguém. A nível de mundo, nos disseram sermos ninguém. A nível de 

mundo, quiseram nos silenciar. Questionando este nível do mundo, 

almejamos o nosso próprio nível alcançar. Na terra dos mal vistos, tem 

gente de carne e osso. Com o coração cheio de sangue. Algumas vezes 

com as mãos também. Muito se confunde numa história que por si só já 

é confusa.  

Mas aqui tem gente. Calejada. Aqui tem gente. É preciso gritar 

que aqui tem gente. Quando se grita, se mostra a voz. Se escuta. Aqui 

tem gente que se escuta. Aqui tem gente que vai falar. Aqui tem gente 

que desperta. A nível de mundo, aqui tem gente com força. Moro num 

país Latino Americano. Deram para ele o nome de Brasil. Contaram 

uma história sobre ele para ele. Acontece que aqui tem gente. E essa 

gente tem vontade. E ela está cheia de “re”.  Rever. Reviver. Revisitar. 

Reconquistar. Reinventar. Recontar. Reconstruir. Aqui nesse país onde 

dói, também dói “re”. Mas tudo é um processo. E essa gente que vai 

falar, vai Reescrever171. 

                                                 
171 Parte do texto inspirada no discurso de Gabriel García Márquez, quando foi 

receber o prêmio Nobel de Literatura em 1982. “É compreensível que insistam 

em nos medir com a mesma vara com que se medem, sem recordar que os 

estragos da vida não são iguais para todos, e que a busca da identidade própria é 

tão árdua e sangrenta para nós como foi para eles. A interpretação da nossa 

realidade a partir de esquemas alheios só contribui para tornar-nos cada vez 

mais desconhecidos, cada vez menos livres, cada vez mais solitários. Talvez a 

Europa venerável fosse mais compreensiva se tratasse de nos ver em seu próprio 
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Tive minha trajetória e delineei esse caminho conforme me foi 

permitido. Aquilo que optei por explorar tem relação direta com o que 

vivi172. Minhas experiências fazem parte desta pesquisa e vice e versa.  

Eles querem que a gente esqueça, mas não iremos. Eles querem 

que a gente se acomode, mas não iremos. Eles querem que a gente se 

conforme, mas não iremos. Eles querem que a gente morra, mas não 

iremos. Eles querem que soltemos as nossas mãos, mas não iremos. 

Todas e todos aqueles que morreram lutando pela democracia, 

pela justiça e pelos direitos humanos estão presentes173! A gente vai 

reparando como pode. E vai seguindo. Não pára não. É o que nos cabe, 

é o nosso tempo, é a nossa responsabilidade, e não estamos só. Nós 

estamos – de uma forma ou outra – todas/os aqui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        
passado”. Gabriel García Márquez, Prêmio Nobel de Literatura, em seu discurso 

“A solidão da América Latina” pela obra “100 anos de solidão”. 1982. 
172 Isto me recorda Maria Valéria Rezende. Mulher, brasileira, freira. Que 

escreve literatura feminista. Possui laços fortes com a América Latina, teologia 

da libertação, alfabetização de comunidades e movimentos de esquerda. Segue 

parte de uma entrevista concedida à Camila Morais do El País: “Pergunta: 

Alguns acontecimentos da sua vida pessoal inspiram sua literatura. De que 

maneira o que você viveu está nos seus livros? Resposta:  Não é que inspirem 

no sentido literal. Eu respirei o mundo inteiro, e isso entrou pelos meus 

cinco sentidos. Há uma variedade de lembranças, sensações, impressões... e é 

com isso que eu construo a minha literatura, sem dúvida nenhuma (...)”. Grifo 

nosso. Disponível em < 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/20/cultura/1487625634_391058.html > 

Acesso em 13 de mai. 2018.  
173 Marielle Franco, presente. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/02/20/cultura/1487625634_391058.html
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegamos ao momento emblemático de um trabalho de pós-

graduação, em que buscamos responder os objetivos iniciais de 

pesquisa. A presente dissertação buscou examinar as legislações 

referentes às mulheres após a promulgação da Constituição Federal de 

1988 no Brasil, numa perspectiva feminista decolonial vislumbrando o 

cenário da nova racionalidade neoliberal que se desenrola. Tratou-se de 

uma trajetória de dois anos de desempenho para a composição deste 

trabalho, portanto, conforme o seu desenvolvimento, modificações no 

percurso ocorreram para que se chegasse a um resultado ou reflexões 

pertinentes. 

No ingresso para o curso de mestrado, o projeto apresentado tinha 

como um dos principais marcos e condutores para a pesquisa Paulo 

Freire. A grande inquietação girava em torno da preocupação com a 

relação oprimidos e opressores, tão bem pontuada pelo autor. Como 

correlacionar essa questão com o cenário jurídico e ainda pelo prisma 

das mulheres? É natural que modificações sejam feitas no decorrer de 

um trabalho de pós-graduação, e foi o que ocorreu. Em contato com as 

disciplinas do próprio programa a que estou vinculada, e em outras, de 

outros programas, assim como a contribuição de eventos e variadas 

profissionais e leituras indicadas, foi sendo mais bem delineada a 

pesquisa. Às vezes dá, sim, para “abraçar o mundo”, mas é preciso que 

encontremos uma “metodologia” e recorte próprios para isso. Portanto, 

os objetivos foram fixados e desenhados finalmente diante da crítica ao 

neoliberalismo e com os estudos decoloniais e feministas, de certo 

modo, condizendo com a relação oprimidos e opressores de proposta 

freiriana. O trabalho, em termos gerais, seguiu com seu objetivo. 

Assim, localizando a pesquisa, num primeiro momento, o intuito 

foi o de estudar os aspectos do neoliberalismo tendo como plano teórico 

o que o considera como a nova racionalidade predominante, que não só 

representa um sistema econômico, como também político. Que para 

além de sistema, configura-se como um instrumento a fim de garantir a 

sua concretização através da individualização máxima dos sujeitos e 

consequente enfraquecimento dos coletivos e laços sociais, infiltrando-

se este sistema como a própria razão dos seres humanos num 

mecanicismo de aspecto empresarial afetando as relações sociais. 

Perpassando esta análise, recorremos às produções teóricas de autoras e 

autores latino-americanas, que vislumbram a realidade social, política, 

cultural, econômica, e, por vezes, jurídica, do espaço latino-americano. 

No decorrer desta parte inaugural, procurou-se resgatar a nossa própria 
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identidade, através das teorias de(s)coloniais, e, assim, reconhecer que 

temos algumas especificidades e características próprias, tendo em vista 

a nossa particular história, e que tudo isto deve ser levado em 

consideração, para que melhor possamos discernir sobre as 

consequências deste pretenso neoliberalismo citado.  

Para além da crítica ao neoliberalismo e dos estudos 

de(s)coloniais para nos atentarmos à nossa realidade, dentro deste 

cenário e como viés motriz do primeiro capítulo, houve as contribuições 

feministas, primordialmente, da teoria feminista decolonial. 

Considerando a trajetória como um todo e as influências dos demais 

feminismos que contribuíram e ainda contribuem com estes aspectos 

teóricos. Reconhecendo, precipuamente, a distinção da teoria feminista 

como filosofia política e dos feminismos como movimentos sociais. 

Através da teoria feminista decolonial, com o suporte da categoria da 

interseccionalidade cunhada pelas feministas negras norte-americanas, 

chegamos à conclusão de que é necessário que se façam as análises 

quando da observância do tecido social, a partir de uma intersecção 

entre gênero, classe, raça e sexualidade. Que se observem os marcadores 

sociais, para que não recaia nos ciclos de marginalização e opressão 

contra as minorias sociais, e que estas, além de serem consideradas, 

tenham voz e representatividade ativa e crítica dentro dos espaços. Para 

iniciar um estudo prático da teoria feminista decolonial no Brasil 

considerado o cenário do Direito, foram exploradas as legislações 

referentes às mulheres no país após a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 

O segundo momento do trabalho foi minucioso e jurídico. Os 

textos legislativos foram exaustivamente explorados. O recorte da 

pesquisa iniciou no ano 1988 e findou no ano 2018, resultando numa 

análise de 30 anos de legislações que tocam as mulheres no Brasil. As 

leis foram as escolhidas para tanto, de modo que o trabalho se 

concretizasse dentro do seu espaço tempo e se desenrolasse de forma 

mais precisa. As legislações codificadas foram o Código Penal, os 

Códigos Civis de 1916 e de 2002, a Consolidação das Leis do Trabalho 

– CLT, além da própria Constituição Federal de 1988. Bem como as 

legislações temáticas que versem prioritariamente sobre mulheres. 

Pensando numa perspectiva feminista decolonial, a observação foi feita 

a partir das categorias elencadas pela teoria, ou seja, gênero, classe, raça 

e sexualidade. Estas que foram destacadas no corpo dos textos do 

ordenamento jurídico em questão, para melhor compreendermos que 

tipo e tamanho da atenção voltada a determinados grupos de mulheres 
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no país. O balanço desta estrutura exposta foi desenvolvido no terceiro 

capítulo. 

Por conseguinte, o último momento foi o de analisar e 

correlacionar as teorias propostas com as legislações levantadas, em 

conformidade com instrumentos e construções de pensamento 

auxiliadores, principalmente pela análise discursiva possível através da 

teoria feminista decolonial, inclusive com a análise crítica do discurso e 

a teoria crítica do direito latino-americana, afim de obter possíveis 

respostas ou então despontar reflexões. Os desfechos foram se 

materializando. Temos o Direito como uma construção cultural que 

culmina numa estrutura endurecida e hierarquizada de forma a excluir 

ou marginalizar as minorias sociais, arquitetado como um mecanismo 

para jogos de poder, que compactua e por vezes se cruza com o Estado. 

Entretanto, existe resistência frente a este cenário, observando as críticas 

de determinados autoras e autores contra esta estrutura, onde apresentam 

outras opções, como por exemplo as teóricas e os teóricos críticos do 

Direito da América Latina, e autores e autoras de outras áreas.  

Observadas as legislações, concluímos que não comportam a 

lógica da teoria feminista decolonial, pois certos marcadores sociais, 

tendo em vista as categorias trazidas a partir das palavras-chave, são 

preteridos dos textos legislativos, fazendo com que ocorra certa 

discriminação para com certos grupos em específico. O ideal seria 

desconstruir essas categorias, entretanto a materialidade nos empurra 

para a parede das opressões, pois elas existem, e mantém relação com os 

marcadores sociais. As categorias, neste momento histórico, nos servem 

como balizas para identificarmos e compreendermos como a estrutura 

social hierarquizante exclui mais ou menos determinados corpos, para 

assim combater essa dinâmica. 

As respostas não se dão em exatidão, pois a partir de extração ou 

evidenciação de termos que são ou não utilizados nos corpos das 

legislações, não nos garantem, direta ou rigorosamente, quem são as 

mulheres abarcadas ou não pelo legislador, mas nos dão uma dimensão 

do que está posto. Isso nos faz questionar como as legislações são 

pensadas, para além delas, toda a estrutura jurídica, pois após a 

elaboração há a aplicação. Quem as pensa? Quem as redige? Quem as 

aplica? Quem é atingida ou atingido por elas? Ainda, o ordenamento 

jurídico não conta apenas com leis, há todo um corpo de normas 

jurídicas.  Se o discurso jurídico conduz a sociedade e vice e versa, 

parcelas dessa sociedade não têm sido observadas por esse discurso 

jurídico, de acordo com a análise de discurso possível pela teoria 

feminista decolonial. 
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Quanto à questão do neoliberalismo como nova racionalidade 

política, e as possíveis influências para o que está posto, a análise é 

complexa por si só, ainda mais tendo em vista as particularidades do 

Brasil. Sobre as legislações, e este recorte de trinta anos de direitos das 

mulheres em nosso país, talvez um melhor método para verificar as 

conexões com o discurso neoliberal seja a comparação com legislações 

num sentido geral, ou seja, observar como tem se desenvolvido as 

legislações, principalmente após o surgimento deste novo tipo de 

neoliberalismo no Brasil, de forma concomitante com legislações 

próprias para as mulheres.  

O neoliberalismo como nova racionalidade política é um 

fenômeno recente, considerando a realidade brasileira e o tipo de 

fenômeno em si, comporta no momento apontar que ele existe, e que por 

este motivo, se pensem estratégias para melhor lidar com este sistema 

político e econômico. Um dos cuidados para o nosso tempo é o de que 

pautas de mulheres não sejam utilizadas para enfraquecer a sociedade 

como um todo ou os coletivos, ou seja, que pautas identitárias não sejam 

manuseadas como mecanismo para a escalada de projetos políticos 

contrários a essas próprias pautas.  Em vista disso, ao final de uma 

pesquisa, surgem novas ideias para outras, e também, a sensação de que 

há sempre mais a ser analisado, pois a sociedade em andamento 

geralmente se apresenta embaraçada.  

Como possibilidade, há o que vem sendo construído pelas juristas 

feministas, que repensam estes espaço e estrutura jurídicos, 

apresentando outros cenários para esta conjuntura. O Direito tem cara, 

gênero, raça, classe e pretere a sexualidade. Fizeram do Direito um 

homem174, branco, burguês e heterossexual. Quem foge deste padrão, 

sofre com adversidades. No âmbito do direito e “fora” dele. Nós juristas 

feministas, bem como as demais, precisamos levar em consideração a 

nova racionalidade neoliberal, e não nos desconectarmos de um dos 

pontos basilares do(s) feminismo(s) que é a questão da justiça social, 

não nos esquecermos e então levantarmos esta questão a partir dos 

debates de gênero e feminismos no cenário jurídico brasileiro. É 

importante refletir o hoje, e fazer isso através dos estudos de gênero e 

feministas voltados para o âmbito jurídico, pois estudar mulheres é 

estudar o todo. Estudar a situação das mulheres no cenário jurídico é 

                                                 
174 Informação inspirada no texto da filósofa Janyne Sattler, “Fizeram da 

filosofia uma homem”. Disponível em: < 

https://relatoscircunstanciais.blogspot.com/2016/08/fizeram-da-filosofia-um-

homem.html > Acesso em 11 de jan. 2019. 

https://relatoscircunstanciais.blogspot.com/2016/08/fizeram-da-filosofia-um-homem.html
https://relatoscircunstanciais.blogspot.com/2016/08/fizeram-da-filosofia-um-homem.html
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pensar o próprio cenário jurídico. Perante a instabilidade nas 

conjunturas do país atualmente, é significativo reflexionar quais as 

relações e interconexões das construções e desconstruções dos sujeitos 

nos espaços. 

A justificativa da pesquisa girou em torno da contribuição 

intelectual em uma área ainda tão inexplorada como a da relação 

mulheres-feminismos-gênero-direito, pois se levando em consideração 

outros campos, estamos apenas iniciando um caminho que se apresenta 

longo. A teoria feminista decolonial está se desenvolvendo no Brasil, 

primordialmente por outras áreas do conhecimento, trazer para o âmbito 

jurídico é de extrema relevância e inovador, tendo em vista as 

características endurecidas e hierárquicas que representa o campo do 

Direito.  
Ademais, sendo a esfera jurídica pertencente a um campo que 

atinge, por vezes, diretamente a vida dos sujeitos sociais, tal teoria pode 

servir não somente como uma preciosa ferramenta de análise das 

opressões, mas também como uma ferramenta política e de instrumento 

de mobilização, aliançando assim o campo teórico e o dos movimentos 

sociais. Perpassando não apenas o cenário acadêmico, como o do poder 

judiciário e de todas as instituições envolvidas, direta e indiretamente 

com a estrutura que é o próprio direito. As teorias aqui propostas não 

devem colidir com o muro da realidade, mas servir para entendermos 

melhor essa realidade e assim lidarmos de forma contundente com ela. 

Passando pelas salas de aulas, operadoras e operadores do direito, 

instituições e sujeitos sociais.  

Este trabalho buscou se comprometer na produção de 

conhecimento valorando sua relevância social e aporte nos processos de 

superação das injustiças, afim de demonstrar que o Direito não é só o 

que é dito, mas também o que não é dito, portanto, o que está nas 

entrelinhas.  

Rever estas legislações pelo viés feminista decolonial observando 

a nova racionalidade política e econômica neoliberal, bem como a 

singularidade da realidade brasileira e da estrutura jurídica, é voltar-se, 

em certa medida, para os sujeitos, e pensar sobre quem são estes 

sujeitos. Este caminho nos leva a conjeturar sobre a subjetividade que se 

sobressai no âmbito jurídico. Pois quando delineamos qual é a cara do 

Direito, da forma como o fizemos, constatamos que vários outros perfis 

ficam de fora. Afinal quem é o sujeito de direito no Brasil? Existe de 

fato alguma subjetividade no quadro jurídico do país? Se sim, qual 

subjetividade que impera? São questões que teimam em eclodir, tendo 
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em vista o desenrolar desta pesquisa, e sobre as quais, provavelmente, 

será necessário debruçar-se em trabalhos futuros. 
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