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Homem, és capaz de ser justo? É uma mulher que te faz essa pergunta; não a privarás desse direito pelo 
menos. Diz-me, quem te deu o supremo poder para oprimir meu sexo? 

(Olympe de Gouges, Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, 1790) 

 

1. Introdução 

 Dos diversos marcadores sociais que caracterizam as comunidades humanas, as 

diferenças percebidas entre os sexos talvez sejam uma das fontes mais profícuas de 

produção de diferenciações sociais, verificando-se nas mais variadas culturas o 

estabelecimento de institutos “femininos” e “masculinos” para designar desde 

organizações de parentesco até divisões do trabalho e titularidade de direitos.  

 E exatamente por também envolverem o debate acerca da titularidade de 

direitos, as questões de gênero não poderiam deixar de reverberar no universo 

normativo: uma parcela significativa das demandas dos movimentos feministas refere-

se exatamente à modificação ou à criação de normas jurídicas que visem alçar as 

mulheres a condições igualitárias em termos de direitos em relação aos homens.  

 A Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher, aprovada pela ONU em 1979, no contexto da 2ª onda do movimento 

feminista, é um exemplo disso. O documento, que tem como objetivos expressos 

erradicar a discriminação e assegurar a igualdade entre os sexos, atualmente é 

ratificado por 187 dos 193 Estados-Partes que compõem a ONU3. Entre eles, estão 
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Gênero, ministrada pela professora Heloísa Buarque de Almeida e oferecida pelo programa de pós-
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presentes as mais diversas culturas, com trajetórias históricas e realidades sociais 

muito distintas entre si. Não obstante, o documento pretende representar o consenso 

da comunidade internacional (aqui entendida como aquela composta pelos países 

integrantes da ONU) sobre quais as providências devem ser tomadas pelos Estados no 

âmbito dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no sentido de eliminar a 

discriminação contra a mulher. 

 Ainda que se deva destacar como ponto positivo o fato de países politicamente 

influentes admitirem em um documento internacional a desvantagem histórica das 

mulheres em razão das discriminações sofridas, deve-se ponderar que, para se 

estabelecer um consenso – e estabelecer regras jurídicas decorrentes deste consenso 

– entre realidades socioculturais tão diversas, foi necessário estabelecer um padrão 

para constituir a “mulher-convencional” (no sentido correspondente à “mulher da 

Convenção da ONU”) cujos direitos devem ser assegurados e protegidos.  

 O presente artigo analisará essa “mulher-convencional” no recorte do ativismo 

de gênero e da essencialização do sujeito de direitos como estratégia de militância. 

Contudo, por ser elaborada em um contexto cultural e temporal determinado, essa 

construção de sujeito não poderá ser neutra, e é importante pensar as decorrências 

desta ausência de neutralidade. 

 A partir da análise crítica dos direitos atribuídos à mulher pela Convenção para 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, os argumentos a 

serem aqui desenvolvidos procurarão responder a um questionamento central: quem 

é a “mulher-convencional” sujeito de direitos? 

 

2. A Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher: contexto histórico, social e político 

2.1. Um breve apanhado histórico do feminismo 

                                                                                                                                                                          
 



 A citação de Olympe de Gouges, que abre este texto data no ano de 1790 e 

integra a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, produzida por esta escritora 

francesa no contexto da Revolução Francesa deflagrada um ano antes. O ambiente 

revolucionário que clamava por mudanças estruturais para erradicar as desigualdades 

sociais, todavia, não impediu que Olympe fosse condenada à morte na guilhotina, 

justamente por propor a instauração da igualdade da liberdade de pensamento e de 

relações familiares e conjugais entre homens e mulheres, defendendo abertamente 

igualdade de direitos em relação a bens no casamento, entre outros direitos. 

 O caso de Olympe de Gouges é digno de nota por demonstrar que é secular, ao 

menos na História do Ocidente, o questionamento das relações de assimetria de poder 

entre homens e mulheres. Mas foi somente no século XIX que este questionamento se 

fortaleceu enquanto demanda política, fazendo surgir o embrião do movimento 

feminista. 

 O movimento feminista pode ser sinteticamente descrito como o movimento 

social de luta pelo fim da desigualdade de condições de vida das mulheres em relação 

aos homens, desigualdade esta de caráter social, cultural e até mesmo jurídico.   

 Historicamente podem-se distinguir três momentos do movimento: o primeiro 

se refere fundamentalmente à conquista do sufrágio feminino e de direitos 

trabalhistas das mulheres. Esta primeira fase se deu no período compreendido entre o 

final do século XIX e início do século XX, localizando-se mais marcadamente na Grã-

Bretanha e nos Estados Unidos. O movimento perde força a partir da década de 1930, 

sendo retomado a partir da década de 1960, adquirindo novo fôlego neste lapso de 

trinta anos especialmente a partir da publicação do livro O segundo sexo, de Simone 

de Beauvoir em 1949, obra que estabelece uma das máximas feministas: “Não se 

nasce mulher, torna-se mulher” (PINTO, 2010). 

 Neste segundo momento, que conheceu seu período de maior efervescência 

entre a segunda metade da década de 1960 e o final dos anos 1980, o contexto da 

revolução sexual e dos costumes direciona o movimento ao objetivo da liberação da 

mulher. Nas palavras de Célia Regina Jardim Pinto (2010): 



[nesta época] O feminismo aparece como um movimento libertário, que não quer só 
espaço para a mulher – no trabalho, na vida pública, na educação –, mas que luta, sim, 
por uma nova forma de relacionamento entre homens e mulheres, em que esta última 
tenha liberdade e autonomia para decidir sobre sua vida e seu corpo. Aponta, e isto é 
o que há de mais original no movimento, que existe uma outra forma de dominação – 
além da clássica dominação de classe –, a dominação do homem sobre a mulher – e 
que uma não pode ser representada pela outra, já que cada uma tem suas 
características próprias.  

 Por fim, o terceiro momento do movimento feminista se inicia na década de 

1990, em resposta a alegadas falhas do movimento anterior, especialmente no que diz 

respeito a definições essencialistas da mulher, típicas da segunda fase: por ter sido, 

entre outros fatores, impulsionado por militantes educadas nas áreas de 

Humanidades, a segunda onda do movimento feminista, se, de um lado teve o mérito 

de assegurar arcabouço teórico à militância, por outro se baseou nas experiências de 

mulheres brancas de classe média-alta norte-americanas e britânicas para definir suas 

demandas (PINTO, 2010), excluindo de seu espectro vivências de outras mulheres. Esta 

terceira fase do movimento vem procurando colocar em discussão questões relativas à 

sobreposição de realidades culturais, sociais e políticas diferentes em decorrência, por 

exemplo, da cor de pele, orientação sexual, performances de gênero, entre outros, 

que retiravam das demandas feministas as mulheres não incluídas na identidade 

coletiva cunhada pela segunda onda do movimento feminista. 

2.2. A segunda onda do feminismo e os direitos humanos das mulheres 

 A Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher insere-se, a um só tempo, nos contextos da segunda onda do movimento 

feminista e do fortalecimento da internacionalização dos Direitos Humanos. Se, como 

dito, na década de 1960 tinha início um segundo momento do movimento feminista, 

também se consolidava a Organização das Nações Unidas, fundada em 1945 com o 

objetivo de ser uma resposta aos fatos ocorridos na 2ª Guerra Mundial (notadamente 

o Holocausto e a bomba de Hiroshima), visando a manutenção da paz e segurança, a 

cooperação internacional e a promoção dos Direitos Humanos (PIOVESAN, 2012).  



 A fundação da ONU é acompanhada de uma nova Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948), caracterizada pela adoção dos princípios4 da universalidade 

(o que significa dizer que tais direitos pretendem ser de alcance universal, investindo 

de titularidade todos os indivíduos, não importando nacionalidade, etnia, religião, 

sexo, entre outros); indivisibilidade (sendo considerados fundamentais e inalienáveis 

tanto os direitos civis e políticos, quanto os econômicos, sociais e culturais); e 

interdependência (pois os direitos fundamentais dependem de articulação entre si 

para poderem ser plenamente exercidos). (PIOVESAN, 2012).  

 Embora em 1964 tenha sido criada a Comission on the Status of Women (CSW, 

órgão auxiliar do Conselho Econômico e Social, com objetivo de implementar o 

princípio da igualdade entre homens e mulheres), a leitura destes princípios sob a 

lente das teorias feministas não se deu de forma imediata: o contexto histórico do pós- 

2ª Guerra Mundial e o fato de o trabalho da ONU ser então visto como estritamente 

governamental centralizavam o debate internacional sobre Direitos Humanos nas 

disputas entre o Ocidente e o Oriente durante a Guerra Fria, relegando as questões 

referentes aos direitos das mulheres a um segundo plano (GIERYCZ, 2007). Somente a 

partir de 1975, então proclamado Ano Internacional da Mulher, é que a CSW passa a 

interagir de forma mais próxima com governos e ONGs atuantes na área de direitos 

das mulheres e essas demandas passam a ser objeto de discussão na esfera 

internacional (GIERYCZ, 2007). No mesmo ano, a Conferência Mundial sobre a Mulher 

ocorrida México teve o papel político de definir as questões da igualdade de gênero e 

da eliminação da discriminação contra a mulher como agenda prioritária da CSW, 

constituindo-se assim o ambiente propício para que a própria CSW elaborasse a 

Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. 

Somente então os direitos das mulheres passaram a ser juridicamente considerados 

indissociáveis dos direitos humanos. A garantia universal de direitos passa a incluir a 

partir de então o respeito aos direitos das mulheres na qualidade de pessoa humana e 

de cidadãs. Tal afirmação se colocava como corolário do princípio da igualdade, 
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segundo o qual não pode a lei fazer qualquer distinção entre indivíduos, o que inclui a 

distinção entre os sexos ou entre os gêneros. 

 A construção de uma identidade coletiva do sujeito mulher no decorrer da 

segunda onda do movimento feminista é contemporânea da elaboração da Convenção 

para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, e 

evidentemente este contexto histórico e cultural irá imprimir suas marcas no 

documento. Como já mencionado, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, ao adotar os princípios da universalidade, da indivisibilidade e da 

interdependência, tinha por pretensão estender todos os direitos selecionados como 

fundamentais a todo e qualquer ser humano. Logo, a Convenção para Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, como principal instrumento 

legislativo internacional, pretendia-se, ao menos formalmente, aplicável a todas as 

mulheres que julgava representar. Todo texto normativo parte de um pressuposto de 

neutralidade em relação a valores culturais, o que evidentemente não ocorre na 

prática – e não seria diferente com a Convenção para Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher, que é fruto direto da segunda onda do feminismo.  

2.3. O texto da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher: uma leitura crítica 

 A Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher estabelece aos Estados-partes os deveres de eliminar a discriminação e 

assegurar a igualdade (PIOVESAN, 2012). É dividida em um preâmbulo e cinco partes: 

na Parte I (artigos 1º ao 6º), estabelecem-se as obrigações referentes a medidas gerais 

para erradicar a discriminação contra a mulher; na Parte II (artigos 7º ao 9º), constam 

as obrigações referentes aos direitos políticos das mulheres; na Parte III (artigos 10º ao 

14) estão os direitos econômicos, sociais e culturais; na Parte IV (artigos 15 e 16), 

estabelece-se a igualdade jurídica entre homens e mulheres no casamento e na 

família;  a Parte V (artigos 17 a 22 ) regulamenta o funcionamento do Comitê sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (de acordo com o 

artigo 17, órgão responsável por examinar “os progressos alcançados na aplicação da 



Convenção” ); e na Parte VI, disposições gerais sobre o funcionamento jurídico do 

documento. 

 No preâmbulo do texto da Convenção se reconhece a mulher como objeto de 

discriminação, o que viola a dignidade da pessoa humana, especialmente por dificultar 

a participação da mulher na arena pública da sociedade, consistindo em obstáculo ao 

bem-estar da sociedade e da família (destaque meu), bem como ao desenvolvimento 

das potencialidades da mulher para prestar serviço ao seu país e à humanidade 

(destaque meu).  A introdução ressalta ainda a importância social da maternidade. O 

texto contém 30 artigos, dos quais sete trazem menções ao casamento (heterossexual 

por pressuposto), e doze menções a família e filhos. Em três artigos, reproduz-se a 

expressão prevalecerá o interesse primordial dos filhos. Outra ênfase importante se 

encontra na garantia do trabalho como um direito e na liberdade de contratar e fazer 

negócios. 

 Esta leitura preliminar da Convenção permite identificar o foco do documento 

no bem-estar da sociedade e da família, que dependeria da mulher em razão de sua 

função de reprodutora biológica. Ainda, o texto é orientado no sentido de igualar a 

mulher ao homem em direitos, perpetuando a ideia do gênero masculino como 

modelo neutro: os direitos são “do homem”, e por isso devem-se empreender ações 

para igualar a situação feminina ao paradigma masculino. Importante ressaltar, 

também, que em momento algum a Convenção menciona a questão da discriminação 

de gênero, mas apenas contra a mulher, e também se omite quanto à emancipação 

feminina como uma finalidade em si mesma, sempre a relacionando com o fim maior 

de bem-estar social e da família.  

 Tendo em conta este exame introdutório do texto, passa-se à análise detida das 

partes I, II, III e IV da Convenção, que preveem obrigações aos Estados, para, a seguir, 

colocar esta análise à luz dos argumentos de Michel Foucault e Judith Butler. 

2.3.1 Parte I (artigos 1º ao 6º): as medidas gerais para erradicar a discriminação 

contra a mulher 



 O artigo 1º da Convenção traz a definição da expressão “discriminação contra a 

mulher”: 

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

5
 

(destaques meus) 

 

 Uma leitura mais atenta deste artigo 1º já traz à tona uma série de 

questionamentos que se reproduzirão no mesmo sentido ao longo do documento: o 

primeiro deles é o fato de não se definir no documento o que se considera como 

“mulher” para fins de proteção pela Convenção. Seriam aquelas nascidas com o que se 

denomina “sexo feminino” 6? E mesmo tomando-se esta definição de sexo biológico, o 

que deve ser tomado em conta como tal, para fins de proteção pela Convenção? 

Mulheres nascidas sem útero, mas com sistema reprodutor externo compatível com a 
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  Embora aos olhos do senso comum, os sexos biológicos sejam tidos hodiernamente como verdades 

incontestáveis e como um fato dado e autoexplicável, em Inventando o sexo, Thomas Laqueur 
problematiza justamente a natureza biológica dos sexos, apresentando como tese central a ideia de que 
os sexos “biológicos” (aqui considerados o masculino e o feminino a partir do aparelho genital de cada 
um deles) são tanto produto de construção cultural quanto os gêneros e os papéis a eles atribuídos 
“naturalmente”. Nesta obra, Laqueur examina a literatura médica produzida desde a Grécia Antiga até 
os escritos freudianos para mostrar que, até o século XVIII, prevalecia como “verdade científica” a 
existência não de dois, mas de apenas um sexo biológico, qual seja, o masculino, entendendo-se a 
mulher como um homem “invertido” ou não completamente desenvolvido (tanto no aspecto físico 
quanto intelectual e emocional). A partir do advento da revolução científica e do “desencantamento” do 
mundo ocorridos durante e após o Iluminismo, todavia, surge o entendimento de que haveria dois sexos 
biológicos, o masculino e o feminino, postos em uma relação de oposição, inclusive valorativa (com a 
atribuição de características positivas e desejáveis ao ser humano do sexo masculino, ocorrendo o 
oposto com o ser humano do sexo feminino). Diante da constatação desta radical mudança de 
paradigma, Laqueur passa a investigar os contextos históricos em que foram produzidos os modelos do 
isomorfismo e do dismorfismo sexual, para então concluir que não é a ciência que embasa a cultura, 
mas sim é a cultura que constrói a ciência a partir dos discursos hegemônicos em cada época. Em outras 
palavras, esta teoria sustenta que a forma como são vistos os corpos decorreria de um olhar 
previamente informado pela cultura, e não que a cultura e suas ideologias seriam formadas a partir das 
descobertas científicas “objetivas”. Desta forma, o autor sustenta que a criação dos sexos biológicos e 
suas diferenças foi socialmente inventada, assim revelando como a história da biologia sempre 
trabalhou para legitimar “cientificamente” as diferenças sociais. 
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descrição do sexo feminino, se enquadram neste conceito de mulher? Pessoas 

interssex, com genitália predominantemente feminina, estão protegidas pela 

Convenção?  

 Um argumento recorrente no campo dos Direitos Humanos para definir o 

âmbito de proteção de uma norma é a situação de vulnerabilidade ou de 

hipossuficiência de determinado grupo social, o que deve ser considerado a partir de 

um contexto histórico, social e cultural – e, admita-se, trata-se de um argumento 

bastante razoável, na medida em que objetiva cumprir a finalidade de proteção, 

empoderamento e emancipação a qual esse tipo de norma se propõe. Neste caso, 

transgêneros e transsexuais femininas poderiam enquadrar-se como sujeito mulher 

nos termos da Convenção? Em caso de resposta afirmativa, é forçoso concluir que a 

proteção então se daria em razão de pertença ao gênero (e não ao sexo) feminino – 

com todos os problemas de a Convenção definir a discriminação como baseada no 

sexo, e não no gênero. 

 Segundo, chama a atenção o fato de se assegurar o combate à discriminação 

independentemente do estado civil da mulher, o que força à conclusão do peso do 

casamento como fator restringente de direitos. Mais do que isso, o estado civil é a 

primeira condição que a Convenção desconsidera expressamente para assegurar 

direitos a mulher: “apesar de casada”, “apesar de solteira”, “apesar de viúva”, ou, em 

suma, independentemente de seu relacionamento familiar/conjugal com um homem, 

seus direitos estarão assegurados. Isto significa dizer que já neste artigo 1º, a mulher é 

pensada não como um ser em si mesma, mas sim um ser em relação a um homem, e 

em um contexto conjugal e familiar. 

 Outro dispositivo digno de nota é o artigo 5º7, em cuja alínea a se estabelece 

aos Estados o dever de “modificar os padrões socioculturais de conduta de homens e 

mulheres”, para eliminar “práticas consuetudinárias” baseadas na “ideia da 

inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas”. 

Como definir nestes termos padrões socioculturais discriminatórios, e qual padrão 

deve ser paradigmático para modificá-los?  
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 A alínea b8 do mesmo artigo traz como dever do Estado – e direito da mulher, 

portanto – a garantia de uma educação familiar em que haja a “compreensão 

adequada da maternidade como função social”. E, embora preveja que a 

responsabilidade pela educação dos filhos é comum a homens e mulheres, consigna 

expressamente que “o interesse dos filhos constituirá a consideração primordial em 

todos os casos.” 9 Sem discutir o fato deste trecho do texto sequer determinar se 

somente o interesse dos filhos que sejam crianças ou adolescentes deve ser 

considerado primordial (ou se mesmo o interesse de filhos adultos deve ser assim 

considerado), mas apenas pressupondo por uso de um raciocínio lógico que se faça 

referência a filhos crianças ou adolescentes, importa lembrar que a questão é objeto 

de convenção específica da ONU (a Convenção sobre os Direitos da Criança), e causa 

estranheza que um documento para proteção dos direitos das mulheres estabeleça 

que estes – objeto central da Convenção - devem ficar em segundo plano quando 

confrontados com os direitos dos filhos das mulheres.  

 Ainda na parte I, o artigo 6º determina como dever do Estado a supressão de 

“todas as formas de tráfico de mulheres e exploração de prostituição da mulher”. O 

debate sobre a prostituição como forma de subjugo ou de possibilidade de 

emancipação da mulher é um tema de vasta bibliografia e que não cabe aprofundar 

aqui dado o recorte temático escolhido para este trabalho, mas não se poderia deixar 

de mencionar ter a Convenção se furtado à questão, limitando-se simplesmente a 

determinar sua supressão. 

2.3.2. Parte II (artigos 7º ao 9º): os direitos políticos e de nacionalidade das mulheres 

 Os artigos 7º e 8º10 tratam dos direitos das mulheres atuarem na arena política 

por meio do voto e de sua elegibilidade, bem como de participarem da formulação de 

políticas públicas e governamentais, a demonstrar a consolidação e permanência das 

conquistas da primeira onda do movimento feminista, não só pela previsão do direito 

                                                           
8
  http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/mulher/lex121.htm 

 
9
  http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/mulher/lex121.htm 

 
10

 http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/mulher/lex121.htm 

 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/mulher/lex121.htm
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/mulher/lex121.htm
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/mulher/lex121.htm


ao voto em uma carta internacional, mas pela ampliação do âmbito do exercício dos 

direitos políticos. 

 Porém, o artigo 9º mais uma vez identifica a mulher em relação ao homem com 

quem mantenha um relacionamento conjugal ao estabelecer que seus direitos de 

nacionalidade (quais sejam, adquirir, mudar ou conservá-la) não dependerão dos 

direitos de nacionalidade do marido, bem como será garantido às mulheres os 

mesmos direitos que ao homem em relação à nacionalidade dos filhos. Em outras 

palavras, novamente a Convenção somente pensa a mulher enquanto cidadã nacional 

a partir de sua relação conjugal ou familiar com um homem ou com seus filhos. 

2.3.3. Parte III (artigos 10º ao 14): os direitos econômicos, sociais e culturais 

 Consideram-se direitos econômicos, sociais e culturais aqueles relacionados 

basicamente ao dever do Estado de garantir um nível de vida adequado à sua 

população, assegurando os direitos trabalhistas, à moradia, à educação, à saúde, à 

previdência social e à participação da vida econômica da comunidade (PIOVESAN, 

2012). 

 A Convenção estabelece que as mulheres têm direito à educação, incluindo 

orientação em carreiras e capacitação profissional, sempre com vistas à “eliminação de 

todo tipo de conceito estereotipado dos papeis masculino e feminino (...) mediante a 

modificação dos livros e programas escolares e adaptação dos métodos de ensino”11. 

Mas o que são conceitos estereotipados? Quais estereótipos são indesejáveis e devem 

ser eliminados, e sob quais paradigmas se deverá produzir esta educação voltada a 

uma igualdade de gênero? 

 Ainda em relação ao direito à educação, o artigo 10, alínea h traz o direito da 

mulher ao acesso a material informativo específico “para assegurar a saúde e o bem-

estar da família”, alocando mais uma vez o bem-estar da família entre os anseios 

pessoais da mulher. 
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 O artigo 11, referente aos direitos trabalhistas, talvez seja um dos mais ricos em 

elementos que auxiliam na investigação a respeito da construção da “mulher-

convencional”: antes de mais nada, o artigo estabelece o trabalho como um direito. 

Ora, se é um direito, cabe concluir ser uma faculdade da mulher exercê-lo ou não, e, 

sendo uma faculdade, a dedução mais provável é de que esta mulher não necessita 

auferir renda para seu sustento, o que fornece uma indicação bastante precisa a 

respeito do pertencimento da “mulher-convencional” a uma classe média, na qual ela 

é sustentada por um homem (pois, já que o direito ao trabalho é assegurado à mulher, 

o dever de trabalhar para sustento da família deverá incumbir a um homem). É 

interessante notar, por outro lado, que apenas em relação à mulher trabalhadora da 

zona rural é considerado no artigo 14 “o importante papel que desempenha na 

subsistência econômica de sua família”, sendo-lhe assegurado o direito à educação 

para expressamente “aumentar sua capacidade técnica” e o direito de se organizar 

para “trabalho por conta própria”. 

 Na sequência, o artigo trata da necessidade de eliminação da discriminação 

contra a mulher “na esfera do emprego”, o que significa dizer que existe a 

pressuposição de que o trabalho decorre de uma relação empregatícia, modelo que 

tem seu tempo e lugar bastante definidos no contexto do modo de produção 

capitalista. A Convenção prevê também que os direitos à remuneração e à seguridade 

social devem ser assegurados, a reforçar este modo de produção como pressuposto da 

realidade social que se pretende regular. 

 Mas a característica mais acentuada do artigo 11 é a preocupação com o tema 

da maternidade no trabalho: das onze alíneas que o compõem, seis tratam de 

questões atinentes à maternidade, tais como “segurança no trabalho para fins de 

salvaguarda da função de reprodução”; impedimento de “discriminação contra a 

mulher por razão de casamento ou maternidade” em relação ao seu direito de 

trabalhar; “proteção especial na gravidez” e direito a benefícios sociais específicos 

como a licença-maternidade e direito a estabilidade.  

 Não se pretende, à evidência, minimizar a importância de se assegurar tais 

direitos à mulher trabalhadora caso esta decida se tornar mãe. Porém, é de causar 



espécie que mais da metade das previsões da Convenção a respeito do trabalho da 

mulher tratem exclusivamente desta questão, como se o único problema das mulheres 

no trabalho fossem os empecilhos da maternidade: não há uma só palavra a respeito 

do assédio moral e sexual, ou dos estereótipos gerados pela secular divisão sexual do 

trabalho, ou mesmo do direito de não trabalhar. 

 Em relação ao direito à saúde não é diferente: saúde da mulher é um item 

tratado como praticamente sinônimo de saúde na gravidez e na lactância, com 

garantia de acesso aos serviços médicos para garantir proteção à mulher nestas fases 

da vida e com especial ênfase ao planejamento familiar. Sobre o direito ao aborto, 

uma das principais bandeiras feministas até hoje, não há qualquer menção. 

2.3.4. Parte IV (artigos 15 e 16): a igualdade jurídica entre homens e mulheres no 

casamento e na família 

 Os artigos que obrigam ao reconhecimento da igualdade jurídica entre homens 

e mulheres merecem particular atenção, pois os artigos 15 e 16, ao lado dos artigos 2º 

e 9º12, foram os mais recorrentemente considerados “conflitantes com leis ou 

costumes nacionais, e, portanto, não-vinculantes” (GIERYCZ, 2006), e por isso foram 

objeto de reserva por muitos dos países signatários, o que significa dizer que, embora 

tenham se comprometido internacionalmente a cumprir a Convenção em seu 

território, recusaram-se a fazê-lo em relação a estes artigos. 

 

 O artigo 15 determina o reconhecimento “à mulher a igualdade com o homem 

perante a lei” 13, conferindo-lhe idêntica capacidade jurídica. Esta capacidade jurídica, 

por sua vez, é relacionada aos direitos de “firmar contratos e administrar bens”, o que 

mais uma vez implica que as regras da Convenção foram pensadas para um contexto 

social em que exista liberdade de contratar e direito a ter bens de sua propriedade, ou 

seja, para o modo de produção capitalista. 
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 O artigo 16 talvez seja o mais polêmico da Convenção, não somente pelo 

elevado número de reservas que lhe foi feito, mas também por delinear um estilo de 

vida que mostra o quanto o exercício dos direitos das mulheres ainda se vincula às 

relações conjugais e familiares, mesmo em se pensando sistemas culturais que 

entendem este modelo como um símbolo de liberdade e de pleno exercício de 

direitos. Por estas razões, segue aqui transcrito na íntegra: 

Artigo 16º 
 
1. Os Estados Partes adotarão todas as medidas necessárias para eliminar a discriminação 
contra as mulheres em todos os assuntos relativos ao casamento e às relações familiares e, em 
particular, assegurarão, com base na igualdade entre homens e mulheres: 
 
a) o mesmo direito de contrair matrimônio; 
 
b) o mesmo direito de escolher livremente o cônjuge e de contrair matrimônio apenas se essa 
for sua livre e espontânea vontade; 
 
c) os mesmos direitos e responsabilidades durante o casamento e quando da sua dissolução; 
 
d) os mesmos direitos e responsabilidades como pais, seja qual for seu estado civil, em 
assuntos pertinentes aos filhos. Em todos os casos, os interesses dos filhos merecerão 
consideração primordial; 

e) os mesmos direitos de decidir livre e responsavelmente sobre o número de filhos e o 
intervalo entre os nascimentos e de ter acesso à informação, à educação e aos meios 
necessários que lhe permitam exercer esses direitos; 
 
f) os mesmos direitos e responsabilidades no que se refere à tutela, curatela, guarda e adoção 
dos filhos, ou instituições análogas, quando esses conceitos existirem na legislação nacional. Em 
todos os casos, os interesses dos filhos merecerão consideração primordial; 
 
g) os mesmos direitos pessoais como marido e mulher, inclusive no que diz respeito à escolha do 
sobrenome, profissão e ocupação; 
 
h) os mesmos direitos a ambos os cônjuges em matéria de propriedade, aquisição, gestão, 
administração, gozo e disposição dos bens, tanto a título gratuito quanto a título oneroso. 
 
2. O noivado e o casamento de crianças não terão efeito legal e todas as medidas necessárias, 
inclusive de caráter legislativo, serão tomadas para estabelecer uma idade mínima para o 
casamento e para tornar obrigatória a inscrição dos casamentos em registro oficial. 

(destaques meus) 

 

 O primeiro aspecto a ser sublinhado diz respeito ao direito de contrair 

matrimônio e de escolher livremente o cônjuge: a considerar o extenso rol de 

previsões relativas aos filhos, não é demais presumir que somente se inclui no conceito 

de casamento utilizado pela Convenção o casamento heterossexual com finalidade 



reprodutiva, não estando contempladas quaisquer outras opções de conjugalidade que 

não a de família nuclear e monogâmica, ou mesmo modelos em que se prevejam os 

direitos de ser solteira. 

 No mesmo sentido, em relação aos filhos, permanece insistentemente a 

previsão de prioridade dos interesses dos filhos “em todos os casos”, e os direitos são 

destinados a permitir a mulher decidir quantos filhos quer ter, e em que intervalo: a 

Convenção mais uma vez se omite quanto o direito ao aborto ou mesmo o direito a 

não ter filhos. 

 Interessante notar, ainda, a disposição referente ao casamento de crianças, 

mais uma vez associando de forma absolutamente naturalizada crianças e mulheres. 

2.3.5. Quem é, afinal, a “mulher-convencional”? 

 Os direitos pelos quais se lutam em movimentos sociais devem-se presumir 

como almejados pelo sujeito defendido pelo movimento. Desta forma, por meio dos 

direitos demandados é possível traçar um perfil deste sujeito. 

 Diante da leitura crítica dos direitos que a Convenção para Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra a Mulher pretende assegurar às mulheres por meio 

de imposição de obrigações aos Estados-Partes, é possível afirmar que a “mulher-

convencional” quer ter direito a decidir sobre seu casamento com um homem e sobre 

a constituição de sua família com ele, bem como quer trabalhar fora de casa se assim o 

desejar, desde que asseguradas todas as condições para que possa exercer 

plenamente a maternidade – afinal, o interesse dos filhos deve ser primordial. 

 

3. O discurso dos Direitos Humanos como fator de construção da “mulher 

convencional” como sujeito 

 Para refletir sobre as relações existentes entre aparato jurídico-normativo e 

sujeito de direitos, é útil recorrer ao pensamento de Michel Foucault a respeito das 

relações entre sujeito e poder, pois a problemática do sujeito é um tema recorrente na 



obra do filósofo francês, e especialmente como este sujeito se constitui nas relações 

de poder. (FONSECA, 2011). 

 Para Foucault, o sujeito não é um dado, mas um construído (FONSECA, 2011) a 

partir de formações discursivas, o que significa dizer que, para o autor, não existe um 

sujeito transcendente, preexistente ou psicológico que se manifesta por meio de um 

discurso, mas sim é formado e identificado por práticas discursivas (FONSECA, 2011). 

Este processo pode ser descrito, ainda que muito superficialmente em razão dos 

objetivos temáticos deste trabalho, da seguinte forma: o indivíduo é um ente 

submetido a práticas de objetivação (que tendem a fazer do homem um objeto e é o 

que Foucault denominará práticas disciplinares) e de subjetivação (que são aquelas 

forjadoras da identidade), que concorrem conjuntamente. Tais práticas transformam 

este indivíduo em um ser preso a uma identidade que lhe é atribuída por meio dos 

processos de subjetivação que, somados aos processos de objetivação, constroem o 

indivíduo moderno: a um só tempo, um objeto dócil e útil, e um sujeito construído 

pelas práticas discursivas hegemônicas. Estes processos aprisionam o sujeito a 

complexas relações de poder, apoiadas principalmente modelos jurídicos e 

institucionais, especialmente para se verificar a legitimidade do poder (FONSECA, 

2011). O sujeito é constituído ao ser nomeado e o que nomeia é o discurso do poder: o 

poder não reprime, mas constrói.  

 Assim, o poder é descrito no pensamento foucaultiano como uma situação 

estratégica de correlação de forças, em que relações desiguais são travadas com 

mobilidade de posições, sem, contudo depender de decisões individuais. Neste 

sentido, não se fala em dominantes e dominados, pois estas fronteiras não são tão 

definidas, e, desta forma, aquilo que é hegemônico está sempre em constante 

negociação. 

 Por isso é importante notar que na obra de Foucault o poder se caracteriza por 

ser difuso e capilarizado nas relações sociais: “o poder em si não existiria, mas sim 

feixes de relações de poder, de relações de forças” e “mais se exerce do que se possui” 

(FONSECA, 2011). Este “poder exercido” é denominado por Foucault de biopoder 

(FOUCAULT, 2012), pois no recorte temporal da modernidade em que se localiza sua 



obra, o poder mais se destina a gerir a vida do que determinar a morte: “Com isso, o 

direito de morte tenderá a ser deslocar ou, pelo menos, a se apoiar nas exigências de 

um poder que gere a vida e a se ordenar em função de seus reclamos” (FOUCAULT, 

2012). Em outras palavras, a partir da Modernidade, o poder passa a ser exercido por 

meio da regulamentação e normatização das diversas esferas da vida cotidiana, que 

passa a ser conduzida mais por determinações de dever fazer que por proibições de 

fazer. 

 Por este motivo, o pensamento foucaultiano não se dedica a formular uma 

definição geral de poder, mas sim observa estes vários feixes de relações de poder em 

domínios específicos, estabelecendo ligações entre formas de resistência aos 

diferentes tipos de poder exercidos nos diferentes tipos de cotidianos (FONSECA, 

2011). Um destes domínios específicos nos quais Foucault analisou as relações de 

poder é a sexualidade. Em História da Sexualidade, ele trata da questão do discurso 

que constrói a sexualidade, que é, para o autor, antes de uma causa, um efeito que se 

constrói a partir de relações de poder. Este efeito é observado a partir das 

transformações históricas nas práticas sexuais: até o século XVIII, o principal foco de 

regulamentação sexual era o sexo entre os cônjuges, prática que estabelecia a linha 

divisória entre o lícito e o ilícito em matéria de sexo. Tanto é assim que, de acordo com 

Foucault, não havia então “distinção nítida entre as infrações às regras das alianças e 

os desvios em relação à genitalidade. Romper as leis do casamento ou procurar 

prazeres estranhos mereciam de qualquer modo, condenação.” (FOUCAULT, 2012) 

 É no momento histórico de transição para a Modernidade entre os séculos XVII 

e XVIII que Foucault observa que, concomitantemente ao fortalecimento da sociedade 

burguesa inicia-se uma época de repressão, a partir da qual “denominar o sexo (...) 

seria mais difícil e custoso” (FOUCAULT, 2012). 

 A hipótese posta em História da Sexualidade é de que, a partir do século XVIII, a 

colocação do sexo em discurso gerou um processo, a um só tempo, de incitação e de 

controle: impõe-se falar sobre sexo, mas define-se quem fala e que pontos de vista são 

adequados. O sexo torna-se foco de disputa política porque se articula com dois eixos 

caros ao biopoder: as disciplinas do corpo e a regulação da população. Este modelo 



consiste em definir eixos de normalidade centrados nas relações mulher/marido e 

pais/filhos, produzindo, neste mesmo contexto discursivo, as práticas sexuais 

consideradas anormais. Com a explosão discursiva, segundo observa Foucault, o foco 

na monogamia heterossexual (considerada adequada e correta, e portanto sem tanta 

necessidade de se falar a respeito) diminui, aumentado nas ditas “sexualidades 

periféricas”, sobre as quais se exerce o poder por meio do controle – e, principalmente 

do controle da medicina, por meio da categorização das sexualidades periféricas como 

doenças e sua consequente medicalização (FOUCAULT, 2012). 

 Retomando-se a leitura da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher sob a óptica foucaultiana, torna-se nítido qual é o 

sujeito produzido pelo discurso do feminismo de 2ª geração simbolizado pelo 

documento da ONU: A Convenção mantém o normal – ou o convencional. A mulher 

normal (ou convencional) é mãe, casada, e heterossexual, em um contexto em que a 

definição da norma do desenvolvimento sexual é elaborada em torno da genitalidade e 

da reprodução. Seus direitos são formulados a partir da possibilidade de escolha de 

um marido, de quantos filhos vai ter, e se quer trabalhar, tudo isso tendo em vista ser 

ela, a mulher, a base da família e da sociedade. Em outras palavras, a mulher-

convencional tem direito ao “normal” de uma mulher: querer casar com um homem, 

querer ser mãe, querer sair do âmbito doméstico (já que, por pressuposição, é 

sustentada, e o trabalho é um anseio pessoal, e não uma necessidade econômica).  

 Embora enquanto documento jurídico não seja um instrumento regulador de 

condutas individuais (como ocorre, por exemplo, com leis penais e civis), mas sim 

criador de deveres aos Estados (ao prever e positivar direitos à “mulher-convencional” 

definida por ela), a Convenção determina indiretamente como deve ser a vida das 

mulheres pelos direitos que em tese lhes interessam. Os dispositivos de poder são 

articulados diretamente ao corpo, e a vida se torna alvo das tecnologias de poder, e 

por isso o exame da Convenção à luz de Foucault é altamente ilustrativo da ideia do 

poder produtor de sujeitos: a ONU, composta pelas grandes potências políticas 

internacionais, produz por meio da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher a mulher que tem direito a ter direitos, construída de 

forma controlada e normatizada.  



 Não se pretende com esse argumento retirar a importância da conquista dos 

direitos de escolher com quem se casar, quantos filhos se deseja ter, ou ainda dos 

direitos trabalhistas específicos das mulheres que são mães. Porém, estes direitos só 

fazem sentido em um universo cultural em que essas vontades sejam pressuposições - 

ou imposições.  

 

4. A construção da mulher como sujeito de direitos enquanto estratégia de militância 

e seus problemas 

 Como mencionado anteriormente, a segunda onda do feminismo caracterizou-

se por conferir argumentos teóricos à militância, elaborando-se várias versões para a 

distinção entre sexo e gênero e assim desnaturalizar situações sociais que, em 

verdade, tratavam-se de construções culturais. Buscou-se justificar academicamente 

que a opressão das mulheres por homens seria um fenômeno universal, na tentativa 

de criar uma empatia entre todas as pessoas nascidas do sexo feminino como 

estratégia política, reafirmando ainda que entre elas haveria a função reprodutiva 

como denominador comum e transcendente a questões de raça, classe, origem ou 

etnia. 

 Não obstante os propósitos emancipatórios da pretensão universalizante do 

termo womanhood cunhado pelo feminismo radical (PISCITELLI, 2002), o conceito 

tinha, em verdade, um recorte social bastante definido. No dizer de Adriana Piscitelli: 

 

Os conceitos fundamentais da teoria feminista deste período devem ser entendidos 
pensando que a visão hegemônica na teoria feminista era da perspectiva das mulheres 
brancas de classe média. A categoria “mulher” era implicitamente associada a “mulher 

branca”, o que será seriamente contestado mais tarde (PISCITELLI, 2002). 

  

 Esta colocação permite o seguinte questionamento: ser capaz de gestar, parir e 

amamentar (fato biológico que, em princípio, é comum a todas as pessoas do sexo 

feminino) é uma característica significativa o suficiente para estabelecer estas relações 

de empatia, solidariedade e empoderamento pelo compartilhamento de valores e 



objetivos? Ou, ao contrário, a womanhood construída pelo feminismo exclui mulheres 

que vivam realidades diferentes daquela preconizada para o sujeito de direitos 

abstrato deste feminismo?   

 Como já visto, a partir da década de 1990, autores começam a questionar as 

conquistas e insucessos do feminismo das duas décadas anteriores, analisando 

criticamente as estratégias do movimento e suas implicações, e mais especificamente 

como o discurso do feminismo, especialmente o jurídico – esfera onde se inclui a 

Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher – 

produz o sujeito mulher. 

 Uma das críticas mais notáveis neste tema talvez tenha sido Judith Butler. Em 

Problemas de Gênero, por meio da desconstrução do conceito de gênero que é a base 

da teoria feminista, a autora problematiza a presunção da teoria feminista de conferir 

uma identidade definida e única às mulheres, e questiona se, de fato, a formulação de 

um conceito fechado de gênero é imprescindível à militância feminista (BUTLER,2003). 

Gênero, para Judith Butler, mais do que a manifestação cultural do sexo, inclui a 

questão da mente e do corpo e relaciona o conceito de performance à construção do 

gênero, descrita pela autora como espécie de imitação persistente de gestos 

significantes mediante os quais o gênero se estabelece e passa como real 

(BUTLER,2003). Para ela, a busca da estabilidade binária característica da concepção 

dos gêneros feminino/masculino como opostos, ou complementares, ou inversos, gera 

restrições ao próprio movimento feminista, pois estas categorias são forçosamente 

trabalhadas em um contexto de heterossexualidade compulsória (BUTLER,2003). 

 Ao afirmar que o sujeito se constitui a todo tempo14 em um processo 

inacabável, Butler procura estabelecer uma ruptura pós-estruturalista em relação às 

oposições binárias estruturais que subjugam a ambiguidade (RODRIGUES, 2005).  Em 

se considerando que, na visão de Butler (2003) o gênero é um fenômeno inconstante e 

contextual, a tentativa de se adotar a categoria gênero em substituição à categoria 

mulher gera uma instabilidade política nesse sentido – e, aliás, é interessante notar 

que a Convenção internacional aqui em estudo tem por escopo eliminar a 
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discriminação contra a mulher, e não a discriminação de gênero. No dizer de Butler, há 

pouca concordância sobre o que é ser mulher, e, desta forma, como constituir um 

sujeito que abranja tantas subjetividades, construídas por tantos discursos diferentes? 

 Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que 
esse alguém é; o termo não logra ser exaustivo, não porque os 
traços predefinidos de gênero da “pessoa” transcendam a 
parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero nem 
sempre se constituiu de maneira coerente ou consistente nos 
diferentes contextos históricos, e porque o gênero estabelece 
interseções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais 
e regionais de identidades discursivamente constituídas. Resulta 
que se tornou impossível separar a noção de “gênero” das 
intersecções política e culturais em que invariavelmente ela é 
produzida e mantida.  

(BUTLER,2003) 

 

 Assim, não é possível falar na categoria “a mulher”, ou “as mulheres”, nem 

tampouco “gênero feminino”, pois não se tratam de categorias estáveis. A tentativa de 

se obter estabilidade pela construção de um sujeito – notadamente quando isso se dá 

por um modelo jurídico-normativo – acarreta, a um só tempo, dois problemas: exclui 

quem não se enquadra no modelo de sujeito produzido pela norma, e obriga quem se 

enquadra a conviver com as limitações do modelo imposto pelo discurso hegemônico: 

Pode ser que o problema seja ainda mais sério. Seria a construção da categoria 

das mulheres como sujeito coerente estável uma regulação e reificação 

inconsciente das relações de gênero? E não seria essa reificação precisamente 

o contrário dos objetivos feministas? Em que medida a categoria das mulheres 

só alcança estabilidade e coerência no contexto da matriz heterossexual? 

(BUTLER, 2003) 

 

 E como repensar o feminismo e os direitos da(s) mulher(es) a partir desta 

análise? Ou, nas próprias palavras de Judith Butler, “que possibilidades políticas são 

consequência de uma crítica radical das categorias de identidade?” (BUTLER, 2003) 

5. Reflexões 



 A partir desta problematização, Judith Butler questiona se há necessidade de se 

fixar uma identidade para fins políticos, uma vez que, do contrário, sempre existirá o 

risco de politização da formação da identidade, o que essencializa e constrange o 

próprio sujeito que o movimento pretende emancipar. Em outras palavras, para ela, a 

tentativa de definir os sujeitos para libertá-los deve ser questionada, procurando-se 

novas formas de se fazer este tipo de política:  

Se a noção estável de gênero dá mostras de não mais servir como premissa 
básica da política feminista, talvez um novo tipo de política feminista seja 
agora desejável para contestar as próprias reificações do gênero e a identidade 
– isto é, uma política feminista que tome a construção variável da identidade 
como um pré-requisito metodológico e normativo, senão cmo um objetivo 

político. (BUTLER, 2003) 

 Uma conclusão possível é pensar o quanto a pretensão de se universalizar os 

Direitos Humanos pode trazer o risco potencial de essencializar seus sujeitos de 

direitos, construindo estereótipos aos quais se garantirá a titularidade de tais direitos, 

enquanto excluem de seu pretenso âmbito de proteção os indivíduos inadequados ao 

modelo hegemônico eleito. E avançando um pouco mais além: se a mulher sujeito dos 

direitos previstos na Convenção corresponde a um determinado padrão hegemônico, é 

possível considerar este documento como um instrumento reprodutor e mantenedor 

exatamente de uma estrutura vigente de assimetria de poder entre homens e 

mulheres, já que estas, como demonstrado, são permanentemente pensadas apenas 

em associação conjugal e/ou familiar com homens. 

 A Convenção da Mulher resta caracterizada por este paradoxo: a partir do 

sujeito constituído pela fala do poder (aqui exercido pelos países componentes da 

ONU) que “assegura” direitos, na verdade se reproduz uma estrutura de hegemonia de 

homens sobre mulheres, em razão dos direitos que são assegurados: direito de casar, 

direito de ser mãe, direito de trabalhar. 

 Ademais, esta presunção política de uma base universal do feminismo é 

formada partindo-se do pressuposto de uma identidade supostamente existente em 

diferentes culturas e épocas, na tentativa de transformar a opressão patriarcal em um 

fenômeno igualmente universal, conduzindo até mesmo à instrumentalização de 

culturas não ocidentais para confirmação de valores do Ocidente (BUTLER, 2003). Esta 



ideia vai ao encontro da existência de tantas reservas feitas à Convenção: isto se deve 

mais ao fato de os países negarem a igualdade de condições às mulheres ou às  

múltiplas recusas de mulheres em aceitar a categoria que o documento lhes impinge? 

Em outras palavras, os Estados que recusam a igualdade às mulheres o fazem em razão 

do que, sob o olhar do Ocidente, é uma estrutura hierárquica das relações de gênero 

ou em decorrência de aquele conceito de “mulher” não fazer sentido em suas 

cosmologias? 

 A “mulher-convencional” enquanto sujeito constituído pela Convenção para 

Eliminação de Toda Forma de Discriminação contra a Mulher produz, paradoxalmente, 

ao menos duas discriminações: a primeira quando exclui mulheres que vivam em 

Estados-partes cujas realidades culturais sejam incompatíveis com o modelo de sujeito 

apresentado pelo documento; e a segunda quando impõe um estilo de vida às 

mulheres habitantes dos Estados-partes em que este mesmo modelo seja hegemônico. 

Para ser a mulher que tem direito a ter direitos, a “mulher-convencional” deve ser a 

mulher “normal”: a inadequação representada por todas as mulheres que não adotem 

o estilo de vida da mulher heterossexual, casada, mãe e que trabalha para satisfazer-se 

pessoalmente as coloca fora da norma – e, por consequência, do direito a ter direitos. 


