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O 8 de março, Dia Internacional da Mulher, serve de reflexão sobre os
graves problemas de gênero que persistem em todo o mundo, mas também
celebra as muitas conquistas femininas ao longo dos anos.

A ideia de haver uma data dedicada às mulheres surgiu em 1910, proposta
pela sindicalista alemã Clara Zetkin. O dia, entretanto, só foi fixado
quando, em 8 março de 1917, um grupo de mulheres realizou uma grande
manifestação em Petrogrado (atual São Petersburgo), na Rússia. Elas
reivindicavam melhores condições de vida e trabalho e a retirada do país da
Primeira Guerra Mundial.

Clara Zetkin participa de comício - Le Monde

https://autonomialiteraria.com.br/conheca-clara-zetkin-a-feminista-antifascista-que-impulsionou-o-dia-internacional-da-mulher/


Muitos acontecimentos precedentes, no entanto, relacionados sobretudo a
condições degradantes de trabalho, culminaram com a fixação da data. Um
dos fatos mais marcantes foi o incêndio que atingiu a fábrica de roupas
Triangle Shirtwaist, nos Estados Unidos, em 25 de março de 1911. Foi o
mais mortal acidente industrial da cidade de Nova York, que matou 146
pessoas - 23 homens e 123 mulheres. Quem estava no prédio teve pouca
chance contra o fogo, pois as saídas estavam trancadas. A prática de fechar
as portas das oficinas, para impedir a saída para pausas durante o turno, era
uma das ações abusivas contra as trabalhadoras.

 
Mulheres em fábrica têxtil na década de 1920, nos EUA  e Manifestação de mulheres por mais direitos 

wikipedia creative commons
 

O noticiário também revelou as péssimas condições de trabalho das vítimas.
Cargas horárias extenuantes, que podiam chegar a mais de 16 horas diárias,
salários baixos e locais insalubres eram fatos da dura realidade vivida pelas
operárias.

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-tragedia-triangle-waist-mulheres.phtml


Popular entre os países comunistas, o
Dia Internacional da Mulher só se
popularizou no Ocidente a partir de
1977, ano em que a Organização das
Nações Unidas (ONU) reconheceu
formalmente a data.

Na edição de 2021, o “Hoje é Dia D”
contou a história das servidoras e
magistradas pioneiras da Justiça
Federal no Paraná e das primeiras
parlamentares brasileiras, a história
do voto feminino no Brasil, e
demonstrou a abordagem à mulher
em cinco processos históricos da Sala
da Memória. Quer relembrar? É só
clicar aqui: Hoje é Dia D - Dia
Internacional da Mulher, 2021. 

 
Passeata de mulheres na década de 1970 
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Veja também: 

Onze fotos simbólicas de
mulheres sem medo
lutando por seus direitos

https://www.jfpr.jus.br/wp-content/uploads/2021/04/8-de-marco-Dia-Internacional-da-Mulher.pdf
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/14/album/1468530719_843440.html#foto_gal_1


Neste ano, em que se comemora o Bicentenário da Independência do
Brasil, vamos abordar nesta edição a participação importante de quatro
mulheres no processo de emancipação de nosso país da Coroa Portuguesa. 

Também neste número, conversamos com a Juíza Federal Tani Maria
Würster, titular da 3ª Vara Federal de Ponta Grossa, e Presidente da
Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do
Assédio Sexual na Seção Judiciária do Paraná sobre as políticas do
Poder Judiciário, da Justiça Federal da 4ª Região e da JFPR para promover a
igualdade de gênero, a dignidade da pessoa humana, e a proibição de todas
as formas de discriminação nas instituições judiciárias.

https://www.youtube.com/watch?v=3Ei40dnwiMQ
https://www.jfpr.jus.br/noticias/jf-cria-comissao-para-enfrentamento-de-assedio/


I ndependênc i a
do  B r a s i l :

 
Heroínas da independência - wikipedia creative commons

 

as mulheres também fizeram 
parte desta História



Em 2022, o Brasil comemora 200 anos de Independência de Portugal,
processo este que já contamos no “Hoje é Dia D” de 7 de setembro de
2021. Naquele número, inclusive, destacamos o papel fundamental da
Imperatriz Maria Leopoldina neste evento marcante de nossa História.
Mas além dela, outras mulheres se destacaram na luta pela
emancipação política e econômica do Brasil. Afinal, nem só de “Dons
Pedros” e “Josés Bonifácios” esta história é feita! Vamos conhecer quatro
destas incríveis mulheres?

JOANA ANGÉLICA DE JESUS

A sóror Joana Angélica de Jesus foi a primeira heroína e mártir da
independência. Já com 60 anos e pela segunda vez na direção do
Convento da Lapa, em Salvador/BA, a religiosa tentou impedir a entrada
de soldados portugueses no Convento. Eles estavam em busca de armas
e militares brasileiros. Joana foi ferida e morreu em fevereiro de 1822. Na
época, o assassinato da religiosa serviu como um dos estopins para o
início da revolta dos brasileiros contra os portugueses na Bahia.

Anonymous picture -
martyrdom of the nun
Joanna Angélica, in 1821 -
Convento da Lapa, Bahia

https://www.jfpr.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/7-de-setembro-Dia-da-Independencia-do-Brasil.pdf


Nascida na capital da Província da Bahia, no dia 12 de dezembro de 1761,
Joana Angélica era filha de João Tavares de Almeida e Catarina Maria da
Silva, membros de uma família abastada da região. Aos 20 anos, ela
entrou para a vida religiosa, ingressando na Ordem das Reformadas de
Nossa Senhora da Conceição. Com o passar do tempo, exerceu os cargos
de escrivã, mestra das noviças, vigária e, por fim, abadessa no ano de
1815. Era uma mulher conhecida por sua virtude e religiosidade, sendo
admirada pela população residente nas cercanias do convento da Lapa.
Quando os eventos decorrentes do dia do Fico (como ficou conhecido o
9 de janeiro de 1822) começaram a agitar os ânimos dos representantes
das Cortes no Brasil, tropas portuguesas estabelecidas em Salvador
passaram a saquear diversos lugares, praticando roubos e assassinatos.

Mausoléu da Sóror Maria Angélica, no Convento da Lapa,
Bahia - wikipedia creative commons



No dia 20 de fevereiro de 1822, ao meio-dia, eles se dirigiram para os
portões de ferro do convento da Lapa. Preocupada com a integridade
das irmãs, a abadessa se colocou como obstáculo entre elas e as tropas
de Madeira, dando assim tempo para que as religiosas conseguissem
fugir pelo fundo. “Para trás, bandidos. Respeitem a casa de Deus. Recuai.
Só penetrareis nesta casa passando por sobre meu cadáver”, teria dito a
abadessa aos sodados, segundo relatos. Infelizmente, nem o seu status
de Sóror, ou fato de ser uma mulher de 60 anos, protegeram Joana
Angélica de um assassinato terrível, por golpes de baionetas, ocorrido
em frente ao convento.

MARIA FELIPA DE OLIVEIRA

As batalhas pela independência do Brasil na Bahia duraram um ano e
sete dias, entre 25 de junho de 1822 e 2 de julho de 1823.



Maria Felipa, marisqueira da Ilha de Itaparica, liderou cerca de 200
mulheres negras e índios tupinambás e tapuias contra os portugueses
que atacaram a Ilha a partir de 1822. Numa das batalhas, em 7 de janeiro
de 1823, o grupo de Maria Felipa queimou 40 embarcações portuguesas
que estavam próximas à costa.

Segundo historiadores, Maria Felipa e seu grupo de mulheres seduziam
os portugueses, fazendo com que ficassem embriagados e depois os
atacavam com “cansanção”, fazendo-os desmaiar. A erva cansanção é
uma espécie de urtiga extremamente tóxica, que causa queimaduras e
dores lancinantes. 

A “tática da superstição” também foi usada por mulheres de Saubara,
região de Santo Amaro da Purificação. Elas se fantasiavam para assustar
os soldados e, assim, poder levar comida aos maridos independentistas,
nos esconderijos onde se alojavam. Por conta disso, ficaram conhecidas
como “caretas do mingau”.

À noite elas se vestiam de “careta”, fantasiando-se de “almas”, cobrindo-
se com lençóis, assustando os portugueses, que fugiam. Assim, elas
conseguiam chegar aos esconderijos onde estavam os maridos, levando
medicamentos e comida.

MARIA QUITÉRIA DE JESUS MEDEIROS

Ao fugir de casa para lutar pela Bahia, Maria Quitéria de Jesus Medeiros
se tornou uma das principais personagens da independência. Com
grande habilidade no manejo de armas e parente de militares, Maria
Quitéria usou uniforme de seu cunhado, fingiu-se de homem e passou a
se autodenominar Soldado Medeiros, participando em inúmeros
combates pela consolidação da independência na cidade de
Salvador/BA. Lutou como soldado no batalhão conhecido como
“Voluntários do Príncipe D. Pedro”, vulgo “Periquitos”, por causa da cor
verde de suas fardas. 



Maria Quitéria de Jesus Medeiros. Domenico
Failutti (1920). Acervo do Museu Paulista. Fonte
Wikipedia

Nascida em 1792, Maria Quitéria
era natural de São José das
Itapororocas, antiga Freguesia
de Nossa Senhora do Porto da
Cachoeira, atual município de
Feira de Santana, e vivia na
fazenda da família de
ascendência portuguesa. Aos
nove anos perdeu a mãe e
certamente estava descontente
com o papel doméstico.
Quando o Conselho Interino do
Governo da Província da Bahia,
estabelecido em Cachoeira,
começou a recrutar soldados
voluntários para lutar contra os
portugueses, ela se alistou com
o nome de seu cunhado, José
Medeiros, e em seguida partiu
com as tropas. Apesar de sua
identidade ter sido descoberta,
Maria Quitéria se manteve no
exército e lutou até a expulsão
das tropas inimigas, em 2 de
julho de 1823.

Assim que a história dessa “Joana d’Arc brasileira” chegou aos ouvidos de D.
Pedro I, o imperador ficou impressionado pelo seu exemplo de coragem e a
convidou à corte, onde foi condecorada com a Ordem do Cruzeiro.

Os relatos biográficos apontam que Maria Quitéria morreu sozinha, em sua
cidade natal e em condições financeiras delicadas. Ela se casou e teve uma
filha, cujo paradeiro é desconhecido. Seu pai nunca a perdoou por ter
participado da guerra, apesar de ela ter sido tratada como heroína em seu
retorno das lutas independentistas. Em 1953, data que marcou o centenário de
morte de Quitéria, seu nome foi trazido à baila em uma série de homenagens
dentro das Forças Armadas. Em junho daquele ano, Getúlio Vargas
determinou a construção de uma estátua de bronze em Salvador, com cerca
de 1,60 m de altura, localizada ainda hoje no Largo da Soledade, no centro
histórico da capital baiana. 



O monumento em
homenagem à Maria
Quitéria, no centro
histórico de Salvador -
Brasil Escola

No início de 1954, o Exército criou a Comenda Maria Quitéria, uma
medalha em homenagem ao seu centenário. Alguns pesquisadores
apontam o fato de que, a partir daquele momento, Quitéria foi alçada a
um papel de destaque dentro da corporação.

Atualmente, quase 34 mil mulheres integram as Forças Armadas,
segundo dados do Ministério da Defesa, divulgados em março do ano
passado. A parcela feminina representa menos de 10% do contingente
militar total do país (em torno de 350 mil). Apesar do avanço nos últimos
anos, pesquisadores afirmam que o cenário ainda não é inclusivo.

 

Para saber mais: 
 

Quem foi Maria Quitéria,

mulher que se vestiu de

homem para lutar na

Independência do Brasil

https://www.uol.com.br/universa/noticias/bbc/2022/01/22/quem-foi-maria-quiteria-mulher-que-se-vestiu-de-homem-para-lutar-na-independencia-do-brasil.htm


Em 1822, durante a viagem de D. Pedro I a São Paulo, a então Princesa
Maria Leopoldina permanece no Palácio Imperial, ocupa o cargo de
Regente e, no dia 2 de setembro, assina o decreto da independência. O
documento é enviado, então, acompanhado de uma carta a Dom Pedro,
que declara a Independência no dia 7 de setembro. Sendo assim, a
Imperatriz Maria Leopoldina foi a responsável pela assinatura do decreto
de independência e a primeira mulher a exercer o cargo de mandatária
do governo brasileiro, mesmo que interinamente.

A IMPERATRIZ MARIA LEOPOLDINA

https://www.ebiografia.com/maria_leopoldina_da_austria/


No dia 2 de setembro de 1822, a princesa presidiu uma sessão
do Conselho de Estado e, após ouvir atentamente a opinião
dos ministros sobre os insultos feitos pelas Cortes portuguesas
ao seu marido, ela e seus conselheiros concluíram que o atual
estado de vassalagem do Brasil para com a antiga metrópole
era insustentável e deliberaram pela emancipação política do
país. Em seguida, Leopoldina pegou papel e pena e escreveu a
seguinte carta a D. Pedro:

A Princesa Maria Leopoldina assina o Decreto de Independência do Brasil - Revista Galileu

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maria_Leopoldina_regent.jpg


Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no paço há revolucionários.

Até oficiais das tropas são revolucionários. As Cortes Portuguesas

ordenam vossa partida imediata, ameaçam-vos e humilham-vos. O

Conselho de Estado aconselha-vos para ficar. Meu coração de mulher e

de esposa prevê desgraças, se partirmos agora para Lisboa. Sabemos bem

o que tem sofrido nossos pais. O rei e a rainha de Portugal não são mais

reis, não governam mais, são governados pelo despotismo das Cortes que

perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. Chamberlain*

vos contará tudo o que sucede em Lisboa. O Brasil será em vossas mãos

um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio

ou sem o vosso apoio ele fará a sua separação. O pomo está maduro, colhei-

o já, senão apodrece. Ainda é tempo de ouvirdes o conselho de um sábio

que conheceu todas as cortes da Europa, que, além de vosso ministro fiel, é o

maior de vossos amigos. Ouvi o conselho de vosso ministro, se não quiserdes

ouvir o de vossa amiga. Pedro, o momento é o mais importante de vossa

vida. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois.

Tereis o apoio do Brasil inteiro e, contra a vontade do povo brasileiro, os

soldados portugueses que aqui estão nada podem fazer. Leopoldina

 
* Henry Chamberlain, encarregado de negócios da Inglaterra e cônsul-geral no Rio de Janeiro. 



O correio chegou a São Paulo no dia 7 de setembro
de 1822 e encontrou o príncipe na região onde hoje
se localiza o bairro do Ipiranga. Após a leitura da
carta de sua esposa, e outra de José Bonifácio, D.
Pedro tomou a decisão histórica de romper os laços
que ligavam o Brasil a Portugal. Porém, uma
independência não se faz de um dia para o outro. O
processo de reconhecimento interno e externo da
emancipação se arrastou por mais de três anos e
envolveu muito trabalho diplomático e lutas.
Tampouco a atuação política de Leopoldina se
limitou ao planejamento e execução do processo de
independência. Após o 7 de setembro, ela agiu como
defensora diplomática da causa brasileira junto ao
seu pai, o Imperador da Áustria Francisco I.
Definindo-se como “brasileira de coração”, ela lhe
disse em uma carta datada de 6 de abril de 1823 que
era seu “dever fazer o papel de intercessora do nobre
povo brasileiro, pois todos nós lhe devemos algo; nas
circunstâncias mais críticas este povo fez os maiores
sacrifícios, que demonstram amor à pátria, para
proteger sua unidade e poder real”.

 
Obra Independência ou Morte, Pedro Américo, Museu Paulista - wikipedia creative commons

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Bonif%C3%A1cio_de_Andrada_e_Silva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_I_da_%C3%81ustria


Em 26 de julho de 2018, as
personagens acima destacadas
foram declaradas Heroínas da Pátria
Brasileira pela Lei Federal nº 13.697.

Fontes:

Câmara Municipal de Porto
Alegre/Procuradoria Especial da Mulher
Portal G1
Portal Rainhas Trágicas

Clique abaixo e saiba mais:

https://somenteboasnoticias.files.wordpress.com/2018/12/PISU.jpg
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13697.htm
https://procuradoriadamulher.camarapoa.rs.gov.br/?tag=participacao-das-mulheres-na-independencia-do-brasil
https://g1.globo.com/bahia/independencia-da-bahia/noticia/2015/06/historiador-destaca-acao-de-mulheres-na-independencia-do-brasil-na-bahia.html
https://rainhastragicas.com/2017/05/27/d-leopoldina-a-historia-nao-contada/




Em nível nacional, a Política Nacional de
Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual
e da Discriminação no Poder Judiciário foi
instituída pelo Conselho Nacional de
Justiça pela Resolução CNJ nº 351/2020, e
seu Comitê Nacional, estabelecido pela
Portaria CNJ nº 299/2020, é Coordenado
pela Conselheira Salise Monteiro
Sanchotene, também Desembargadora
Federal do TRF4.

O normativo também atende a
necessidade de implementação de
políticas que fortaleçam a igualdade de
gêneros, um dos 17 objetivos na Agenda
2030 da Organização das Nações
Unidas (ONU), da qual o Brasil é
signatário.

No dia 2 de junho de 2020, a JFPR criou a Comissão de Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual, em cumprimento à Resolução nº
66/2019 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que instituiu a política de
Prevenção e Combate ao Assédio Moral, do Assédio Sexual e de todas as formas de
discriminação.

A Resolução determinou a criação de Comissões em todas as Seções Judiciárias,
assim como no próprio TRF4, a quem competirá coordenar uma rede colaborativa e
promover o alinhamento das ações, as quais são regidas pelos princípios da
dignidade da pessoa humana, não discriminação e respeito à diversidade, gestão
participativa, transversalidade, e da construção de uma cultura de respeito mútuo e
igualdade de tratamento.

Desembargadora Federal e Conselheira do CNJ
Salise Monteiro Sanchotene - JFRS

https://atos.cnj.jus.br/files/compilado17360920210921614a1809242e1.pdf
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3643
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=10000003744946&id_orgao_publicacao=1
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DISCRIMINAÇÃO
CONTRA MULHERES E
MENINAS

ACABAR COM TODA
VIOLÊNCIA CONTRA E
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Esta edição conversou com a
Juíza Federal Tani Maria
Wurster, titular da 3ª Vara
Federal de Ponta Grossa,
Coordenadora da “Ajufe
Mulheres” (Comissão da
Associação dos Juízes
Federais do Brasil que trata
de questões de gênero) e
Presidente da Comissão de
Prevenção e Enfrentamento
do Assédio Moral e do
Assédio Sexual na Seção
Judiciária do Paraná, sobre
as políticas do Poder
Judiciário para promover a
igualdade de gênero, a
dignidade da pessoa humana,
e a proibição de todas as
formas de discriminação nas
instituições judiciárias.

 
A Juíza Federal Tani Maria Wurster -

André Coelho-Folhapress
 

https://www.jfpr.jus.br/noticias/jf-cria-comissao-para-enfrentamento-de-assedio/


HDD - A Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio
Moral e Sexual foi instituída há quase dois anos na JFPR. Do
ponto de vista das questões de gênero, qual a importância e
objetivos da Comissão? 

A Comissão de Prevenção e de
Enfrentamento do Assédio Moral
e do Assédio Sexual da Seção
Judiciária do Paraná – CPEA/SJPR,
foi instituída em cumprimento a
uma Política de Prevenção e
Enfrentamento do Assédio e da
Discriminação instituída pela
Resolução nº 66/2019 do
Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, a qual foi replicada pelo
Conselho Nacional de Justiça, pela
Resolução CNJ nº 351/2020.

Prevenir e enfrentar o assédio moral, o assédio sexual e a
discriminação constituem, portanto, uma política institucional de todo
o Poder Judiciário, o que torna as instituições e todos os seus
membros responsáveis individual e coletivamente por implementá-la.

“O gênero, o sexo, a orientação sexual, a identidade
e a expressão de gênero, que são critérios proibidos

de discriminação por disposição Constitucional,
podem ser mobilizados como veículos para a prática
do assédio, tanto moral, quanto sexual. Ou seja, as
características ou identidades pessoais podem ser

instrumentalizadas para discriminar, humilhar,
constranger, difamar ou excluir.”

 

https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=10000003744946&id_orgao_publicacao=1
https://atos.cnj.jus.br/files/compilado17360920210921614a1809242e1.pdf


O objetivo da política é promover o trabalho digno, saudável e
seguro no âmbito do Poder Judiciário. O assédio é oposto disso. É
um processo contínuo e reiterado de condutas abusivas que,
independentemente de intencionalidade, atentam contra a
integridade, identidade e dignidade humana do trabalhador (art. 2º
Resolução TRF4 nº 66/2019). Ele pode ser praticado por diversas
formas, intencionais ou não, expressas ou implícitas, individuais,
coletivas ou institucionais.

 
Cartaz assédio sexual – Universidade de Goiás

 



Nesse contexto, o gênero, o sexo, a orientação sexual, a identidade
e a expressão de gênero, que são critérios proibidos de
discriminação por disposição Constitucional, podem ser
mobilizados como veículos para a prática do assédio, tanto moral,
quanto sexual. Ou seja, as características ou identidades pessoais
podem ser instrumentalizadas para discriminar, humilhar,
constranger, difamar ou excluir. 

Nesse caso, o assédio sexual ganha contornos relevantes. Embora
homens e mulheres possam ser tanto assediadores como vítimas, é
mais comum que a mulher seja a vítima desse tipo de violência, o
que foi confirmado por uma pesquisa do Conselho Nacional de
Justiça, recentemente divulgada. Isso acontece em razão da
naturalização das expectativas e dos papéis que se atribuem às
mulheres e aos homens relacionados à sexualidade.

 
Não - wikipedia creative commons

 



As comissões têm um papel muito relevante nessa seara. Elas não
possuem poderes de sindicância e de julgamento de processos
administrativos. Atuam como catalisadoras dos processos de
prevenção e de enfrentamento e agem como articuladoras entre os
vários órgãos do Poder Judiciário, que também são responsáveis
por evitar práticas de assédio. Como eu havia dito, a instituição
como um todo é responsável por promover um ambiente saudável
e seguro para as pessoas, e não apenas as comissões.

 
Meu nome não é - blog professor solon saldanha

 



O Brasil é o terceiro país que mais aprisiona mulheres no mundo,
na comparação entre os números de presas e o número de
habitantes no país. Ademais, a expansão do encarceramento
feminino no Brasil não tem paralelo com os outros países que mais
aprisionam mulheres. Enquanto nos últimos 16 anos o
aprisionamento feminino aumentou 105% na China, 18% nos EUA,
14% na Tailância, e -2% na Rússia, no Brasil, esse aumento
representou 455%.

Num contexto de grande encarceramento de mulheres, o trabalho
procurou demonstrar como as expectativas e papéis que se
atribuem a elas e os estereótipos de gênero influenciam o modo
como o Poder Judiciário julga, no caso específico da dissertação, as
mães e gestantes presas.

HDD - Em 2019 a senhora apresentou dissertação no programa
de mestrado da Universidade Federal do Paraná, cujo título foi
“O outro encarcerado – ser mulher importa para o sistema de
Justiça?”Quais as premissas da pesquisa? O que o trabalho
procurou demonstrar?

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/65858/R%20-%20D%20-%20TANI%20MARIA%20WURSTER.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/65858/R%20-%20D%20-%20TANI%20MARIA%20WURSTER.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/65858/R%20-%20D%20-%20TANI%20MARIA%20WURSTER.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Desde a publicação do Estatuto da Primeira Infância, em março
de 2016, o art. 318 do Código de Processo Penal permite a
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, no caso de
gestantes e mães de filho de até 12 anos. O Habeas Corpus
Coletivo 143.641, concedido pelo Supremo Tribunal Federal em
fevereiro de 2018, e a Lei 13.769, de dezembro de 2018,
ampliaram esse direito, ao determinar que a prisão preventiva de
mães e gestantes só não será concedida se ela cometer crime com
violência ou grave ameaça, ou contra seu descendente. 

Durante o curso da pesquisa, analisei os autos dos processos
judiciais de mulheres recolhidas na Penitenciária Feminina de
Piraquara, todas elas elegíveis para o gozo do benefício, ou seja,
gestantes ou mães de filhos de até 12 anos, para entender os
motivos pelos quais os juízes não haviam convertido a prisão
preventiva pela prisão domiciliar.

“O Brasil é o terceiro país que mais aprisiona
mulheres no mundo, na comparação entre os

números de presas e o número de habitantes no
país. Ademais, a expansão do encarceramento

feminino no Brasil não tem paralelo com os outros
países que mais aprisionam mulheres. Enquanto nos

últimos 16 anos o aprisionamento feminino
aumentou 105% na China, 18% nos EUA, 14% na

Tailância, e -2% na Rússia, no Brasil, esse aumento
representou 455%.”

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10651535/artigo-318-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941#:~:text=Poder%C3%A1%20o%20juiz%20substituir%20a,n%C2%BA%2012.403%2C%20de%202011).
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748401053
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13769.htm


Eu li as decisões judiciais sobre a conversão da prisão desses
processos, uma a uma e, infelizmente, elas confirmaram minha
suspeita: em grande medida, as decisões desrespeitaram a decisão
do Habeas Corpus Coletivo 143.641, e o fizeram a partir da
mobilização de argumentos que invertem a racionalidade da lei,
influenciados por esterótipos de gênero e expectativas em relação
ao comportamento da mulher.

Em outras palavras, a lei prevê a concessão do benefício ao
reconhecer situações de vulnerabilidade que justificam a presença
da mãe ao lado do filho, e os juízes negam o pedido exatamente
pela mesma razão: porque as acusadas são mulheres e mães. 

Entre os argumentos usados está a vinculação automática, sem
prova no caso concreto, entre a prática do crime e a negligência
materna. Neste caso, as decisões presumiram que a mulher seria
incapaz de exercer a maternidade apenas em razão de ser acusada
do crime. Outras decisões impuseram às presas o ônus de provar
que sua presença é necessária para o cuidado do filho, ou que a
penitenciária não é um lugar adequado para a permanência de
uma criança, questões que haviam sido objeto de análise pelo
Habeas Corpus 143.641, e que foram consideradas para conceder a
ordem, jamais para negá-la. Teve até decisão judicial que, para
negar o benefício, considerou a gestação como uma agravante.

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=748401053


A decisão judicial concedeu coletivamente o benefício da prisão
domiciliar exatamente por reconhecer a imprescindibilidade dos
cuidados da mãe para o bem-estar dos seus filhos, assim como os
efeitos deletérios à saúde da gestante e das crianças causados pelo
sistema penitenciário. Reconheceu, ademais, que mais de dois
terços das mulheres estão presas em razão de crimes relacionado
às drogas, na maioria das vezes praticados sem violência ou grave
ameaça, sem porte de armas, e com baixa quantidade de drogas, o
que não justificaria a manutenção da prisão preventiva. Ressalvou,
ainda, a sua aplicação para casos de crimes cometidos com
violência ou grave ameaça, ou contra seus descendentes, ou em
situações excepcionalíssimas, entre as quais, no entanto, não está
nenhuma das circunstâncias acima. 

Um outro achado da pesquisa foi a baixa mobilização da gravidez
ou da maternidade nos processos judiciais, em razão da ausência
de informação no processo sobre a presença dessas circunstâncias,
especialmente no caso de mães cujos filhos não as acompanham
na prisão.

HDD - O Conselho Nacional de Justiça instituiu, em outubro de
2021, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero,
fruto dos estudos de um grupo de trabalho, do qual a senhora
fez parte, criado para apoiar a implementação das políticas
nacionais de enfrentamento à violência contra as mulheres, e
de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário. Qual a
importância do protocolo?

A Constituição Federal define a dignidade da pessoa humana
como um princípio fundamental e estabelece a igualdade entre
homens e mulheres. O Brasil possui ademais um conjunto de leis
protetivas do direito das mulheres, tais como as  seguintes:

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-18-10-2021-final.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/compilado14104620210429608abe66c1426.pdf


Lei Maria da Penha
Lei de Importunação Sexual

Lei que tipifica o assédio

Apesar disso, o Brasil é um
dos piores lugares do mundo
para se nascer menina. 

Nesse critério, o país fica
atrás de lugares como o
Iraque, Síria e Índia e ocupa a
102ª posição entre 144 países
pesquisados, segundo
relatório da ONG Save de
Children, de 2016.

Essas estatísticas não são produto apenas de relações individuais
entre agressor e vítima. São, acima de tudo, resultado de uma
estrutura que estabelece uma hierarquia de valor entre as pessoas
em razão do gênero e da raça, e que naturaliza posições de
inferioridade às mulheres, especialmente as mulheres negras.

Em 2018 no Brasil, a cada
hora, quatro meninas de até
13 anos foram estupradas e,
a cada duas horas, uma
mulher foi assassinada,
segundo o Atlas da
Violência 2020. O mesmo
levantamento registrou que a
taxa de homicídios de
mulheres não negras caiu
11,7%, enquanto a de
mulheres negras aumentou
12,4%, entre 2008 e 2018. 

 
“O Brasil é um dos
piores lugares do

mundo para se nascer
menina”.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13718.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10224.htm
https://www.savethechildren.net/
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/08/atlas-da-violencia-2020-infografico.pdf


Essas hierarquias de poder atuam na construção de pré-
compreensões que atribuem características generalizadas às
mulheres e naturalizam expectativas em relação ao seu
comportamento, considerado socialmente adequado.

O direito, por sua vez, não foge a essa influência. Ele é uma ciência
social que se alimenta das crenças e valores presentes na
sociedade, assim como age influenciando essas crenças. 

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero é fruto de
um amadurecimento do Poder Judiciário, que passa a reconhecer a
influência que as desigualdades exercem na produção e aplicação
do direito, e identifica a necessidade e criar uma cultura
emancipatória de direitos para todas as mulheres e meninas.

 
shareamerica

 



O documento tem o propósito de capacitar e orientar a
magistratura para um julgamento com lentes de gênero, ou seja,
capaz de adotar uma postura ativa de reconhecimento das
desigualdades, com o propósito de neutralizá-las, trilhando um
caminho que enfrente discriminações e violências, contribuindo
para a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

 
USP São Carlos

 

Na primeira parte do documento são apresentados conceitos que
os magistrados e magistradas devem conhecer para compreender
as premissas de um julgamento com o olhar voltado para o gênero.
Na segunda parte, o Protocolo sugere etapas a serem seguidas,
com ferramentas que orientam esse processo na prática. Na
terceira parte, são apresentadas particularidades de cada um dos
ramos da justiça.



HDD - Quais os desafios a serem vencidos para que o Protocolo
seja amplamente utilizado nos processos judiciais?

O primeiro desafio após a elaboração e publicação do Protocolo é
dar publicidade junto aos Tribunais de todo o país e às escolas
judiciais a respeito da sua existência. 

Em segundo lugar, é indispensável dar a conhecer à magistratura as
razões pelas quais é importante e necessário que ele exista. Ou
seja, é imprescindível que os atores do sistema de justiça
reconheçam as desigualdades históricas, sociais, culturais e
políticas que pavimentam o caminho das mulheres e meninas, e
compreendam como as estruturas que as sustentam influenciam a
produção e a aplicação do direito.

 
Brasil Escola

 



O terceiro desafio é capacitar juízes e juízas para atuarem com
perspectiva de gênero, prática que não se reduz à prolação de uma
sentença ou decisão, mas que deve permear toda a atuação
judicial, inclusive o tratamento adequado às partes, e a produção
da prova.

 
“É imprescindível que os atores do sistema de justiça

reconheçam as desigualdades históricas, sociais,
culturais e políticas que pavimentam o caminho das

mulheres e meninas, e compreendam como as
estruturas que as sustentam influenciam a

produção e a aplicação do direito.”
 

Essa prática deve estar direcionada à neutralização das
desigualdades e à superação dos estereótipos e vieses
discriminatórios que podem estar influenciando a atividade
jurisdicional.

HDD - Tratando da participação feminina nos quadros do Poder
Judiciário, a que a senhora atribui o número muito menor de
mulheres em cargos da magistratura, comparativamente aos
homens? E em cargos diretivos e de chefia, por que as mulheres
são minoria?

É difícil determinar uma única causa para um problema tão
complexo como a desigualdade de gênero. Mas eu gostaria de
propor uma reflexão a respeito do exercício do cuidado e o especial
pertencimento da mulher ao espaço privado, atravessado
evidentemente por contextos históricos, culturais e sociais.



A necessidade de cuidado, embora seja uma contingência de toda a
raça humana, o seu exercício é entregue majoritariamente à
metade da população mundial: às mulheres.

Pesquisas indicam que, embora tenha se alterado o perfil do acesso
das mulheres à educação e ao trabalho nas últimas décadas do
século XX, elas continuam a ser as principais responsáveis pelo
trabalho reprodutivo, relacionado ao cuidado da casa, dos filhos,
idosos e doentes. E esse é um trabalho invisível não remunerado. 

Pesquisas indicam que as mulheres suportam uma carga total de
trabalho superior a 10 horas semanais, montante que representa a
chamada “dupla jornada feminina.” Esse fenômeno, evidentemente,
é mais acentuado nas classes menos favorecidas, que têm menor
acesso a soluções para o exercício do trabalho privado, não
remunerado. Mas a dupla jornada feminina é encontrada em todas
as classes sociais e independe da atividade econômica a que se
dediquem.

 
blog Nina Lemos

 



O exercício do cuidado gera externalidades positivas, ou seja, as
vantagens em geral à sociedade de ter as crianças educadas e
alimentadas e doentes e idosos atendidos em suas necessidades.
Mas ele demanda o uso do tempo e da energia das pessoas que o
exercem. Quando a pessoa que exerce o cuidado está cuidando de
alguém garantindo que essa pessoa esteja alimentada, aquecida e
educada, essa pessoa não está exercendo trabalho remunerado,
nem descansando, nem estudando, nem usufruindo do lazer. Além
disso, ela libera outra pessoa para o exercício do trabalho
remunerado. Afinal, devemos nos questionar “Por que a
externalidades positivas do cuidado são compartilhadas por toda a
sociedade, mas a externalidades negativas são suportadas por
apenas metade da população mundial?”

 
“As mulheres continuam a ser as principais

responsáveis pelo trabalho reprodutivo, relacionado
ao cuidado da casa, dos filhos, idosos e doentes. E

esse é um trabalho invisível não remunerado.”
 
 



As estruturas sociais, especialmente aquelas que sustentam as
dinâmicas do trabalho remunerado, não favorecem a participação
no espaço público da parcela da população que, por contextos
históricos e culturais, é a principal responsável pelo cuidado.
Embora as mulheres tenham acentuado sua participação no
mercado de trabalho, as estruturas que sustentam esse mercado,
criadas em circunstâncias nas quais as mulheres estavam
confinadas ao espaço privado, não se adaptaram para receber, em
contextos de igualdade e não discriminação, o seguimento social
feminino, principal responsável pelo trabalho doméstico não
remunerado. 

HDD - E por que isso, afinal, importa para a participação
feminina no Poder Judiciário?

 
A despeito da inexistência de impeditivos legais e
formais para a maior presença feminina no Poder

Judiciário ou à ampliação da promoção de mulheres
a cargos nos tribunais de segunda e terceira

instância, os números revelam a existência de
interações informais e invisíveis nas instituições do

sistema de justiça, que configuram obstáculos
desproporcionais às juízas para a promoção a cargos

de maior nível hierárquico. 
 

As estruturas que sustentam o trabalho foram criadas para aquelas
pessoas que não exercem o cuidado. E o exercício do cuidado foi
pensado para aquelas pessoas que não exercem o trabalho
remunerado. Se você tiver que exercer os dois, o trabalho
doméstico privado e o trabalho remunerado, você vai encontrar
obstáculos que aquele que apenas exerce o trabalho remunerado
não encontra. 



A divisão sexual do trabalho "conforma trajetórias e diferencia
possibilidades", para usar uma expressão da Flávia Biroli. 

Outra questão importante é que o especial pertencimento da
mulher ao espaço privado determina também as expectativas que
se formam em torno do seu comportamento. Essas expectativas
atravessam as experiências das mulheres, seja influenciando as
suas decisões pessoais, seja determinando como os arranjos
institucionais vão afetar as suas vidas.

Assim, a despeito da inexistência de impeditivos legais e formais
para a maior presença feminina no Poder Judiciário ou à ampliação
da promoção de mulheres a cargos nos tribunais de segunda e
terceira instância, os números revelam a existência de interações
informais e invisíveis nas instituições do sistema de justiça, que
configuram obstáculos desproporcionais às juízas para a promoção
a cargos de maior nível hierárquico. 

https://bv.fapesp.br/pt/pesquisador/36142/flavia-millena-biroli/


Para saber mais:
 
 

Corte IDH: julgamentos brasileiros devem seguir
protocolo de perspectiva de gênero

Roda de conversa “Cabem quantas mulheres em uma?
O que a pandemia nos ensinou"

Recomendação orienta magistratura brasileira a seguir
Protocolo de Perspectiva de Gênero

Portaria do CNJ institui a Ouvidoria Nacional da
Mulher

Artigo de Juiz Federal da 4ª Região discorre sobre
direito ao aborto no Brasil

Entrevista da Juíza Federal Tani Maria Wurster ao
Jornal Folha de São Paulo: "Para magistrada,
machismo involuntário de juízes pode afetar decisões
sobre mulheres"

Vídeo: Link CNJ - Entrevista com a Juíza Bárbara Lívio,
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e
presidente do Fórum Nacional de Juízes e Juízas de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(Fonavid) sobre o Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero

https://www.cnj.jus.br/corte-idh-julgamentos-brasileiros-devem-seguir-protocolo-de-perspectiva-de-genero/
https://anafenacional.org.br/roda-de-conversa-e-instauracao-da-comissao-da-mulher-da-anafe-encerram-programacao-especial-as-mulheres/
https://www.cnj.jus.br/recomendacao-orienta-juizes-brasileiros-a-seguirem-protocolo-de-perspectiva-de-genero/
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4348
https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=16343
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/03/para-magistrada-machismo-involuntario-de-juizes-pode-afetar-decisoes-sobre-mulheres.shtml?origin=folha
https://www.youtube.com/watch?v=xlRlQ_jTXw4&t=3s


Curiosidade
Primeira lei escolar do Império

previa menos conteúdos de

matemática para meninas

 

 
Meninas em escola de São Paulo - Senado Federal

 



 
 

Trecho da primeira lei educacional de 1827 - Senado Federal
 

A primeira grande lei educacional do Brasil, de 15 de outubro de 1827,
determinava que, nas “escolas de primeiras letras” do Império, meninos e meninas
estudassem separados e tivessem currículos diferentes. Em matemática, as garotas
tinham menos lições do que os garotos. Enquanto eles aprendiam adição, subtração,
multiplicação, divisão, números decimais, frações, proporções e geometria, elas não
precisariam aprender nada além das quatro operações básicas. Apenas nas aulas de
português e religião o conteúdo era o mesmo.

— A questão é se as meninas precisam de igual grau de ensino que os meninos. Tal não
creio. Para elas, acho suficiente a nossa antiga regra: ler, escrever e contar. Não sejamos
excêntricos e singulares. Deus deu barbas ao homem, não à mulher — discursou o
senador Visconde de Cayru (BA).

A fala do Visconde está guardada no Arquivo do Senado, em Brasília. Antes de ser
assinada pelo imperador Dom Pedro I e virar lei, a proposta que estruturava o ensino
primário do Brasil foi discutida e votada na Câmara e no Senado. Os senadores
travaram acalorados debates sobre qual seria o currículo mais apropriado para as
crianças do sexo feminino naquele Brasil oitocentista.

No Senado, o Visconde de Cayru foi um dos defensores de que o currículo de
matemática das garotas fosse o mais enxuto possível. Nas palavras dele, o “belo sexo”
não tinha capacidade intelectual para ir muito longe:

— Sobre as contas, são bastantes [para as meninas] as quatro espécies, que não estão
fora do seu alcance e lhes podem ser de constante uso na vida. O seu uso de razão é
mui pouco desenvolvido para poderem entender e praticar operações ulteriores e mais
difíceis de aritmética e geometria. Estou convencido de que é vão lutar contra a
natureza.

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-566692-publicacaooriginal-90222-pl.html
https://www.ebiografia.com/visconde_cairu/


O senador Marquês de Caravelas (BA) fez uma argumentação semelhante:

— Em geral, as meninas não têm um desenvolvimento de raciocínio tão grande quanto
os meninos, não prestam tanta atenção ao ensino. Parece que a sua mesma natureza
repugna o trabalho árido e difícil e só abraça o deleitoso. Basta-lhes o saber ler,
escrever e as quatro primeiras operações da aritmética. Se querem dar-lhes algumas
prendas mais, ensinem-lhes a cantar e tocar, prendas que vão aumentar a sua beleza. O
que importa é que elas sejam bem instruídas na economia da casa, para que o marido
não se veja obrigado a entrar nos arranjos domésticos, distraindo-se dos seus negócios.

Meninas e meninos formavam filas separadas e estudavam em
salas de aula distintas - Senado Federal

A lei de 1827 também previa
que as escolas femininas
oferecessem aulas de
prendas domésticas, como
corte, costura e bordado. O
projeto original, redigido
pelos deputados, não
continha tal disciplina prática.
As prendas domésticas foram
introduzidas pelos senadores
— tradicionalmente mais
conservadores do que os
deputados. Da mesma forma,
foram mudanças feitas pelo
Senado na proposta inicial da
Câmara que deixaram o
currículo de matemática dos
meninos mais longo e
complexo que o das meninas.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Joaquim_Carneiro_de_Campos


Concordando com os colegas, o senador Marquês de Maricá (RJ) afirmou:

- A mulher é um ente mui diverso do homem. O que ela deve saber é o governo
doméstico da casa e os serviços a ele inerentes, para que se façam boas mães de
família.

A única concessão de igualdade prevista na lei era quanto ao salário de professores e
professoras: 

“Art 13º As mestras vencerão os mesmos ordenados e gratificações concedidas aos
Mestres”. 
Fonte: Agência Senado

Quer ler o texto completo? Clique aqui: Para lei escolar do Império, meninas
tinham menos capacidade intelectual que meninos

 
Meninas têm aula de costura na Escola Caetano de Campos, em São Paulo - foto Senado Federal

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mariano_Jos%C3%A9_Pereira_da_Fonseca
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/nas-escolas-do-imperio-menino-estudava-geometria-e-menina-aprendia-corte-e-costura


Confira livros eConfira livros e
filmes quefilmes que
abordam oabordam o

feminismo e suafeminismo e sua
importância paraimportância para
a construção dea construção de
uma sociedadeuma sociedade

mais igual, justa emais igual, justa e
harmoniosa.harmoniosa.





Gênero e
desigualdades:
Limites da
democracia no
Brasil, de Flávia
Biroli

Em Gênero e desigualdades, a cientista política Flávia Biroli, professora do Instituto
de Ciência Política da Universidade de Brasília, apresenta as muitas transformações
nas relações de gênero ocorridas nas décadas recentes. Os grandes temas do
feminismo pós-1970 aparecem, em cada capítulo, com os diversos cenários
históricos mundiais e nacionais que os moldaram, frearam ou impulsionaram as
lutas das mulheres. Situada no contexto brasileiro, a obra ilumina as discussões
sobre desigualdade entre homens e mulheres com o objetivo de compreender os
impasses que se apresentam na construção de relações de gênero mais justas. Para
responder a esse desafio, a autora examina temas fundamentais dos direitos das
mulheres, do feminismo e da democracia brasileira. Com linguagem refinada,
precisa e clara, a pesquisadora analisa diferentes dimensões - divisão sexual do
trabalho; cuidado e responsabilidades; família e maternidade; aborto, sexualidade e
autonomia; feminismos e atuação política - que permitem ver como, apesar de
alterações significativas, o lugar das mulheres permanece subalterno, interpelando
os limites da democracia.



Constitucionalismo Feminista:
expressão das políticas públicas
voltadas à igualdade de gênero, de
Christine Oliveira Peter da Silva,
Estefânia Maria de Queiroz Barboza e
Melina Girardi Fachin
(coordenadoras)

Historicamente, mulheres e homens não
têm usufruído dos mesmos direitos. Esta
desigualdade histórica e estrutural
persiste até a atualidade. Vê-se refletida
desde a diferença de tratamento entre
mulheres e homens no acesso a serviços
básicos, trabalho formal, segurança
cidadã, e até na própria estrutura e
formação do direito. Soma-se a isso a
diferença de tratamento para com as
mulheres por sua condição social,
econômica, étnica, entre outras. Desta
maneira, este livro "Constitucionalismo
Feminista", que congrega a contribuição
de importantes acadêmicas juspublicistas
de todo o continente, constitui uma peça
sumamente valiosa para o fortalecimento
do Estado constitucional de direito em
nossa região latino-americana. Aplicar o
enfoque de gênero no direito e nas
políticas públicas é chave para romper
desigualdades historicamente herdadas,
além de que com segurança dará uma voz
àquelas que durante séculos não foram
escutadas.

https://www.editorajuspodivm.com.br/autores/detalhe/1132
https://www.editorajuspodivm.com.br/autores/detalhe/1133
https://www.editorajuspodivm.com.br/autores/detalhe/1134


O feminismo é
para todo
mundo:
Políticas
arrebatadoras,
de Bell Hooks

A obra traz a visão de uma das mais
importantes feministas negras da
atualidade. Eleita uma das principais
intelectuais norte-americanas, pela revista
Atlantic Monthly, e uma das 100 Pessoas
Visionárias que Podem Mudar Sua Vida,
pela revista Utne Reader, a aclamada
feminista negra bell hooks nos apresenta,
nesta acessível cartilha, a natureza do
feminismo e seu compromisso contra
sexismo, exploração sexista e qualquer
forma de opressão. Com peculiar clareza
e franqueza, hooks incentiva leitores a
descobrir como o feminismo pode tocar e
mudar, para melhor, a vida de todo
mundo. Homens, mulheres, crianças,
pessoas de todos os gêneros, jovens e
adultos: todos podem educar e ser
educados para o feminismo. Apenas
assim poderemos construir uma
sociedade com mais amor e justiça.O
feminismo é para todo mundo apresenta
uma visão original sobre políticas
feministas, direitos reprodutivos, beleza,
luta de classes feminista, feminismo
global, trabalho, raça e gênero e o fim da
violência. Além disso, esclarece sobre
temas como educação feminista para uma
consciência crítica, masculinidade
feminista, maternagem e paternagem
feministas, casamento e companheirismo
libertadores e política sexual feminista.



Sejamos todos
feministas, de
Chimamanda Ngozi
Adichie

O que significa ser feminista no século XXI? Por que o feminismo é essencial
para libertar homens e mulheres? Eis as questões que estão no cerne de
Sejamos todos feministas, ensaio da premiada autora de Americanah e Meio
sol amarelo.

"A questão de gênero é importante em qualquer canto do mundo. É importante que
comecemos a planejar e sonhar um mundo diferente. Um mundo mais justo. Um
mundo de homens mais felizes e mulheres mais felizes, mais autênticos consigo
mesmos. E é assim que devemos começar: precisamos criar nossas filhas de uma
maneira diferente. Também precisamos criar nossos filhos de uma maneira
diferente."
Chimamanda Ngozi Adichie ainda se lembra exatamente da primeira vez em que a
chamaram de feminista. Foi durante uma discussão com seu amigo de infância
Okoloma. "Não era um elogio. Percebi pelo tom da voz dele; era como se dissesse:
'Você apoia o terrorismo!'". Apesar do tom de desaprovação de Okoloma, Adichie
abraçou o termo e — em resposta àqueles que lhe diziam que feministas são
infelizes porque nunca se casaram, que são "anti-africanas", que odeiam homens e
maquiagem — começou a se intitular uma "feminista feliz e africana que não odeia
homens, e que gosta de usar batom e salto alto para si mesma, e não para os
homens".
Neste ensaio agudo, sagaz e revelador, Adichie parte de sua experiência pessoal de
mulher e nigeriana para pensar o que ainda precisa ser feito de modo que as
meninas não anulem mais sua personalidade para ser como esperam que sejam, e
os meninos se sintam livres para crescer sem ter que se enquadrar nos estereótipos
de masculinidade.



O mito da
beleza: como as
imagens de
beleza são
usadas contra as
mulheres, de
Naomi Wolf

Clássico que redefiniu nossa visão a respeito da relação entre beleza e identidade
feminina. Um dos livros mais importantes da terceira onda feminista. Em O mito da
beleza, a jornalista Naomi Wolf afirma que o culto à beleza e à juventude da mulher
é estimulado pelo patriarcado e atua como mecanismo de controle social para evitar
que sejam cumpridos os ideais feministas de emancipação intelectual, sexual e
econômica conquistados a partir dos anos 1970.As leitoras e os leitores encontrarão
exposta a tirania do mito da beleza ao longo dos tempos, sua função opressora e as
manifestações atuais no lar e no trabalho, na literatura e na mídia, nas relações
entre homens e mulheres e entre mulheres e mulheres. Naomi Wolf confronta a
indústria da beleza, tocando em assuntos difíceis, como distúrbios alimentares e
mentais, desenvolvimento da indústria da cirurgia plástica e da pornografia.



Extraordinárias:
Mulheres que
revolucionaram
o Brasil, de Duda
Porto de Souza e
Aryane Cararo

Dandara foi uma guerreira fundamental para o Quilombo dos Palmares. Niède
Guidon descobriu os registros rupestres mais importantes do nosso território.
Indianara Siqueira é uma das lideranças mais atuantes da comunidade trans. Essas e
muitas outras brasileiras impactaram a nossa história e, indiretamente, a nossa vida,
mas raramente aparecem nos livros. Este volume, resultado de uma extensa
pesquisa, chega para trazer o reconhecimento que elas merecem.
Aqui, você vai encontrar perfis de revolucionárias de etnias e regiões variadas, que
viveram desde o século XVI até a atualidade, e conhecer os retratos de cada uma
delas, feitos por artistas brasileiras. O que todas essas mulheres têm em comum? A
força extraordinária para lutar por seus ideais e transformar o Brasil.



As Cientistas:
50 mulheres
que mudaram
o mundo, de
Rachel
Ignotofski

Recheado de ilustrações encantadoras, As cientistas destaca as contribuições de
cinquenta mulheres notáveis para os campos da ciência, da tecnologia, da
engenharia e da matemática, desde o mundo antigo até o contemporâneo, além de
trazer infográficos sobre equipamentos de laboratório, taxas de mulheres que
trabalham atualmente em campos da ciência e um glossário científico ilustrado.
Entre as perfiladas, estão figuras bem conhecidas, como a primatologista Jane
Goodall e a química Marie Curie, e outras nem tanto, como Katherine Johnson, física
e matemática afro-americana que calculou a trajetória da missão Apolo 11 de 1969 à
lua. “As cientistas” celebra as realizações das mulheres intrépidas que abriram o
caminho para a próxima geração de engenheiras, biólogas, matemáticas, médicas,
astronautas, físicas e muito mais!





Mexeu com uma, mexeu com todas,
de Sandra Werneck, Brasil, 2017

"Mexeu com uma, mexeu com
todas" é um dos gritos de protesto
das mulheres que tomaram conta
das ruas no Brasil e se organizaram
em redes sociais para fazer frente
ao machismo e ao
conservadorismo. Por meio de
depoimentos de mulheres que
passaram por situações de
violência, o documentário revela
que, apesar de conquistas legais, a
mulher ainda permanece em
situação de vulnerabilidade. Entre
outras depoentes, estão Maria da
Penha, Joanna Maranhão, Luíza
Brunet e Clara Averbuck. Disponível
no YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=G-pJ8JEFWhc


O pessoal é político, de Vanessa
Araújo Souza, Brasil, 2017

Elas nasceram para cuidar do lar e dos
filhos. Tornaram-se mulheres
guerreiras e politizadas, capazes de se
apoderar de todas as armas na luta
pelo retorno à democracia e contra as
estruturas sexistas de poder. O
documentário “O pessoal é político”
retrata a Segunda Onda Feminista no
Brasil, com destaque para os anos de
1975 a 1985, período instituído pela
ONU (Organização das Nações Unidas)
como a Década Internacional da
Mulher. Na obra, são evocados fatos
como a participação das mulheres nas
organizações políticas, a fundação do
Centro da Mulher Brasileira, nossa
primeira ONG feminista; a publicação
dos primeiros periódicos feministas, e
o legado que essas mulheres corajosas
e precursoras deixaram para os dias
atuais, como a Lei do Divórcio, o novo
Código Civil e a reforma da CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho).
Disponível na Claro Now; o trailer está
aqui!

https://www.nowonline.com.br/filme/o-pessoal-e-politico/1452462
https://www.nowonline.com.br/filme/o-pessoal-e-politico/1452462
https://www.youtube.com/watch?v=dHhJU4lHaTo


Meu corpo, minha vida, de Helena
Solberg, Brasil, 2017

Meu Corpo, Minha Vida é um debate
sobre a questão do aborto no Brasil.
Vozes de ambos os lados expressam
sua opinião: os que acham que o
aborto deve ser descriminalizado e os
que defendem a lei como está. O filme
personaliza esse debate através do
caso de Jandyra Magdalena dos Santos,
que recebeu cobertura nacional e
internacional e que nos conduzirá
dentro desse labirinto de conflitos e
opiniões. Disponível no Globoplay

https://globoplay.globo.com/v/9028069/


Feministas, o
que elas
estavam
pensando? De
Johanna
Demetrakas,
EUA, 2018

Um álbum de fotos da década de 1970 captura o despertar de mulheres deixando
para trás restrições culturais impostas sobre elas desde sua infância e abraçando
a si mesmas por inteiro. A diretora Johanna Demetrakas revisita essas fotos e as
histórias de vida das mulheres retratadas nelas, refletindo sobre as mudanças
culturais que aconteceram desde então e a ainda presente necessidade de
mudança. Disponível na Netflix. Trailer aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=FFi2SPR8B3s




Eu não sou um
homem fácil,
comédia de
Eléonore
Pourriat,
França, 2018

Para quem busca um filme sobre feminismo para dar boas risadas, essa é uma
ótima escolha! Eu não sou um homem fácil opta pelo absurdo e pelo exagero para
construir uma narrativa engraçada e, ao mesmo tempo, extremamente crítica.
O filme conta a história de Damien, um homem explicitamente machista que, ao
sofrer um acidente, acorda em um mundo dominado pelas mulheres.
Dirigido por Eléonore Pourriat, o longa usa de acontecimentos cotidianos – e, muitas
vezes, descritos pequenos pelos homens – para estruturar sua crítica. O resultado é
um humor por vezes incômodo, que destaca como o machismo está incorporado em
ações pequenas e até banais que são perpetuadas diariamente.
É uma boa escolha para quem busca um filme cômico, porém, ainda assim,
consciente e crítico. Disponível na Netflix. Veja o trailer.

https://www.youtube.com/watch?v=Z31q8m_hxJY


Uma mulher
em guerra,
drama de
Benedikt
Erlingsson,
França,
Islândia,
Ucrânia, 2018

Halla tem 50 anos e, nos bastidores de uma rotina tranquila, leva uma vida dupla
como ativista ambiental. Secretamente, ela trava uma guerra particular contra a
indústria local de alumínio. À medida que suas ações se tornam mais ousadas, indo
desde pequenos atos de vandalismo até sabotagem industrial, ela consegue pausar
as negociações entre o governo islandês e a corporação que está construindo uma
nova fundição de alumínio. Porém, assim que começa a planejar sua maior e mais
ousada operação, Halla, inesperadamente, recebe uma carta que muda tudo. Seu
pedido de adoção foi finalmente aceito e há uma menina esperando por ela na
Ucrânia. Vencedor do Prémio Lux de Cinema do Parlamento Europeu. Disponível na
Prime Vídeo e no Filmin. Veja o trailer. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pi-QfUhvR8A


Que horas ela
volta?, drama
de Anna
Muylaert,
Brasil, 2015

A pernambucana Val (Regina Casé) se muda para São Paulo a fim de dar melhores
condições de vida para sua filha Jéssica. Com muito receio, ela deixou a menina no
interior de Pernambuco para ser babá de Fabinho, morando integralmente na casa
de seus patrões. Treze anos depois, quando o menino (Michel Joelsas) vai prestar
vestibular, Jéssica (Camila Márdila) lhe telefona, pedindo ajuda para ir à São Paulo,
no intuito de prestar a mesma prova. Os chefes de Val recebem a menina de braços
abertos, só que quando ela deixa de seguir certo protocolo, circulando livremente,
como não deveria, a situação se complica. Não é, necessariamente, um filme sobre a
luta feminista. No entanto, o tempo todo, retrata personagens femininas fortes,
questionadoras e aptas a causar revoluções dentro dos núcleos em que estão
inseridas.

Além disso, lança questões importantes sobre a pauta da maternidade, um assunto
completamente relacionado com o ser mulher em nossa sociedade. Premiado nos
Festivais de Sundance (Prêmio Especial do Júri Pela Atuação para Regina Casé e
Camila Márdila), de Berlim (Prêmio do Público de Melhor ficção na Mostra
Panorama), Amsterdam Festival (Prêmio do Público para Melhor Filme), Festival de
Cinema de Lima (Troféu APC), Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, tendo vencido
em 7 categorias. Disponível na íntegra no YouTube. O trailer está aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=xJ40jj_uDqk
https://www.youtube.com/watch?v=rHNARG8Mmhw
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