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“Às suas costas, um abismo.  

À sua frente e aos lados, o povo armado acossando.  

O quartel “A Pólvora”, na cidade de Granada, último reduto da ditadura, 

está a ponto de cair.  

Quando o coronel fica sabendo da fuga de Somoza, manda calar as 

metralhadoras. Os sandinistas também deixam de disparar.  

Pouco depois abre-se o portão de ferro do quartel e aparece o coronel 

agitando um trapo branco.  

 – Não disparem!  

O coronel atravessa a rua.  

– Quero falar com o comandante. 

Cai o lenço que lhe cobre a cara: 

– A comandante sou eu – diz Mônica Baltodano, uma das mulheres 

sandinistas com comando de tropa.  

– O quê? 

Pela boca do coronel, macho altivo, fala a instituição militar, vencida 

mas digna, hombridade de calças compridas, honra da farda: 

– Eu não me rendo a uma mulher! – ruge o coronel.  

E se rende”.  

 

(Eduardo Galeano – As Comandantes. In. Mulheres) 



 

  

 

 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o jornal feminista Fêmea, periódico publicado 

entre maio de 1992 e dezembro de 2014. Distribuído pelos Correios, ele circulou 

nacionalmente, seu principal objetivo era informar as organizações feministas e de mulheres a 

respeito das tramitações legislativas que ocorriam no Congresso Nacional e que poderiam afetar 

seus direitos. O referido periódico foi uma produção do Centro Feminista de Estudos e 

Assessoria (CFEMEA), uma organização não-governamental feminista, sem fins lucrativos, 

fundada no ano de 1989, com sede em Brasília-DF. Ela integra a geração de organizações 

feministas que lutaram pelo processo de redemocratização do Brasil, propondo políticas 

públicas e leis que estão na origem do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM). 

Além de discutir a respeito da atuação do Centro e o seu trabalho desenvolvido no Congresso 

Nacional, esta pesquisa, ancorada nos estudos feministas acerca da violência contra a mulher, 

debate a forma como o Fêmea abordava aquele assunto. Tal temática teve grande relevância 

em suas páginas, sendo a luta por legislações mais eficientes de proteção a mulher em situação 

de violência uma de suas principais pautas.  

 

Palavras-chave: Imprensa Feminista; Jornal Fêmea; CFEMEA; Violência.  

  



 

  

 

 

 

ABSTRACT  

 

 

The present work aims to analyze the feminist journal Fêmea, a periodical published between 

May 1992 and December 2014. Distributed by the Post Office, it circulated nationally, its main 

objective was to inform feminist and women's organizations about the legislative procedures 

that occurred in the National Congress and could affect their rights. The aforementioned 

periodical was produced by the Feminist Center for Studies and Advisory Services (CFEMEA), 

a non-profit feminist non-governmental organization founded in 1989, headquartered in 

Brasília-DF. She is part of the generation of feminist organizations that fought for the 

redemocratization process in Brazil, proposing public policies and laws that are at the origin of 

the National Council for Women's Rights (CNDM). In addition to respecting the performance 

of the Center and its work carried out at the National Congress, this research, anchored in 

feminist studies on violence against women, debates the way in which Fêmea approached that 

subject. This theme had great achievements in its pages, with the fight for more efficient 

legislation to protect women in situations of violence, one of its main agendas. 

 

Keywords: Feminist Press; Journal Fêmea; CFEMEA; Violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O que leva o historiador a se interessar por determinada temática? Pode ser a facilidade 

em encontrar as fontes e seu bom estado de conservação ou talvez uma ideia que veio como um 

lampejo; no meu caso, um gosto pessoal me levou a pesquisar o jornal Fêmea. Desde o Ensino 

Médio eu me interessava pela história das mulheres que lia nos livros didáticos, personagens 

que eram na maioria das vezes, retratadas por ser cônjuge de um homem importante ou por seus 

atributos físicos, que elas utilizavam para galgar melhores posições sociais. O acesso a reflexões 

mais aprofundadas sobre o envolvimento delas nos acontecimentos históricos ou do 

apagamento de sua participação neles, ocorreu durante a graduação. Uma das principais obras 

responsáveis pelo meu interesse na temática, foi “Minha história das mulheres” de autoria da 

historiadora francesa Michelle Perrot.  

Perrot demonstra que as mulheres possuem uma história e foram/são sujeitos ativos 

nela. Sua obra serviu como incentivo para que eu buscasse me aprofundar na bibliografia 

referente a História das Mulheres e posteriormente ao movimento feminista.  O desejo em 

trabalhar com algo relacionado a temática foi aos poucos surgindo, todavia, não sabia qual fonte 

escolher para abordar aquele conteúdo, até participar de um curso de extensão.   

O interesse em pesquisar imprensa surgiu em decorrência de um curso de extensão 

sobre História e Imprensa.1 A partir das leituras feitas durante sua realização, compreendi que 

os jornais são espaços de disputa, de jogos de poder, com um forte impacto sobre seu público e 

com capacidade de influenciar a sociedade. O jornal possui uma grande relevância, ele 

seleciona, hierarquiza, “organiza e vende informações sobre a atualidade. [...] É a ele, em 

primeiro lugar, que se dirigem os formadores de opinião e candidatos à liderança política; é 

dele que o público retira o material que contribui de maneira mais ostensiva para seu 

                                                 

1 O curso de extensão “Introdução aos Estudos de História e Imprensa: procedimentos teórico-metodológicos” 

ministrado pelo Prof. Dr. Eduardo de Melo Salgueiro, no ano de 2017, tinha como objetivo possibilitar um 

conhecimento mínimo para aqueles que se interessassem em trabalhar a história da/por meio da imprensa, bem 

como discutir introdutoriamente a potencialidade da pesquisa histórica quando se utilizassem os impressos 

periódicos, como fontes ou objeto principal de análise. 
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entendimento”.2 Os jornais ainda são possuidores de informações sobre a forma como os 

indivíduos agiam e pensavam em determinada época.  

Conversando com o professor que ofertou o curso, fui informado da presença do 

periódico Fêmea no arquivo da Comissão Pastoral da Terra (CPT/Xinguara), onde constava 

entre os documentos daquele acervo, seu editorial e algumas edições do respectivo jornal. 

Todavia, o acervo da CPT sobre o Fêmea era/é incompleto, já que faltam alguns exemplares. 

Em pesquisa posterior na rede mundial de computadores, encontrei o site do CFEMEA 

(https://www.cfemea.org.br/), organização não-governamental (ONG), que era responsável 

pela publicação do Fêmea e tinha em seu acervo digital as edições do jornal, o que viabilizou o 

acesso dessa fonte para a pesquisa. 

Ao pesquisar o jornal Fêmea, tinha em mente que sua publicação era subsidiada por 

interesses de um determinado grupo. Heloisa de Faria Cruz e Maria do Rosário da Cunha 

Peixoto salientam que,  

 

cada pesquisador, ao se confrontar com uma determinada publicação, deve 

desenvolver sua sensibilidade frente à materialidade histórica por ele assumida. Antes 

é preciso organizar minimamente o trabalho e identificar o periódico, o que implica 

em anotar seu título, subtítulo, datas limites de publicação, periodicidade.3 

 

Assim, o passo inicial para o desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa 

documental. Busquei adquirir todos os exemplares do Fêmea. Como o referido 

jornal possui um sítio online, o acesso total a fonte não sofreu certos percalços inerentes a 

pesquisa em arquivo. Identifiquei o período em que começou a ser publicado, os títulos e 

subtítulos das reportagens, a periodicidade das publicações, as publicações que recebiam maior 

destaque e que consequentemente demonstravam a pretensão e o público de abrangência do 

jornal e os seus associados. 

Concomitante realizava a coleta das edições do jornal, pesquisei trabalhos que de 

alguma maneira utilizaram o CFEMEA ou o Fêmea enquanto fonte. Nos trabalhos encontrados 

(em sua maioria artigos e dissertações), o jornal mencionado serviu como aporte, juntamente 

de outros periódicos, ou seja, ele não era o único objeto de análise. Em outros estudos, apesar 

da menção as atividades desenvolvida pelo periódico, o foco estava direcionado para atuação 

do Centro. A seguir, destaco alguns dos principais estudos que utilizaram o CFEMEA e o 

                                                 
2 BIROLI, Flávia; MIGUEL, Luis Felipe. Notícias em disputa: mídia, democracia e formação de preferências no 

Brasil. São Paulo: Contexto, 2017.  p. 8.  

3 CRUZ, Heloísa F.; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na oficina do historiador: conversas sobre história e 

imprensa. Projeto História, São Paulo, n.35, p. 235-270, dez. 2007. p. 261. Grifo da autora.  

https://www.cfemea.org.br/
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Fêmea enquanto fonte. Eles foram listados em ordem cronológica: do mais antigo ao mais 

recente.   

Sônia Malheiros Miguel, discute as publicações feministas produzidas por ONGs e 

pela Universidade (advindas de núcleos de estudos sobre a mulher ou de gênero, de disciplinas, 

etc.). Para tanto, ela utiliza a experiência do CFEMEA e suas publicações: livros, folhetos e 

jornal. Segundo a autora, a produção das ONGs e da academia em algum momento se 

intercruzam, assim como os movimentos feministas, de mulheres e academia, que mantêm um 

contato próximo, interagindo entre si.4 

Michelle Cristiane Lopes Barbosa, realiza uma análise de conteúdo acerca dos 

assuntos abordados pelo Fêmea. A autora analisou as edições publicadas entre 1992 e 2002, 

dando ênfase para a presença das pautas de interesses dos movimentos feministas e de mulheres 

no periódico, as conquistas já feitas por aqueles movimentos, as reivindicações para o novo 

século e os principais desafios.5  

Elizabeth Cardoso, em sua dissertação, utiliza alguns periódicos – Fêmea, Brasil 

Mulher, ChanacomChana, Nosostras – com o intuito de demonstrar que a imprensa feminista 

pós-1974, pode ser dividida em duas gerações: a primeira, preocupada com questões de classe 

e distinções sociais e, a segunda, pautada pelas questões de gênero.6 

Luana Costa buscou compreender como as organizações não-governamentais, que 

atuam em defesa dos direitos humanos, abordam o direito a comunicação e se o incluem em 

suas pautas. A autora realizou um estudo de caso com o CFEMEA, concluindo que o direito à 

comunicação é vivenciado pelo Centro na prática. Contudo, a organização compreende a 

comunicação a partir do seu viés instrumental, em detrimento da visão da comunicação 

enquanto direito humano.7 

Daniela Silva Patrício, ao pesquisar os jornais Fêmea e Rede buscou refletir sobre a 

relevância estratégica dos impressos dentro das instituições que os publicaram, analisando os 

                                                 
4 MIGUEL, Sônia Malheiros. Publicando nas ONGs feministas: entre a academia e a militância. Rev. Estud. Fem. 

vol.11 no.1 Florianópolis Jan./June 2003. 

5 BARBOSA, Michelle Cristiane Lopes. Publicações feministas do CFEMEA: análise de conteúdo do jornal 

Fêmea. Estudos Feministas, Florianópolis, 12(N.E.): 264, setembro-dezembro/2004. 

6 CARDOSO, Elizabeth da Penha. Imprensa Feminista Brasileira pós-1974. 2004. 132 f. Dissertação (Mestrado 

em Ciências da Comunicação). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 

7 COSTA, Luciana. Tratamento dado ao direito à comunicação por organizações não-governamentais: um 

estudo de caso. 2007. 188 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Faculdade de Comunicação da 

Universidade de Brasília. Universidade de Brasília, Brasília – DF, 2007.  
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públicos específicos aos quais eram destinados os periódicos, com o objetivo de “verificar o 

conteúdo político e social” dos jornais.8 

Karina Janz Woitowicz, partindo da análise dos jornais Fêmea, Fazendo Gênero, 

Jornal da Rede e Folha Feminista buscou discutir as publicações de ONGs feministas enquanto 

“mídia alternativa” no campo do jornalismo impresso.  A autora destaca “o jornalismo 

alternativo como espaço de construção de discursos contra-hegemônicos”,9 salientando as 

publicações jornalísticas feitas pelas feministas como uma forma de resistir à mídia 

hegemônica, patriarcal. 

Maria Cristina Bunn abordou a atuação protagonista e assertiva do Centro em dois 

eventos ocorridos entre 2000 e 2004: o Seminário Nacional “Mulheres na Política, Mulheres 

no Poder”, promovido pelo CFEMEA, Bancada Feminina no Congresso Nacional e Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM; e a “Conferência Nacional das Mulheres 

Brasileiras”. Bunn ressalta como o Centro se estruturou em rede, no que se refere a sua 

organização, estruturação, dinâmica interna de trabalho e “nos modos adotados em suas 

estratégias e ações com os grupos, instituições, entidades e indivíduos com os quais se 

articula”.10 

Daniele Sampaio Albuquerque, reflete em seu trabalho, a partir do materialismo 

histórico e dialético, as relações entre igualdade de gênero e educação, presentes nas políticas 

públicas de mulheres, propostas no governo do Partido dos Trabalhadores (PT), com ênfase no 

primeiro mandato de Dilma Rousseff. Analisando os principais documentos que nortearam as 

políticas públicas para mulheres naquela gestão. Neste estudo, o CFEMEA tem uma função 

dupla: a primeira enquanto subsídio de fontes documentais que a autora utiliza e a segunda, 

como crítico dos mesmos, seus alcances, benefícios, inovações, etc.11  

Viviane Gonçalves Freitas e Maria Mesquita utilizaram o Fêmea e outros periódicos 

– Nós Mulheres, Mulherio, Nzinga Informativo – como subsídio para analisar a agenda dos 

                                                 
8 PATRÍCIO, Daniela Silva. Publicações de organizações feministas: uma análise dos Jornais Fêmea e da Rede. 

2010. 134 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). Faculdade de Ciências e Letras – Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho, Araraquara, 2010. p. 1. 

9 WOITOWICZ, Karina Janz; PEDRO, Joana Maria. Feminismo e Ativismo Midiático: o jornalismo como 

estratégia de ação política. Fazendo Gênero 9, 23 a 26 ago. 2010, pp. 1-10; WOITOWICZ, Karina Janz. Imprensa 

feminista pós anos 1990: ativismo midiático e novas formas de resistência. VIII Encontro Educacional de 

História da Mídia. Guarapuava-PR, 2011, p. 1-12. p. 2. 

10 BUNN, Maria Cristina. Rede como lugar de potência: o CFEMEA e as práticas políticas mediáticas. São Luís: 

Edição do Autor, 2012. p. 21.  

11 ALBUQUERQUE, Daniele Sampaio. Educação para superação da desigualdade de gênero no 

primeiro governo Dilma: uma crítica à luz do marxismo. 2016. 137 f. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Programa de Pós-Graduação em Educação – Universidade Federal Fluminense, Niterói – RJ, 2016. 
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jornais, atentando-se para a luta deles em prol da superação da opressão e desigualdades entre 

homens e mulheres.12 Em artigo posterior, Freitas utilizou-se do Fêmea para salientar o debate 

acerca do aborto, tema central na agenda feminista e que ganhou relevo nas edições do jornal 

Fêmea.13 

Renata Gomes da Costa analisa o emprego doméstico e a violência contra a mulher e 

suas consequências materiais para as mulheres. Tendo como aspectos específicos: a relação 

entre acumulação primitiva de capital; a apropriação das mulheres e a formação da classe 

trabalhadora no Brasil; divisão sexual e racial do trabalho e como influenciam a exploração da 

força de trabalho no país; as relações raciais e patriarcais, enquanto pilares do capitalismo e os 

fundamentos e a dinâmica do emprego doméstico e violência contra a mulher. A pesquisa 

documental de seu trabalho e os dados, foram coligidos a partir do IBGE, IPEA, CFEMEA, 

AMB e OXFAM, atentando-se para os índices de violência contra a mulher e as condições de 

trabalho doméstico.14 

Este trabalho até certo ponto se aproxima ao de Barbosa, mas ao contrário da autora 

que debate os diversos conteúdos presentes nas páginas do Fêmea, nas áreas de saúde, direito, 

trabalho, poder e política, entre outros; este estudo prioriza a análise de uma das principais 

pautas debatidas pelo Fêmea: a violência contra a mulher em suas diversas manifestações. O 

referido periódico se preocupava sobremaneira com a condição da mulher em situação de 

violência e a forma que ela era amparada pelo Estado. Apesar do jornal trazer alguns casos de 

violência, eles não foram meu foco principal. O Fêmea foi minha fonte e objeto de pesquisa, 

analisei suas principais características materiais e algumas de suas publicações, privilegiando a 

temática da violência contra a mulher dentro do jornal. 

 Cabe registrar que tal assunto não foi meu ponto de partida, o princípio da minha 

pesquisa com o Fêmea ocorreu ainda no período da graduação, no Trabalho de Conclusão de 

Curso analisei a atuação do periódico durante o processo de Revisão Constitucional e a luta 

pela regulamentação dos direitos da mulher no texto constitucional, que estavam ameaçados 

pelo Congresso Revisor. A partir do trabalho monográfico, percebi a relevância que a temática 

                                                 
12 FREITAS, Viviane Gonçalves. De qual feminismo estamos falando? Construções e reconstruções das 

mulheres, via imprensa feminista brasileira, nas décadas de 1970 a 2010. Brasília, 2017. 

13 FREITAS, Viviane Gonçalves; MESQUITA, Mariana. Direito das mulheres na lei e na vida: o aborto na 

agenda do jornal Fêmea. Disponível em: 

www.sndd2016.eventos.dype.com.br/arquivo/download?ID_ARQUIVO=371. Acesso em: 24 set. 2021. 

14 COSTA, Renata Gomes da. Apropriação das mulheres no Brasil: uma análise feminista e antirracista das 

consequências materiais do capitalismo dependente. 2019. 291 f. Tese (Doutorado em Serviço Social) - Faculdade 

de Serviço Social. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. 
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violência contra a mulher tinha em suas páginas, apesar de não ser o único, é um conteúdo que 

considero importante, por destacar a maneira como o Fêmea o abordou.  

A luta diária das mulheres pelo direito a uma vida sem violência, foi uma das bandeiras 

defendidas pelo jornal em várias reportagens que publicava. Essa consideração é possível 

apenas lendo os títulos de suas reportagens, tal ação na pesquisa com as fontes periódicas possui 

um resultado positivo, pois, “títulos e subtítulos funcionam como ‘manchetes’, primeiros 

enunciados por meio dos quais uma publicação procura anunciar a natureza de sua intervenção 

e suas pretensões editoriais”.15 

O próprio nome do jornal: Fêmea, é um indicativo sobre quem era o tema central de 

suas reportagens: a mulher. Dessa forma, ele sugere certo simbolismo em oposição ao homem, 

sendo até certo ponto “agressivo”, colocando fêmea em oposição a macho, feminino a 

masculino. Perspectiva recorrente as feministas de segunda onda, que pautaram suas 

reivindicações em nome da mulher, em detrimento do “homem universal” que não comportava 

as especificadas daquela.16 Assim, a mulher deixa de ser vista como possuidora de um papel 

secundário com relação ao homem: seja nos relacionamentos interpessoais, profissionais ou 

enquanto foco de um debate.  

A partir da mulher/fêmea enquanto temática central, ocorriam desdobramentos em 

outras direções, focalizando em discussões relacionadas a leis, mercado de trabalho, saúde da 

mulher, violência, etc. Tais conteúdos fornecem repostas acerca das pautas defendidas por 

aquele periódico, demonstrando também que as “ligações entre títulos e subtítulos e o projeto 

editorial geralmente são mais diretas”.17 A maioria das discussões propostas em suas páginas 

estavam relacionadas a reivindicação por melhores aparatos jurídicos de proteção a mulher, 

sobretudo, com relação a leis mais eficazes de combate à violência contra a mulher.  

Com isso em mente, busquei realizar uma pesquisa que pudesse destacar a forma como 

o Fêmea, um jornal feminista, compreendia a questão da violência sofrida pela mulher e de que 

maneira ele retratava as mulheres em situação de violência. Cabe considerar, que a mídia em 

certos casos, culpabiliza as vítimas de agressões, reforçando estereótipos machistas ao fazer a 

cobertura de casos de violência contra a mulher, casos de feminicídio, etc. Isso é um grave 

problema, pois a forma como esses casos são retratados acabam criando uma relação romântica 

                                                 
15 CRUZ, Heloísa F.; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Op. cit., p. 261. 

16 Ver PEDRO, Joana Maria. Traduzindo o debate: o uso da categoria gênero na pesquisa histórica. HISTÓRIA, 

SÃO PAULO, v.24, N.1, P.77-98, 2005. p. 80.  

17 CRUZ, Heloísa F.; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Op. cit., p. 261. 
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que perpassa o conflito existente, em que o adágio, “em briga de marido e mulher, ninguém 

mete a colher”, volta à tona.  

Para pensar tais questões, esse estudo possui como subsídios teóricos e metodológicos, 

autoras e autores que refletem sobre a História por meio da Imprensa no Brasil, bem como a 

utilização de periódicos como fontes para a pesquisa histórica. 18 Devido ao grande avanço 

historiográfico relacionado à História por meio da Imprensa brasileira, a principal dificuldade 

foi selecionar a bibliografia que iria ancorar esta pesquisa, pois, como aponta Tania Regina de 

Luca, desde a década de 1970 a imprensa vem sendo utilizada como objeto para pesquisa 

histórica.19 

Guardando as devidas proporções, caso semelhante ocorreu em relação à historiografia 

referente a História das Mulheres. 

Sobre a História das Mulheres, Joan Scott aponta que, o acúmulo de artigos e 

monografias, “o surgimento de controvérsias internas e o avanço de diálogos interpretativos, e 

ainda, a emergência de autoridades intelectuais reconhecidas foram os indicadores familiares 

de um novo campo de estudo”.20 Tal campo surgiu na década de 1960, como uma reivindicação 

das ativistas feministas para que fosse estabelecido uma história com heroínas, que provassem 

a atuação das mulheres e também explicasse sobre a opressão, ao passo em que inspirasse para 

a ação.21  

Apesar de ter surgido na década de 1960, as pesquisas que estudam a História das 

Mulheres ganharam notoriedade a partir da década de 1970. Essas pesquisas como ressalta 

Carla Bassanezi Pinsky eram inspiradas por inquirições feministas e por alterações que vinham 

ocorrendo na historiografia.22 No decorrer desse período, ocorreu o florescimento de “um 

conjunto de estudos preocupados em revelar a presença das mulheres atuando na vida social, 

                                                 
18 LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). 

Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005; CRUZ, Heloísa F.; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na 

oficina do historiador: conversas sobre história e imprensa. Projeto História, São Paulo, n.35, p. 235-270, dez. 

2007; CAMARGO, Ana Maria de Almeida. A imprensa periódica como fonte para a história do Brasil. In: DE 

PAULA, Eurípides Simões (org.). Anais do V Simpósio Nacional dos Professores Universitários de História. 

São Paulo, Seção Gráfica da FFLCH/USP, v. II, p. 225-39, 1971; KUCINSKI, Luciano. Jornalistas e 

Revolucionários. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2001. E ademais outros autores. 

19 LUCA, Tania Regina de. Op. cit. p. 118. 

20 SCOTT, Joan. História das Mulheres. In: BURKE, Peter. A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: 

Ed. Unesp, 2011. p. 64 

21 Idem, ibidem, p. 64.  

22 PINSKY, Carla Bassanezi. Estudos de Gênero e História Social. Estudos Feministas, Florianópolis, 17 (1): 

296, janeiro-abril/2009, pp. 159-189. p. 160.  
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reinventando seu cotidiano, criando estratégias informais de sobrevivência”.23 A partir dessa 

nova historiografia é reconhecido que a condição feminina foi constituída histórica e 

socialmente. 

Entre as diversas autoras que trabalham com a História das Mulheres e que foram 

utilizadas no decorrer desta pesquisa, destaco aqui as reflexões de Maria Amélia de Almeida 

Teles24 e Céli Regina Jardim Pinto25, pois foram relevantes, sobretudo, para entender a trajetória 

do movimento feminista e da participação da mulher na imprensa do país. Teles salienta a 

necessidade de reconstruir a História do Brasil, dando o devido destaque a vida das mulheres, 

seus anseios e participações nos acontecimentos históricos que formaram o país, bem como 

suas reivindicações por direitos iguais.26 Tais reivindicações, segundo Pinto, desde seu início, 

desafiou a ordem conservadora que excluiu a mulher do espaço público.27 

Assim, a partir da leitura da bibliografia especializada naquelas temáticas e da análise 

do Fêmea, esta dissertação foi estruturada em três capítulos. 

No primeiro deles, intitulado “Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA”, 

analiso a forma como se deu o ressurgimento da imprensa alternativa a partir da Ditadura 

Militar no Brasil, e posteriormente, a utilização dela pelo movimento feminista, como espaço 

de resistência e busca de igualdade de direitos para mulheres. A imprensa alternativa feminista, 

teve sua trajetória dividida em duas gerações: a primeira, voltada para as questões de classe e 

contemporânea aos jornais alternativos do período da Ditadura Militar e a segunda, relacionada 

as organizações feministas que editavam periódicos discutindo as questões de gênero, isso a 

partir da década de 1980.28  

Uma das principais características dos periódicos da segunda geração da imprensa 

feminista, diz respeito ao seu local de publicação, que ocorria no interior de organizações não-

governamentais feministas. Sônia Malheiros Miguel, denomina essas publicações de “produção 

de militância”, tal termo serve para diferenciá-la, das publicações feministas advindas da 

academia, contudo, “em algum momento poderiam ser consideradas paralelas – em muitos 

                                                 
23 RAGO, Margareth. As mulheres na historiografia brasileira. In: SILVA, Zélia Lopes (org.). Cultura histórica 

em debate. São Paulo: UNESP, 1995. p. 81. 

24 TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do feminismo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1999. 

25 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma História do Feminismo no Brasil. São Paulo: Editora Fundação Perseu 

Abramo, 2003. 

26 TELES, Maria Amélia de Almeida. Op. cit., p. 11.  

27 PINTO, Céli Regina Jardim. Op. cit., p. 9. 

28 Ver CARDOSO, Elizabeth. Imprensa feminista brasileira pós-1974. Estudos Feministas, Florianópolis, 

12(N.E.): 264, setembro-dezembro/2004. 
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pontos se entrecruzam. Academia e militância, também na experiência dos movimentos 

feministas brasileiros, se mesclam, interagem e se influenciam mutuamente”.29 Como exemplo, 

temos o caso do jornal Fêmea.  

Como mencionado, ele foi um periódico publicado a partir do CFEMEA, uma 

organização-não governamental. Todavia, antes de refletir acerca da trajetória do Centro, 

considerei necessário trazer uma reflexão sobre o papel desempenhado pelas ONGs na 

sociedade, sua trajetória e principais pautas defendidas. Para tanto, utilizei diversos trabalhos 

que refletiram acerca daquelas temáticas.30 Os estudos utilizados demonstram a existência de 

uma rica produção, tanto acadêmica, como da Associação Brasileira de ONGs (Abong), que 

versam a respeito do universo de atuação das ONGs. Tal temática possui estreita ligação com 

o chamado terceiro setor. Ele é formado por diversas instituições sem fins lucrativos e que 

investem em trabalhos filantrópicos, envolvendo assim, ONGs, movimentos sociais e outros 

grupos.  

Após essas considerações, focalizei as discussões na trajetória do CFEMEA, desde sua 

criação, as pautas defendidas, suas fundadoras, sua atuação em defesa dos direitos das mulheres 

e os prêmios recebidos em decorrência do trabalho desenvolvido no Congresso Nacional. Não 

me deparei com grandes percalços para encontrar as fontes referentes ao CFEMEA, contudo, 

cabe registrar a dificuldade para estabelecer contato com a direção do Centro, bem como, com 

algumas de suas fundadoras que ainda atuam naquele. E-mails não foram respondidos, e nem 

ligações atendidas. Pareceu haver uma recusa por parte da ONG, em aceitar meu contato.  

Infelizmente o site do Centro e o Fêmea não contêm muitas informações sobre elas, 

apenas alguns dados sobre sua formação acadêmica e a forma em que se conheceram, a partir 

                                                 
29 MIGUEL, Sônia Malheiros. Publicando nas ONGs feministas: entre a academia e a militância. Rev. Estud. 

Fem. vol.11 no.1 Florianópolis Jan./June 2003. Paginação irregular.  

30 LANDIM, Leilah. Múltiplas identidades das ONGs. In: HADDAD, Sérgio (org.). ONGs e universidades: 

desafios para cooperação na América Latina. São Paulo: Abong, 2002; MATOS, Maria Izilda S. de. Terceiro 

setor e gênero: trajetórias e perspectivas. São Paulo: Cultura Acadêmica: Instituto Presbiteriano Mackenzie, 2005; 

FERREIRA, Victor Cláudio Paradela. ONGs no Brasil: um estudo sobre suas características e fatores que têm 

induzido seu crescimento. 2005. 257 f. Tese (Doutorado em Administração) – Escola de Administração Pública e 

de Empresas, Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2005; MONTAÑO, Carlos. Das “lógicas do Estado” às 

“lógicas da sociedade civil”: Estado e “Terceiro Setor” em questão. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, ano 

20, n. 59, p. 47-79, mar. 1999; LANDIM, Leilah; COTRIM, Lecticia Ligneul. ONGs: um perfil: cadastro das 

filiadas à Associação Brasileira da ONGs (ABONG). São Paulo: ABONG/ISER, 1996; ABONG. ONGs no Brasil 

2002: perfil e catálogo das associadas à ABONG. São Paulo: ABONG, 2002; ABONG. As ONGs e o 

desenvolvimento institucional: o programa de co-financiamento dos Países Baixos no Brasil. Cadernos ABONG, 

n° 24, São Paulo, 1998a; ABONG. ONGs: um perfil: cadastro das associadas à ABONG. São Paulo: ABONG, 

1998b; BUARQUE, Cristina; VAINSENCHER, Semira Adler. ONGS no Brasil e a questão de gênero. 

Disponível em: https://periodicos.fundaj.gov.br/TPD/article/view/932/653. Acesso em: 19 jun. 2020; SOARES, 

Vera. Feminismo e ONGs. In: ABONG. O impacto social do trabalho das ONGs no Brasil. 1. ed. São Paulo: 

ABONG, 1998. E ademais outros autores.  
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do trabalho desenvolvido no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM). Os trabalhos 

citados anteriormente também não se aprofundaram na história delas, mencionando apenas seus 

nomes. As poucas informações sobre algumas das fundadoras que consegui reunir para esta 

pesquisa, se referem superficialmente aos cargos que elas ocupavam no Conselho, isso graças 

a dois textos publicados na obra: “Constituição 20 anos: Estado, Democracia e Participação 

Popular: caderno de textos” e a uma reportagem publicada pelo jornal Correio Braziliense.  

Para entender a trajetória do Centro e sua forma de atuação, utilizei como fonte o 

documento: “Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões”. Produzido em 2010, 

pelo próprio Centro, a obra é uma edição comemorativa que aborda os trabalhos desenvolvidos 

pelo CFEMEA desde sua criação. Sendo dessa forma, um documento oficial, sua produção foi 

financiada pela Fundação Ford, assim, o considero enquanto reposta/prestação de contas para 

seu patrocinador, acerca das atividades que foram realizadas. Dessa maneira, percalços 

encontrados ao longo do caminho, possíveis derrotas em discussões de Projetos de Leis em 

apoio a mulher, articulações que não lograram êxito, entre outros, não foram abordados pelo 

documento.  

Em um tom exultante ele revela a importância do Centro não só para os movimentos 

de mulheres, mas também para parlamentares, ao buscarem difundir entre os (as) congressistas, 

as propostas dos movimentos feministas. Fato interessante revelado pelo documento, se refere 

as fases pelas quais o CFEMEA passou e aos eixos metodológicos que nortearam seu trabalho. 

O documento ressalta 4 (quatro) fases que abrange de 1989 a 2008: a primeira foi relativa a 

criação do Centro. Na segunda fase, ocorre a criação do Fêmea e a consolidação do CFEMEA 

enquanto ONG feminista de advocacy. Na terceira fase, suas áreas de atuação e as pautas são 

expandidas, tendo integrado importantes debates nacionais que resultou na participação em 

Congressos e Conferências em defesa dos direitos das mulheres. A última fase é marcada pela 

escassez de recursos para as ONGs e pelo maior esforço do CFEMEA em acompanhar o debate 

no Legislativo, nesse período, ao mesmo tempo em que o debate acerca das mulheres em 

situação de violência se aprofundam no Congresso e no Fêmea, o periódico passa a ser 

produzido de forma mais contida, com edições mais espaçadas.  

Os anos posteriores a quarta fase, foram desconsiderados pelo documento, algo 

curioso, já que o principal meio de divulgação das atividades do Centro, o Fêmea, passa por 

transformações relevantes naquele período: seu layout se altera, o número de edições por ano 

oscilam entre 3 e 5, sendo publicado em um intervalos de dois, três e até seis meses. Assim, é 

possível considerar que o Centro e jornal, a partir da segunda fase e até a quarta, foram 

mutuamente influenciados. 
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 Em seguida, no segundo capítulo, “A democratização do debate acerca dos direitos 

das mulheres: jornal Fêmea”, empreendo as discussões em torno desse periódico, me atentando 

para os aspectos que envolveram sua produção e circulação. Ele foi o jornal feminista mais 

longevo do país, sendo distribuído pelos Correios entre 1992 e 2014.  

Neste capítulo discuto acerca das principais características materiais do Fêmea, o 

discurso gráfico (elementos visuais) de suas capas e os componentes estruturadores de algumas 

páginas, que sofreram alterações ao longo do tempo, e como se deu a utilização de imagens, 

ilustrações e gráficos pelo jornal. Abordo também, sobre suas gestoras, principais 

colaboradoras e financiadores. Ou seja, todas as participantes envolvidas no projeto editorial 

do Fêmea.  A partir da análise de alguns de seus editoriais, publicados em períodos distintos, 

foi possível conceber a identidade do Fêmea enquanto participante ativo da luta em defesa dos 

direitos das mulheres. Encerro esse capítulo, fazendo uma análise das principais seções que o 

integraram e de alguns de seus conteúdos.  

Os principais assuntos abordados se referiam a articulações políticas entre os 

movimentos de mulheres e parlamentares, saúde da mulher, trabalho da mulher, legislações de 

proteção a mulher, presença da mulher em posições de comando, igualdade, etc. Outro assunto 

pouco abordado, mas presente no Fêmea, diz respeito a questão racial. Assim como o Centro, 

o periódico se colocava enquanto aliado na luta antirracista. Em seus anos iniciais e até a 

realização da Conferência de Beijing em 1995, as discussões envolvendo a temática no jornal 

ficou sob a responsabilidade do Gelédes – Instituto da Mulher Negra. 

Após Beijing´95, as questões raciais passaram a ser debatidas por convidadas do 

Fêmea, nomes relevantes do movimento feminista negro, como Sueli Carneiro e Jurema 

Werneck, escreveram ou foram entrevistadas pelo periódico. Contudo, aquelas reflexões não 

possuíam tanto fôlego, quando comparadas a outras bandeiras levantadas pelo jornal. Seu 

posicionamento enquanto “integrante ativo” na luta antirracista, ocorreu na edição de 2005 do 

jornal, o pequeno texto, semelhante a uma prestação de contas, abordou as atividades 

desenvolvidas pelo CFEMEA em prol da causa: participação em articulações de combate ao 

racismo, participação em debates e seminários.  

O terceiro e último capítulo: “O Fêmea e as legislações em defesa da mulher vítima 

de violência”, discute a forma como o Fêmea abordava a questão da violência contra a mulher. 

Antes de iniciar tal debate, considerei necessário discutir acerca do advocacy, uma relevante 

estratégia de atuação, tanto do Centro como de seu jornal, um dos seus objetivos é dirimir a 

distância/hierarquia entre representantes e representados.  
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O advocacy é um dos pilares da instituição, sendo um de seus eixos de atuação. Ele 

atua em defesa dos direitos dos cidadãos e cidadãs, primando pelo princípio da igualdade de 

direitos e oportunidades. O Centro foi reconhecido nacionalmente enquanto organização de 

advocacy, devido ao seu trabalho em defesa dos direitos da mulheres e em prol de legislações 

não discriminantes.  

Sobre a temática da violência contra a mulher, poucos foram os casos narrados, já que 

o Fêmea priorizou o debate sobre o Congresso Nacional, com ênfase nas legislações de proteção 

a mulher, destacando a ausência de leis mais abrangentes e que as leis já existentes, eram até 

certo ponto brandas e pouco protegiam as vítimas. Dessa maneira, o periódico defendia que 

alterações fossem realizadas na redação do Código Penal de 1940, pois ele possuía alguns 

artigos discriminantes e incompatíveis com os avanços sociais (pós década de 1990), sobretudo, 

no que se refere aos direitos conquistados pelas mulheres.  

Outro ponto defendido pelo jornal se referiu a necessidade de uma lei específica de 

proteção a mulher em situação de violência. A legislação vigente (Lei 9.099/95), considerava 

os atos de violência contra a mulher como tendo menor potencial ofensivo. Àquela legislação 

tornou-se um instrumento amplamente utilizado no que diz respeito a proteção das mulheres 

em situação de violência, no entanto, ela desconsiderou a diversidade de relacionamentos 

intrafamiliares, dando ênfase para relações conjugais e não abrangendo relações de parentesco, 

amizades e outras. Além de considerar apenas a violência física, não considerando a violência 

psicológica e a material. Buscando alcançar a promulgação de uma lei específica sobre a pauta 

da violência, o CFEMEA em parceria com outras organizações, formaram o Consórcio de 

ONGs, elas elaboraram um anteprojeto de lei que foi utilizado como subsídio para a criação da 

Lei 11.340/06, a Lei Maria da Penha.  

Esta dissertação aborda a história/trajetória do CFEMEA e do jornal Fêmea entre os 

anos de 1992 e 2014. Uma organização e um periódico atuantes nas causas feministas e que ao 

longo de sua história fizeram parte das principais conquistas relacionadas aos direitos das 

mulheres. O primeiro atuando dentro do Congresso Nacional em prol de legislações de proteção 

a mulher, e o segundo, circulando nacionalmente, divulgando as conquistas e os impasses 

ocorridos naquele ambiente. Embora o Fêmea tenha encerrado suas atividades em 2014, o 

Centro ainda permanece atuante, contudo, ele deixou de focalizar seu trabalho dentro do 

Congresso e passou a se preocupar com a sustentabilidade dos movimentos feministas e no bem 

estar das ativistas.
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CAPÍTULO 1 

 

 

CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E ASSESSORIA – CFEMEA 

 

 

Durante o período da Ditadura Militar no Brasil, a imprensa sofreu com a censura 

imposta pelos militares. Essa supressão de direitos, dentre eles a liberdade de expressão, 

possibilitou a intensificação da produção de periódicos alternativos, que representavam uma 

imprensa distinta da tradicional (que, em certa medida, legitimou o golpe de 1964). A primeira, 

logo se tornou um espaço de crítica e luta contra o pensamento hegemônico, contribuindo, 

inclusive, para o surgimento de impressos que vieram depois do regime de excessão, tais como 

os jornais alternativos publicados pelas ONGs feministas nos anos 1990, que lutavam em defesa 

dos direitos das mulheres. Este capítulo debate ainda a participação da mulher na imprensa 

brasileira, salientando a criação de jornais feministas e posteriormente a estruturação dos 

movimentos feministas em organizações não-governamentais. Ele se encerra abordando a 

criação e trajetória de uma das ONGs feministas mais longevas do país: o CFEMEA.  

 

1.1) A imprensa alternativa 

 

Durante a Ditadura Militar (1964 – 1985), o acesso à informação era visto como algo 

que devia ser controlado, as informações divulgadas deveriam passar por um escrutínio que 

buscava proteger a imagem do Regime. A censura à imprensa naquele período buscava ocultar 

a existência dos seus instrumentos de repressão. De acordo com Marialva Barbosa, falar sobre 

a década de 1960 é discutir também acerca da censura política que os militares fizeram à 

imprensa.1 Para a autora, essa censura “vai produzir drástica alteração no conteúdo dos jornais 

diários, uma vez que terão que abandonar gradativamente o papel de amplificadores, [...] 

                                                 

1 BARBOSA, Marialva. História Cultural da Imprensa: Brasil – 1900-2000. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007. p. 

175. 
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afastando-se dos protagonistas e deixando de ser eles mesmos personagens do campo político”.2 

A partir do golpe de 1964, os militares passaram a se preocupar com a divulgação de 

informações feitas pela imprensa e como elas poderiam produzir significados para o seu 

público.  

Marcos Napolitano sugere que a partir de 1964, o mundo intelectual brasileiro tornou-

se um espaço de oposição à Ditadura, “criando-se uma relação quase automática entre ser 

intelectual socialmente reconhecido como tal e ser de oposição”3 àquele regime. Com o passar 

dos primeiros anos, a grande imprensa4 que apoiou o golpe inicialmente, começou 

paulatinamente a abrir espaço para tecer críticas direcionadas aos novos detentores do poder, 

logo, notou-se que a perseguição feita pelos militares contra os indivíduos que possuíam ideias 

“contrárias ao regime, fazia com que atores sociais que deveriam ajudar a construir a 

nacionalidade sob nova direção – estudantes, jornalistas, filósofos, sacerdotes – dela se 

afastaram”.5 

Mobilizar as “massas” era um temor por parte do governo militar, assim, a imprensa 

deveria apenas informar e orientar acerca das ações governamentais dos militares. Toda 

informação que fosse contrária a eles, estava sujeita a sofrer censura. Os conteúdos que 

poderiam servir de “estímulo à oposição aos militares deveriam ser alijados das publicações. O 

argumento de que se vive um período de ‘guerra’ (promovida pelos estudantes e ‘terroristas’) 

serve para justificar as ações de execução”.6 

A partir dos atos de censura, a grande imprensa, começava a se “auto representar” 

como um lugar de resistência, seja publicando matérias com críticas contundentes ou 

manifestos assinados por intelectuais em oposição à Ditadura. Para Napolitano, muito embora, 

 

os jornais nunca chegaram a romper global e totalmente com o regime militar, 

mantendo ora uma posição de críticos pontuais de determinadas políticas setoriais do 

governo, ora de interlocutores confiáveis. Obviamente, houve situações de confronto 

                                                 
2 BARBOSA, Marialva. Op. cit., p. 175. 

3 NAPOLITANO, Marcos.  1964: História do Regime Militar. São Paulo: Contexto, 2014. p. 205. 

4 De acordo com a historiadora Tania Regina de Luca, “a expressão grande imprensa, apesar de consagrada, é 

bastante vaga e imprecisa, além de adquirir sentidos e significados peculiares em função do momento histórico em 

que é empregada. De forma genérica designa o conjunto de títulos que, num dado contexto, compõe a porção mais 

significativa dos periódicos em termos de circulação, perenidade, aparelhamento técnico, organizacional e 

financeiro”. LUCA, Tania R. A grande imprensa na primeira metade do século XX. In. ______; MARTINS, Ana 

Luiza (org.). História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008. p. 149. 

5 NAPOLITANO, Marcos. Op. cit., 2005. p. 207. 

6 BARBOSA, Marinalva. Op. cit., 2014. p. 189. 
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doutrinário com o governo militar, sobretudo em relação à política econômica estatista 

de Geisel.7 

 

Assim, a violência impetrada pelos militares não foi capaz de eliminar totalmente o 

foco crítico que os jornais passaram a ter. Entretanto, o espaço que teve maior comunicação 

intelectual e que abrangeu certos grupos, foi a chamada imprensa alternativa, pois “seu perfil 

mais militante do que acadêmico não implicava que os debates oriundos da pesquisa 

universitária estivessem totalmente ausentes dos jornais”.8 

O acréscimo na oferta de informações massivas, não correspondeu à necessidade de 

comunicação da população menos abastada economicamente. Pelo contrário, a partir da 

expansão das redes de comunicação de massa, ocorreu a diminuição das possibilidades de 

participação popular na produção de informação. 

Foi contra o discurso autoritário, que não problematiza a realidade na qual as notícias 

estavam imersas, que enxerga no receptor um mero objeto sem consciência, que a imprensa 

alternativa se opôs. Durante os “anos de chumbo” da Ditadura Militar no Brasil, segundo 

Bernardo Kucinski, nasceram e morreram por volta de 150 periódicos, que possuíam como 

traço principal a oposição ao regime imposto pelos militares.9 Esses periódicos ficaram 

conhecidos como imprensa nanica ou imprensa alternativa. A palavra nanica, segundo o 

referido autor, foi “inspirada no formato tablóide adotado pela maioria dos jornais alternativos, 

foi disseminada principalmente por publicitários, num curto período em que eles se deixaram 

cativar por esses jornais”. 10 

Já o termo alternativa, possui quatro significados fundamentais:  

 

O de algo que não está ligado a políticas dominantes; o de uma opção entre duas coisas 

reciprocamente excludentes; o de única saída para uma situação difícil e, finalmente, 

o do desejo das gerações dos anos de 1960 e 1970, de protagonizar as transformações 

sociais que pregavam. 11   

 

A imprensa alternativa agrupa entre suas funções o auxílio de organização e 

mobilização das massas, pois todo movimento popular necessita que um número maior possível 

                                                 
7 NAPOLITANO, Marcos. A imprensa e a construção da memória do regime militar brasileiro (1965-1985). 

Estudos Ibero-Americanos, Porto Alegre, v. 43, n. 2, p. 346-366, maio-ago. 2017. p. 347.  

8 Idem, ibidem, p. 223. 

9 KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e Revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. São Paulo: Edusp, 

2001. p. 5.  

10 Idem, ibidem, p. 5.  

11 Idem, ibidem, p. 5. 
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de pessoas tome conhecimento de um determinado problema e que elas sejam sensibilizadas e 

busquem solucioná-lo.12 Essa mobilização poderia ocasionar um levante popular, promovendo 

o questionamento à legitimidade do poder imposto pelas classes dominantes. Seriam esses 

alguns dos motivos que levavam a perseguição militar aos jornais, submetendo-os à censura. 

Cabe considerar, que, entre as décadas de 1970 e 1980, existiam duas classes de jornais 

alternativos: 

 

alguns predominantemente políticos, tinham raízes nos ideais de valorização do 

nacional e do popular dos anos de 1950 e no marxismo vulgarizado dos meios 

estudantis nos anos de 1960. Em geral pedagógicos e dogmáticos, os jornais 

alternativos políticos foram, no entanto, os únicos em toda a imprensa brasileira a 

perceberem os perigos do crescente endividamento externo, ainda em 1973, e o 

agravamento das iniquidades sociais. 13  

 

Pululavam em suas páginas as reivindicações e protestos dos movimentos populares, 

bem como as estratégias da esquerda durante o processo de abertura. Esses conteúdos, com uma 

linguagem até certo ponto “dogmática”, coadunada à sua postura reservada “refletiam o 

marxismo de cunho religioso e os preceitos morais do Partido comunista do brasil (PCdoB)”.14  

A segunda classe de jornais, tinham como base os movimentos norte-americanos da 

contracultura,  

 

e, através deles, no orientalismo, no anarquismo e no existencialismo de Jean Paul 

Sartre. Rejeitavam a primazia do discurso ideológico. Mais voltados à crítica dos 

costumes e à ruptura cultural, investiram principalmente contra o autoritarismo na 

esfera dos costumes e o moralismo hipócrita da classe média.15  

 

O Pasquim, foi um exemplo dessa classe de jornais, ele institui o apego à cultura 

estadunidense, e ainda criou um movimento próprio de contracultura, transformando a 

linguagem publicitária e jornalística. Kucinski indica que aquele periódico alterou hábitos e 

valores, chamando atenção de adolescentes e jovens no decorrer dos anos de 1970, 

principalmente nas cidades do interior que haviam crescido em decorrência do milagre 

econômico.16  

                                                 
12 KUCINSKI, Bernardo. Op. cit., p. 47. 

13 Idem, ibidem, p. 5. Grifo do autor.  

14 Idem, ibidem, p. 5. 

15 Idem, ibidem, p. 6.  

16 Idem, ibidem, p. 6.  
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A luta que os integrantes do O Pasquim e de outros jornais travavam contra a política 

ideológica da ditadura, era o que diferenciava a imprensa alternativa.  Ela surge, segundo o 

autor citado anteriormente, “do desejo das esquerdas de protagonizar as transformações que 

propunham e a busca, por jornalistas e intelectuais, de espaços alternativos à grande imprensa 

e à universidade”.17 

Kucinski destaca ainda, que, a imprensa alternativa dos anos de 1970, “pode ser vista, 

no seu conjunto, como sucessora da imprensa panfletária dos pasquins e da imprensa anarquista, 

na função social de criação de um espaço público reflexo, contra hegemônico”.18 Os jornais 

alternativos, também serviam para agregar as esquerdas diante das agressões da Ditadura. Dessa 

maneira,  

 

pode-se traçar, assim, uma demarcação entre imprensa convencional e imprensa 

alternativa no Brasil pelos seus papéis opostos como agregadores ou desagregadores 

da sociedade civil, em especial, dos intelectuais, jornalistas ativistas políticos [...] a 

imprensa alternativa pode até mesmo ser definida como uma forma de enfrentar a 

solidão, a atomização e o isolamento em ambiente autoritário.19 

 

No cerne dos jornais alternativos, deve-se destacar a liderança de jornalistas que 

buscavam se libertar das limitações que a grande imprensa se auto impunha. Sobretudo, o fato 

de alguns jornais da grande imprensa “ignorarem” certos crimes cometidos pelos militares, o 

que resultou na origem de uma nova geração de relevantes jornais alternativos.  

Porém, esses jornais não tiveram uma longa e profícua vida, pois vários deles não 

saíram de dois ou três números publicados. Outros, como: “AMANHÃ, PIF-PAF e 

INFORMAÇÃO,”20 precisaram apenas de seis edições para exerceram grande influência no 

âmbito político. Todavia, “apesar da grande variedade de propostas editoriais, soluções 

estéticas e diversidade temática, regional e ideológica, nenhuma deles sobreviveu com seus 

traços originais ao regime autoritário que combateram e sob o qual nasceram”.21  

Após a abertura, os grandes conglomerados jornalísticos que apoiaram o golpe, 

começaram a criar outra vez, uma esfera pública, se apoderando dos temas que antes eram 

considerados restritos aos jornais alternativos e fazendo também a recontratação de muitos de 

seus antigos jornalistas. Fazer oposição ao poder vigente, que antes era uma característica da 

                                                 
17 KUCINSKI, Bernardo. Op. cit., p. 6.  

18 Idem, ibidem, p. 10.  

19 Idem, ibidem, p. 10.  

20 Idem, ibidem, p. 12. Grifo do autor.  

21 Idem, ibidem, p. 12.  
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imprensa alternativa, passou também a ser tarefa da grande imprensa. Outro aspecto, foi a 

legalização da imprensa alternativa, que após a anistia saíram da ilegalidade e retornaram à 

atividade costumeira dos jornais, haurindo assim os jornais alternativos como ambientes de 

realizações políticas.  

A circulação dos jornais alternativos fez com que seu modelo de resistência passasse 

a ser adotado como solução pelos estudantes dos cursos de jornalismo e comunicação. Assim, 

na década de 1970, eram formados novos protagonistas da imprensa alternativa, entre 

jornalistas e intelectuais com maior proximidade com o ativismo e com as ideologias de 

esquerda. Entre esses atores, estavam as feministas.  

 

1.2) Movimento feminista e a imprensa feminista brasileira  

 

Nos idos de 1968, a partir da revolução cultural e sexual, o feminismo (focado nas 

especificidades da mulher, voltado às questões que envolviam a violência contra a mulher, etc.), 

aportou no Brasil. Aqui, ele chegou embarcado na segunda onda, trazendo uma “explosão de 

rebeldia” por todo o país, “passeatas de protesto começavam nas universidades e terminavam 

nas ruas com barricadas, bombas molotov e bandeiras americanas incendiadas”.22 

O movimento feminista foi dividido por estudiosas (os) do tema em períodos 

cronológicos chamados de ondas, “conforme a época, os movimentos feministas apresentavam 

demandas específicas, evoluindo em direção a outras matérias conforme a passagem do tempo 

e as mudanças na sociedade, que traziam questões novas e o amadurecimento”.23
 

De acordo com Joana Maria Pedro, a primeira onda do feminismo desenvolveu-se no 

final do século XIX, “centrado na reivindicação dos direitos políticos – como o de votar e ser 

eleita –, nos direitos sociais e econômicos – como o de trabalho remunerado, estudo, 

propriedade, herança”. 24  Nesse período, o movimento feminista, buscava dirimir as diferenças 

discriminatórias existentes entre homens e mulheres. Já o feminismo da segunda onda, teria 

advindo no contexto do pós-Segunda Guerra, “e deu prioridade às lutas pelo direito ao corpo, 

                                                 
22 TELES, Maria Amélia de A. Breve história do feminismo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1999. p. 60. 

23 SIQUEIRA, Camilla. As três ondas do movimento feminista e suas repercussões no direito brasileiro. In: 

BEDIN, Gilmar Antônio et al. Poder, cidadania e desenvolvimento no estado democrático de direito. 

Florianópolis: CONPEDI, 2015. p. 332 

24 PEDRO, Joana Maria. Traduzindo o debate: o uso da categoria gênero na pesquisa histórica. HISTÓRIA, SÃO 

PAULO, v. 24, N. 1, P. 77-98, 2005. p. 79. 
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ao prazer, e contra o patriarcado – entendido como o poder dos homens na subordinação das 

mulheres”.25 

A divisão do feminismo em períodos/ondas sofreu algumas críticas. Para Camilla 

Siqueira, por exemplo, “pensar dessa forma leva encarar que as demandas da primeira onda 

estão resolvidas quando alcançada a segunda e assim por diante”, e que no período entre uma 

onda e outra “houve um intervalo sem atividade; pode levar ainda a ignorar que, dentro de uma 

mesma onda, conviveram movimentos feministas com demandas bem diversificadas”.26 

Suely Costa também critica essa divisão do movimento feminista em períodos:  

 

os feminismos, assim, são vistos em geral, como irrupções em que, de repente, não 

mais que de repente, mulheres diversas se juntam, mostram-se “irmanadas” na 

agitação de “causas” ou motivações políticas que se avolumam e que avançam como 

onda. Esta, depois de atingir um ponto alto, desce, invadindo os mais variados 

territórios, em diversos tempos; em seguida, tudo parece dissipar-se. 27 

 

Ainda que tal divisão seja vista com certa crítica, este trabalho a adotará, haja vista 

que tais periodizações são profundamente reconhecidas no âmbito dos estudos feministas. 

Assim sendo, focalizarei a segunda onda feminista, pois nela está o cerne de algumas 

publicações feministas pós anos de 1970. Durante esse período, o termo gênero não era 

empregado. A categoria utilizada na época era “Mulher”, pois tal palavra era pensada enquanto 

oposição à palavra “Homem”, compreendida como uma categoria universal, que englobava 

todos os seres humanos. 

 

O que as pessoas dos movimentos feministas estavam questionando era justamente 

que o universal, em nossa sociedade, é masculino, e que elas não se sentiam incluídas 

quando eram nomeadas pelo masculino. Assim, o que o movimento reivindicava o 

fazia em nome da “Mulher”, e não do “Homem”, mostrando que o “homem universal” 

não incluía as questões que eram específicas da “mulher”. Como exemplos podemos 

citar: o direito de “ter filhos quando quiser, se quiser” –, a luta contra a violência 

doméstica, a reivindicação de que as tarefas do lar deveriam ser divididas, enfim, era 

em nome da “diferença”, em relação ao “homem” – aqui pensado como ser universal, 

masculino, que a categoria “Mulher”, era reivindicada.28 

 

Desta forma, o que o movimento feminista reivindicava, fazia em nome da Mulher e 

não de um Homem Universal, “assim era como ‘Mulher’ que elas reafirmavam uma identidade, 

                                                 
25 PEDRO, Joana Maria. Op. cit., p. 79. 

26 SIQUEIRA, Camilla. Op. cit., p. 332. 

27 COSTA, Suely. Onda, Rizoma e “Sororidade” como metáforas. R. Inter. Interdisc. INTERthesis, 

Florianópolis, v.6, n.2, p. 01-29, jul./dez.2009.  p. 4. 

28 PEDRO, Joana Maria. Op. cit., p. 80 



32 

  

separada da de ‘Homem’. E era em nome desta identidade que nesta ‘Segunda Onda’ constituiu-

se a prática de realizar grupos de reflexão compostos somente por mulheres”.29 Entre tais grupos 

estavam os jornais feministas, como se verá posteriormente.  

Como já citado, a década de 1970 foi emblemática para o movimento feminista, isso 

porque, no ano de 1975 foi declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU), como sendo 

o Ano Internacional da Mulher. Segundo Maria Amélia Teles foram elas que durante a Ditadura 

deram os primeiros passos pela reivindicação da anistia. 

 

As mulheres foram as primeiras a entrar em cena. Algumas saíram à procura de 

parentes presos ou desaparecidos políticos, filhos, irmãos ou maridos, companheiros 

ou namorados. Outras tantas participaram das organizações clandestinas, dispostas a 

lutar ombro a ombro com os homens pela libertação do país. Mas o grande contingente 

saiu em busca do mercado de trabalho, que absorvia, de maneira expressiva, a mão-

de-obra feminina.30 

 

Foi graças a esse desempenho combativo das mulheres, que 1975 foi um ano marcante 

para o avanço dos pensamentos feministas no país, ainda em período de supressão de direitos. 

Devido ao “apoio da ONU, a mulher brasileira passou, então, a ser protagonista de sua própria 

história, em que a luta por seus direitos específicos que fundia com as questões gerais. 

Respondia de maneira forte aos anseios da época: de se expressar, de falar, de enfrentar, de 

agir”.31  

A sociedade patriarcal conseguiu internalizar na mente de muitas pessoas, o 

pensamento de que as mulheres são inferiores (física e psiquicamente). Dessa forma, o homem 

deveria ser o provedor do lar, bem como o sujeito do espaço público, “do mundo”. Quando as 

mulheres passaram a questionar sua situação e foram à luta por seus direitos, elas se depararam 

com o machismo explícito da sociedade. Homens e mulheres, na concepção patriarcal, devem 

cumprir funções distintas baseadas exclusivamente em seus sexos.  

Para Françoise Collin, “las mujeres no eran consideradas como agentes sociales y 

culturales sino, sobre todo, como guardianas de un mundo que ellas ni constittuían ni 

modificaban, se pudo inferir su carácter más conservador que inovador”.32 Durante séculos, 

elas foram educadas a se tornarem protetoras de um mundo construído pelos homens, que as 

                                                 
29 PEDRO, Joana Maria. Op. cit., p. 80. 

30 TELES, Maira Amélia de A. Op. cit., p. 56-57. 

31 Idem, ibidem, p. 85. 

32 COLLIN, Françoise. História y memoria o la marca y la huella. In:______. Praxis de la diferencia: liberación 

y libertad. Barcelona: Icaria Editorial, 2008. p. 111. 
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destituíram de desempenhar um papel de protagonistas nos palcos da história, o seu 

ambiente/lugar era a casa/privado,33 a maternidade era sua função. 

Cabe considerar, que público e privado, segundo Silvia Cristina Yannoulas, são “pares 

antagônicos dominantes no pensamento ocidental que legitima de forma paralela a divisão 

sexual”.34 O público é constituído pelos homens, é onde eles atuam e interagem uns com os 

outros, já o privado “constituía-se do necessário e do útil das mulheres e dos escravos de tudo 

relacionado com a sobrevivência e a reprodução da vida. A lei do privado era a desigualdade 

universa”.35 

O “mundo masculino” salvaguardado pelas mulheres, que Collin menciona, começa a 

ter suas bases solapadas pelo feminismo, um movimento de “ontem e hoje” que concedeu as 

mulheres “el estatuto de agentes de su propia existencia y de la existencia colectiva, há 

modificado las condiciones y el sentido de la ransmisión que éstas asumen, y más 

particularmente de la transmisión entre mujeres”.36 

A mulher é responsável por educar/formar as novas gerações, sendo assim, ela deve 

sempre se doar (no sentido de sacrifício), para o bem de seus filhos (as), marido e casa. Como 

aponta Heleieth Saffioti,  

 

a sociedade investe muito na naturalização desse processo. Isto é, tenta fazer crer que 

a atribuição do espaço doméstico à mulher decorre de sua capacidade de ser mãe. De 

acordo com esse pensamento, é natural que a mulher se dedique aos afazeres 

domésticos, aí compreendida a socialização dos filhos, como é natural sua capacidade 

de conceber e dar à luz.37  

 

Contudo, muitas mulheres não aceitaram desempenhar o papel que a sociedade lhes 

impôs. Percebendo a inferioridade com a qual eram tratadas, as relações e as formas como eram 

discriminadas com relação aos homens, elas saem dos bastidores dos acontecimentos históricos 

(onde foram propositalmente colocadas, inclusive pela historiografia), para a ribalta da história, 

tornando-se, autoras e atrizes dos eventos históricos. Evidentemente, que esse processo tem se 

                                                 
33 De acordo com Michelle Perrot, na primeira metade dos oitocentos, as mulheres participavam da administração 

dos negócios, fazendo a contabilidade da empresa, investindo na indústria ao invés de comprar itens pessoais. Para 

a autora, essa “tradição” se alterou por volta de 1850, onde a maioria das mulheres se retirou da esfera econômica 

(espaço público) e se isolaram em casa (espaço privado). As “mulheres, agora, administram a casa, o grande 

número de empregados e a família igualmente numerosa”. PERROT, Michelle (org.). História da Vida Privada, 

4: Da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 129. 

34 YANNOULAS, Silvia Cristina. Iguais mas ano idênticos. Estudos Feministas. nº. 1, 1994. p. 11. 

35 Idem, ibidem, p. 11-12. 

36 COLLIN, Françoise. Op. cit., p. 111. 

37 SAFFIOTI, Heleieth. O poder do macho. São Paulo: Moderna, 1987. p. 9. Grifo da autora.  
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desenvolvido não sem percalços, uma vez que as mulheres que saíram do seu lugar considerado 

“natural” e decidiram lutar contra a ordem social vigente, constantemente são chamadas de 

feministas, mas, também denominadas de “frustradas sexualmente”, “mal-amadas”. Elas foram 

“percebidas como mulheres feias, infelizes, sexualmente rejeitadas pelos homens e, 

convenhamos, não é muito raro ouvirmos outras mulheres reafirmando estes estigmas ainda 

hoje”.38 

O movimento feminista não aceitava que a mulher estava definida por sua condição 

biológica inata, sua vida não estava predestinada. Discurso defendido e difundido amplamente 

pelo grupo social dominante e pelos meios de comunicação, entre eles os impressos, assim, não 

tardou para que as feministas da segunda onda compreendessem o papel da imprensa e mídia, 

de modo geral, enquanto espaço legitimador de opinião, bem como um lugar propício para 

resistência, reflexão e desconstrução de discursos hegemônicos, entre outros aspectos.  

A segunda onda, que Celi Pinto, considera como tendo um feminismo “difuso” e 

“menos comportado”,39 se expressou com o surgimento da imprensa alternativa feminista. Suas 

integrantes 

 

são mulheres cultas, com vidas públicas excepcionais, na grande maioria professoras, 

escritoras e jornalistas. Preocupadas ou não com os direitos políticos, essas mulheres 

têm um campo mais vasto de questões, defendem a educação da mulher e falam em 

dominação dos homens e no interesse deles em deixar a mulher fora do mundo 

público. Em seus textos, tocam em temas delicados para a época, como sexualidade e 

divórcio. Esta é uma face menos comportada do feminismo brasileiro do início do 

século XX.40 

 

A participação das mulheres na imprensa brasileira não é algo recente, seu advento 

remonta ao século XIX. De acordo com Constância Lima Duarte, no início daquele século “a 

literatura, a imprensa e a consciência feminista surgiram praticamente ao mesmo tempo no 

Brasil”. 41 Segundo a autora, as primeiras mulheres letradas se apoderaram da leitura, que, 

posteriormente, as conduziu à escrita e mais do que “os livros, foram os jornais os primeiros e 

                                                 
38 RAGO, Margareth. Feminizar é preciso: por uma cultura filógina. SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 15(3) 

2001.  p. 59.  

39 PINTO, Céli Regina Jardim. Op. cit., p. 15. 

40 Idem, ibidem, 15. 

41 DUARTE, Constância Lima. Imprensa feminina e feminista no Brasil: nos primórdios da emancipação 

Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/revistaXIX/article/view/21741/20054. Acesso em: 17 jun. 

2020. p. 98. Ver também BUITONI, Dulcília Schoreeder. Suplemento histórico: o Brasil. In:______. Imprensa 

feminina. 2. ed. São Paulo: Ática, 1990. p. 36-55. 
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principais veículos da produção letrada feminina, que desde o início se configuraram em 

espaços de publicidade, aglutinação e resistência”.42 

Aqueles periódicos feministas menores produziam textos marginais, que atingiam 

apenas uma pequena parcela da população, isso porque, segundo Amy Erdman Farell, eles 

“figurativamente ‘falavam’ apenas para o público preparado para ouvir a mensagem. Esses 

periódicos, entretanto, podiam articular as filosofias do novo movimento das mulheres e 

trabalhar para mobilizar suas leitoras para a ação”.43 Outro aspecto que direcionou as mulheres 

para a imprensa alternativa feminista, refere-se ao conteúdo dos periódicos da grande imprensa. 

Principalmente, porque esses jornais de grande circulação e, inclusive as revistas dedicadas ao 

público feminino, criavam clichês direcionadas às mulheres, considerando-as como “anjos do 

lar”, que deveriam satisfazer seus maridos.  

Essa temática predominava na imprensa feminina e seu foco estava direcionado em 

temas relativos à moda, beleza, culinária, casamento, amor, sexo, filhos, etc., de modo bastante 

convencional. Para Dulcília Schroeder Buitoni, aqueles temas estavam intimamente 

relacionados com o que ela chama de “assuntos de mulher”, ou seja, “temas de grande interesse 

para o público feminino e que gozam de uma certa unanimidade na imprensa de todo o 

mundo”.44 Segundo Tania Regina de Luca, aqueles conteúdos integravam  

 

um tipo de produção jornalística que não é movida pela necessidade de registrar o fato 

novidadeiro do dia anterior, matéria-prima por excelência do jornalismo. Pelo 

contrário, a imprensa feminina obtida em torno de temas mais perenes, não 

submetidos à premência do tempo curto do acontecimento. Moda, beleza, casa, 

culinária, recomendações e conselhos indicados para o inverno ou verão podem ser 

retomados em anos subsequentes, desde que revestidos de ar de atualidade e 

apresentados como a última palavra no assunto.45    

 

A maioria desses jornais eram editados por mulheres, eles foram de grande relevância 

para estimular e disseminar as novas concepções acerca das mulheres.46 Qualquer movimento 

organizado que buscasse visibilidade e uma opinião pública favorável, inevitavelmente, 

encontraria a mídia como forma de alavancar sua popularidade. Nesse período, as atuações de 

mulheres feministas nos jornais foram expressivas, espraiando-se pelo país, mesmo com as altas 

                                                 
42 DUARTE, Constância Lima. Op. cit., p. 98. 

43 FARREL, Amy Erdman. A Ms. magazine: e a promessa do feminismo popular. Tradução de Renata Laureano. 

São Paulo: Editora Barracuda, 2004. p. 255. 

44 BUITONI, Dulcília Schoreeder. Imprensa feminina. 2. ed. São Paulo: Ática, 1990. p. 21. 

45 LUCA, Tania Regina de. Imprensa feminina: mulher em revista. In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana 

Maria (org.). Nova história das mulheres no Brasil. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2013. n.p. 

46 TELES, Maria Amélia de A. Op. cit., p. 33. 
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taxas de analfabetismo, os jornais se tornaram uma forma de comunicação capaz de atingir as 

massas.  

As feministas ao perceberam a necessidade de instaurar o diálogo e provocar 

mudanças, fizeram com que o movimento feminista buscasse fortalecimento e 

representatividade, criando assim seus próprios jornais, nos quais as questões da mulher eram 

a pauta. Com publicações voltadas para “discutir aspectos e tendências do movimento a partir 

de temáticas como: trabalho feminino, participação política, liberdade sexual, igualdade de 

direitos, aborto, políticas públicas para as mulheres, condições de trabalho, violência, entre 

outras”.47  

A existência da imprensa feminista naquele contexto e o engajamento social e político, 

fez com que ela fosse classificada como alternativa, de acordo com Elizabeth Cardoso.48 Como 

mencionado anteriormente, a autora destaca que o conjunto das publicações feministas (jornais, 

periódicos e outros), sugere a divisão da imprensa feminista em dois grupos ou gerações. A 

primeira geração, “contemporânea dos jornais alternativos e, de forma geral, voltada para a 

questão de classe, e a segunda geração, grupo de periódicos feministas editados a partir de 1981, 

de forma geral, voltada para a questão de gênero”.49  

Desta maneira,  

 

nota-se que, enquanto a primeira geração está marcada pelo debate entre “questão da 

mulher” versus “questão geral”, feminismo liberal versus feminismo marxista 

ortodoxo, por reivindicações de ações públicas que coloquem as mulheres em 

igualdade com os homens, pela questão da autonomia partidária e pelo combate à 

ditadura; a segunda geração da imprensa feminista incorpora o conceito de gênero 

assume os temas relacionados direta e exclusivamente às mulheres (como 

sexualidade, planejamento familiar e violência contra a mulher), tende para a 

especialização por temas, luta pelo direito à diferença e opera em parceria com um 

novo ator social, a sociedade civil organizada, na forma de ONGs e associações 

voltadas para a questão de gênero.50 

  

                                                 
47 WOITOWICZ, Karina. Páginas que resistem. Disponível em: http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-

1/encontros-nacionais/6o-encontro-2008-1/Paginas%20que%20resistem%20A%20imprensa%20feminista.pdf. 

Acesso em: 23 fev. 2020. p. 10. 

48 CARDOSO, Elizabeth. Imprensa feminista brasileira pós-1974. Estudos Feministas, Florianópolis, 12(N.E.): 

264, setembro-dezembro/2004. p. 37 

49 Idem, ibidem, p. 37-38.  

50 CARDOSO, Elizabeth. Presença da imprensa feminista no Brasil. In: Brasil. Presidência da República. 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. 3º Prémio Construindo a Igualdade de Gênero – redações e 

artigos científicos vencedores – 2008. Brasília: Presidência da República, Secretaria Especial de Políticas paras as 

Mulheres, 2008. p. 97. 
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Cardoso assevera, ainda, que “é possível encontrar características da segunda geração 

em periódicos da primeira geração”.51 Essa divisão da imprensa feminista não ocorreu apenas 

porque houve um redirecionamento para a alternância dos debates. De acordo com Maria 

Amélia de A. Teles,52 Maria Lygia de Q. de Moraes53 e Elizabeth Cardoso,54 houveram marcos 

históricos para a periodização da imprensa feminista em primeira e segunda geração. 

 Foram eles: o II e o III Congresso da Mulher Paulista; realizados na cidade de São 

Paulo, entre os anos de 1980 e 1981:  

 

a escolha desses Congressos, como marco para a divisão entre as duas gerações, 

funciona como a construção de um exemplo que englobe a situação nacional do 

feminismo no Brasil. Ou seja, os Congressos paulistas repetiram, anteciparam o que 

havia acontecido no movimento feminista de outras cidades brasileiras. Não há aqui 

um julgamento de onde o movimento era mais ou menos expressivo, há apenas a 

expressão de um exemplo para entendimento de um fato maior: a tendência de 

independência do movimento feminista das forças de esquerda.55 

 

Antes de iniciar as discussões acerca dos fatores que levaram a ruptura do movimento 

feminista com os partidos de esquerda,56 é necessário fazer algumas considerações relacionadas 

ao I Congresso da Mulher Paulista. Ele se constitui como um símbolo na história do movimento 

feminista brasileiro. Organizado por mulheres, esse evento surpreendeu a todos que haviam 

subestimado o movimento feminista e esperavam por um evento pautado em discussões e 

pequenas manifestações. Assim, 

 

este é o momento em que o movimento de mulheres em São Paulo (com evidentes 

repercussões nacionais) adquire uma nova qualidade. [...] as razões de maior alegria 

relacionaram-se a uma constatação muito simples: as mulheres colocaram-se como 

sujeitos da ação/reflexão, desvendando rapidamente o enigma de sua opressão.57 

 

Para Teles, o I Congresso da Mulher Paulista realizado em 1979, foi o “melhor de 

todos e o que causou maior impacto. Foi melhor porque havia cooperação e muito entusiasmo 

entre as mulheres. A opinião pública ficou impressionada com a existência de feministas 

                                                 
51 CARDOSO, Elizabeth. Op. cit., 2008. p. 97. 

52 TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do feminismo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1999. 

53 MORAES, Maria Lygia Quartim de. Família e Feminismo: reflexões sobre papéis femininos na imprensa para 

mulheres. 1981. 332 f. Tese (Doutorado em Ciências Políticas) – Departamento de Ciências Sociais da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, 1981. 

54 CARDOSO, Elizabeth. Op. cit., 2008.   

55 Idem, ibidem, p. 98. 

56 Idem, ibidem, p. 98. 

57 MORAES, Maria Lygia Quartim de. Op. cit., p. 248. 
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também no Brasil”,58 ele proporcionou ainda o encontro entre mulheres diversas com posições 

sociais distintas 

 

A dona-de-casa, a operária e a intelectual se encontraram e, num gesto de 

solidariedade e confraternização, falaram de si e dos problemas que mais as afligiam. 

Uma a uma, as mulheres que falavam eram ouvidas pelas outras. Pela primeira vez 

falou-se publicamente do direito ao prazer sexual, que as mulheres ainda não têm. 

Denunciou-se a educação diferenciada que as mulheres recebem da sociedade, e foi 

invocado o direito de terrem os filhos que desejam. O documento aprovado pelo 

congresso tornou-se um referencial para a luta da mulher.59 

 

Já o II Congresso da Mulher Paulista marcou a disputa entre as lideranças de esquerda 

e as feministas. Organizado em 1980, por 52 entidades (entre elas sindicatos, sociedades de 

amigos de bairro, entidades estudantis e por grupos de mulheres feministas que organizaram o 

I Congresso), “por dois dias consecutivos, reuniram-se aproximadamente 4 mil mulheres, desde 

donas-de-casa, faveladas, operárias e empregadas domésticas até estudantes e profissionais 

liberais”.60  

 

a comoção gigantesca foi vista como momento ideal para que os partidos de esquerda 

(ainda na clandestinidade) conquistassem força política e convencessem as mulheres 

de que o feminismo era separatista e não contribuía para os ideais de uma sociedade 

mais justa para todos (homens e mulheres).61  

 

A comissão organizadora logo percebeu que os partidos políticos que estavam 

participando do Congresso, pretendiam fazer dele um palanque político. Para que isso não 

ocorresse, uma série de medidas foram tomadas, contudo, não impediram  

 

a agressividade dos representantes da “Hora do Povo” contra as feministas que pediam 

que não colocassem cartazes pois tínhamos nos comprometido a não permitir 

propaganda política dentro do recinto do Teatro da Universidade Católica (Tuca). [...] 

as correntes políticas contrárias a organização específica da mulher – perfeitamente 

identificados com os partidários da “Hora do Povo” e setores majoritários do dividido 

Partido Comunista Brasileiro – já tinham manifestado suas intenções de impor pela 

força uma resolução “feminina” para o enceramento. 62 

 

Com o intuito de validar suas opiniões, os representantes de alguns partidos políticos 

partiram para ataques físicos, com isso “as feministas se uniram e redigiram um documento 

                                                 
58 TELES, Maria Amélia de A. Op. cit., p. 118. 

59 Idem, ibidem, p. 118. 

60 Idem, ibidem, p. 120. 

61 CARDOSO, Elizabeth. Op. cit., 2008. p. 98. 

62 MORAES, Maria Lygia Quartim de. Op. cit., p. 267. 
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execrando as atitudes presenciadas por todas as presentes. O Congresso entrou para a história 

do feminismo como um momento de cisão do movimento”63 com os partidos políticos. Para 

Moraes, o II Congresso “tornou-se principalmente, o marco de passagem do feminismo dos 

pequenos grupos, do período 1975/80 para o feminismo como movimento social mais amplo a 

partir de 1980”.64 

No entanto, a cisão entre as feministas e os partidos de esquerda se acentuaria durante 

a terceira edição do congresso, ocorrido em 1981. De acordo com Teles, “às vésperas do III 

Congresso da Mulher Paulista, o movimento das mulheres se dividiu”. Essa divisão, de acordo 

com a teórica,  

 

ocorreu entre os grupos que preparavam o congresso. Militantes do MR-8 

(Movimento Revolucionário 8 de Outubro, organização política que atua dentro do 

PMDB) arregimentaram entidades de bairro e de classe, inclusive a Associação de 

Mergulhadores de Santos, para combater os grupos feministas”.65 

 

Para a referida autora, outro fator que levou a cisão, foi 

 

a participação dos partidos políticos e a sua disputa pela hegemonia do movimento, 

sem respeitar a dinâmica, a organização, o funcionamento e as decisões do conjunto 

das mulheres. Sem considerar a autonomia do movimento, esses partidos contribuíram 

para que ocorresse a cisão. Mas havia também, por parte desses partidos, a não-

aceitação de bandeiras específicas, como, por exemplo, a que se refere ao direito de a 

mulher decidir sobre seu próprio corpo.66 

 

As organizações feministas prezavam pela autonomia do movimento em discutir e 

defender determinadas bandeiras, e alguns partidos políticos, como por exemplo o PCdoB 

(Partido Comunista do Brasil), se colocaram contra o debate envolvendo determinadas pautas 

relacionadas aos direitos reprodutivos da mulher, direito da mulher decidir sobre seu próprio 

corpo, etc.67 A cisão ocorrida entre as entidades feministas de São Paulo e os partidos políticos, 

repercutiu nacionalmente, e outras organizações feministas dos demais estados brasileiros 

adotaram postura semelhante.68  

 

                                                 
63 CARDOSO, Elizabeth. Op. cit., 2004. p. 40. 

64 MORAES, Maria Lygia Quartim de. Op. cit., p. 275. 

65 TELES, Maria Amélia de A. Op. cit., p. 124. 

66 Idem, ibidem, p. 126. 

67 Idem, ibidem, p. 123.  

68 Idem, ibidem, p. 125.  
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Com o distanciamento dos movimentos feministas em relação aos partidos políticos 

de esquerda, em 1981, a fisionomia do movimento alterou-se e proliferaram entidades 

feministas ligadas a ONGs, a Universidades ou a Conselhos Municipais. Essas novas entidades 

que surgiram, criaram publicações com o intuito de,  

 

divulgar e debater suas idéias. A principal característica dessas entidades e desses 

jornais é a especialidade na questão de gênero e, dentro disso, a escolha de um tema 

específico: violência, saúde, sexualidade, educação, pressão política para as causas 

feministas, entre outros.69  

 

O ano de 1980, marcou o início da segunda geração da imprensa feminista, segundo 

Cardoso, ela  

 

incorpora o conceito de gênero assume os temas relacionados direta e exclusivamente 

às mulheres (como sexualidade, planejamento familiar e violência contra a mulher), 

tende para a especialização por temas, luta pelo direito à diferença e opera em parceria 

com um novo ator social, a sociedade civil organizada, na forma de ONGs e 

associações voltadas para a questão de gênero.70 

 

Uma das principais características da imprensa feminista daquela geração, esteve 

relacionada com as entidades-chave por trás das publicações que, por sua vez, eram sediadas 

em ONGs e, recebiam financiamento de entidades nacionais e estrangeiras. 

Maria Juracy F. Toneli, diz que a longevidade das ONGs em geral, está relacionada 

com o seu número de projetos editoriais desenvolvidos por elas ao longo de sua história.71 A 

autora salienta que tais organizações, 

 

mantêm publicações que exercem a mediação entre os movimentos de mulheres e a 

academia. São diálogos difíceis envolvendo temas complexos como políticas 

públicas, questões jurídicas, violência e saúde, [...] todas as organizações mantêm 

publicações que objetivam fornecer informações a públicos diversificados sobre 

questões relacionadas aos direitos das mulheres, ainda que desenvolvam temáticas e 

enfoques diferentes.72 

 

Como exemplos de publicações sediadas em ONGs, temos o caso do boletim 

ChanacomChana, fundado em 1981. A publicação discutia um tema específico do universo 

feminino, “o lesbianismo, pois só as mulheres podem ser lésbicas; tinha o interesse voltado para 

                                                 
69 CARDOSO, Elizabeth. Op. cit., 2004. p. 40. 

70 CARDOSO, Elizabeth. Op. cit., 2008. p. 97.  

71 TONELI, Maria Juracy F. Op. cit., p. 266. 

72 Idem, ibidem, p. 266. 
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as questões legais, principalmente na Lei Cível; havia uma ONG por trás e pregava o direito a 

diferença”. Conforme Cardoso, esse boletim apresentava uma “especificidade conquistada 

pelos veículos de comunicação voltados para o feminismo e revela a necessidade de as mulheres 

proclamarem a diferença e a independência do gênero masculino”. 73 

Outro jornal que foi publicado a partir de uma organização não-governamental, foi o 

Jornal Fêmea, sediado dentro da ONG CFEMEA. Contudo, antes discutir acerca do Centro e 

do jornal propriamente dito, algumas considerações acerca do papel das ONGs são necessárias. 

 

1.3) ONG: conceito e visão histórica 

 

O termo ONG não possui um significado unívoco, pois pode ser considerado uma 

“categoria instável” que abrange um amplo universo de organizações, com histórias, trajetórias 

e pautas distintas. Consideradas, ora como “peças” que integram o motor de transformação 

social, ora como subterfúgio do Estado, que repassa para outros suas responsabilidades sociais.  

 

Essas organizações poderiam ser vistas como uma continuação do vasto – tanto novo 

como muitas vezes bem antigo – universo de entidades privadas que se pretendem 

sem fins lucrativos, voltadas para atuar no campo das questões sociais no país. Por 

exemplo, algumas das suas atividades de prestação de serviços a grupos vulneráveis 

poderiam aproximá-las das chamadas organizações filantrópicas, ou de assistência 

social. Ou, por sua dedicação à atuação política no âmbito da sociedade organizada, 

seria possível estabelecer continuidades entre sua ação e a de organizações 

associativas do tipo representativo, como sindicatos, associação de moradores ou 

profissionais. Mas é justamente na distinção, sempre reafirmada por práticas e 

crenças, com relação a essas outras formas de ação e organização, nos campos 

político, social e religioso, que se foi estabelecido a identidade peculiar das ONGs.74 

 

Maria Izilda S. de Matos, considera que “as ONGs são agrupamentos coletivos com 

algum nível de institucionalização, entidades privadas com fins públicos e sem fins lucrativos, 

podendo contar com participação voluntária”. Para a autora, elas se diferenciam do Estado e 

empresas, “e identificam-se com a sociedade civil (associativismo). Nesse [...] quadro incluem-

se tanto organizações meramente recreativas ou de assistência social como as participantes ou 

atuantes nas políticas públicas”.75 

                                                 
73 CARDOSO, Elizabeth. Op. cit., 2004.  p. 46. 

74 LANDIM, Leilah. Múltiplas identidades das ONGs. In: HADDAD, Sérgio (org.). ONGs e universidades: 

desafios para cooperação na América Latina. São Paulo: Abong, 2002. p. 26. 

75 MATOS, Maria Izilda S. de. Terceiro setor e gênero: trajetórias e perspectivas. São Paulo: Cultura Acadêmica: 

Instituto Presbiteriano Mackenzie, 2005. p. 30. 
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A definição de ONG pode se melhor entendida, a partir da compreensão do chamado 

terceiro setor. Na sua estrutura estão as “empresas denominadas cidadãs” sem fins lucrativos, 

que segundo Matos “buscam atuar e se firmar por meio de variadas ações propositivas e 

afirmativas”. 76 Semelhante à conceituação de ONG, o terceiro setor é uma categoria que passa 

por transformações: 

 

como os termos ONG e terceiro setor são categorias em construção, são utilizados em 

sentido muito abrangente e não livre de ambiguidades. O terceiro setor não pode ser 

considerado uma categoria neutra. Deve-se reconhecer claramente a origem norte-

americana (third sector), tendo como inspiração o modelo dos non-profits, 

encontrando-se carregada das referências da cultura política dos Estados Unidos, 

marcada pelo associativismo e pelo voluntariado baseados no individualismo liberal.77 

 

Ele incorpora empresas de variados tamanhos e também setores financeiros, o terceiro 

setor investe ainda em atividades filantrópicas com o objetivo de diminuir a cobrança de 

impostos. Para Matos, “o terceiro setor envolve todo o conjunto de ONGs, movimentos sociais 

e outros grupos associados, que passaram a constituir um setor econômico denominado 

‘economia social’ e se propõem a pôr em prática ações sociais/públicas sem fins lucrativos”.78 

Erroneamente, o termo terceiro setor já foi utilizado como sendo sinônimo de ONG ou 

sociedade civil, essas organizações não estão distantes daquele, inclusive, elas o integram. De 

acordo com Victor Cláudio Paradela Ferreira, as organizações não-governamentais incorporam 

o terceiro setor,  

 

que está constituído por entidades que, embora sejam privadas, perseguem fins 

públicos. As organizações governamentais, na forma de órgãos da administração 

direta e indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias, 

fundações e estatais, constituem o chamado “primeiro setor”, enquanto as 

organizações privadas representam o “segundo setor”.79 

 

Seus mecanismos de atuação ocorrem a partir de associações com voluntários: elas 

possuem líderes, fazem acordos e operam de baixo para cima. Ferreira também destaca a 

dificuldade envolvida na definição conceitual do que seria terceiro setor,  

 

                                                 
76 MATOS, Maria Izilda S. de. Op. cit., p. 39.  Idem, ibidem, p. 39. 

77 Idem, ibidem, p. 39. Grifo da autora.  

78 Idem, ibidem, p. 40. 

79 FERREIRA, Victor Cláudio Paradela. ONGs no Brasil: um estudo sobre suas características e fatores que têm 

induzido seu crescimento. 2005. 257 f. Tese (Doutorado em Administração) – Escola de Administração Pública e 

de Empresas, Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2005. p. 31-32. 
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o conceito de Terceiro Setor, seu perfil e seus contornos ainda não estão claros nem 

mesmo para muitos dos atores que o compõem. As fronteiras revelam-se pouco 

definidas. Há organizações facilmente enquadráveis nessa categoria. Outras, porém, 

a despeito de possuírem características do setor, têm aspectos em comum com os 

setores público e privado.80 

 

Já para Carlos Montaño, o terceiro setor representaria um ideal, que antes de 

“esclarecer sobre um ‘setor’ da sociedade, mescla diversos sujeitos com aparentes igualdades 

nas atividades, porém com interesses, espaços e significados sociais diversos, contrários e até 

contraditórios”.81 Assim, terceiro setor não deve ser utilizado como sinônimo de ONG, pois, 

elas são apenas um tipo de organização que o integram. 

Para fazerem parte daquele “setor”, de acordo com Ferreira, as organizações precisam 

seguir certos critérios, são eles: 

 

Formalização – a entidade deve estar estruturada, com reuniões regulares, 

representantes reconhecidos e trabalhos consolidados como regulares.  

Natureza privada – somente são aceitas instituições separadas do Estado. Não há 

restrições ao recebimento de verbas públicas nem à participação de representantes do 

governo nos conselhos de gestão, desde que não constituem a maioria dos membros 

dos colegiados. 

Não distribuição de lucros – os excedentes financeiros que venham a ser 

gerados pela instituição precisam ser integralmente aplicados nas suas atividades-fim, 

não podendo ser repassados a sócios ou membros. 

Autogestão – as organizações precisam ter estruturas de governança própria, 

controlando de forma autônoma a gestão de suas atividades. 

Participação voluntária – esse requisito desdobra-se, na realidade, em duas 

diferentes exigências: deve haver um corpo de voluntários envolvidos nas atividades 

institucionais e a afiliação à organização deve ser facultativa e não compulsória.82 

 

Assim, integram o terceiro setor: as organizações da sociedade civil, associações, as 

organizações não-governamentais, fundações e entidades de caridade, beneficentes ou 

filantrópicas.  

Segundo Leilah Landim, “desde os finais dos anos 80, as ‘ONGs’ já começam a ver 

sua existência registrada na grande imprensa, sobretudo através das seções especializadas em 

política nacional”.83 A autora aponta que naquele período,  

 

começam então a aparecer para o público, de forma pontual, determinadas entidades 

civis “militantes”, de caráter não partidário, ligadas a movimentos sindicais ou outros 

movimentos sociais diversos. No geral, são alvo de “denúncias” e acusações variadas, 

                                                 
80 FERREIRA, Victor Cláudio Paradela. Op. cit., p. 35-36.  

81 MONTAÑO, Carlos. Das “lógicas do Estado” às “lógicas da sociedade civil”: Estado e “Terceiro Setor” em 

questão. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, ano 20, n. 59, p. 47-79, mar. 1999. p. 57. 

82 FERREIRA, Victor Cláudio Paradela. Op. cit., p. 36. 

83 LANDIM, Leilah. Op. cit., 2003. p. 16. 
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no jogo das concorrências políticas a sindicais. Nesses contextos, no entanto, nem 

sempre recebiam o nome de “ONGs”, indicando um não reconhecimento de um 

fenômeno social com caráter institucional e identidade específica.84 

 

Assim, Landim sugere que  

 

uma forma de pensar o significado da expressão ONG é considera-la enquanto 

categoria construída socialmente. Aparecendo em tempos recentes – e trato aqui do 

particularmente do contexto brasileiro – vem sendo usada para designar um conjunto 

de organizações da sociedade civil com características peculiares. 85 

 

O reconhecimento do termo ONG foi construído paulatinamente no decorrer década 

de 1980, devido a “todo um investimento, por um conjunto específico de agentes e entidades, 

na afirmação de uma identidade comum e na produção de concepções, práticas e instâncias 

específicas de legitimidade”.86 Dessa forma, houveram esforços na adoção daquele nome, que 

resultaria na criação de uma identidade baseada em relações sólidas e objetivas criadas e 

“solidificadas no tempo. Investimento – que se afirma explicitamente no campo da política – 

na apropriação de algo com valor simbólico de mercado e que tem determinações dadas 

internacionalmente”.87 

 Cabe considerar, que, originariamente, o termo ONG foi introduzido pelas agências 

internacionais de financiamento, “para denominar, nos países de terceiro mundo, projetos 

desenvolvidos junto a organizações de base”. Já nos países de primeiro mundo, essas 

organizações “chamavam-se ONGDs, com o ‘d’ de desenvolvimento. Na América Latina 

ficaram conhecidas a princípio como Centros Populares (de educação, informação e outros). O 

termo popularizou-se no Brasil a partir da ECO-92”.88 

Entre as organizações que se assumiam como ONGs, ocorreu uma grande variação no 

que diz respeito aos seus objetivos, as formas de direção adotadas e ao seu nível de 

institucionalização. Há diversos tipos de ONGs, aquelas voltadas para a proteção de grupos 

específicos e outras direcionadas a defender aspectos referentes a sociedade como um todo.  

A esse respeito, Ferreira ressalta alguns tipos específicos de ONGs: 

 

ONGs institucionais ou “quase ONGs” (Quangos) – foram criadas por grandes 

instituições, tais como as igrejas, os partidos políticos e as centrais sindicais. Têm 

                                                 
84 LANDIM, Leilah. Op. cit., 2003. p. 16.  

85 Idem, ibidem p. 24.   

86 LANDIM, Leilah (org.). Op. cit., 1998, p. 24-25.  

87 Idem, ibidem, p. 48.  

88 FERREIRA, Victor Cláudio Paradela. Op. cit. p. 37. 
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como objetivo primordial criar consenso em torno das estratégias gerais das 

instituições que as criaram, defender essas estratégias e financiar suas ligações com o 

sul do planeta.  

Grandes ONGs (Bingos) – são aquelas que podem dispor sozinhas de orçamentos de 

centenas de milhões de dólares e estão em ligação direta e permanente com grupos 

industriais, bancos, governos e a mídias de massa.  

ONGs formadas por profissionais que atuam essencialmente em condições de 

mercado. Caracterizam-se pelo conteúdo quase que exclusivamente técnico de suas 

intervenções, apresentando-se, muitas vezes, como empresas de prestação de serviços 

disfarçadas de ONGs.  

ONGs de desenvolvimento – surgiram a partir da crise de credibilidade e de 

participação dos partidos europeus tradicionais. Oferecem aos cidadãos uma opção de 

representação formal, delegação da cidadania, de ‘protagonismo’ para os que desejam 

interferir nas escolhas que regem a vida da sociedade como um todo e reivindicam o 

direito de traçar estratégias alternativas às propostas pelo poder, dando forma a uma 

prática de ‘microcidadania’. Representa assim, uma maneira alternativa de fazer 

política por parte dos cidadãos.89 

 

Cabe considerar, que algumas delas acabam desempenhando uma tarefa, que 

originalmente é considerada como sendo da alçada do Estado. Ao passo que outras buscaram 

influenciar o governo em certas tomadas de decisões que afetariam a sociedade. 

Seus campos de atuação possuem um grande nível de abrangência, podendo atuar 

apenas em um bairro onde foi criada ou em nível nacional e mundial. Elas podem escolher 

operarem no âmbito da informalidade ou se profissionalizar, criando “sofisticados sistemas de 

controle e prestação de contas”.90 Ainda existem as chamadas “pseudo-ONGs”, que segundo 

Ferreira, são organizações  

 

que fogem totalmente aos diversos conceitos sobre ONGs, apresentando 

características como servir a propósitos pessoais, defender interesses político-

partidários, gerar benefícios e vantagens para seus fundadores e atuar como 

terceirizadora de pessoal para o Estado, entre outros desvios.91 

 

No Brasil, as ONGs surgem devido à inexistência de representações legítimas dentro 

dos movimentos sociais, no contexto da Ditadura Militar, pois no referido regime os partidos 

políticos estavam esfacelados. Landim, aponta que nesse período, as ONGs acompanharam um 

padrão característico do Brasil,  

 

onde o período autoritário convive com a modernização e a diversificação social do 

país e com a gestação de uma nova sociedade organizada, baseada em práticas e 

ideários de autonomia em relação ao Estado, num contexto em que sociedade civil 

tende a se confundir, por si só, com oposição política.92 

                                                 
89 FERREIRA, Victor Cláudio Paradela. Op. cit., p. 39. 

90 Idem, ibidem, p. 21.  

91 Idem, ibidem, p. 21. 

92 LANDIM, Leilah (org.). Op. cit., 1998. p. 29-30. 
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Assim sendo, elas surgiram devido à ausência das entidades que representassem o 

povo, tornando-se desta maneira, formas alternativas de representação. Essas organizações, 

juntamente com os movimentos sociais assumiram certas características que facilitaram sua 

propagação, como por exemplo: sua informalidade, flexibilidade e baixo custo operacional. 

Elas seriam fomentadoras dos direitos humanos e do desenvolvimento social, a partir da luta 

por uma sociedade democrática, devido a sua oposição ao regime autoritário. 

A participação de ONGs nas atividades governamentais no país, pode ser dividida em 

três categorias: 

 

Durante os governos militares, mantiveram-se independente do Estado, limitando-se 

a um trabalho de base. Nessa época, o compromisso fundamental era com o 

fortalecimento da sociedade civil. No processo de redemocratização passaram a atuar 

principalmente no apoio aos movimentos sociais e demais atores sociais, buscando o 

estabelecimento de controle dos recursos públicos e das políticas sociais. A partir da 

década de 1990, passaram a atuar como parceiras do poder público no enfrentamento 

dos diversos problemas sociais.93  

 

No início da década de 1980, aquelas organizações se consolidam e tomam forma, 

atuando nacional e internacionalmente. Os indivíduos exilados no período da Ditadura Militar, 

regressam e encontram as condições propícias para a criação do campo de atuação das ONGs, 

“composto de redes horizontais, práticas consolidadas com ‘bases’ e redes de relações com 

agências não governamentais internacionais financiadoras, estrutura que se ia reproduzindo a 

cada criação de um novo ‘Centro’.”94 

A virada da década de 1980, para Landim, demarcou a passagem dos projetos de 

“educação localizados, com seus ‘grupos atingidos’, para os ‘movimentos’ ou o ‘Movimento’, 

no singular, palavra-chave que começa a reinar no centro de ideários, esperanças e 

especializações”.95 Para a autora, aquele período foi  

 

o tempo das “assessorias” e dos “assessores”, figuras fáceis em organizações e 

movimentos que então se consolidavam e que, através de uma leva renovada de 

projetos – agora, de “capacitação”, de “formação”, de “articulação” – feitos a partir 

de entidades como ONGs, representam certamente um papel nessa cena, 

disseminando ideias, fornecendo apoios diversos, desde o material até o jurídico, 

agenciando, enfim, mediações variadas.96 

 

                                                 
93 FERREIRA, Victor Cláudio Paradela. Op. cit., p. 69. 

94 LANDIM, Leilah (org.). Op. cit., 1998, p. 46. 

95 Idem, ibidem, p. 46. Grifo da autora. 

96 Idem, ibidem, p. 46-47. Grifo da autora.  
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E, de fato, nos anos de 1980, 60% das ONGs brasileiras foram criadas. Para Landim e 

Lecticia Ligneul Cotrim, “as ONGs constroem-se e se consolidam na medida em que se constrói 

e fortalece um amplo e diversificado campo de associações civis, a partir sobretudo dos anos 

70 – processo que caminha em progressão geométrica pelas décadas de 80 e 90”. As autoras 

destacam, que algumas das primeiras ONGs, as “pioneiras”, “surgem mais próximas às igrejas 

cristãs na sua vertente ‘popular’, as que então se ligam fundamentalmente aos movimentos 

comunitários, de bairros, de periferia e sindicais”.97  

Já outras ONGs, “mais recentes são mais secularizadas e diversificadas quanto às suas 

origens, atividades e objetivos, seguindo a fragmentação e pluralidade dos movimentos sociais 

contemporâneos”.98 E foi a partir dessa fragmentação de outras organizações e movimentos 

sociais que as ONGs nasceram, muitas delas se especializando em uma determinada atividade. 

Landim e Cotrim apontam que a militância em movimentos sociais, foi uma das “raízes” que 

incentivaram a criação das ONGs: 

 

movimentos como o de moradores, o sindical, o ambientalista, o feminista, o negro, o 

de homossexuais, [...] são exemplos de espaços onde se gestam agentes, ideias e 

interações variadas, bases para a criação de organizações especializadas em lidar com 

problemas sociais.99 

 

Para as autoras, mesmo que as motivações para a criação de uma ONG sejam diversas, 

a partir de suas ações, ela é capaz de evocar uma fórmula baseada nas concepções de 

“autonomia, flexibilidade e profissionalização”. Assim, 

 

grupos de cristãos que por motivos diversos desejam autonomizar-se com relação à 

estrutura eclesiástica; técnicos que trabalham em órgãos governamentais e reclamam 

de suas limitações político-burocráticas para realizar determinado projeto (é comum 

se encontrar o argumento de necessidade de “espaços mais amplos” para a realização 

de um determinado trabalho); grupos de ativistas de um dado movimento que buscam 

um espaço onde possam criar assessorias especializadas em assuntos específicos... 

São vários os trajetos que levam às ONGs como espaço peculiar de atuação.100  

  

Geralmente as ONGs são classificadas a partir de sua área de atuação e das atividades 

que elas exercem, sejam trabalhos voltados para organização comunitária, pesquisa, assessoria 

e formulação de políticas públicas, movimentos sociais, etc. Segundo Landim e Cotrim, os 

                                                 
97 LANDIM, Leilah; COTRIM, Lecticia Ligneul. ONGs: um perfil: cadastro das filiadas à Associação Brasileira 

da ONGs (ABONG). São Paulo: ABONG/ISER, 1996. 

98 Idem, ibidem, p. XI.  

99 Idem, ibidem, p. XII 

100 Idem, ibidem, p. XII. 
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“projetos através dos quais as ONGs concretizam sua atuação são extremamente diversificados. 

No entanto, as concepções gerais através das quais definem o sentido dessas atividades guardam 

homogeneidade e apontam para horizontes comuns”.101 Algumas das principais atividades, 

consideradas como prioritárias pelas organizações se referem: a assessoria; educação popular; 

educação para cidadania; pesquisa; informação; campanhas; capacitação; educação política e 

etc.102 

As ONGs possuem ainda agendas de trabalho que, alternam suas atividades entre áreas 

temáticas, como: gênero, meio ambiente, direitos humanos, políticas públicas e estratégias de 

atuação. Podendo adotar uma agenda específica ou trabalhando com múltiplas agendas e 

competindo entre si. Para John Garrison,  

 

ainda que a maior parte das ONGs adote agendas localizadas e com objetivos 

específicos (por exemplo, atender comunidades de baixa renda numa determinada 

região, influenciar a política de distribuição de água em um munícipio, ou produzir 

material de treinamento sobre agricultura), outras ONGs mantêm múltiplas agendas 

competindo entre si e em diferentes níveis. [...] era comum que as ONGs de âmbito 

nacional tivesse cinco ou seis agendas temáticas a serem desenvolvidas em nível local, 

nacional e até internacional”.103  

 

O autor destaca que aquelas organizações também conflitavam com os movimentos 

sociais e grupos comunitários, na maioria das vezes, as divergências ocorriam devido as 

políticas públicas de financiamento.104  Outro fator que desencadeava os conflitos entre as 

ONGs e os movimentos sociais, era ocasionado pelo desenvolvimento de aspectos relacionados 

com a autonomia e liderança. “À medida em que os movimentos sociais crescem em tamanho 

e sofisticação, eles começam a sentir que o apoio institucional e a capacitação oferecidos pelas 

ONGs, [...] deixam de ser necessários, ou mesmo bem-vindos”.105 Apesar de discordarem, 

aquelas organizações colocavam suas diferenças de lado e colaboravam entre si, as razões que 

“motivaram esta aproximação estão vinculadas à necessidade de definir uma identidade 

comum, aprimorar as ações através da troca de experiências e expressar-se com mais firmeza e 

unidade no âmbito das políticas públicas”.106 

                                                 
101 Idem, ibidem, p. XIII. 

102 Ver LANDIM, Leilah; COTRIM, Lecticia Ligneul (org.). ONGs: um perfil: cadastro das filiadas à Associação 

Brasileira da ONGs (ABONG). São Paulo: ABONG/ISER, 1996. p. XIII. 

103 GARRISON, John W. Do confronto à colaboração: relações entre a sociedade civil, o governo e o Banco 

Mundial no Brasil. Banco Mundial: Brasília, 2000. p. 35. 

104 Idem, ibidem, p. 35.  

105 Idem, ibidem, p. 36. 

106 Idem, ibidem, p. 41. 
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Para colocar em prática suas agendas, as organizações necessitavam de recursos 

humanos e financeiros. No universo das ONGs, as despesas com quadro de pessoal é um item 

duplamente relevante “pois consome parte substantiva de seus orçamentos e representa um 

ponto delicado nas negociações com os financiadores. Muitos destes não reconhecem despesas 

com obrigações sociais ou outros benefícios trabalhistas”.107  

Segundo dados colhidos pela Abong, de 170 organizações pesquisadas, 40,31% 

tinham até 10 funcionários, em contrapartida, 3,06% das ONGs possuíam mais de 100 

funcionários.108 O regime de trabalho dos funcionários das ONGs eram diversos pois, no 

interior das ONGs “coexistem diferentes regimes de trabalho. Entretanto, a maioria dos 

funcionários encontra-se sob CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas (58,82%) e os 

autônomos representam cerca de 19,10%”.109 Os outros 41,18% estavam subdivididos entre: 

funcionários autônomos, temporários, estagiários e terceirizados.110 Ainda acerca do quadro de 

pessoal das organizações, cerca de 65,69% daquele, era formado por mulheres, “a participação 

do contingente feminino nas funções de direção – detectada em 48,47% das associadas – 

também é levemente superior à masculina – vista em 47,96% das organizações”.111 

Em grande parte, as ONGs são dependentes de financiamentos externos, sobretudo, 

vindos do exterior. Em um estudo elaborado pela Abong,112 destacou-se o apoio feito por três 

ICF (Instituição de Co-Financiamento) ao Brasil, essas instituições sediadas na Holanda 

(Novib, ICCO e Bilance), forneceram em 1994, por volta de US$ 21 milhões para 270 

organizações, o que demonstrara “um interesse cada vez maior no desenvolvimento 

institucional, através de um foco comum na desigualdade nos grupos excluídos”.113 

As três ICFs tinham uma proposição comum: 

 

todas passaram a se preocupar com a eficiência, eficácia e responsabilidade de prestar  

contas e acreditam que o trabalho no Brasil deve abordar as questões de distribuição 

da riqueza e exclusão social. Favorecem intervenções mais focalizadas para obter 

maior impacto e maior profissionalismo entre parceiros. As relações com os parceiros 

                                                 
107 ABONG. ONGs no Brasil 2002: perfil e catálogo das associadas à ABONG. São Paulo: ABONG, 2002. p. 21. 

108 Idem, ibidem, p. 20.  

109 Idem, ibidem, p. 21. 

110 Idem, ibidem, p. 20.  

111 Idem, ibidem, p. 20. 

112 ABONG. As ONGs e o desenvolvimento institucional: o programa de co-financiamento dos Países Baixos no 

Brasil. Cadernos ABONG, n° 24, São Paulo, 1998a. 

113 Idem, ibidem, p. I. 
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se tomaram mais ativas e estabelecem mais condições. Os mecanismos de consulta 

com os parceiros foram fortalecidos.114 

 

Naquele mesmo ano, entidades privadas externas voltadas ao desenvolvimento, 

destinaram ao país cerca de US$ 74 milhões, desses, 30% correspondiam as instituições 

holandesas.115 Apesar das grandes quantias de financiamento, que em certos períodos, 

representavam mais da metade da rendas das ONGs, aquelas instituições não foram as únicas 

fontes de recursos. As organizaçoes também estabeleciam parcerias com órgãos 

governamentais (sobretudo estaduais), para prestarem alguns serviços específicos, 

 

isso em geral se coaduna com as atividades normais dos parceiros, mas pode desviar 

recursos dos grupos beneficiários. Os parceiros às vezes geram renda com atividades 

secundárias de índole comercial. Essas fontes alternativas de financiamento devem 

ser desenvolvidas de maneira judiciosa. Do contrário, pode-se comprometer todo o 

esforço.116 

 

Aqueles valores levam em consideração as grandes organizações, já que o inverso 

ocorria com as pequenas, localizadas na “base da pirâmide”. Seus orçamentos diminuíam cada 

vez mais, “se em 1993 tínhamos 44,5% de ONGs com orçamento de até 100 mil dólares, hoje 

são apenas 36,41%, registrando uma redução de 8,09%”.117 Uma possível explicação para a 

queda nos números, talvez esteja relacionada com a melhor distribuição de recursos e 

capacidade de negociação das organizações de porte médio.  

Os financiamentos vinham acompanhados de pressões para que as organizações 

adotassem determinados modelos de trabalho ou princípios. Poderiam ser “sugestões” de 

alteração no conteúdo das atividades, das ações e os locais onde eram praticadas. A influência 

exercida pelas ICFs eram respaldadas pela ameaça implícita de não-renovação dos 

financiamentos. Dessa maneira, a capacidade de decisão das ONGs, o local, quando e como 

agir, eram colocados em xeque.  

Segundo a pesquisa da Abong, os projetos apoiados pelas ICFs estavam baseados em 

sua natureza, sendo possível assim, caracterizá-los a partir de alguns fatores: existem 

“caracterizações por tipo de atividade e/ou grupo beneficiário (mulher, trabalhadores urbanos, 

índios, meninos de rua) que foram levadas em conta na seleção de projetos a serem 

                                                 
114 ABONG. Op. cit., 1998a. p. II. 

115 Idem, ibidem, p. III. 

116 Idem, ibidem, p. III. Grifo do autor.  

117 ABONG. Op. cit., 1998b. p. XIII. 
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visitados”.118 Outra característica estava relacionada com a localização das atividades: divididas 

entre as ações realizadas no mesmo bairro que o público alvo da ONG ou que fossem orientadas 

por representantes das organizações, seja em âmbito local, regional ou nacional.  

O efeito da dependência das organizações brasileiras com relação ao financiamento 

externo, se tornou explícito a partir da crise de financiamento, ocorrida entre 1994 e 1995: 

 

durante esse período, o poder aquisitivo dos recursos proporcionados aos parceiros 

pela cooperação internacional se reduziu devido à introdução de uma nova moeda, 

relativamente forte e estável, o real; subsequentemente, algumas entidades europeias 

diminuíram o financiamento.119   

 

A alteração da moeda corrente no país ocasionou a redução de recursos direcionados 

as organizações, pois, “os orçamentos das ONGs (que eram, em grande parte, em dólares) foram 

afetados seriamente pela adoção (em julho de 1994) do Plano Real, que aboliu a defasagem 

cambial”,120 causando um sério golpe nos recursos obtidos por aquelas organizações.121 

Como corolário, as ONGs precisaram reduzir suas despesas, houveram cortes de 

funcionários e novos mecanismos para obtenção de recursos foram elaborados. Algumas 

organizações (como o IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), 

precisaram mudar de local, buscando diminuir os gastos com aluguel, aquele também contou 

com apoio de parceiros externos para dar continuidade as suas atividades. Outras organizações 

(como a FASE – Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional), dispensaram 

trabalhadores, cancelaram programas e venderam algumas de suas propriedades. A Cooperação 

e Apoio a Projetos de Inspiração Alternativa (CAPINA), uma organização de menor porte, 

tomou medidas mais simples e drásticas de recuperação, como por exemplo, o congelamento 

dos salários de seus integrantes.122 Para John Garrison, “os orçamentos das ONGs 

experimentaram alguma recuperação com a maxi-desvalorização do Real ocorrida no início de 

1999, no bojo da crise financeira mundial que se estendeu de Bangkok a Brasília”.123 

Como já mencionado, as organizações voltadas para as discussões concernentes a 

gênero, mulher e direitos reprodutivos em 1998, tiveram um valor expressivo de financiamento 

por parte das ICFs. Esse destaque para às questões de gênero foi uma “condicionalidade” para 

                                                 
118 ABONG. Op. cit., 1998a. p. 19. Grifo do autor. 

119 Idem, ibidem, p. 27. 

120 GARRISON, John W. Op. cit. p. 38. 

121 Idem, ibidem, p. 38. 

122 Ver ABONG. Op. cit., 1998a. p. 27.  

123 GARRISON, John W. Op. cit. p. 38. 
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o programa de financiamento das instituições holandesas, foi uma temática que teve ressonância 

dentro das ONGs, onde a relevância da daquela pauta não estava apenas relacionada com os 

recursos financeiros recebidos.124  

Todavia, as atividades referentes a temática enfrentavam dificuldades relacionadas 

falta de tempo “e recursos financeiros a serem aplicados em processos de pesquisa, treinamento 

e conscientização, visando a incorporação das questões de gênero em seu trabalho real”.125 

Algumas organizações, buscaram meios de contornar esses problemas e colocar em prática 

ações de conscientização, outras não formulavam uma política para aquela área e acreditavam 

que esse tipo de política não possui sentido.  

Segundo pesquisa da Abong, organizações como: S.O.S. Corpo, FASE, ESPLAR, 

CAMP e o MOC; possuíam uma concepção clara do que significava “gênero e 

desenvolvimento”, elaborando assim, uma dupla estratégia: 

 

concentram-se no “trabalho com mulheres no âmbito do grupo beneficiário”, mas 

tratam também explicitamente das questões de gênero dentro da própria organização. 

Buscam maior igualdade entre homens e mulheres não apenas mediante o aumento do 

número de mulheres em seu quadro técnico, mas também desafiando o predomínio 

masculino na organização, na declaração de sua missão, nos seus procedimentos de 

trabalho, em sua cultura e nas suas estruturas decisórias.126 

 

De acordo com a referida pesquisa, as questões de gênero ocupavam o último item das 

agendas das demais organizações, havia resistência por parte da equipe e medo de que tratar 

sobre aquelas questões, acarretassem mais trabalho no sentido de inserir alterações nos projetos 

de ação já iniciados.  O machismo se acentuava, pois os “membros da equipe temiam que ‘tudo’ 

tivesse que ser mudado, não apenas em sua organização, mas também em sua vida pessoal. 

Medo de que o mundo se desintegrasse”.127 

Organizações que possuíam como missão debater as questões relacionadas com 

igualdade de gênero, mulheres, etc., tiveram seu advento já há algumas décadas, todavia, se 

levarmos em consideração os anos de 1990, é possível perceber um aumento significativo no 

número de ONGs voltadas para a referida temática, se comparado com outras entidades. A 

Tabela 1, elaborada a partir de dados retirados do estudo de Landim e Cotrim, não menciona 

explicitamente as questões de gênero, mas a temática está inserida na categoria mulheres. Como 

                                                 
124 ABONG. Op. cit., 1998a. p. 41. 

125  Idem, ibidem, p. 41. 

126 Idem, ibidem, p. 42. 

127 Idem, ibidem, p. 42 
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é possível perceber, 41,9% das organizações ativas em 1996, estavam inseridas naquela 

categoria, o que representa um total de 52 entidades.  

 

Tabela 1 – ONGs, público-alvo 

Público-alvo n° de organizações % 

Crianças e/ou adolescentes  79 63,7 

Movimentos urbanos 65 52,4 

Associação de moradores  58 46,6 

Mulheres  52 41,9 

Outras ONGs 32 25,8 

Público em geral  28 22,5 

Sindicatos rurais  28 22,5 

Pequenos produtores 26 20,9 

Fonte: LANDIM, Leilah; COTRIM, Lecticia Ligneul (org.). ONGs: um perfil: cadastro das filiadas à Associação 

Brasileira da ONGs (ABONG). São Paulo: ABONG/ISER, 1996. p. XVI. 

 

A respeito da categoria mulher, Matos considera, que ela carrega a tendência de 

“minimizar ou apagar a diversidade, a pretensão de englobar todo um conjunto de relações 

sociais injustas e a visão de uma temporalidade linear, centrada na idéia de emancipação como 

resultado de uma marcha progressiva do progresso ou da razão”. Assim, seria necessário “que 

as diferenças entre as mulheres fossem reconhecidas e entendidas, mas cujas fronteiras não 

fossem limitadas por agentes, mas pelos que querem realizá-las conjuntamente”. 128 

Em 1998, 104129 ONGs direcionavam seus trabalhos paras as áreas relativas às 

mulheres/relações de gênero/direitos reprodutivos. Integram esse número, organizações que 

possuíam outras agendas específicas, mas tinham programas direcionadas para aquelas 

temáticas. Uma quantidade semelhante de organizações, 103, identificavam as mulheres como 

seu público principal.  

Nos atentando para as ONGs feministas, Cristina Buarque e Semira Adler Vainsencher 

destacam que essas organizações contribuíram “para a transformação da esfera pública nacional 

quando introduzem, na discussão política, três questões recorrentes da vida privada”.130 São 

questões que perpassam por todas as classes sociais, 

 

a violência contra a mulher, em particular a denúncia da violência doméstica (aquela  

perpetrada por maridos, pais, padrastos, namorados, irmãos e amantes), a paternidade 

irresponsável e o direito à contracepção (com destaque para a problemática do aborto), 

buscando explicitar o conteúdo político desses fenômenos e desnudando as injustiças 

                                                 
128 MATOS, Maria Izilda S. de. Op. cit., p. 67-68. 

129 Ver ABONG. Op. cit., 1998b. p. 196-197. 

130 BUARQUE, Cristina; VAINSENCHER, Semira Adler. ONGS no Brasil e a questão de gênero. Disponível 

em: https://periodicos.fundaj.gov.br/TPD/article/view/932/653. Acesso em: 19 jun. 2020. Paginação irregular.  

https://periodicos.fundaj.gov.br/TPD/article/view/932/653
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sociais, contra as mulheres, cometidas pelos regimes democráticos, no processo de 

reprodução da vida.131 

 

A existência daquelas organizações de mulheres, passa pela institucionalização do 

movimento feminista em ONGs. Essa institucionalização está se referindo as relações de poder 

“entre mulheres e homens que historicamente resultaram numa organização hierarquizada entre 

os sexos da sociedade e que geram exclusão das mulheres, ao mesmo tempo em que se está 

procurando reverter esta situação”.132 

Dessa maneira, houve a transformação de muitos grupos feministas autônomos em 

organizações, o que acarretou uma série de mudanças, começando pela forma de ingresso 

naquelas. Paulatinamente elas se fechariam em conselhos internos, diretorias e regulamentos, 

Pinto ressalta que  

 

quando uma ONG surge a partir de militantes de um movimento social, os 

compromissos que ela assume para sua própria sobrevivência transformam 

completamente o caráter da sua militância. A feminista não deixa de ser feminista no 

momento em que cria ou associa a uma ONG, mas passa a falar de um lugar 

institucional que a diferencia de outras feministas que estão em outras instituições.133 

  

No decorrer da década de 1990, inúmeras organizações feministas foram criadas no 

país, com tamanhos, recursos e objetivos diversos. Devido à sua diversidade, aquelas ONGs 

buscavam atender mulheres trabalhadoras rurais, mulheres portadoras de HIV e outas ISTs, 

parlamentares, mulheres negras, prostitutas, etc. Essa variedade de pautas, segundo Pinto, “dá 

a medida de uma das características marcantes dessa nova fase do feminismo de ONG: a 

segmentação das lutas”.134  

Todavia, essa “segmentação” não foi apenas resultado da dinâmica das ONGs, ela 

também é resultado das formas que o movimento feminista assumiu ao longo daquela década,  

 

na qual houve muitas manifestações no sentido de criticar um feminismo 

excessivamente branco, de classe média, intelectual e heterossexual que se 

apresentava como ‘o’ representante da mulher. A reação a isso deu origem a uma 

profusão do que se poderia chamar de feminismos.135 

 

                                                 
131 BUARQUE, Cristina; VAINSENCHER, Semira Adler. Op. cit. Paginação irregular.  

132 SOARES, Vera. Feminismo e ONGs. In: ABONG. O impacto social do trabalho das ONGs no Brasil. 1. ed. 

São Paulo: ABONG, 1998. p. 40.  

133 PINTO, Céli Regina Jardim. Op. cit., p. 96. 

134 Idem, ibidem, p. 97. 

135 Idem, ibidem, p. 97. 
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De todo modo, segundo Pinto, as ONGs foram as responsáveis pela existência e 

manifestação do feminismo no Brasil dos anos 90, “é basicamente por intermédio de ONGs que 

o feminismo existiu e se manifestou no Brasil na última década, tanto na ponta de lança da 

defesa dos interesses das mulheres no campo da política”.136 Isso porque aquele período 

representou o auge do chamado “feminismo institucional”, o seu advento se deu a partir do 

processo de redemocratização do país, no qual ocorreu certa aproximação dos movimentos 

sociais com o Estado. 

Com à redemocratização, o feminismo, como também outros movimentos sociais 

passaram a ter uma postura de reivindicação, “tendo como apoio a pressão internacional por 

políticas públicas voltadas para as especificidades das mulheres. Como resultado, o Estado 

passou a solicitar a cooperação das ONGs no planejamento e execução de políticas”.137 A partir 

dos anos de 1990, aquelas organizações feministas “abandona[m] as atividades voltadas para 

educação popular, mobilização e para o empoderamento de mulheres pobres e trabalhadoras; e 

volta-se para atividades focalizadas em políticas, especializam-se”.138 

Segundo Novellino, elas se tornam “mais especialistas em gênero do que ativistas”139 

em virtude do  

 

relacionamento das ONGs com agências de fomento estrangeiras e com o Estado, que 

demandam das ONGs feministas o conhecimento de políticas públicas com 

perspectiva de gênero, a capacidade execução de certos serviços de atendimento à 

mulher tais como apoios psicológicos e jurídico, bem como programas de capacitação 

para mulheres pobres e trabalhadoras. Para responder essas demandas, as ONGs 

tinham que oferecer um ambiente institucional profissionalizado e especializado.140 

 

As ONGs ficaram comprometidas com atividades mais formais e constantes, o que 

ocasionou certa estabilidade para as pautas feministas.  Segundo Novellino, as primeiras 

organizações feministas foram criadas na década de 1980,  

 

em regiões bastante diversas: uma em Recife, estado de Pernambuco, no Nordeste, a 

região mais pobre do Brasil e a outra em São Paulo, no Sudeste, a região mais rica do 

Brasil. Elas são, respectivamente, a Casa da Mulher do Nordeste, cuja missão 

institucional é “contribuir para o empoderamento das mulheres excluídas, a partir da 

                                                 
136 PINTO, Céli Regina Jardim. Op. cit., p. 97-98.  

137 NOVELLINO, Maria Salet Ferreira. As organizações não-governamentais (ONGs) feministas brasileiras.  XV 

Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambú- MG – Brasil, de 18 a 22 de 

setembro de 2006. p. 8. 

138 Idem, ibidem, p. 8.  

139 Idem, ibidem, p. 8.  

140 Idem, ibidem, p. 8-9. 
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perspectiva feminista, através de processos educativos de geração de renda e de 

intervenção nas políticas públicas, visando o Desenvolvimento Humano Sustentável 

no Nordeste”; e a Rede Mulher de Educação, cuja missão é “contribuir para o 

equilíbrio das relações sociais entre homens e mulheres, promovendo a harmonia 

entre os seres humanos e com a natureza, por meio da educação popular feminista”.141 

 

De acordo com a autora, os principais temas abordados por aquelas organizações 

concerniam a saúde e direitos reprodutivos.142 As pautas envolvendo saúde da mulher eram 

associadas à sexualidade, sendo consideradas “como um ponto de partida para a reflexão sobre 

a identidade da mulher bem como sobre a discriminação entre homens e mulheres, 

estabelecendo o campo da saúde e direitos reprodutivos como central para as feministas”.143 

As diversas ONGs criadas no Brasil, entre as décadas de 1980 e 1990, eram dirigidas, 

em alguns casos, por profissionais que possuíam certo grau de reconhecimento em suas áreas 

de atuação e, por serem reconhecidas militantes atuantes dentro do movimento feminista. Além 

desses aspectos serem considerados relevantes para a validação daquelas organizações, outra 

característica que as legitimavam, era a sua capacidade de arregimentar recursos internacionais 

ou nacionais.  

O Quadro 1 destaca algumas das principais organizações feministas que atuaram 

naquele período e posteriormente. Obviamente as ONGs listadas abaixo não eram as únicas que 

visavam combater as discriminações de gênero. Na própria Região Norte, naquele período, 

foram criadas algumas organizações que atuavam com a referia temática, como foi o caso do 

Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará – CEDENPA, ano de fundação 1980, Belém – 

PA, que tinha as relações de gênero como uma de suas áreas temáticas; Movimento de 

Promoção da Mulher – MOPROM, fundado em 1982 em Belém – PA, tem na sua missão a 

“promoção da mulher, da criança e do adolescente”; 144 Rede Acreana de Mulheres e Homens 

– RAMH, ano de fundação 1988, Rio Branco – AC, incentiva, apoia e acompanha “as diversas 

formas de organização da mulher, nos níveis urbano e rural”.145  

 Os dados coligidos no quadro a seguir, foram retirados dos sites das organizações 

citadas, do site da Abong e da obra ONGs: um perfil: cadastro das associadas à Abong, 

elaborado por aquela.  

 

                                                 
141 NOVELLINO, Maria Salet Ferreira. Op. cit., p. 11. Grifo da autora.  

142 Idem, ibidem, p. 19.  

143 Idem, ibidem, p. 19. 

144 ABONG. ONGs: um perfil: cadastro das associadas à ABONG. São Paulo: ABONG, 1998b. p. 156.  

145 Idem, ibidem, p. 167.  
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Quadro 1 – Principais ONGs feministas criadas entre as décadas de 1980 e 1990 

 

Nome/Sigla 
Ano de 

fundação  
Cidade/UF Missão/Objetivo* 

Casa da Mulher do 

Nordeste-CMN 
1980 Recife/PE 

“Fortalecer a autonomia econômica e política das 

mulheres, afirmando a agroecologia com base no 

feminismo e na igualdade racial”. 

Coletivo Feminista de 

Sexualidade e Saúde-

CFSS 

1981 
São 

Paulo/SP 

“Trabalhar para o fortalecimento e conscientização da 

mulher para cuidar de sua saúde sexual reprodutiva, 

tanto no atendimento quanto na sua formação”. 

SOS Corpo 1981 Recife/PE 

“Visa a emancipação das mulheres, propõe-se a 

contribuir para a construção de uma sociedade 

democrática e igualitária com justiça socioambiental”. 

Rede Mulher de 

Educação-RME 
1983 

São 

Paulo/SP 

“Espaço educativo para novas relações entre homens 

e mulheres (relações de gênero em equilíbrio e 

reciprocidade)”. 

Centro das Mulheres do 

Cabo-CMC 
1984 Cabo/PE 

“Organizar as mulheres, criar instrumentos com vistas 

a garantir os direitos de cidadania e combater as 

desigualdades de gênero”. 

Grupo Transas do 

Corpo-GTC 
1987 Goiânia/GO 

“Desenvolver estratégias para redução das 

desigualdades de gênero, através de ações educativas, 

culturais e de pesquisa inspiradas nos princípios 

feministas de igualdade, pluralidade e solidariedade”. 

Gelédes-Instituto da 

Mulher Negra 
1988 

São 

Paulo/SP 

“Se posiciona em defesa de mulheres e negros por 

entender que esses dois segmentos sociais padecem de 

desvantagens e discriminações no acesso às 

oportunidades sociais em função do racismo e do 

sexismo vigentes na sociedade brasileira”. 

Centro de Estudos e 

Ação da Mulher Urbana 

e Rural-SER MULHER 

1989 
Rio de 

Janeiro/RJ 

“Conscientizar a sociedade acerca da desigualdade de 

gênero e promover mudanças em defesa da cidadania 

e autonomia das mulheres”.  

Centro Feminista de 

Estudos e Assessoria-

CFEMEA 

1989 Brasília/DF 

“Lutar em defesa dos direitos das mulheres, da 

igualdade de oportunidades, da equidade entre 

os gêneros e por justiça social”. 

Rede de 

Desenvolvimento 

Humano-REDEH 

1990 
Rio de 

Janeiro/RJ 

“A promoção do desenvolvimento humano que 

contemple a igualdade entre os gêneros, raças/etnias, 

o desenvolvimento sustentável com fundamentos 

científicos e tecnológicos, cultivando justiça social, a 

proteção e conservação do meio ambiente e defesa da 

diversidade cultural”. 

Comunicação, 

Informação e Educação 

em Gênero-CEMINA 

1990 
Rio de 

Janeiro/RJ 

“Ampliar a participação de mulheres na mídia 

radiofônica e, do mesmo modo, a perspectiva de 

gênero no rádio”. 

Casa da Cultura da 

Mulher Negra 
1990 

São 

Paulo/SP 

“Se posiciona contra todas as formas de violência que 

nos agridem enquanto mulheres negras, na busca de 

raízes e dos frutos de uma cultura que vem da África”. 

Cidadania, Estudo, 

Pesquisa, Informação e 

Ação-CEPIA 

1990 
Rio de 

Janeiro/RJ 

“Trabalhar para o fortalecimento da cidadania e dos 

direitos humanos de setores excluídos, dando ênfase 

as relações de gênero”. 

Serviço à Mulher 

Marginalizada-SMM 
1991 

São 

Paulo/SP 

“Combater a exploração sexual comercial de crianças, 

adolescentes e mulheres adultas”. 

Criola  1992 
Rio de 

Janeiro/RJ 

“Instrumentalizar mulheres, adolescentes e meninas 

negras para o desenvolvimento de ações para o 

combate ao racismo, ao sexismo e homofobia e para a 

melhoria das condições de vida da população negra. 
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Visamos a inserção do patrimônio das mulheres 

negras como um bem da humanidade”. 

Católicas Pelo Direito 

de Decidir -CDD 
1993 

São 

Paulo/SP 

“Promove os direitos das mulheres (especialmente 

sexuais e reprodutivos) e lutar pela igualdade nas 

relações de gênero e pela cidadania das mulheres, 

tanto na sociedade como no interior da Igreja Católica 

e de outras religiões, além de divulgar o pensamento 

religioso progressista em favor da autonomia das 

mulheres”. 

Themis-Gênero, Justiça 

e Direitos Humanos 
1993 

Porto 

Alegre/RS 

“Construir com as mulheres caminhos de acesso à 

justiça e de fortalecimento da cidadania que enfrentem 

as desigualdades raciais, socioeconômicas e 

culturais”. 

Casa da Mulher 

Trabalhadora-

CAMTRA 

1997 
Rio de 

Janeiro 

“Ir ao encontro de outras mulheres com a perspectiva 

de colaborar para a promoção de seus direitos e para o 

fortalecimento de sua autonomia, tendo em vista a 

construção de uma sociedade justa e igualitária”. 

Ações em Gênero, 

Cidadania e 

Desenvolvimento-

AGENDE 

1998 Brasília/DF 

“Firmar a perspectiva feminista nas agendas políticas 

e sociais e na implementação de políticas públicas a 

fim de fortalecer a cidadania e a democracia bem 

como o desenvolvimento com equidade”.  

Anis-Instituto de 

Bioética, Direitos 

Humanos e Gênero 

1999 Brasília/DF 

“Promover a cidadania, a igualdade e os direitos 

humanos para mulheres e outras minorias”. 

Fonte: Site das ONGs; site da ABONG; livro ABONG. ONGs: um perfil: cadastro das associadas à ABONG. 

São Paulo: ABONG, 1998b. 

 

Ao mensurar o impacto social causado pelo trabalho das organizações feministas, de 

acordo com Vera Soares, é necessário estabelecer três dimensões: “a incidência das ONGs 

feministas sobre a cidadania da mulheres, o movimento de mulheres e as políticas públicas”. A 

autora sugere ainda analisar a “missão organizacional e de suas condições de realização, das 

parcerias estabelecidas, das formas de gestão, bem como dos recursos recebidos e resultados 

obtidos”.146 

A cidadania foi um relevante eixo de atuação das ONGs feministas, o significado da 

palavra estava em consonância com os objetivos do movimento: universalidade de direitos, 

direitos iguais. O conceito de cidadania trabalhado pelo feminismo, vinculou-se ao acesso e à 

“redefinição de direitos: direitos a ter direitos. Identifica a cidadania com o processo de criação 

de espaços públicos novos e múltiplos, não mera ocupação de espaços existentes anteriores à 

prática dos sujeitos políticos”.147 Soares destaca, que as organizações feministas, exploraram 

também o conceito de “sujeitos ativos”, ou seja, “definem o que consideram ser seus direitos e 

                                                 
146 SOARES, Vera. Op. cit., p. 40. 

147 Idem, ibidem, p. 47. 
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lutam pelo seu reconhecimento. É a capacidade dos indivíduos de participarem na organização 

do Estado e da Sociedade, contribuindo na elaboração de políticas públicas”.148 

Existem inúmeros exemplos da atuação das ONGs em prol da criação de políticas 

públicas para as mulheres, aqui destaco dois: 

O primeiro se refere ao trabalho coletivo estabelecido pelas organizações feministas, 

que resultou na Articulação de Mulheres Brasileiras para Beijing´95. Esta articulação aglutinou 

os movimentos de mulheres e as ONGs feministas interessadas em participar. Tendo sido 

integrada por 

 

26 fóruns e associações de mulheres em 25 estados, garantiu a ampla participação do 

movimento de mulheres de distintos cortes. Foram realizados 91 eventos, com 

participação de mais de 800 organizações. Para globalizar essas avaliações e sintetizar 

as propostas foi organizada a Conferência de Mulheres Brasileiras para Avaliação da 

Década, em junho de 1995, na cidade do Rio de Janeiro, onde participaram 700 

delegadas.149 

 

A ação resultou na elaboração e aprovação de um documento nacional, uma 

“Declaração Política delineando a principal demanda dos grupos participantes: o compromisso 

das delegações oficiais de que Beijing trouxesse, se não verdadeiros avanços, pelo menos 

nenhum retrocesso em relação às conquistas das conferências anteriores”.150 Para Soares, a 

Articulação logrou êxito devido a presença das ONGs feministas nos estados brasileiros e sua 

aproximação com os movimentos sociais locais.151 

O segundo exemplo, se refere a uma ação conjunta de três ONGs: CFEMEA, CEPIA 

e Themis, contando ainda com a colaboração do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a 

Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem) e da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos 

Deputados, em 1998, elaboraram um documento intitulado Propostas para o Estado Brasileiro 

– níveis federal, estadual e municipal: medidas concretas para o enfrentamento da violência 

contra a mulher no âmbito doméstico/familiar.152  

De acordo com Pinto, o documento previa “um conjunto de ações nos âmbitos do 

Executivo, do Legislativo e do Judiciário e mais algumas dirigidas ao que o documento designa 

                                                 
148 SOARES, Vera. Op. cit., p. 47. Grifo da autora.  

149 Idem, ibidem, 48. 

150 SARDENBERG, Cecilia. Negociando gênero em desenvolvimento: os feminismos brasileiros em destaque.   

Cadernos Pagu (52), 2018. p. 22. 

151 SOARES, Vera. Op. cit., p. 49. 

152 PINTO, Céli Regina Jardim. Op. cit., p. 104. 
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como ‘instituições essenciais à justiça”.153 Segundo a autora, a elaboração do documento se deu 

a partir de uma  

 

matriz redigida pelos grupos participantes e mandada para 80 grupos e pessoas, além 

de ter sido disponibilizado na internet. Essa matriz foi discutida em um seminário 

sobre ‘Os direitos humanos das mulheres e a violência intrafamiliar’, promovido pela 

Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e pelas entidades relatoras 

do documento.154 

 

O referido documento possuía uma série de recomendações feitas aos três poderes, 

entre as principais, a referida autora destaca algumas: 

 

para o poder Executivo, recomenda políticas públicas, campanhas e programas 

educativos, incorporação de disciplinas em currículos escolares; para o Legislativo, 

recomenda a aprovação de leis que garantam recursos orçamentários e reformulação 

de códigos; para o Judiciário, recomenda medidas de sensibilização das autoridades 

judiciárias, como a promoção de cursos para seus funcionários.155 

 

Aquele documento foi o resultado de uma ação que teve grande repercussão, pois 

envolveu “diretamente uma Comissão da Câmara dos Deputados e criou uma série de demandas 

em todos os níveis de poder por meio da atuação das três ONGs. Essa é uma forma de 

participação política muito própria do atual movimento feminista, representado em ONGs”.156 

A aproximação com o Estado e a dependência com relação às ICFs acarretaram a perda 

de autonomia das ONGs feministas. Se, inicialmente, o trabalho dessas organizações estava 

voltado para a educação, conscientização e o empoderamento das mulheres pobres e 

trabalhadoras, com sua institucionalização, suas integrantes se tornaram especialistas na 

elaboração, execução, avaliação e projeção das políticas de gênero desenvolvidas pelo Estado.  

As organizações feministas ampliaram os conhecimentos acerca das relações de 

gênero e contribuíram de forma inquestionável para a inserção do feminismo em distintos 

espaços. A partir da década de 1990, cada vez mais as ONGs conquistaram posição no setor 

público, seja colocando em prática as política sociais ou fazendo assessoria técnica ao governo 

e a parlamentares. Atuando como intermediárias entre as diversas integrantes do movimento 

feminista e o Estado, foi possível que as ONGs tivessem diferentes interpretações sobre os 

direitos das mulheres.  

                                                 
153 PINTO, Céli Regina Jardim. Op. cit., p. 104. 

154 Idem, ibidem, p. 104. 

155 Idem, ibidem, p. 104. 

156 Idem, ibidem, p. 104.  
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Assim, no Brasil da década de 1990, as organizações feministas estabeleceram uma 

longa rede de relações, que transitaram do local ao internacional, elas contribuíram para 

organização das mulheres na formulação de propostas, demandas políticas, implementação das 

ações, avalição de resultados e possíveis impasses. A maioria dessas organizações feministas 

enfrentaram e enfrentam uma série de desafios, sendo que, um deles se refere a manter o 

“delicado equilíbrio entre as atividades dos movimentos, com sua postura contestatória, e a 

expansão de suas relações técnicas com o Estado e com as instituições de cooperação 

internacional”. 157 

A partir de sua criação e ao longo de sua atuação, as ONGs se depararam com uma 

série de desafios, entre eles a dependência financeira de recursos internos e externos, que em 

certa medida impõem a especialização daquelas em determinadas temáticas.158 Mesmo com 

essa imposição das ICFs, a temática relacionada as questões das mulheres, ficavam a margem 

no trabalho das organizações. Pode-se considerar, que, tal assunto figurou como pauta principal 

nas agendas e atividades desenvolvidas pelas ONGs, a partir da criação das organizações não-

governamentais feministas.  

Elas foram/são atuantes em defesa dos direitos das mulheres, tendo participado de 

algumas das principais conquistas dos movimentos feministas. Articuladas entre si e com outros 

movimentos sociais, as ONGs feministas marcaram presença na principal casa legislativa do 

país, lutando contra possíveis retrocessos nas leis que beneficiam a mulher e em prol da 

promulgação de novas legislações.  

 

1.4) Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA   

 

“Lutar em defesa dos direitos das mulheres, da igualdade de oportunidades, da 

equidade entre os gêneros e por justiça social”.159 Com essa missão, foi criado em Brasília-DF 

em 1989, o Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA). Uma das organizações 

feministas mais relevantes do país, que colaborou com inúmeras conquistas em prol dos direitos 

das mulheres.  

                                                 
157 SOARES, Vera. Op. cit. p. 57.  

158 MATOS, Maria Izilda S. de. Op. cit. p. 107-108. 

159 ABONG. Op. cit., 1998b. p. 90. 
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O Centro foi criado por um grupo de cinco demissionárias do CNDM: Marlene 

Libardoni (economista), Malô Simões Lopes Ligocki (economista), Gilda Cabral 

(administradora), Iáris Ramalho Cortês (advogada) e Guacira César de Oliveira (socióloga). 

 

Possuindo distintas trajetórias políticas, elas enfrentaram o desafio de lutar em defesa 

dos direitos das mulheres conquistados na Constituição brasileira de 1988 e pela criação de 

novos aparatos legislativos para protegê-las. Assim, em um empenho para levar à frente as 

conquistas e lutas do Conselho, foi criado o CFEMEA. 

Em entrevista pela comemoração dos 25 (vinte e cinco) anos do Centro, uma de suas 

fundadoras, Guacira César de Oliveira diz que: 

 

A conexão do grupo de mulheres que criou o CFEMEA surgiu na Assembleia 

Nacional Constituinte. Nós trabalhávamos no Conselho Nacional dos Direitos das 

Mulheres e desenvolvemos uma série de articulações, iniciativas, ações, para lutar 

para que os direitos das mulheres fossem respeitados durante a Constituinte. E depois 

Fonte: Site do CFEMEA. Disponível em:  https://www.cfemea.org.br/index.php/plataforma-25-anos. Acesso em: 

17 jun. 2021. Da esq. para dir.: Marlene Libardoni; Malô Simões Lopes Ligocki; Gilda Cabral; Iáris Ramalho 

Cortês e Guacira César de Oliveira.  

 

Figura 1- Fundadoras do CFEMEA 
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da Constituinte, nós estávamos totalmente compromissadas, conectadas, é uma 

experiência super valiosa para começar o trabalho que deu origem ao CFEMEA.160 

 

Malô Simões Lopes Ligocki destaca que o Centro teve grande relevância no que diz 

respeito a defesa dos direitos das mulheres, após a inserção de diversos artigos no texto 

Constitucional: 

 

No momento em que a Constituição foi promulgada, tínhamos direitos assegurados, 

mas faltava toda uma legislação complementar que garantisse aqueles direitos. Se não 

fosse o CFEMEA aqui, acompanhando o dia a dia do Congresso, teria sido muito 

difícil para o movimento de mulheres incidir.161 

 

Devido ao trabalho desenvolvido no CNDM: participando e organizando debates e 

reuniões em defesa dos direitos das mulheres, dialogando com outas integrantes dos 

movimentos feministas, visitando gabinetes de parlamentares, propondo articulações, entre 

outras ações, as fundadoras do Centro tinham “facilidade” em transitar por certos espaços do 

Congresso Nacional; somado ao reconhecimento que obtiveram naquela casa legislativa e ao 

fato de residirem em Brasília, elas se tornaram um ponto de referência para militantes feministas 

dos diversos estados brasileiros. Isso fica explícito na fala de Iáris Ramalho Cortês: 

 

nós cinco, que morávamos aqui em Brasília, começamos a receber telefonemas, das 

amizades que a gente tinha feito no Conselho, com demandas de mulheres de outros 

estados perguntando: ‘Como é que vai aquele projeto das empregadas domésticas? E 

o da união civil’? Por coincidência, teve um dia que a gente se encontrou no cafezinho 

do Congresso. Estávamos lá, cada uma sozinha, e nos perguntamos: ‘O que é que você 

está fazendo aqui’? ‘Estou aqui porque a Paraíba perguntou tal coisa’ ou ‘Porque 

Pernambuco perguntou tal coisa’. Então resolvemos de comum acordo:- ‘Porque a 

gente não se junta e faz uma coisa mais organizada?162  

 

Como mencionado anteriormente, não foi possível estabelecer contato com a equipe 

do CFEMEA, as informações acerca das fundadoras citadas nesta pesquisa são escassas, 

sobretudo, no que se refere a sua trajetória política/militante. Pesquisando no site do Centro, 

em exemplares do Jornal Fêmea e a partir de informações retiradas de artigos referentes ao 

Conselho, foi possível estabelecer algumas considerações sobre elas. 

                                                 
160 CFEMEA. Nasce o CFEMEA – 1989. Disponível em: https://www.cfemea.org.br/plataforma25anos/. Acesso 

em: 16 jun. 2021. 

161 CFEMEA. Nasce o CFEMEA – 1989. Disponível em: https://www.cfemea.org.br/plataforma25anos/. Acesso 

em: 17 jun. 2021.  

162 CFEMEA. Nasce o CFEMEA – 1989. Disponível em: https://www.cfemea.org.br/plataforma25anos/. Acesso 

em: 24 fev. 2018. 
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As fundadoras do Centro integraram a 1ª fase do Conselho,163 que compreende de 1985 

a 1990. Elas não integram o CNDM até o final dessa primeira fase, pois, quando o CFEMEA é 

criado em 1989, as fundadoras já haviam se desligado dele. Infelizmente, não foi possível 

encontrar informações acerca dos cargos que todas elas ocupavam naquele. O CNDM ao ser 

criado, foi estruturado em um Secretaria Executiva, uma Assessoria Técnica e um Conselho 

Deliberativo, esse último, de acordo Fabrícia Faleiros Pimenta, foi designado pelo presidente 

da época, José Sarney. 

Segundo a referida autora,  

 

assim como o Conselho Deliberativo, o corpo técnico era composto, na sua expressiva 

maioria, por feministas autônomas vindas de diversas regiões do país. Estas mulheres 

traziam na bagagem não só o pioneirismo, mas, sobretudo, grandes desafios: abrir e 

consolidar o espaço para a garantia dos direitos das mulheres na estrutura política; 

promover a legitimação do canal de interlocução com os movimentos de mulheres; 

formular e monitorar a implantação de políticas públicas.164 

  

Assim sendo, as fundadoras do CFEMEA ocuparam uma daquelas três posições no 

CNDM: Secretaria Executiva, Assessoria Técnica ou o Conselho Deliberativo. Em uma obra 

organizada pela Câmara dos Deputados, intitulada: “Constituição 20 anos: Estado, Democracia 

e Participação Popular: caderno de textos”,165 conta com dois pequenos textos de duas 

fundadoras do Centro: Gilda Cabral e Iáris Ramalho Cortês, onde é possível identificar o cargo 

que elas exerceram no Conselho e como desempenharam algumas atividades. 

Gilda Cabral foi coordenadora técnica da Comissão da Mulher e Constituinte, e teve 

participação ativa na organização de eventos estaduais e municipais de mulheres que culminou 

na elaboração da Carta das Mulheres aos Constituintes.166 Por integrar o Conselho, ela e outras 

participantes estavam presentes constantemente no Congresso Nacional, buscando estabelecer 

diálogos com os (as) parlamentares. Cabral explica também a origem do termo Lobby do 

Batom:  

                                                 
163 O CNDM, segundo Fabrícia Faleiros Pimenta, possuiu cinco fases: 1º Fase: 1985-1990; 2º Fase: 1990-1995; 3º 

Fase: 1995-2003; 4º Fase: 2003-2005. Ver PIMENTA, Fabrícia Faleiros. Políticas feministas e os feminismos 

na política: o Conselho Nacional do Direitos da Mulher (1985-2005). 328 f. Tese (Doutorado em História) – 

Programa de Pós-graduação em História, Universidade de Brasília, Brasília, 2010. p. 63-67. 

164 PIMENTA, Fabrícia Faleiros. Políticas feministas e os feminismos na política: o Conselho Nacional do 

Direitos da Mulher (1985-2005). 328 f. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-graduação em História, 

Universidade de Brasília, Brasília, 2010. p. 77-78. 

165 BRASIL. Constituição 20 anos: Estado, democracia e participação popular: caderno de textos. Brasília: 

Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2009.  

166 CABRAL, Gilda. Lobby do Batom. In: BRASIL. Constituição 20 anos: Estado, democracia e participação 

popular: caderno de textos. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2009. p. 77. 
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o Lobby do Batom foi outra tirada de humor nossa. Quando entrávamos nos corredores 

do Congresso, invariavelmente retocávamos o batom e alguns gaiatos diziam: lá vem 

o lobby do batom. De tanto ouvir a piadinha, resolvemos responder com nosso sempre 

bom humor: mandamos imprimir um selo que trazia as duas colunas do Congresso 

como um batom e escrito lobby do batom. Foi ótimo passar pelos piadistas e 

perguntar: quer um? Quer entrar também nesse lobby? Olha! Sua vida vai ficar bem 

melhor quando homens e mulheres tiverem direitos iguais!167 

 

O CNDM lançou uma campanha a nível nacional em defesa dos direitos das mulheres 

na Constituição, cartazes e panfletos foram enviados para todas as capitais do país, além de 

propagandas em outras mídias. Buscando ainda uma maior participação popular, o Conselho 

abriu “uma caixa postal para que todas as mulheres pudessem enviar ao CNDM suas propostas 

sobre assuntos relativos aos direitos das mulheres que deveriam ser incluídos na nova 

Constituição”.168 Iáris Ramalho Cortês, que fazia parte da equipe técnica do Conselho entre 

1985-1989, integrou ainda a Comissão de Legislação, em trabalho com outras advogadas 

voluntárias ficaram responsáveis por analisar e sistematizar as propostas enviadas ao CNDM: 

 

Fui convidada para participar desta última Comissão [de Legislação], que à época era 

coordenada pela advogada carioca Comba Marques Porto. Por motivos pessoais ela 

teve que voltar para o Rio e me foi entregue a coordenação. Procurei continuar a linha 

traçada por Comba, que já havia esquematizado os trabalhos e, junto com a equipe, 

fomos analisando as propostas em forma de relações de reivindicações ou cartas 

pessoais que chegavam de centenas de mulheres ou grupos de mulheres de todos os 

estados da Federação.169 

 

Sobre Guacira César de Oliveira têm-se um pouco mais de informações acerca de sua 

trajetória de vida e política, graças a uma reportagem feita pelo jornal Correio Braziliense em 

2020:  

  

O Correio conta a história de Guacira de Oliveira, uma das fundadoras do Cfemea, na 

quarta reportagem da série Elas vão à luta. Em 30 anos de trabalho, ela se tornou 

referência em estudos e manifestações sobre os direitos das mulheres. 

[...]  

Da indignação contra injustiças sociais veio a sede de mudar o mundo que, desde a 

adolescência, move a socióloga Guacira Cesar de Oliveira, 60 anos. Uma das 

fundadoras do Centro Feminista de Estudos e Assessoria (Cfemea), ela leva na 

bagagem um histórico de ativismo e luta pela igualdade de direitos que passam, 

                                                 
167 CABRAL, Gilda. Op. cit., p. 79. Grifo da autora.  

168 PIMENTA, Fabrícia Faleiros. Op. cit., p. 85. 

169 CORTÊS, Iáris Ramalho. Relembrando passagens da Constituinte. In: BRASIL. Constituição 20 anos: Estado, 

democracia e participação popular: caderno de textos. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2009. p. 

99.  
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inclusive, pelos debates que ajudaram a criar leis históricas de proteção às mulheres, 

como a Maria da Penha. 170   

 

Guacira César de Oliveira nasceu em São Paulo, e se mudou para Brasília aos 17 anos, 

onde prestou vestibular para o curso de Ciências Sociais na Universidade de Brasília (UnB), a 

partir daí, começa seu engajamento social. Seu contato com o feminismo se deu a partir da 

leitura da obra “O Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir e de outras teóricas feministas, o que 

fez se aproximar do movimento.  

 

Eu vivi na pele a dificuldade de ser uma jovem mulher na luta contra a ditadura, 

destaca. Havia uma discriminação com a nossa presença. Diziam que uma mulher 

serve para florir a mesa, mas na hora de resolver as coisas, é conversa de homem. 

Essas coisas que se diz até hoje.171 

 

Ela trabalhou ainda como secretária no Fórum de Mulheres do DF e Entorno, onde 

“passou a lutar para que os direitos das mulheres estivessem garantidos na nova Constituição, 

que seria promulgada em 1988. Acabou convidada para ser assessora técnica na área de 

articulação institucional do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, em 1987”.172 Ao 

ocupar tal cargo, Guacira César de Oliveira conheceu grupos feminista de todo o país, todavia, 

a sua participação no Conselho não durou muito tempo: 

 

Ao ver que as verbas para campanhas eram cortadas, ela e as demais conselheiras 

entregaram os cargos. Nós víamos que era importante estar organizadas para 

juntarmos forças e seguir nessa conexão com movimentos de todo o país, lembra. 

Preocupadas com a regulamentação de direitos, elas criaram o Cfemea, em julho de 

1989. Nesses anos todos, a gente foi construindo um espaço de articulação com os 

movimentos de mulheres e com o Congresso Nacional.173 

 

As informações acerca de Malô Simões Lopes Ligocki e Marlene Libardoni, são ainda 

mais escassas que a de outras fundadoras. O nome de Ligocki consta em algumas obras 

produzidas pelo CFEMEA, como pertencente a equipe gestora do Centro, mas nada que 

                                                 
170CORREIO BRAZILIENSE. De mãos dadas com o feminismo. Disponível em: 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/06/interna_cidadesdf,832461/de-maos-

dadas-com-o-feminismo.shtml. Acesso em: 18jun. 2021. Paginação irregular.  

171CORREIO BRAZILIENSE. De mãos dadas com o feminismo. Disponível em: 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/06/interna_cidadesdf,832461/de-maos-

dadas-com-o-feminismo.shtml. Acesso em: 18jun. 2021. Paginação irregular. Paginação irregular. 

172CORREIO BRAZILIENSE. De mãos dadas com o feminismo. Disponível em: 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/06/interna_cidadesdf,832461/de-maos-

dadas-com-o-feminismo.shtml. Acesso em: 18jun. 2021. Paginação irregular. Paginação irregular. 

173CORREIO BRAZILIENSE. De mãos dadas com o feminismo. Disponível em: 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/03/06/interna_cidadesdf,832461/de-maos-

dadas-com-o-feminismo.shtml. Acesso em: 18jun. 2021. Paginação irregular. Paginação irregular. 
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dimensione sua atuação na ONG. Poucas são as informações sobre sua trajetória no CNDM, 

sabe-se que ela fez parte da primeira fase daquele, e posteriormente entregou seu cargo, assim 

como suas companheiras.  

Libardoni integrou o corpo técnico do CNDM e foi diretora executiva da ONG Ações 

em Gênero Cidadania e Desenvolvimento (AGENDE).174 Essa organização parece não possuir 

um sítio eletrônico, pois, em uma pesquisa a seu respeito na rede mundial de computadores, 

não foram encontrados resultados.  

Segundo o site Observatório Lei Maria da Penha:  

 

A AGENDE é uma organização feminista da sociedade civil criada em 1998, sediada 

em Brasília. Atua no âmbito nacional e internacional. Tem por missão firmar a 

perspectiva feminista na agenda política para promover o fortalecimento da cidadania 

e da democracia. Busca a formulação e implementação de políticas públicas para a 

igualdade entre mulheres e homens, para a promoção da igualdade racial, bem como 

o cumprimento dos compromissos firmados nos tratados e conferências 

internacionais. Sua forma de atuar é caracterizada pela adoção da perspectiva de 

gênero, raça e dos direitos humanos, econômicos, sociais e culturais como marcos 

bem como a utilização de pesquisas para as suas análises e ações de advocacy.175 

 

A AGENDE consta entre as afiliadas da Abong, contudo, o site da associação contém 

pouquíssimas informações sobre aquela: apenas o que se refere ao seu ano de constituição, 

(mesmo ano em que Libardoni deixa o Centro) e sua região de atuação (Centro-oeste). Como 

as informações são escassas, suponho que a organização tenha encerrado suas atividades.  

Com a desestruturação do CNDM, com cortes de pessoal e orçamento, ocorre a 

renúncia de Jaqueline Pitanguy, que presidia o Conselho. Junto com Pitanguy renunciaram 

algumas conselheiras, entre elas as cinco fundadoras do CFEMEA, que buscaram levar adiante 

o trabalho desenvolvido pelo Conselho em defesa dos direitos das mulheres.  

O CFEMEA se apresenta como uma ONG autônoma e suprapartidária, empenhada no 

resguardo e ampliação da democracia, buscando também, superar as desigualdades e 

discriminações raciais, de gênero, raça e etnia. A liberdade, solidariedade, diversidade e a 

extinção da desigualdade de gênero, constam entre suas pautas.  

 

O CFEMEA -- organização não governamental feminista e antirracista, de caráter 

público e sem fins lucrativos -- foi fundada em Brasília, em julho de 1989, por um 

grupo de mulheres feministas, que assumiram a luta pela regulamentação de novos 

direitos conquistados na Constituição Federal de 1988. Para o desenvolvimento do 

seu trabalho, o Centro adotou, ao longo dos últimos 25 anos, algumas estratégias que 

envolvem: sensibilização e conscientização; articulação e mobilização; advocacy 

                                                 
174 PIMENTA, Fabrícia Faleiros. Op. cit., p. 102. 

175 OBSERVE. Quem somos. Disponível em: http://www.observe.ufba.br/quem_somos. Acesso em: 18 jun. 2021.  
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(promoção e defesa de ideias); comunicação política; acompanhamento e controle 

social. Desenvolve, ainda, a difusão das plataformas feministas na mídia e em seus 

veículos próprios de comunicação, e produz textos para reflexão e expansão do debate 

feminista.176 

 

O CFEMEA está inserido no grupo de ONGs que criam e desenvolvem ações políticas, 

objetivando o fortalecimento dos movimentos de mulheres feministas, a partir de pressões feitas 

ao Estado. Fomentando a igualdade de gênero tanto nas legislações, quanto nas políticas 

públicas. Conforme informações retiradas de sua página online, “o feminismo, os direitos 

humanos, a democracia e a igualdade racial são nossos marcos políticos e teóricos”.177  

Um aspecto que torna o CFEMEA uma organização que simboliza o segmento que 

luta em defesa dos direitos humanos, com relevo na questão de gênero, é sua estreita ligação 

com os movimentos feministas que atuam no Brasil, desde a década de 1990. A atuação dessa 

ONG ocorria de forma ativa, ao trabalhar como articuladora dos grupos feministas em diversos 

pleitos, seja nacional ou internacional, criando dessa maneira uma consolidada reputação que 

amadureceu sua agenda política.  

Cabe considerar que o Centro é também uma organização que representa um espaço 

de atuação social relacionado ao campo de atuação da Abong, pois esta, da mesma forma, possui 

uma forte identificação com a defesa dos direitos democráticos, com a igualdade e justiça social. 

Criada em 1991, a Abong é uma sociedade civil que não possui fins lucrativos. Ela se auto 

intitula como sendo um segmento precursor, constituído por outras organizações que possuem 

o seu perfil político: 

 

resistência ao autoritarismo; consolidação de novos sujeitos políticos e movimentos 

sociais; busca de alternativas de desenvolvimento ambientalmente sustentáveis e 

socialmente justas; luta contra as desigualdades sociais, econômicas, políticas e civis; 

a universalização e construção de novos direitos e a consolidação de espaços 

democráticos de poder.178 

 

Para ser um filiado da Abong é necessário que alguns critérios constem entre os 

compromissos da ONG pleiteadora, como por exemplo: “igualdade, diversidade, solidariedade, 

pluralidade, autonomia, liberdade, democracia, sustentabilidade, horizontalidade”.179 

                                                 
176 CFEMEA. Nossa História. Disponível em: http://www.cfemea.org.br/index.php/cfemea/nossa-historia. 

Acesso em: 23 fev. 2020. 

177 CFEMEA. Quem Somos. Disponível em: http://www.cfemea.org.br/index.php/cfemea/quem-somos. Acesso 

em: 23 fev. 2020. 

178 ABONG. Carta de princípios. Disponível em: https://abong.org.br/quem-somos/carta-de-principios/. Acesso 

em: 11 fev. 2020. 

179 Idem, ibidem.   
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Características que representam o campo de atuação do CFEMEA. Desta forma, é explícito que 

o Centro possui um comportamento altamente político, guiado para a disputa de poder por meio 

da articulação política e da disseminação de ideias. Constando entre as diversas organizações 

associadas a Abong, que trabalham com as questões de gênero.   

O CFEMEA não é apenas uma organização não-governamental assistencialista, que 

presta e atende reivindicações que não são garantidas pelo Estado, ele busca também operar 

mudanças estruturais, “e atua para exercer o controle social sobre políticas públicas de forma a 

influenciar sua concepção e implementação, para que as mesmas sejam desenvolvidas com 

prioridade para o social e para a defesa de direitos humanos”.180 O Centro faz parte da geração 

de organizações feministas da década de 1980, que lutaram por uma Constituição mais 

igualitária, possuindo laços estreitos com o trabalho desempenhado pelo CNDM.181 

O CNDM foi um órgão governamental criado com o objetivo de promover e incentivar 

a participação da mulher na sociedade civil e junto ao governo federal, estando também sob sua 

responsabilidade o planejamento, articulação e elaboração de parte das políticas públicas 

direcionadas às mulheres. O conselho foi criado pela Lei nº 7. 353, promulgada em 29 de agosto 

de 1985, 

 

com a finalidade de promover, em âmbito nacional, políticas públicas que visem 

eliminar a discriminação da mulher, assegurando-lhe condições de liberdade e de 

igualdade de direitos, bem como sua plena participação nas atividades políticas, 

econômicas e culturais do País.182  

 

Resultado das articulações entre os movimentos feministas, de mulheres e Tancredo 

Neves (PMDB), presidente eleito do Brasil após o período da Ditadura Militar. O CNDM surge 

vinculado ao Ministério da Justiça, todavia, sua institucionalização ocorre após a posse de José 

Sarney como chefe do Poder Executivo, em virtude da morte de Neves. Ao Conselho seriam 

encaminhadas as reivindicações feministas em prol da amplificação dos direitos das mulheres 

e de sua participação política. Pois, como destaca Carmem Barroso: 

 

razões estruturais e culturais – tais como, por exemplo, a desigual divisão do trabalho, 

as atitudes preconceituosas conscientes e inconscientes contra a mulher, incorporadas 

inclusive por ela própria – atuam conjuntamente como poderosos obstáculos à 

                                                 
180 COSTA, Luciana. Tratamento dado ao direito à comunicação por organizações não-governamentais: um 

estudo de caso. 2007. 188 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação), Universidade de Brasília, 2007. p. 105. 

181 CFEMEA. Nasce o CFEMEA – 1989. Disponível em: http://www.cfemea.org.br/index.php/plataforma-25-

anos. Acesso em: 23 fev. 2018. 

182 BRASIL. Lei nº 7. 353, de 29 de agosto de 1985. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/1980-1988/L7353.htm. Acesso em: 12 mar. 2018. 
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participação política da mulher. Sendo obstáculos socialmente criados, justifica-se a 

ação política deliberada não só para superá-los, mas também para corrigir seus efeitos 

cumulativos.183 

 

Temas variados e importantes para as pautas feministas foram apresentados pelo 

CNDM: direito da mulher à educação, à maternidade, ao lazer, ao trabalho, à saúde, despontam 

como inquirições introduzidas nas ações político-administrativa do Conselho. Alguns de seus 

principais objetivos, que constam no artigo 4º da lei que o institui, eram: 

 

a) formular diretrizes e promover políticas em todos os níveis da administração 

pública direta e indireta, visando a eliminação das discriminações que atingem a 

mulher; 

b) prestar assessoria ao Poder Executivo, emitindo pareceres e acompanhando a 

elaboração e execução de programas de Governo no âmbito federal, estadual e 

municipal, nas questões que atingem a mulher, com vistas à defesa de suas 

necessidades e de seus direitos;  

c) estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate da condição da mulher 

brasileira, bem como propor medidas de Governo, objetivando eliminar todas as 

formas de discriminação identificadas;  

d) sugerir ao Presidente da República a elaboração de projetos de lei que visem a 

assegurar os direitos da mulher, assim como a eliminar a legislação de conteúdo 

discriminatório;  

e) fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação que assegura os direitos da 

mulher;184 

 

Como é perceptível, atuar em defesa da promoção da liberdade, da igualdade de 

direitos e plena participação da mulher em âmbito nacional, era o principal objetivo do CNDM. 

Para tanto, ele deveria agir nas três esferas: municipal, estadual e federal, atuando como 

“ferramenta auxiliar do poder Executivo no que tange às políticas públicas para as mulheres, 

além de sugerir projetos de lei, fiscalizar sua aplicação e promover interação com organismos 

nacionais e internacionais”.185 

Devido a crises internas, com cortes de pessoal, orçamento, substituição de 

conselheiras por mulheres sem vínculo ou apoio dos movimentos feministas e de mulheres, as 

forças de atuação do CNDM começaram a mitigar. Se até então o Conselho agia em âmbito 

nacional, servindo de instrumento do governo para ouvir, organizar e executar a agenda 

proposta pelos movimentos feministas e de mulheres, foi completamente descaracterizado e 

                                                 
183 BARROSO, Carmem. Mulher, sociedade e Estado no Brasil. São Paulo: UNICEF/Brasiliense, 1982. p. 124. 

184 BRASIL. Lei nº 7. 353, de 29 de agosto de 1985. Cria o Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher – CNDM. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/1980-1988/L7353.htm. Acesso em: 

12 mar. 2018. 

185 PIMENTA, Fabrícia Faleiros. Políticas feministas e os feminismos na política: o conselho nacional dos 

direitos da mulher (1985-2005). 2010. 328 f. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-graduação em 

História, Universidade de Brasília, Brasília, DF. 2010. p. 77. 
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fragilizado, criando assim uma lacuna na tarefa de acompanhar as políticas públicas relativas 

aos direitos das mulheres, que foi substituída pelo CFEMEA.  

 

por pautar o debate público sobre os direitos das mulheres no legislativo, convencer 

os parlamentares sobre projetos de nosso interesse, mobilizar a opinião pública – 

sempre em parceria com os movimentos de mulheres e feminista – [...] a chegada 

dessa organização feminista na capital federal foi aplaudia por muitos setores do 

campo democrático, para além do feminismo.186 

 

A partir de sua criação o CFEMEA tornou-se um “catalisador” político, mantendo 

diálogos com os (as) parlamentares acerca das demandas feministas em contexto nacional. 

Inicialmente o Centro contava com poucos recursos, “a marca predominante [...] foi o trabalho 

militante, reforçado pela adesão de novas colaboradoras, todas elas mulheres engajadas no 

ativismo político ou do meio acadêmico”.187  

Localizado no epicentro legislativo do Brasil, o CFEMEA, direcionou seus esforços 

buscando informar e garantir a presença dos movimentos feministas em um diálogo próximo 

com os parlamentares. Segundo consta em seu site, estavam entre os objetivos do Centro: 

 

Defender e promover a igualdade de direitos e a equidade de gênero na legislação, 

bem como no planejamento e implementação de políticas públicas, considerando as 

desigualdades geradas pela intersecção das discriminações sexistas e racistas. 

Incidir sobre o processo orçamentário com vistas à sua democratização e 

transparência, bem como a incorporação da perspectiva de gênero e de raça/etnia nos 

gastos públicos. 

Contribuir para fortalecer os movimentos de mulheres e feministas, participando das 

articulações, subsidiando diálogos com outros movimentos sociais, bem como a 

interlocução com os poderes constituídos.  

Promover a presença das mulheres e as pautas feministas nos espaços e processos de 

participação e de representação política.  

Desenvolver instrumentos de comunicação política para ampliar a esfera pública de 

debate sobre as pautas feministas, tornando possível a articulação em torno da agenda 

política para a equidade de gênero.188  

 

A presença em um ponto estratégico deu ao Centro, “condições para escutar, perceber 

as possibilidades de avanços em leis pró-direitos das mulheres, como também [...] perceber os 

desafios, resistir às perdas de direitos, enxergar e denunciar os problemas”.189 Para Guacira 

César Oliveira e Natalia Mori, atuar no Congresso Nacional possibilitou ainda 

                                                 
186 PIMENTA, Fabrícia Faleiros. Op. cit., p. 9. 

187 CFEMEA. Primeiros desafios – 1990. Disponível em: http://www.cfemea.org.br/index.php/plataforma-25-

anos. Acesso em: 03 mar. 2018.  

188  CFEMEA. Disponível em: https://www.cfemea.org.br/index.php. Acesso em: 03 mar. 2018. 

189 OLIVERIA, Guacira César; MORI, Natali. Apresentação. In: ARGENTA, Milena; MORI, Natalia; 

FLEISCHER, Soraya (org.). CFEMEA – 30 anos de lutas feministas. Brasília: CFEMEA, 2019. p. 20. 
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enxergar e denunciar “os problemas de alianças e relações políticas espúrias, 

conservadoras, cujo projeto político era – e segue sendo – avesso à autonomia 

econômica e política das mulheres. As mulheres que tanto avançaram em denunciar 

as amarras e violências sofridas.190 

   

Para manter ligação com as demais organizações de mulheres pelo país, o Centro 

desenvolveu “metodologias de compartilhamento sistemático de experiências e opiniões, e 

práticas coletivas de resolução de problemas, num exercício cotidiano para manter-se como ator 

político coletivo atuando sobre a realidade”.191 Inicialmente, as articulações com aquelas 

organizações foram feitas através de cartas, telegramas, faxes e telefonemas. Segundo Iáris 

Ramalho Cortês, elas contavam “com a colaboração de parlamentares aliados, no Congresso, 

para poder postar as cartas ao movimento de mulheres, reproduzir materiais, telefonar, passar 

fax”.192 

Ao longo da sua trajetória, o CFEMEA passou por 4 (quatro) grandes fases,193 que 

podem ser divididas levando em consideração os objetivos do Centro e os desafios enfrentados 

em cada uma daquelas. Cabe considerar que essa ordenação de sua trajetória em etapas distintas, 

foi uma ação partida da própria ONG. O principal documento disponível para analisar esses 

períodos é a obra “Incidência Política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões”, ela integra a 

coleção “20 anos de feminismo e cidadania”. Em suma, um “documento oficial” com um 

discurso de autovalorização e superdimensionamento da trajetória da organização.  

Como destaca Jacques Le Goff, a leitura de documentos não deve ser feita “com idéias 

preconcebidas”, sua análise consistiria então, em “tirar dos documentos tudo o que ele contêm 

e em não lhes acrescentar nada do que eles não contêm”.194 Deve-se compreender que aquela 

obra produzida pelo CFEMEA “é um produto da sociedade que o fabricou”,195 ou no caso, da 

organização que o concebeu, a partir de relações de interesses e jogos de poder, internos e 

externos.  

O autor sugere que o “documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de 

uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o 
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produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver”.196 O 

referido documento produzido pelo CFEMEA, deve ser considerado enquanto uma produção 

consciente concernente a história e trajetória daquela ONG. Ele é o resultado de um esforço do 

Centro de impor para as próximas gerações uma determinada imagem de si próprio.197 Para 

além de uma “reposta” a sociedade e aos movimentos feministas, acerca de sua atuação em 

defesa dos direitos da mulher, pode ser visto ainda, como uma prestação de contas a um de seus 

mantenedores: a Fundação Ford.  

Assim, aquela obra ressalta os percalços encontrados na trajetória e durante a 

realização das ações da ONG, salientando sua superação paulatina e principalmente as 

conquistas, os resultados e o reconhecimento obtidos a partir deles. Sendo possível considerar 

que determinadas questões relacionadas a conflitos internos, divergências na equipe, entre outas 

coisas, ficaram de fora do texto final publicado.  

As fases ocorreram entre 1989 e 2008: 1ª fase:  1989 – 1991: institucionalização; 2ª 

fase: 1992 – 1994: consolidação; 3ª fase: 1995 – 2002: expansão e 2002 – 2008: adaptação. 

Como citado, essas etapas sugerem as alterações pelas quais o CFEMEA passou ao longo do 

tempo, apesar da obra “Incidência política” ter sido publicada em 2010, ela pode direcionar a 

uma conclusão de que posterior ao ano de 2008, o Centro não passou por significativas 

alterações, quando justamente ocorreu o contrário, já que algumas de suas principais 

transformações, foram alterações ocorridas naquele ano, sobretudo, na publicação do seu 

periódico. 

A primeira fase se inicia com a criação do CFEMEA. Ela perpassa por sua 

institucionalização enquanto organização feminista e vai até o início de sua atuação em defesa 

dos direitos da mulher. Nessa fase inicial de atuação, o trabalho do Centro foi pautado 

“exclusivamente pelo trabalho militante das suas sócias e uma rede de colaboradoras”.198  

Elas contaram ainda com o auxílio de alguns parlamentares, o que possibilitou uma 

troca de experiências e aprendizagens: 

 

Parlamentares como Eduardo Jorge, Maria Laura, Sandra Starling, Benedita da Silva, 

Luci Choinac e Edécio Passos se dispunham a dialogar e colaborar com a equipe do 

CFEMEA, colocando suas assessorias à disposição. Trabalhar em conjunto com 

assessoras e assessores experientes, com conhecimento sobre processos legislativos, 

brindou a ONG com um importante aprendizado sobre as regras internas para 
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solicitação de audiência pública, solicitação de vistas a um projeto de lei e elaboração 

de pareceres contrários ou de textos substitutivos.199 

 

Com as (os) parlamentares e suas equipes, as integrantes do CFEMEA aprenderam os 

tramites burocráticos do Congresso Nacional: como acontece a escolha do relator de um projeto, 

quando ocorre a tramitação dos Projetos de Lei, a instalação de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito, etc. Essa aproximação possibilitou que o Centro ampliasse o seu leque de 

colaboradoras (es) e criasse uma diálogo privilegiado com as bancadas daquela casa, sobretudo, 

a Bancada Feminina. 

Nessa primeira fase, ocorre o que o CFEMEA chamou de Primeira Ação Nacional – 

Rede Revi. Após a promulgação da Constituição, as mulheres viram os seus direitos ameaçados 

no vindouro Congresso Revisor. O CFEMEA, temendo um retrocesso nos direitos da mulher 

mobilizou nacionalmente os movimentos feministas, criando desta maneira a Rede Nacional do 

Movimento de Mulheres na Revisão Constitucional (Rede Revi). Com o slogan: “por nenhum 

direito a menos, se possível, alguns a mais”, a Rede articulou-se com alguns parlamentares para 

defender a permanência dos direitos da mulher no bojo constitucional.200 

As ações da Rede Revi envolveram diversas mulheres de organizações de todo o país, 

que elaboravam estratégias para serem colocadas em prática durante o Congresso Revisor. O 

CFEMEA produziu boletins destacando as principais ameaças aos direitos das mulheres e 

sugerindo quais deveriam ser os focos de ação. Eles eram encaminhados via fax para as (os) 

líderes dos grupos locais, que ficavam responsáveis pela disseminação de suas informações. 

Dessa forma, formou-se uma rede de mulheres, “prontas para exercer pressão política – através 

de telefonemas, telegramas, faxes – sobre parlamentares federais de todos os estados, em defesa 

do direito que estivesse na pauta da semana e sob ameaça de retrocesso”.201 

A segunda fase (1992-1994), é considerada como sendo a de consolidação do Centro, 

uma característica importante desse período, se refere a profissionalização das militantes: 

 

O trabalho até então exclusivamente militante, começou a ganhar mais fôlego a partir 

da profissionalização (em tempo parcial) de algumas poucas militantes e da instalação 

                                                 
199 CFEMEA. Disponível em: https://www.cfemea.org.br/plataforma25anos/. Acesso em: 03 mar. 2018.  

200 As principais propostas revisoras que afetariam os direitos das mulheres, buscavam alterar os artigos referentes 
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de um estrutura mínima de escritório, que ampliaram a capacidade da organização de 

articulação política e soma de esforços.202  

 

O Centro passou também a contar com um comitê de especialistas, que, em um 

trabalho “de militância feminista, colaboravam na análise técnica e política dos projetos em 

tramitação no Congresso [...], sempre em intenso diálogo com outras referências dos 

movimentos feministas e de mulheres”.203 

Ainda nessa fase, ocorreu a criação do Jornal Fêmea, como será demostrado no 

capítulo 2, o periódico foi a principal publicação elaborada pelo CFEMEA e um relevante 

articulador e subsídio para o movimento feminista, já que possibilitou a aproximação entre 

diversas mulheres de distintas regiões, com os debates que ocorriam no Congresso Nacional. 

Entre 1995 e 2002, ocorreu a terceira fase, com a expansão das áreas de atuação e das 

pautas defendidas pelo Centro.  

 

Nesses anos, o CFEMEA participou dos debates nacionais preparatórios às 

Conferências das Nações Unidas na defesa da igualdade de gênero, e fortaleceu sua 

presença nas redes internacionais. É nessa época que o CFEMEA passou a se definir 

não só como organização feminista, mas também antirracista. Merece destaque a 

dedicação, nesse período, à temática da política representativa, a partir de suas 

preocupações básicas: difundir a perspectiva feminista nas esferas políticas 

(Congresso Nacional, Assembleias Estaduais, Câmara de Vereadores, Governo 

Federal e Estadual e Prefeituras); e contribuir para a ampliação da participação das 

mulheres nos processos eleitorais e de representação política.204 

 

Nesse período, junho de 1995, também ocorreu a informatização do Centro, com a 

regulamentação da internet no país naquele ano, o CFEMEA criou sua rede interna. O IBASE, 

disponibilizou a utilização do seu servidor para o Centro e outras organizações. O primeiro 

endereço eletrônico da organização foi: cfemea@ax.ibase.org.br. Assim, “através do IBASE 

centenas de ONGs e pessoas tiveram o privilégio de acessar uma completa base de serviços 

pelo menor custo possível, antes mesmo da regulamentação”.205 

A quarta e última fase (2003-2008), é caracterizada pelos ajustes feitos pelo CFEMEA, 

para acompanhar as mudanças ocorridas no cenário político nacional e a escassez de recursos 

financeiros destinados as ONGs.   
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Ao longo dessas quatro fases, a atuação do CFEMEA esteve centralizada em cinco 

“eixos metodológicos”: Articulação Política; Advocacy; Comunicação Política; Educação e 

Formação Política e Produção de Conhecimento. A Figura 2, permite visualizar a atuação 

daqueles eixos a partir de um círculo, no qual, um reforça o outro, em uma relação dinâmica.  

 

 

A “Articulação Política” do CFEMEA abrange a sua relação com distintas 

organizações, movimentos sociais, movimentos feministas e de mulheres. São “relações 

construídas ao longo do tempo a partir da percepção dos consensos, convergência de interesses 

e identificação de demandas e necessidades”.206 Os esforços dessas articulações podem ser 

representados a partir de três objetivos: “contribuir para fortalecer os movimentos de mulheres; 

definir as linhas de atuação e estratégias a serem implementadas pelo CFEMEA e; garantir 
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Figura 2 – Eixos de atuação do CFEMEA 
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legitimidade para as suas ações frente aos espaços institucionais de poder”.207 Como um 

exemplo dessa articulação política, pode-se citar a Articulação de Mulheres Brasileiras 

(AMB).208 Desde a criação da AMB, o Centro trabalhou intensamente para o seu 

“fortalecimento, produzindo informação para subsidiar os debates do Comitê Político Nacional, 

participando da construção coletiva de estratégias e de ações de mobilização social, atuando em 

suas frentes de luta”.209  

A partir de sua consolidação, o CFEMEA passou a estabelecer um intercâmbio de 

ideias com algumas organizações latino-americanas.   

 

Esses vínculos se expandiram e fortaleceram na década de 90, com a participação no 

Ciclo de Conferências Sociais das Organizações das Nações Unidas. O processo que 

levou a Conferência Mundial sobre a Mulher – Beijing´95 foi o que construiu laços 

políticos regionais mais fortes e duradouros, que teceram inclusive o pertencimento 

do CFEMEA a Articulacion Feminista MarcoSur, criada em 1999. Nesse momento 

também estava sendo concebido e organizado o I Fórum Social Mundial, em Porto 

Alegre e o Centro teve participação ativa nessa construção.210 

 

Dessa forma, o CFEMEA estabeleceu uma diversidade de articulações políticas, que 

variavam desde ações de curto e médio prazo, até campanhas que propunham pressionar 

parlamentares. O Centro em parceria com outras organizaçoes feministas promoveram 

seminários e palestras que versavam aceca dos direitos da mulher, sua saúde reprodutiva, etc. 

 Em 2002,  

 

o CFEMEA juntamente com outras entidades feministas e juristas especializados no 

tema da violência contra a mulher, criou o ‘Consórcio de ONGs Feministas sobre a 

                                                 
207 CFEMEA. Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões. Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 

2010. p. 28. 

208 A AMB foi criada em 1994, “para promover uma participação ampla do movimento de mulheres brasileiro no 

processo preparatório da Conferência Mundial sobre a Mulher da ONU (Pequim 1994), que estava agendada para 

o ano seguinte. O marco de sua fundação foi a reunião do Rio de Janeiro onde quatro mil mulheres representando 

25 fóruns estaduais aprovaram a Declaração das Mulheres Brasileiras para a 4ª Conferência Mundial sobre a 

Mulher. A Declaração foi entregue ao governo brasileiro, e várias participantes deste processo se engajaram na 

caravana a Pequim, seja para participar do Fórum Paralelo de Huairou (que reuniu a sociedade civil) ou da 

conferência oficial, na qualidade de delegadas e assessoras, trabalhando em conjunto com redes feministas da 

região latino-americana e do Caribe. [...] Após a conferência foi tomada a decisão de manter viva a AMB como 

estrutura organizativa nacional para levar à frente atividades de monitoramento e pressão política pela 

implementação das Plataformas do Cairo e de Pequim. De lá para cá, a Articulação manteve a incidência em 

processos nacionais e regionais, reposicionando-se estrategicamente, investindo na formação de novos quadros e 

na parceria com outros segmentos do movimento de mulheres”. Disponível em: 

https://www.cfemea.org.br/plataforma25anos/_anos/1994.php?iframe=amb_1994. Acesso em: 28 jul. 2020.  

209 CFEMEA. Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões. Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 

2010. p. 28-29. 

210 CFEMEA. Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões. Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 

2010. p. 30.  

https://www.cfemea.org.br/plataforma25anos/_anos/1994.php?iframe=amb_1994
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Violência Doméstica’, que tinha como objetivo elaborar uma minuta de projeto de lei 

para combater a violência doméstica e familiar.211 

 

Além do Centro, o Consórcio era formado pelas organizações: Gênero Justiça e 

Direitos Humanos (THEMIS), Cidadania, Estudo, Pesquisa, Ação e Informação (CEPIA), 

Instituto para Promoção da Equidade/Comitê Latino Americano e do Caribe de Defesa dos 

Direitos da Mulher (IPÊ/CLADEM), Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos 

(ADVOCACI), Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento (AGENDE). Entre as juristas 

estavam: Rosane Reis Lavigne (Membro da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro), 

Leilah Borges da Costa (Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros), Ester Kosovski 

(Professora de Direito Penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Ela Wiecko de 

Castilho (Membro do Ministério Público Federal e Professora de Direito Penal da Universidade 

de Brasília).212 

O processo de construção da Lei Maria da Penha, foi algo lento, já que inicialmente 

era feito um trabalho de acompanhamento das alterações ocorridas no Código Penal. O 

Consórcio  

 

se baseou na teoria feminista do Direito, na experiência de décadas de militância e nos 

estudos sobre a violência contra mulheres, em particular no âmbito das relações 

domésticas e familiares. Completado o biênio de elaboração da minuta, o consórcio 

buscou diálogos com parceiras do movimento de mulheres para aprimorar o texto.213 

 

Era necessário uma lei mais abrangente, assim, as cinco ONGs se uniram e criaram o 

referido Consórcio.  

 

Foi em novembro de 2005, que a Bancada Feminina fez um audiência pública sobre 

a violência doméstica e lá foi apresentado o anteprojeto. Coincidiu que este ano o 

Brasil recebeu uma condenação por causa da Maria da Penha, que ia fazer 20 anos e 

nunca tinha sido julgado. Foi uma medida que quem deu entrada na Corte 

Internacional de Justiça foi o Cladem. O Brasil foi condenado à fazer o julgamento do 

criminoso, pagar uma indenização para Maria da Penha e fazer uma lei de violência 

doméstica, coincidiu que a gente tinha terminado esse anteprojeto e nós apresentamos 

com a Bancada Feminina.214 

                                                 
211 CFEMEA. Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões. Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 

2010. p. 30-31. 

212 CFEMEA. Projeto de combate à violência doméstica e familiar chega ao Congresso Nacional. Disponível 

em: https://www.cfemea.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1019:projeto-de-combate-a-

violencia-domestica-e-familiar-chega-ao-congresso-nacional&catid=123:numero-139-novembrodezembro-de-

2004&Itemid=129. Acesso em: 28 jul. 2020.  

213 CFEMEA. Participação do CFEMEA no consórcio que elaborou a minuta da Lei Maria da Penha – 2006. 

Disponível em: https://www.cfemea.org.br/index.php/plataforma-25-anos. Acesso em: 26 fev. 2021. 

214 CFEMEA. Entrevista com Iáris Ramalho Cortês. Disponível em: 

https://www.cfemea.org.br/plataforma25anos/. Acesso em: 29 jul. 2020.  

https://www.cfemea.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1019:projeto-de-combate-a-violencia-domestica-e-familiar-chega-ao-congresso-nacional&catid=123:numero-139-novembrodezembro-de-2004&Itemid=129
https://www.cfemea.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1019:projeto-de-combate-a-violencia-domestica-e-familiar-chega-ao-congresso-nacional&catid=123:numero-139-novembrodezembro-de-2004&Itemid=129
https://www.cfemea.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1019:projeto-de-combate-a-violencia-domestica-e-familiar-chega-ao-congresso-nacional&catid=123:numero-139-novembrodezembro-de-2004&Itemid=129
https://www.cfemea.org.br/plataforma25anos/
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Assim, a proposta do Consórcio foi utilizada como um dos embasamentos do Projeto 

de Lei que culminou na criação da Lei Maria da Penha (11.340/2006). Além de coordenar o 

Consórcio, o CFEMEA mobilizou os movimentos estaduais buscando pressionar as (os) 

parlamentares envolvidos na votação da lei, divulgou também informações sobre a tramitação 

dela em seu site e fez campanha pela sua aprovação em rádios. 

O Centro criou uma ampla rede de articulação e mobilização com os movimentos de 

mulheres e outras organizações, entre as principais cooperações pode-se citar: 

– A Articulação de Mulheres Brasileiras/Beijing´95: criada em 1994 durante a 

preparação para à IV Conferência Mundial sobre a Mulher. O encontro envolveu mais 700 

organizaçoes de mulheres.  

– Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos: fundada em 1991, ela 

possuiu abrangência nacional. Sua metodologia de trabalho envolveu ações e incidência política 

“junto às diferentes instâncias públicas do país visando garantir o acesso e assistência à saúde 

integral das mulheres e assegurar os direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos das 

mulheres”.215 O CFEMEA integrou o Conselho Diretor da Rede, o que ajudou no 

aperfeiçoamento de suas estratégias de ações no Congresso Nacional.  

– Associação Brasileira de ONGs (Abong): desde 1994 o CFEMEA integra a Abong. 

O Centro participa de seminários organizados pela associação e contribui para elaboração e 

aprovação de planos de ação traçados por ela.  

Além das articulações destacadas anteriormente, existem também as parcerias 

políticas: REDEH – Rede de Desenvolvimento Humano; SOS Corpo – Instituto Feminista para 

a Democracia;  Gelédes – Instituto da Mulher Negra; Cunhã – Coletivo Feminista;  Instituto 

Patrícia Galvão; Cotidiano Mujer Flora Tristan – Centro de la Mujer Peruana; CDE – Centro 

de Documentacion y Estudos; IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas; 

FASE – Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional; Forum de Mulheres do 

Distrito Federal; INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos; Front Line Defenders; DIAP 

– Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar.216 

O “advocacy”217 foi o eixo que melhor refletiu a missão do CFEMEA. Este termo pode 

ser melhor compreendido dentro de um contexto político no qual operam organizações, que, 

                                                 
215 Ver Rede Feminista de Saúde. Apresentação. Disponível em: https://redesaude.org.br/institucional/. Acesso 

em: 01 ago. 2020.  

216 CFEMEA. Nossas Parcerias. Disponível em: https://www.cfemea.org.br/index.php/cfemea/nossas-parcerias. 

Acesso em: 01 ago. 2020.  

217 As discussões envolvendo advocacy serão debatidas com maior profundidade no capítulo 3.  

https://redesaude.org.br/institucional/
https://www.cfemea.org.br/index.php/cfemea/nossas-parcerias


80 

  

por sua vez, agem através da ação de advocacy, contribuindo para uma reconfiguração da 

estrutura de oportunidades, criando condições propícias para que as ações políticas sejam mais 

efetivas. 

O CFEMEA entende advocacy, como sendo a “ação coletiva, pública e política com a 

finalidade de promover conquistas mais justas e democráticas que beneficiam a sociedade em 

geral”.218 As ações de advocacy desempenhadas por aquela organização, acompanhavam as 

demandas e o seu grau de prioridade, podendo ser divididas por etapas de atuação: 

 

1. Identificação das proposições de interesse.  

2. Encaminhamento da proposição conforme o grupo temático.  

3. Transmissão destas informações aos movimentos de mulheres para que estas 

emitam parecer acerca do tema do projeto.  

4. Organização da estratégia de incidência e monitoramento.  

5. Identificação de parlamentares que apoiam a posição dos movimentos de 

mulheres.  

6. Negociações nas Comissões para que @ parlamentar que seja sensível à causa 

seja indicada à relatoria.  

7. Mobilização dos movimentos de mulheres feministas dos estados para 

pressionar seus respectivos parlamentares para deliberar sobre o projeto. 219  

 

A partir dessas etapas/estratégias de ação, é possível identificar que o CFEMEA agia 

empreendido por dois advocacy: o propositivo e o reativo. No advocacy propositivo, o Centro 

buscava “ampliar ou criar novos direitos para as mulheres. Além de monitorar e acompanhar 

os projetos apresentados ple@s própri@s parlamentares, também apresenta algumas sugestões 

de novas leis ou mudanças no conteúdo de proposições legislativas”.220 Como exemplo de 

atuação desse advocacy, temos a “Lei Maria da Penha, o caso da elaboração da Proposta de 

Emenda à Constituição sobre trabalho doméstico, as emendas apresentadas nas peças 

orçamentárias e as propostas no âmbito dos debates da reforma previdenciária”.221 

Já o advocacy reativo, utilizado pelo CFEMEA, na grande maioria das vezes seus 

objetivos visavam proteger e ampliar os direitos das mulheres: 

 

busca evitar retrocessos nas garantias e direitos das mulheres. Sobre o tema do aborto, 

por exemplo, atualmente podemos afirmar que o CFEMEA tem empreendido mais 

ações de advocacy reativo do que propositivo. Apesar das dificuldades atuais, houve, 

momentos mais propositivos, como o debate para a aprovação da Lei do Planejamento 

                                                 
218 CFEMEA. Op. cit., 2010. p. 32.  

219 CFEMEA. Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões. Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 

2010. p. 33. 

220 CFEMEA. Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões. Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 

2010. p. 37. 

221 CFEMEA. Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões. Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 

2010. p. 37. 
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Familiar em 1996 e a aprovação da lei de legalização do aborto para vítimas de estupro 

em 1999.222 

 

O eixo “Comunicação Política”, 

 

representa o esforço para ocupar um espaço de disputa e incidência política que atinge 

a sociedade em geral. Mais do que divulgar a opinião da organização, o objetivo é 

conseguir maior presença em um ambiente de polêmica sobre os direitos das 

mulheres. 223  

 

Sem essa comunicação, o eixo referente a articulação se tornaria pouco eficaz, pois, 

foi a partir dele, que determinadas pautas eram discutidas com as (os) parlamentares, 

organizações, estratégias eram traçadas e colocadas em prática.  

Esse eixo dava transparência para as atividades empreendidas pelo CFEMEA, dando 

ciência para as organizações de mulheres e outros setores da sociedade acerca das ações 

empreendidas pelo Centro. 

 

A comunicação política é portanto um eixo da metodologia que se vincula aos demais 

e que está presente nas diversas áreas temáticas do CFEMEA. Todos os projetos 

realizados pela organização preveem recursos para as atividades da comunicação 

política.224  

 

Assim, os principais meios de comunicação utilizados por ele foram: publicações de 

livros, cartilhas e artigos; elaboração do jornal Fêmea; cursos, palestras e entrevistas; página 

eletrônica da organização, etc.  

Cabe destacar, que o eixo da “Comunicação Política” era de responsabilidade de toda 

a equipe,  

 

que colabora nas três etapas fundamentais da comunicação: a) recebendo ou definindo 

o fato ou dado; b) sistematizando-o tecnicamente e, finalmente, c) elaborando uma 

análise crítica para a divulgação da informação. A comunicação política, então, é um 

processo, construído de forma participativa e coerente com os argumentos da 

organização e com a agenda dos movimentos de mulheres.225  

  

                                                 
222 CFEMEA. Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões. Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 

2010. P.37. 

223 CFEMEA. Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões. Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 

2010. P. 45. 

224 CFEMEA. Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões. Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 

2010. p. 45. 

225 CFEMEA. Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões. Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 

2010. p. 47. 
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O eixo “Educação e Formação Política”, diz respeito à utilização do conhecimento e 

“experiências acumuladas pela organização como instrumento para sensibilizar a sociedade 

sobre as questões relacionadas à igualdade de gênero e raça, além de fortalecer os movimentos 

de mulheres”.226 As ações dentro desse eixo, buscavam abranger diversas atrizes e atores 

sociais, internos e externos as organizações de mulheres.  

 

No que se refere à educação e formação política de parlamentares, o CFEMEA assume 

a atividade como uma tarefa pública de esclarecer as posições políticas dos 

movimentos feministas através da emissão de pareceres sobre a tramitação de Projetos 

de Lei, realização de seminários, participação em audiências públicas, reuniões, além 

da disponibilização de pesquisa e publicações que servem de insumo para o trabalho 

d@s parlamentares parceir@s do CFEMEA em sua atividade legislativa.227 

 

A “Produção de Conhecimento” é o último eixo que encerra o ciclo, para um novo 

começo. Esse eixo se refere “à discussão mais aprofundada e de longo prazo dos objetivos, 

estratégias e demandas da ONG e dos movimentos de mulheres”.228 Essa produção de 

conhecimento nada mais é que “gerar estudos, pesquisas e propostas voltadas ao 

desenvolvimento do pensamento feminista, à consolidação da democracia e à efetividade das 

políticas públicas para as mulheres”.229 

Dessa forma, “a produção de conhecimento busca aprofundar o exame das diretrizes 

de ação do CFEMEA, atender as demandas por trocas de experiências e subsidiar a atuação de 

parceiros nos Poderes Executivo e Legislativo”.230 O conhecimento é produzido a partir de 

informações ou publicações, enviadas por outras organizações, por discussões feitas com 

feministas e parlamentares. Como se verá no capítulo seguinte, uma dessas formas de enviar 

informações para outras organizações de mulheres se deu através de um periódico.  

No site do CFEMEA, é possível identificar o acervo de publicações produzidas ao 

longo de sua existência. Obras que tiveram como objetivo informar, disseminar conhecimento 

acerca da luta pelos direitos das mulheres, assessorar e orientar parlamentares e outras 

                                                 
226 CFEMEA. Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões. Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 

2010. P. 41. 

227 CFEMEA. Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões. Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 

2010. p. 42-43. 

228 CFEMEA. Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões. Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 

2010. p. 50.  

229 CFEMEA. Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões. Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 

2010. p. 51.  

230 CFEMEA. Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões. Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 

2010. p. 52.  
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organizações de mulheres. A maioria dessas produções foi realizada exclusivamente pela 

equipe do Centro, outras, a partir de parcerias com o meio acadêmico. Das diversas obras, cito 

aqui algumas:231 

1993 – Pensando nossa cidadania: propostas para uma legislação não discriminatória, 

essa obra analisa os principais Projetos de Lei referentes as mulheres, que estava tramitando no 

Congresso Nacional entre 1991 e 1992.  

______. As mulheres no congresso revisor, destaca o processo de articulação e 

mobilização das mulheres, durante o processo de revisão da Constituição de 1988, no qual, 

diversos direitos referentes a elas, corriam o risco de serem retirados do texto constitucional.  

______. Direitos da mulher: o que pensam os parlamentares, resultado de uma 

pesquisa de opinião feita com parlamentares, sobre seus posicionamentos acerca dos direitos 

das mulheres.  

1994 – Direitos reprodutivos: uma questão de cidadania, o livro buscou servir de 

subsídio para as (os) parlamentares, acerca da discussão sobre regulamentação do planejamento 

familiar no país.  

1996 – Guia dos direitos da mulher, informava sobre os direitos básicos das mulheres 

e as formas de exercê-los.  

1997 – Mulher e mídia: uma pauta desigual, é um relato de um Seminário homônimo, 

que apresentou reflexões sobre o relacionamento do movimentos feminista com a mídia.  

1999 – Os direitos das mulheres e o legislativo no Brasil, abordou o trabalho do 

CFEMEA e a luta do movimento feminista em prol dos direitos das mulheres.  

2001 – Direito ao aborto em debate no parlamento, a obra mapeou as ações do Poder 

Legislativo no decorrer da década de 1990, no que se refere aos direitos sexuais e reprodutivos 

das mulheres.  

2002 – Dossiê políticas públicas e relações de gênero no mercado de trabalho, ao 

refletir sobre a realidade da mulher no mercado de trabalho, essa obra buscou subsidiar a 

atuação do movimento de mulheres, organizações sindicais e o Legislativo no que se refere a 

elaboração de políticas públicas de trabalho direcionadas as mulheres.  

2007 – Lei Maria da Penha: do papel para a vida, discorre sobre a história de Maria da 

Penha Fernandes, vítima de violência por parte do marido, e sobre a luta do movimento 

feminista para que a lei fosse promulgada.  

                                                 
231 Para acessar todas as publicações do CFEMEA na íntegra, ver Coleção Fêmea e Publicações. Disponível em:  

https://www.cfemea.org.br/index.php/colecao-femea-e-publicacoes.  

https://www.cfemea.org.br/index.php/colecao-femea-e-publicacoes
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2009 – Como os parlamentares pensam os direitos das mulheres? A obra utiliza de 

textos, gráficos e tabelas, para fazer uma reflexão acerca da opinião que os parlamentares 

tinham sobre: políticas públicas, igualdade de gênero, aborto, mulher na política etc.232  

Foi também em 2009, que os debates envolvendo várias entidades feministas acerca 

da criação de uma Universidade Livre Feminista (ULF) se iniciaram. Coordenado pelo 

CFEMEA, a iniciativa da ULF esteve fundamentada a partir de um programa criado pelo Centro 

“em colaboração com SOS Corpo e Cunhã Coletivo Feminista de Paraíba e uma rede de 

colaboradoras. Trabalhamos cotidianamente para que ela se amplie e se consolide como um 

projeto coletivo de pessoas, organizações e movimentos”.233 

 

Em um processo contínuo de autoformação, a Universidade Livre Feminista busca 

estimular a formulação de análises e métodos que fortaleçam a ação política, 

individual ou coletiva, das mulheres em toda a sua diversidade, de modo que, juntas, 

possamos contribuir para a construção de uma sociedade justa, igualitária, não 

hierárquica, criativa e libertária. 

[...] 

A Universidade Livre Feminista existe para fortalecer o feminismo, suas organizações 

e movimentos. Para dar continuidade a esta proposta, assumimos o desafio de ampliar 

sua rede de construtoras, conformando-a como um projeto coletivo, articulado em 

rede e de amplo espectro.234 

 

A criação da ULF ocorreu graças aos esforços de organizações e dos movimentos 

feministas em criar e manter programas de formação para as mulheres. Os seus recursos 

financeiros não permitiam um investimento relevante em processos educativos e de grande 

abrangência, dessa forma, a ULF serviria para aglutinar os esforços daqueles movimentos e 

superaria as dificuldades, ampliando o leque de ação do movimento. O modelo de criação da 

referida Universidade foi pautado “nos moldes das antigas universidade livres europeias 

organizadas a partir do final do século XIX por movimentos de trabalhadores e trabalhadoras 

em luta contra a opressão capitalista”.235  

                                                 
232 CFEMEA. Incidência política do CFEMEA: dinâmicas e reflexões. Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 

2010. p. 65-83. 

233 CFEMEA. O que é a Universidade Livre Feminista? Disponível em: 

https://www.cfemea.org.br/index.php/universidade-livre-feminista/o-que-e-a-universidade-livre-feminista. 

Acesso em: 01 ago. 2020. Ver também Universidade Livre Feminista. Disponível em: 

https://feminismo.org.br/sobre-a-ulf/. Acesso em: 01 ago. 2020. 

234 CFEMEA. O que é a Universidade Livre Feminista? Disponível em: 

https://www.cfemea.org.br/index.php/universidade-livre-feminista/o-que-e-a-universidade-livre-feminista. 

Acesso em: 01 ago. 2020. Ver também Universidade Livre Feminista. Disponível em: 

https://feminismo.org.br/sobre-a-ulf/. Acesso em: 01 ago. 2020.  

235 CFEMEA. Por que uma Universidade Livre Feminista. Disponível em: 

https://www.cfemea.org.br/index.php/universidade-livre-feminista/por-que-uma-universidade-livre-feminista. 

Acesso em: 01 ago. 2020. 

https://www.cfemea.org.br/index.php/universidade-livre-feminista/o-que-e-a-universidade-livre-feminista
https://feminismo.org.br/sobre-a-ulf/
https://www.cfemea.org.br/index.php/universidade-livre-feminista/o-que-e-a-universidade-livre-feminista
https://feminismo.org.br/sobre-a-ulf/
https://www.cfemea.org.br/index.php/universidade-livre-feminista/por-que-uma-universidade-livre-feminista
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Assim, a ULF foi criada visando ser um espaço de experiência político, pedagógica e 

libertária para as mulheres. Constam entre seus objetivos: impulsionar a produção de 

conhecimento e aprendizagem, sobretudo das mulheres; facilitar a aproximação entre as 

mulheres, visando o compartilhamento de experiências e saberes; fortalecer e ampliar a 

autonomia política dos movimentos feministas e de mulheres.  

Sendo a única organização feminista brasileira que monitora as ações legislativas, ao 

mesmo tempo em que assessora as (os) parlamentares e outras organizaçoes feministas e de 

mulheres, o espaço de atuação do CFEMEA se consolidou. A visibilidade e a importância de 

suas atividades foram reconhecidas através de diversas homenagens e prêmios que o Centro 

recebeu ao longo de sua existência. Uma dessas homenagens foi realizada em 2004, em sessão 

comemorativa dos 15 (quinze) anos do Centro, ocorrida no Congresso Nacional.  

A cerimônia foi solicitada pela Deputada Iara Bernardi (PT/SP), e apoiada por distintos 

partidos políticos, pela Bancada Feminina do Senado e pela Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres. Estiveram presentes diversos parlamentares, a equipe do CFEMEA e 

integrantes de inúmeras entidades que interagem com o Centro. Quebrando o protocolo que 

permite apenas a fala de parlamentares em Plenário, Bernardi abriu espaço para a fala de 

Guacira César Oliveira (diretora do colegiado do CFEMEA): 

 

Isto representa muita luta. Não fosse a Bancada Feminina e os movimentos de 

mulheres, não teríamos este espaço. Também não seria possível estarmos aqui sem a 

nossa luta, junto ao Executivo. Este amálgama tem sido de absoluta importância para 

que possamos superar a pouca participação das mulheres na política. É com grande 

emoção que nós, do CFEMEA, comemoramos estes 15 anos com vocês.236 

 

Alguns dos principais prêmios recebidos pelo CFEMEA, foram: 

– Prêmio Cláudia (1997), concedido pela Revista Cláudia, a premiação é feita a 

mulheres ou grupo de mulheres que contribuem para o desenvolvimento do país. O CFEMEA 

“foi premiado pela qualidade das ações desenvolvidas juntas ao Congresso Nacional. ‘Cada 

conquista que o CFEMEA consegue junto aos parlamentares se reflete na vida das mulheres 

brasileiras com persistência. É um trabalho que luta contra as desigualdades’.”237 

– Mulheres de Vanguarda (1998), concedido pela Associação de Mulheres de 

Negócios e Profissionais do DF (AMNP-DF), o prêmio foi o reconhecimento pelo relevante 

trabalho que o CFEMEA realiza, possibilitando o avanço das mulher “em vários setores, em 

                                                 
236 Fêmea, Ano XII, nº 133, mar. abr. mai. de 2004. p. 1.  

237 Fêmea, Ano VI, nº 56, setembro de 1997. p. 12. 
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especial na conquista de vários espaços com repercussões nas estruturas de poder onde a 

participação da mulher é rara”.238 

– Prêmio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), (2008), reconhecimento do 

trabalho desempenhado pelo CFEMEA na área dos Direitos Humanos.  

– Prêmio de Direitos Humanos (2009), o Centro ganhou na categoria Igualdade de 

Gênero, outorgado pelo governo brasileiro na área dos Direitos Humanos, pelo seu trabalho 

desenvolvido na promoção, defesa e enfrentamento às violações dos direitos humanos no país.  

Em suma, a história do CFEMEA e sua trajetória militante se confundem com algumas 

conquistas recentes dos movimentos sociais. Ao longo de sua existência, a instituição lutou pela 

igualdade de direitos entre os gêneros, o que representou a melhoria de vida para significativa 

parcela das mulheres brasileiras.  

Ao reinventar-se continuamente, nos últimos anos o CFEMEA precisou promover uma 

mudança radical no que se refere a sua atuação. O crescimento vertiginoso de discursos 

contrários aos direitos defendidos pela Constituição e o aumento de todo tipo de violência: 

misoginia, racismo, LGBTfobia e outros retrocessos, demandaram um novo tipo de ação 

política. Assim, o CFEMEA muda sua forma de atuação, deixando de atuar no Congresso 

Nacional, e passando a orientar sua organização e seus esforços para o fortalecimento do 

movimento de mulheres focalizando seu apoio à consolidação da ULF e o autocuidado entre 

ativistas. Assim, o Centro altera sua forma de atuação, passando a se preocupar com a atuação 

das militantes e organização de manifestações, em “detrimento” da atuação/presença no 

Congresso. O Centro nasceu durante a segunda onda feminista e a partir dessa mudança 

institucional, ele passou a caminhar com a terceira.  

No ano de 1992, o CFEMEA expandiu sua atuação, buscando atingir o maior número 

possível de organizações feministas e entidades que atuavam em defesa dos direitos das 

mulheres, a instituição criou o jornal Fêmea. Editado mensalmente, ele oferecia um balanço 

periódico das discussões legislativas que iriam beneficiar ou prejudicar as mulheres. No 

próximo capítulo, discorrerei acerca de suas principais características: apresentação gráfica; 

financiadores; principais reportagens; seções; colaboradoras, etc. 

 

 

 

 

                                                 
238 Fêmea, Ano VI, nº 62, março de 1998. p. 4. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

A DEMOCRATIZAÇÃO DO DEBATE ACERCA DOS DIREITOS DAS MULHERES: 

JORNAL FÊMEA 

 

 

O jornal Fêmea foi um relevante expoente da imprensa alternativa feminista, 

possuindo uma longa trajetória de atuação, participando ativamente na luta das organizações de 

mulheres e feministas em defesa dos seus direitos. Assim, neste capítulo serão apresentadas as 

principais características relacionadas a sua gestão, colaboração, seções, tiragem, entre outros. 

Será abordado ainda, a sua identidade a partir da análise de alguns de seus editoriais.  

 

2.1) Principais características materiais do Fêmea 

 

Governos democráticos coexistem com a liberdade de expressão, que em uma de suas 

definições pode ser compreendida com o direito dos governados de expressarem suas opiniões 

e críticas políticas. Para o exercício desse direito é necessário que homens e mulheres tenham 

acesso a informações e que as decisões governamentais se tornem públicas. O acesso a tais 

informações pode ser feito por intermédio dos meios de comunicação de massa, que noticiam 

o que ocorre no interior das instituições governamentais e as ações de seus membros, são eles 

que colocam as instituições políticas em evidência.  

A visibilidade que os jornais relegam à principal casa legislativa do país, o Congresso 

Nacional, está relacionada com o grau de importância que os jornalistas dão às atividades dos 

parlamentares. Segundo Vladimyr Lombardo Jorge,  

 

da perspectiva da fonte (seja um político ou uma instituição), quanto maior a cobertura 

dada pela imprensa, maior a oportunidade para divulgar seu nome e seu trabalho. Da 

perspectiva do leitor, quanto maior for essa cobertura, maior será a quantidade de 

dados à sua disposição, para que ele possa formular uma opinião e forjar uma imagem 

da instituição ou do político.1 

                                                 
1 JORGE, Vladimyr Lombardo. A cobertura do Congresso Nacional pelos jornais brasileiro, 1985-1990. Estudos 

Históricos, 2003. p. 67. 
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Para Jorge, as bancadas e os (as) parlamentares podem obter certa visibilidade a partir 

de alguns motivos: primeiro, devido ao trabalho desenvolvido pelo (a) parlamentar; segundo, 

vai depender da posição em que ele (a) ocupa dentro da casa legislativa (presidência do 

Congresso ou Senado, líder partidário ou do governo); terceiro, ele (a) se torna uma referência 

entre seus pares; quarto, está envolvido em algum escândalo ou é alvo de investigações; quinto, 

está concorrendo a algum cargo eletivo; sexto, é cotado para ocupar um cargo de confiança em 

um ministério ou secretaria.2 

Na sua cobertura do Congresso Nacional, o jornal Fêmea desconsiderava grande parte 

daqueles motivos, sobretudo, porque seu segmento era dedicado ao debate envolvendo às 

questões das mulheres e em certos casos, o trabalho desenvolvido por parlamentares em defesa 

dos direitos daquelas. Para compreender as ações desse periódico é necessário fazer sua 

historicização, segundo Tania Regina de Luca é  

 

importante estar alerta para os aspectos que envolvem a materialidade dos impressos 

e seus suportes, que nada têm de natural. Das letras miúdas comprimidas em muitas 

colunas às manchetes coloridas e imateriais nos vídeos dos computadores, há avanços 

tecnológicos, mas também práticas diversas de leituras.3 

 

  Segundo Ana Maria de Almeida Camargo, o jornal “é um tipo de documento que dá aos 

historiadores a medida mais aproximada da consciência que os homens têm de sua época e de 

seus problemas”4. A autora afirma que “a imprensa, como meio de expressão das mais 

diferentes tendências reivindicatórias, apresenta os problemas como foram vistos e sentidos 

pelos participantes – coloridos, portanto, pela própria vivência da situação”.5 

Desta maneira, ao trabalhar um jornal como fonte histórica, deve-se entender que ele 

possui  

 

uma linguagem constitutiva do social, que detém uma historicidade e peculiaridades 

próprias, e requer ser trabalhada e compreendida como tal, desvendando, a cada 

momento, as relações imprensa/sociedade, e os movimentos de constituição e 

instituição do social que esta relação propõe.6  

                                                 
2 JORGE, Vladimyr Lombardo. Op. cit., p. 75. 

3 LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes 

históricas. 2. ed. 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008. p. 132. 

4 CAMARGO, Ana Maria de Almeida. A Imprensa Periódica como Fonte para a História do Brasil. In: PAULA, 

Eurípedes Simões de. Portos, Rotas e Comércio. V. II. Anais do V Simpósio dos Professores Universitários de 

História. São Paulo – Brasil, 1971. p. 225 

5 Idem, ibidem, p. 226. 

6 CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na Oficina do Historiador: conversas sobre 

História e Imprensa. Projeto História, São Paulo, n.35, p. 253-270, dez. 2007. p. 258. 
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Isso porque, os jornais sofrem pressões do lugar social ao qual estão inseridos: a 

escolha do seu nome, a disposição das reportagens, as propagandas feitas em suas páginas, são 

demonstrativos do seu meio social e da influência que determinado grupo orienta sobre ele.  

Ao trabalhar com periódicos, os seus conteúdos, segundo Luca, “não pode[m] ser 

dissociado[s] das condições materiais e/ou técnicas que presidiram seu lançamento, os objetivos 

propostos, o público a que se destinava e as relações estabelecidas com o seu mercado”.7 De 

acordo com a autora,  

 

os periódicos encarados como pólos em torno dos quais se reuniam e disciplinavam 

forças e instrumentos de combate e intervenção no espaço público, oferecem 

oportunidades privilegiadas para explicitar e dotar de densidade os embates em torno 

de projetos políticos e questões artístico-literárias que, longe de se esgotarem em si 

mesmas, dialogavam intensamente com os dilemas do tempo.8  

 

O Jornal Fêmea teve sua produção voltada para a ação política, buscando disseminar 

propostas, ideias, conceitos e questões que contribuiriam “para o aprimoramento e a renovação 

de propostas e discursos políticos sobre a condição da mulher”.9 A linha editorial do Fêmea 

estava vinculada com os objetivos do CFEMEA, no que se refere a comunicação sobre os 

“direitos das mulheres e igualdade de gênero, visando socializar e democratizar as informações 

referentes ao Legislativo à luta feminista, inclusive junto aos meios de comunicação de 

massa”.10 

Em fevereiro de 1992, o CFEMEA lançou o editorial de nº 0 do jornal Fêmea, 

deixando explícito suas intenções: 

 

nossa vontade é que ele seja bimensal e tentaremos cumprir com este compromisso.  

O FEMEA nasceu junto com o Projeto “Direitos da Mulher na Lei e na Vida”.  

O projeto se propõe a manter o movimento organizado de mulheres informado sobre 

as proposições em tramitação no Congresso Nacional que dizem respeito à mulher, 

fornecendo subsídios às mulheres, seus grupos e aos parlamentares para a discussão e 

elaboração de projetos que assegurem a igualdade de direitos. 

Este boletim pretende fazer esta ponte: parlamentares x movimento e organismos de 

mulheres, autônomos e institucionais. 

                                                 
7 LUCA, Tania Regina de. A Revista do Brasil (1916-1944): notas de pesquisa. In: BEZERRA, Holien Gonçalves; 

LUCA, Tania Regina de; FERREIRA, Antonio Celso. (org.). O historiador e seu tempo. 1. ed. São Paulo: Editora 

Unesp, 2008. p. 117. 

8 Idem, ibidem, p. 117-118. 

9 MELO, Jacira. Publicar é uma ação política. Estudos Feministas, Florianópolis, 11(1): 336, jan-jun/2003. p. 

298. 

10 BARBOSA, Michelle Cristiane L. Publicações Feministas do CFEMEA: análise de conteúdo do Jornal Fêmea. 

Estudos Feministas, Florianópolis, 12(N.E.): 264, setembro-dezembro. p. 14. Grifos da autora. 
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Queremos ver esse boletim voando de norte a sul, de leste a oeste, cumprindo seu 

papel, não apenas de informar, mas, principalmente de articulação do que acontece 

com as diversas Marias em todo nosso país.11 

 

Pelo seu editorial é possível perceber o plano de ação do Fêmea e a sua preocupação 

em manter o foco direcionado para as demandas das mulheres, concomitante à cobertura dos 

Projetos de Leis que beneficiassem ou retrocedessem em relação aos seus direitos. Meses 

depois, no outono de 1992, saiu a primeira edição do jornal; impressa em papel A4 (29,7 cm de 

altura por 21 cm de largura), dobrado ao meio; cabe registrar que suas primeiras edições foram 

impressas nos computadores do CFEMEA, pois a organização ainda não tinha estabelecido 

parcerias com gráficas profissionais, como se verá posteriormente; o periódico teve uma 

tiragem inicial de 100 exemplares. Aquele tamanho se aproxima do que Rodrigo Schoenacher 

Pacheco, define como formato Micro de jornal: 27,9 cm x 24,1 cm. 12 

Nas edições do Fêmea disponíveis na CPT/Xinguara, que circularam no ano de 2006, 

o papel utilizado para impressão é ligeiramente mais macio que o A4 e um pouco maior: 31 cm 

x 21 cm. Como demonstrado na Figura 3, essas novas medidas, incialmente, aproximaram o 

Fêmea do formato “tabloide”: no qual, “a primeira página era normalmente dedicada a uma 

única história, com uma manchete enorme”.13 

 

 

 

 

                                                 
11 Fêmea, Editorial, Ano I, nº 0, fevereiro de 1992. 

12 PACHECO, Rodrigo Schoenacher. Designer de jornal impresso: a relação entre formato e usabilidade. 2011. 

213 f. Dissertação (Mestrado em Design). Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Escola Superior de Desenho 

Industrial. Rio de Janeiro, 2011. p. 52. 

13 Idem, ibidem, p. 58.  
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Fonte: Acervo CPT/Xinguara.  

 

Inicialmente trimestral e posteriormente mensal, ele prometia trazer para o debate, 

questões concernentes as políticas públicas e legislações focalizadas nas mulheres, ao mesmo 

tempo em que abordava questões discutidas pelos movimentos feministas e de mulheres.  

Como todo periódico, o Fêmea foi possuidor de um discurso gráfico, este pode ser 

compreendido como sendo um conjunto de elementos visuais que uma revista, jornal ou livro 

Figura 3 - Jornal Fêmea impresso 
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possui. Abordar o discurso gráfico de um jornal é também levar em consideração sua 

diagramação, ou seja, o “planejamento e execução da distribuição gráfica dos elementos 

constitutivos das páginas e destas ao longo de uma sequência elaborada no projeto gráfico”; 

assim, na diagramação se ordena “os mais diversos elementos gráficos (títulos, texto corrido, 

ilustrações, legendas, tabelas) em uma página de forma harmoniosa e respeitosa aos princípios 

básicos de legibilidade”.14 

Na diagramação de um periódico deve-se ter um ponto de apoio que irá orientá-la, para 

transmitir sua mensagem o jornal precisa levar em consideração alguns elementos: letras 

agrupadas, formando palavras e frases; as imagens que serão colocadas na página, seja 

fotografias, charges ou cartuns; os brancos da página, etc.15 Tomando como exemplo a primeira 

página do Fêmea, da edição nº I, publicada em 1992, é possível perceber que ele seguiu alguns 

daqueles elementos (Figura 4).   

                                                 
14 FILHO, Ciro Marcondes (org.). Diagramação. In. ______. Dicionário da comunicação. 2. ed. São Paulo: 

PAULUS, 2004. p. 185. 

15 SILVA, Rafael Souza. Diagramação: o planejamento visual gráfico na comunicação impressa. São Paulo: 

Summus, 1985. p. 45. 
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Seu ponto de apoio, inicialmente, consiste em seu próprio nome, que aparece em 

evidência no topo da página; outro destaque se refere ao título da manchete, disposto logo 

abaixo; as chamadas para as principais reportagens da edição foram organizadas com três 

alinhamentos distintos: À esquerda, centralizado e justificado nos boxes, o que confere certo 

tom de harmonia a página e sobriedade. Seu ponto de apoio se altera a partir das edições de 

2008, o realce deixa de ser o nome do periódico e passa a ser uma fotografia (Figura 5).  

 

Figura 4 - Primeira página do Fêmea, edição nº 1, maio de 1992 
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Em seu início, a capa do Fêmea possuía um tom sóbrio em preto e branco, com o 

espelho da deusa romana Vênus.16 No período em que circulou, foram elaborados três logotipos 

distintos para sua capa. Até 1998, a impressão era feita apenas em preto e branco, a partir de 

1999 o jornal passou a trazer algumas poucas imagens coloridas e seu título recebeu a cor azul 

                                                 
16 O “espelho de Vênus” é considerado um ícone do feminino. Segundo Sandra Mara Stroparo, “ele é formado 

pela união de uma circunferência e uma pequena cruz em sua base, [opõem-se ao escudo de Marte], que representa 

por sua vez o masculino e é formado por uma circunferência e uma pequena flecha que parte, inclinada a 45°, de 

sua lateral direita”. Para a autora, todas as facetas possíveis de uma mulher (a mulher sensual, a mãe, a esposa, a 

mulher guerreira, a amante, a menina, etc.), são representadas pelo espelho. Ver STROPARO, Sandra Mara. O 

espelho de Vênus, poesia e experiência em Adélia Prado. 1995. 145 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1995. p. 13. 

Figura 5 - Alterações gráficas ocorridas no Fêmea entre 1992 e 2014. Edições de 1992, 1999, 

2002 e 2008 
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claro e posteriormente rosa. O espelho de Vênus foi dividido em duas partes, assemelhando-se 

ao palácio Nereu Ramos (prédio do Congresso Nacional, uma alegoria que possivelmente 

reforça o espaço de atuação do Fêmea, junto de parlamentares, fazendo mediações e 

reivindicações em defesa dos direitos das mulheres), e colocado dentro de um retângulo.  

A “evolução” no projeto gráfico das capas do Fêmea, lhe atribuiu certa maturidade e 

personalidade, que pode ser traduzida a partir do jogo de cores presente na capa, a distribuição 

dos textos, etc.; a maneira como cada elemento gráfico foi inserido na página buscou promover 

o interesse da (o) leitora (o) pelo periódico, servindo dessa maneira como um convite à leitura.  

Na segunda página do Fêmea estava presente seu editorial e expediente, 

respectivamente. Assim como a primeira página, a segunda também passou por alterações, na 

edição de n° I de maio de 1992 (Figura 6), a página 2 do referido periódico continha uma 

pequena reportagem, sua posição na página variava entre o lado superior esquerdo, dentro de 

um box e a parte inferior; o expediente ficava posicionado dentro de um pequeno box, no canto 

inferior esquerdo; o editorial ocupava a maior parte do lado direito; todo o texto era justificado.  

Esse formato utilizado na segunda página perdurou até agosto de 1999 (ano VII, nº 

79), a partir desse ano, o editorial foi posicionado em box que ocupou todo o lado esquerdo da 

página; o centro desta, foi preenchido com pequenas reportagens (com no máximo duas 

colunas), e o expediente ficou em um box na parte inferior, como pode ser observado na Figura 

7.   

Em 2002 (ano X, nº 108), como demonstra a Figura 8, o editorial foi distribuído em 

duas colunas, ocupando a maior parte da página, contendo ainda uma letra capitular dentro de 

um círculo; enquanto o expediente ocupou um box ao longo do lado direito, com seu conteúdo 

posicionado de forma centralizada. A última alteração ocorreu em 2008 (ano X, nº 155), o 

editorial continuou na mesma posição que as edições predecessoras, todavia, ela passa a ter um 

título, a letra capitular ainda está presente, sendo inserido também um “olho da matéria” 

(destaque de um trecho da reportagem) no lado direito; o texto passa a ser alinhado à esquerda; 

o expediente é inserido na parte inferior da página, disposto em quatro pequenas colunas (Figura 

9).  
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Figura 6 - Alterações na segunda página do Fêmea, maio de 1992 
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Figura 7 - Alterações na segunda página do Fêmea, agosto de 1999 
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Figura 8 - Alterações na segunda página do Fêmea, janeiro de 2002 
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Figura 9 - Alterações na segunda página do Fêmea, março-abril-maio de 2008 
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Como demonstrado anteriormente, na segunda página do Fêmea, constava seu 

expediente,17 este pode ser definido como: 

 

Quadro de identificação que jornais e revistas, por exigência legal, publicam em todas 

as suas edições. Traz, normalmente, nome completo, endereço e telefone da empresa 

responsável, do estabelecimento gráfico onde é impresso, sucursais, preço de 

assinatura e de venda avulsa, nome das cidades onde mantém correspondentes e das 

agências de notícias contratadas, além dos nomes dos diretores, do editor-chefe e de 

outros profissionais importante na publicação.18 

 

O expediente do Fêmea em sua primeira edição,19 trazia apenas alguns daqueles 

elementos: dados de identificação, nome completo, endereço, telefone; continha ainda, os 

nomes que compunham a equipe responsável (fundadoras do Centro), o grupo de ação 

parlamentar; conselho consultivo (parlamentares e feministas), comitê de especialistas, 

jornalista responsável e apoiador.20 Na edição de outubro de 1992, o expediente trouxe o nome 

da gráfica responsável pela impressão; seis anos depois, em 1998, na edição de maio, 

informações acerca da equipe do CFEMEA foram inseridas no expediente; já na edição de 

dezembro daquele mesmo ano, o referido periódico passou a trazer a tiragem de exemplares; 

em agosto de 1999, informações referentes ao Fax, e-mail e site do Centro passaram a integrar 

o expediente;  

Aquele era inconstante, as principais informações que possibilitavam sua identificação 

e de suas gestoras eram permanentes, contudo, os nomes dos responsáveis pela composição de 

arte, diagramação, etc., apareciam no expediente apenas uma vez. Demonstrando assim, que 

esses profissionais seriam contatados para trabalhar em apenas uma edição do jornal, não 

fazendo parte, dessa maneira, do seu corpo técnico.   

Antes de fazer uma análise de maneira mais detida acerca de outros aspectos 

concernentes ao conteúdo presente nas páginas do Fêmea: gráficos, tabelas, boxes, entre outros. 

Cabe citar alguns dos principais elementos que estruturam a página de um jornal. Deve-se ter 

em consideração que a página de um periódico, de acordo com Rafael Souza Silva, possui uma 

série de zonas de visualização: “principal ou primária; secundária; morta; morta; centro ótico; 

                                                 

17 Houveram edições que o expediente foi colado na última página.  

18 RABAÇA, Carlos Alberto; BARBOSA, Gustavo Guimarães. Expediente. In:______. Dicionário de 

comunicação. Rio de Janeiro: Campus. s. p.  

19 Fêmea, Ano I, nº 1, maio de 1992.  

20 Essa edição teve apenas um apoiador: Fundação Ford.  
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centro geométrico”.21 A zona principal/primária, se localiza no canto superior esquerdo da 

página; a secundária, no canto inferior direito; as duas zonas mortas, ficam no canto superior 

direito e inferior esquerdo, respectivamente. O centro ótico fica um pouco acima do centro da 

página e o centro geométrico fica centralizado. É a partir dessas zonas que se pensa a forma 

como os conteúdos que integrarão o jornal, serão distribuídos na página.22  

Com a página do periódico concluída e os conteúdos inseridos nos lugares definidos, 

um outro conjunto de componentes estruturadores despontam em sua superfície. Eles são 

diversos: Cartola, Antetítulo, Titulo, Capitular, Entretítulo, Corpo do texto, Colunagem, Folio, 

Crédito, Ilustração, Legenda, Linha de apoio, Olho de matéria, Lead, Box, Fio, Assinatura, 

Aspas, Serviço, Arte, Título secundário. 

Não será citado aqui os significados de todos os elementos aludidos anteriormente, 

sendo mencionado somente aqueles que apareceram na página do Fêmea. De acordo com 

Patrícia Lopes Damasceno, a Cartola, “também conhecida como chapéu ou retranca, 

geralmente é colocada no topo da página dando o direcionamento para o assunto tratado”.23 

Antetítulo e título, basicamente possuem a mesma função: instigar a leitura, chamando atenção 

para a temática discutida no texto, para tanto, ele geralmente vem com uma fonte maior, em 

destaque. 

 

Capitular: letra em tamanho maior usada para marcar o início de um texto.  

Corpo do texto: parte do texto onde os conteúdos são desenvolvidos pelos 

colaboradores. Assim como os demais elementos textuais, evidencia parte da 

personalidade da publicação através do uso de tipografia padrão escolhida pelo jornal.  

Entretítulo: colocado no meio do corpo do texto com a finalidade de dividir o assunto 

em seções e facilitar a leitura. Também conhecido como intertítulo ou quebras.  

Colunagem: a distribuição do corpo do texto em colunas de tamanhos regulares, 

espaçadas e utilizadas para “encaixar” os componentes da página.  

Folio: área destinada a apresentar o número da página, data e nome do jornal.  

Crédito: assinatura usada em foto ou para marcar material produzido por agência ou 

outra publicação.24 

 

As páginas do Fêmea não continham todos aqueles elementos, estando presentes 

principalmente os de caráter obrigatório: Folio, Título, Crédito. Cartola, Antetítulo, Entretítulo, 

                                                 
21 SILVA, Rafael Souza. Op. cit., p. 47.  

22 Idem, ibidem, p. 47. 

23 DAMASCENO, Patrícia Lopes. O design editorial da cultura: um estudo do projeto gráfico do segundo 

caderno do jornal Zero Hora. 307 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Programa de Pós-graduação em 

Comunicação e Informação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2012. p. 83. Grifo 

da autora.  

24 Idem, ibidem, p. 84-85. Grifo da autora.  
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etc., assim como outros, eram intermitentes, podiam aparecer em uma edição ou ficarem de fora 

em outra.  

Figura 10 - Elementos da página. 
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 A utilização de cores no Fêmea iniciou-se de forma tímida a partir de 1999, anterior 

a esse ano, as cores predominantes eram branco e preto. Possivelmente essa “colorização” 

iniciada no periódico já no final da década de 1990, possui relação com os avanços gráficos que 

vinha ocorrendo e com a maior arrecadação de recursos por parte da ONG. Além da facilidade 

em trabalhar com aquelas duas cores, elas ainda causava certo contraste na página, devido a 

presença de textos em preto, sobre um fundo branco.  

A cor em um jornal pode ser usada como suporte, ela atrai a atenção e confere sentido, 

segundo Jorge Pedro Sousa, pode ser ainda um “elemento integrado (cumpre a função, como 

num título a vermelho), como elemento natural (quando se integra num local que é interpretado 

pelo observador como o seu lugar natural, de que é exemplo o céu azul)”; ela ainda serve “como 

protagonista (quando a cor funciona como o principal transmissor da mensagem, como num 

semáforo)”.25 

Na edição de agosto de 1999 (ano VII, nº 79), o Fêmea passou a adotar a cor azul claro 

nos títulos de suas reportagens e um tom de lilás como fundo para o seu “espelho de Vênus”; 

no ano seguinte, o periódico adotou um tom de rosa escuro, claro, roxo e lilás escuro nas edições 

publicadas até 2007. Se inicialmente as cores eram utilizadas de maneira tímida por aquele 

periódico, tal situação altera-se a partir de 2008 (ano X, nº 155), momento em que cada edição 

passou a vim com uma cor diferente: laranja, rosa, azul, vermelho, verde claro e diversas outras 

cores. Tais alterações podem ser vistas a seguir na Figura 11. 

 

                                                 
25 SOUSA, Jorge Pedro. Elementos de jornalismo impresso. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2005. p. 

376. 

Figura 11 - Alteração de cores no Fêmea, edições de 1992, 1999, 2001 e 2008 
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Semelhante as alterações que ocorreram nas cores do jornal, a fonte utilizada no nome 

do Fêmea também se modificava, como demonstrado anteriormente (Figura 11), o destaque 

que ele possuía se tornou cada vez mais refinado, assim como o traço utilizado na ilustração do 

espelho de Vênus e sua posterior divisão em duas partes, remetendo ao Palácio do Congresso 

Nacional. O mesmo ocorria com os títulos das matérias (Figura 12): 

 

 

Figura 12 - Alterações nos títulos das matérias, edições de 1992, 1999, 2001, 2009 
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Os títulos utilizados nas matérias do Fêmea possuíam tamanhos diversos e serviam 

como um rápido resumo para o assunto tratado, além de serem diretos e concisos, eram 

utilizados também, como atrativos para a (o) leitora (o), são eles os responsáveis pela leitura do 

jornal, já que revelam e antecipam em boa medida a notícia. Sousa destaca que um bom título 

“acrescenta valor de uma peça jornalística. Na tradição dominante, os títulos devem ser 

informativos, sintetizando o núcleo duro da informação numa frase curta, forte e sedutora”.26 

Em suas edições iniciais, diversos títulos ocupavam apenas uma página, com a adoção de uma 

estruturação gráfica mais profissional, as páginas passaram a conter por volta de três a quatro 

títulos por matéria, sendo diferenciado dos demais textos devido ao tamanho da fonte e cores 

utilizadas.  

Poucos títulos, além de significar poucas discussões desenvolvidas, serviam também 

para deixar a organização gráfica da página mais harmoniosa e sem muitos elementos. O Fêmea 

evitava sinais de pontuação, principalmente sinais de exclamação, interrogação e reticências; 

as aspas eram evitadas na maioria dos casos, a exceção ocorria quando os títulos correspondiam 

a citação de entrevistadas (os), fala de parlamentares ou de algum artigo. Quando seus títulos 

ocupavam mais de uma linha, a linha de baixo possuía o número de palavras semelhantes a de 

cima. Há ainda a ausência de palavras com sentidos conotativos e repetidas, além de gírias e 

cacofonias.  

A presença de fotografias no jornal possibilita a quebra na leitura da reportagem, já 

que a depender de seu posicionamento na página, ela será o primeiro elemento a ser visto e que 

poderá atrair atenção do (a) leitor (a) para o assunto a ser exposto; para tanto, ela deve dialogar 

com ou complementar o conteúdo discutido no periódico.  

 

Os leitores tendem a não entrar nas páginas a partir do canto superior direito, 

procurando pela história mais importante, mas sim a partir do local onde estão os mais 

poderosos elementos gráficos, estejam eles no fundo, no centro ou noutro local da 

página.  

Geralmente, as fotografias e restantes imagens dominantes são os primeiros pontos de 

entrada de um leitor numa página, sejam a cores ou a preto e branco.  

Normalmente, os leitores entram nas páginas a partir da imagem dominante, 

movendo-se, posteriormente, para outras imagens, em função do seu grau de 

relevância, e/ou para os títulos mais proeminentes.  

Tendencialmente, quanto maior for o tamanho de uma imagem, mais atenção ela 

gera.27 

 

                                                 
26 SOUSA, Jorge Pedro. Op. cit., p. 200.  

27 Idem, idem, p. 378-379. 
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Inserir uma foto como mero descanso visual foi uma prática evitada pelo Fêmea. As 

fotografias naquele periódico não possuíam um forte conteúdo imagético, que resultaria em 

títulos e legendas incisivos. Pelo contrário, elas retratavam a imagem de parlamentares ou de 

manifestações de mulheres, o que servia para a (o) leitora (o) conhecer determinada (o) 

parlamentar, como também as pautas defendidas por elas (es). Como demonstra a Figura 13. 

Em certa medida, as fotografias das parlamentares serviam como uma forma de reafirmação 

delas, para seus eleitores e futuros eleitores: uma forma de expressar sua participação nos 

debates em defesa dos direitos das mulheres.  

As fotografias eram inseridas de maneira muito simples, em um tamanho que de certa 

forma lembrava uma “foto de documento”, ausente de detalhes, algo compreensível já que se 

tratavam de fotografias do rosto das parlamentares. Sobre o excesso ou falta de detalhes em 

fotografias inseridas em jornais, Sousa salienta que: 

 

uma fotografia muito detalhada dificilmente suportará ser inserida num pequeno 

espaço, já que assim o leitor não conseguirá observar esses detalhes; pelo contrário, 

uma fotografia pouco detalhada já poderá ser paginada em menos espaço, embora 

quanto mais espaço se dê a uma imagem melhor poderá ela ser observada.28 

 

A utilização de fotos pelo Fêmea pareceu acompanhar o seu desenvolvimento gráfico, 

se antes possuíam certo contraste entre branco e preto, a partir de 1999, elas se tornam mais 

suavizadas. Algumas delas foram inseridas em cores, todavia, até agosto 2008, o periódico 

optou por utilizá-las com cores escuras e tons acentuados de preto ou cinza. É perceptível que 

as fotos passaram por processos de edição com o intuito de “melhorar” a imagem, cor, para 

combinar com o enquadramento da página. No exemplo da edição de 2009, a imagem denota 

certa simetria com a página do periódico, contendo ainda uma foto como “plano de fundo”, nos 

anos anteriores29 era comum o Fêmea trazer pequenas ilustrações que eram inseridas ou em 

segundo plano, semelhante a marca d´agua ou nos cantos da página. 

Sobre aquelas, cabe ressaltar que sua presença não possuía grande relevância, se 

comparado com as fotografias. Com poucas exceções, as ilustrações e charges desempenhavam 

papel de descanso visual, algo para distrair a (o) leitora (o), após o término da matéria, no 

entanto, apesar de na maioria das vezes não dialogarem com o conteúdo debatido na página, 

elas, assim como as fotografias, serviam como um atrativo.  

 

                                                 
28 SOUSA, Jorge Pedro. Op. cit., p. 392. 

29 Por exemplo na edição de maio de 1997 (ano VI, nº 52). 
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Além das fotografias, os espaços nas páginas do Fêmea também eram preenchidos por 

boxes, quadros, tabelas e gráficos. Os três primeiros não passaram por modificações 

significativas ao longo do tempo, os boxes estavam presentes na maioria das edições do 

periódico, seja ocupando um coluna toda ou um pequeno espaço nos cantos da página. Os 

Figura 13 - Fotografias no Fêmea: edições de 1994, 1999, 2006 e 2009 
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principais quadros e tabelas que o Fêmea trazia, concerniam a listagem de projetos em prol das 

mulheres, votações de parlamentares, entre outros.  

As tabelas e gráficos não apareciam com tanta frequência, e quando inseridos, a 

linguagem do texto que os explicava era a mais didática possível. Um gráfico com layout 

interessante acerca da candidatura de homens e mulheres a cargos federais e estaduais, foi 

publicado na edição de setembro de 1994 (ano III, nº 19, p. 3), ele foi um complemento a uma 

matéria de duas páginas do Fêmea, intitulada “A mulher na urna”, assim como dois boxes que 

continham o nome das candidatas, os dados trazidos serviram para deixar mais palpável a pouca 

participação da mulher no cenário político.  

 

  

Figura 14 - Gráfico sobre a candidatura de mulheres e homens a cargos federais e estaduais.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como é possível perceber, a presença dos tons de preto eram predominantes, o que 

acaba ocasionando certo destaque para a presença do gráfico na parte inferior da página; a cor 

forte ofereceu certo risco no que se refere a compreensão de alguns dados (números) que 

ficaram muito próximos das figuras. Os gráficos eram inseridos em tamanhos diversos, 

poderiam ser pequenos, situados em um reduzido espaço ou maiores que a largura de duas 

colunas. Até 2002, suas cores estavam baseadas em diversas tonalidades de preto e cinza, já no 

                                                 
30 O gráfico representa o número de candidatos (homens e mulheres), para as principais casas legislativas do país: 

para a Câmara dos Deputados, 2850 homens se candidataram, um número expressivo em oposição a uma pequena 

parcela de candidatas mulheres, 188; já para o Senado Federal, 215 homens se candidataram em oposição a 16 

candidaturas femininas.  
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ano seguinte, eles passam a ser coloridos com cores suaves e são incorporados na página de 

forma mais harmoniosa, ainda chamando atenção (Figura 15).  

 

 

Como demonstrado na Figura 15, os modelos de gráficos mais utilizados eram os de 

pizza/rosca e colunas, pouca vezes foram utilizados gráficos de linhas. Seus dados poderiam 

ser coligidos pelo próprio Fêmea ou por terceiros. O referido periódico se propunha a traduzir 

o debate para que suas leitoras de distintos níveis sociais compreendessem, não faria sentido 

trazer diversas tabelas e gráficos, cujo conteúdo principal são números e porcentagens, que nem 

todas estão familiarizadas. Contudo, isso não era uma regra e exceções ocorreram, de 2008 a 

2014, quase todas as edições continham gráficos, já que algumas das principais temáticas 

abordadas pelo Fêmea precisavam de certa ancoragem técnica, que alguns gráficos e tabelas 

dispõem.  

 

2.2) Tiragem, gestão, colaborações e leitoras (es) 

 

Tiragem: 

 

Figura 15 - Alterações nos layouts dos gráficos utilizados pelo Fêmea, edições de 1995, 2002, 2005 e 2010 
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Como já mencionado, o jornal Fêmea teve uma tiragem inicial de 100 exemplares, 

tendo sido impresso inicialmente pelos computadores do CFEMEA.  Sua quantidade de páginas 

variavam entre 4 e 12, havendo, em casos especiais, exemplares com 16 e 24 páginas. Sua 

periodicidade alternava entre trimestral e mensal, ocorrendo edições agregadas com dois ou três 

meses.  

Houve exceções, como a edição nº 152 (janeiro/julho de 2007), que demorou seis 

meses para ser publicada. Segundo seu editorial, “desde o seu primeiro número, em 1992, esta 

foi a primeira vez que passamos um intervalo tão grande (de seis meses) sem uma edição”.31 

Foi nesse exemplar que o jornal atingiu sua maior tiragem, alcançando o montante de 16.000 

exemplares impressos. Contudo, esse número não se manteve, pois no mesmo ano ele voltou a 

imprimir por volta de 13.000 exemplares.  

 

Tabela 2 - Quantitativo de exemplares impressos do jornal Fêmea entre 1992-2014 

Ano Tiragem 

1992 100 

1996 4000 

1998 6000 

2001 13000/12500 

2006 14000 

2007 16000/13000 

2011 13000 

2013 14000 

2014 12000 

Fonte: Dados retirados dos exemplares do Fêmea, publicados entre 1992 e 2014. 

 

Em um pequeno box na página 5 (edição de fevereiro de 1996), continha as seguintes 

informações acerca da tiragem do jornal:  

 

estamos estudando a possibilidade de ampliar a tiragem do FÊMEA – atualmente de 

4.000 por mês – para atender aos vários pedidos de organizações de mulheres que 

querem receber sistematicamente um número maior de exemplares deste jornal.  

Cada organização de mulheres tem recebido dois exemplares de cada edição. Se o seu 

grupo tem interesse em receber um número maior, por favor escreva para o CFEMEA 

dizendo quantos exemplares vocês necessitariam. Com base nestas solicitações 

pretendemos definir a ampliação da tiragem do FÊMEA e estudar alternativas para 

atender a todos os pedidos que nos chegam. 

                                                 

31 Fêmea, Editorial, Ano X, nº 152, janeiro@julho de 1992. p. 2. 
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Em princípio, a idéia que estamos amadurecendo é de ampliar um pouco o número de 

exemplares enviado para os grupos e, para atender as solicitações maiores cobrar um 

valor correspondente aos gastos de impressão e postagem.32 

 

A maior discrepância na impressão de exemplares, como a Tabela 2 demonstrou, 

ocorreu entre os anos de 1992 e 1996, isso não significa que entre 1993 e 1995, tenha sido 

impresso apenas 100 (cem) exemplares, todavia, a ausência de informações a esse respeito pode 

sugerir que não era algo muito diferente disso. Cabe considerar, que esses números demonstram 

não só o aumento na tiragem do periódico, mas também sua aceitação por parte de seu público 

alvo. Sua distribuição era feita a partir do depósito de uma quantia módica por parte dos 

interessados.  

A partir de 2001, as despesas com diagramação gráfica passavam dos R$ 4.000 (quatro 

mil reais), e os custos com despacho dos exemplares chegavam a R$ 5.000 (cinco mil reais). 

Um custo considerado dispendioso pelo CFEMEA, sobretudo, porque era uma despesa mensal. 

Mesmo com mais de 10 mil exemplares mensais, o Centro não conseguia atender a demanda, 

incentivando assim, a leitura do informativo pela internet (desde 1998, o Fêmea estava presente 

no meio digital). Uma das repostas para o salto quantitativo entre o número de exemplares 

impressos entre os anos de 1992 e 1996, pode estar relacionada com a forma de impressão 

utilizada pelo CFEMEA.  

A partir de outubro de 1992, o Fêmea passou a ser impresso em uma gráfica, ao longo 

de sua existência, por volta de 20 (vinte) gráficas ficaram responsáveis pela tiragem do jornal 

no decorrer de 1992 a 2014. Cabe supor, que o trabalho de parceria do jornal com essas gráficas 

não estava pautado em um vínculo jurídico, pois, de um mês para o outro, a gráfica poderia ser 

substituída.  

Apenas por curtos períodos, uma gráfica ficava incumbida de realizar impressão do 

periódico.  Por exemplo, a Gráfica BsB Brasil, de forma alternada, imprimiu somente duas 

edições do Fêmea (as edições de outubro de 1992 e junho de 1995). Em contrapartida, o jornal 

utilizou os serviços da Athalaia Gráfica e Papelaria33 de forma recorrente, como podemos ver 

no Quadro 2. Ela ficou responsável pela impressão entre os anos de 1994 e 1997, 2003 e 2004, 

2010 e 2011, pelas edições de maio e agosto de 1995 e, pela edição de dezembro de 2009. 

 

                                                 
32 Fêmea. Seu Grupo quer mais Fêmea`s. Ano V, nº 37, fevereiro de 1996. 

33 A grafia do nome da gráfica apareceu alterada em algumas edições do jornal: Gráfica Atalaia, em maio de 95, 

Atalaia Gráfica e Papelaria Ltda., em agosto de 1995 e Gráfica Athalaia, em dezembro de 2009. 
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Quadro 2 - Gráficas responsáveis pela impressão do Fêmea entre 1992-2014 

 

Gráfica  Mês/Ano 

BsB Brasil 10/92 

Correio Brasiliense 12/92; 93*; 09/94; 12/94 

Plano Piloto 07/1994 

Athalaia Gráfica e Papelaria 11/94; 03/95; 01/96; 97; 2003; 2004; 01/10; 10/11 

Gráfica Plano Piloto 02/95 

Gráfica BONTEMPO LTDA. 04/95 

Gráfica Atalaia 05/95 

Gráfica dos Bancários de Brasília 06/95; 07/95; 

Gráfica ABC – BSB Editora Ltda. 06/95 – ed. especial. 

Atalaia Gráfica e Papelaria Ltda. 08/95 

ABC – BSB Gráfica e Editora 12/05 

Gráfica e Editora Formato 07/96; 

Gráfica Positiva  07/04; 02/05; 10/14 

Gráfica Itamaraty  08/05 – resto do ano 

Gráfica Brasil  01/06; 11/07; 2012; 2013 

Gráfica Coronário  08/06 – resto do ano 

Gráfica Coletivo  06/08 

RK Gráfica e Editora Ltda. 09/08 – resto do ano 

Gráfica Charbel  10/09; 04/10; 10/10; 04/11 

Gráfica Athalaia 12/09 

     * Foi responsável pela impressão do jornal Fêmea no decorrer de todo aquele ano. 

 

Sobre as ajudas de custo que o jornal recebia, cabe ressaltar algumas questões. Embora 

falando de outro contexto, Ana Paula Goulart Ribeiro, faz uma importante reflexão acerca das 

possibilidades de fontes de renda imprescindíveis para a sobrevivência de um periódico carioca 

na década de 1950.34 A autora elenca quatro segmentos que dariam suporte à imprensa: “a venda 

ou assinaturas do jornal”, “a publicidade pública ou comercial”, “empréstimos”, “prerrogativas 

públicas” e “apoios de grupos privados”.35  

Guardando as devidas proporções, apenas uma dessas características se aplicaria ao 

Fêmea: o apoio de grupos privados; por se tratar de um jornal pouco conhecido, houve certos 

percalços na obtenção de dados relativos as suas finanças. Porém, é possível considerar algumas 

hipóteses com os dados coletados. Apesar de não serem numerosos, “todas as migalhas que 

                                                 
34 RIBEIRO, Ana Paula Goulart. Clientelismo, corrupção e publicidade: como sobreviviam as empresas 

jornalísticas no Rio de Janeiro dos anos 50. INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação. XXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Campo Grande – MS. Paginação 

Irregular.  

35 Idem, ibidem. Paginação Irregular.  
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pudemos arrancar do ministério das finanças da imprensa são preciosas” 36 pois, possibilitam 

desvendar algumas questões acerca do financiamento daquele periódico. 

Analisando o seu expediente, é possível perceber que elas angariavam recursos 

financeiros para se manter atuante a partir de doações feitas por algumas fundações. Em 

oposição aos aspectos jornalísticos que afiançavam a sobrevivência de um jornal, expostos 

anteriormente por Ribeiro, se desconsiderarmos a divulgação de seus próprios livros, palestras 

e reuniões relacionadas aos direitos da mulher e movimento feminista, o Fêmea não abria 

espaço em suas páginas para publicidade, que ocasionalmente poderia financiar sua circulação. 

Algo compreensível, já que a tônica do periódico estava pautada em sua assessoria. 

O Fêmea foi um típico exemplo de jornal feminista de segunda geração,37 constavam 

entre suas características o fato de ser financiado pelo Estado e por entidades internacionais 

(como a Fundação Ford, MacArthur, United Nations Devolopment Fund of Women). Como 

demostra no Quadro 3, entre os anos de publicação do jornal, uma gama de parcerias com 

agências e organismos internacionais nortearam o Centro e o seu periódico.  

Cabe citar, que a Fundação Ford, assim como outras financiadoras estrangeiras 

tiveram grande participação na institucionalização de grupos feministas em ONGs no Brasil. 

Para Maria Lygia Quartim de Moraes, com a institucionalização, as agendas comuns dos grupos 

de mulheres, que antes eram ditadas pelos movimentos de mulheres passam a ser “trazidas de 

fora, através da influência das organizações internacionais e das financiadoras”.38 Segundo a 

autora, com a “despolitização” e “perda de eficácia” dos conselhos da condição feminina, 

ficando subordinados às políticas de governadores, ocasionou entra outras coisa, no 

enquadramento do movimento em “regras jurídicas e do ‘mercado financiador’ monopolizado 

pelas Fundações Ford, Rockfeller e MacArthur”.39 

Para não criar uma listagem extensa, no Quadro 3, apresento a relação dos principais 

financiadores do jornal, o mês e o ano em que começaram a financiar a impressão do Fêmea e 

que encerraram o auxílio. Cabe mencionar que esses apoiadores apresentavam certa 

intermitência ao suporte oferecido ao periódico. Havia parcerias que fomentavam a impressão 

                                                 
36 JEANNENEY, Jean-Noël. A mídia. In: RÉMOND, René (org.). Por uma história política. Tradução de Dora 

Rocha. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. p. 219. 

37 CARDOSO, Elizabeth da P. Imprensa feminista brasileira pós-1974. 2004. 132 f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências da Comunicação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. p. 

103. 

38 MORAES, Maria Lygia Quartim. Feminismo e política: dos anos 60 aos nossos dias. Estud. sociol., Araraquara, 

v.17, n.32, p.107-121, 2012. p. 118. 

39 Idem, ibidem, p. 119. 
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de apenas uma edição e, por motivos não explicados, retiravam a ajuda, como foi o caso do 

Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher (NEPeM) e a Fundação H. Boll. Outras, 

acompanharam e ajudaram o jornal por um longo período, como foi o caso da Fundação Ford.   

 

Quadro 3 - Financiadores do jornal Fêmea entre 1992-2014 

* Quadro elaborado a partir de dados coletados nas edições do Fêmea. 

 

A ausência de publicidade de empresas privadas, somada a inconstância dos apoios, 

os gastos contínuos e mensais com impressão e postagem do jornal, fez com que na edição nº 

135, de agosto de 2004, o Fêmea recorresse ao seu público, pedindo doações. Como 

demonstrado na Figura 16, em uma pequena “seção” temporária na página 12, intitulada de 

“Sim, eu apoio”, foi disponibilizado um pequeno formulário de doações.  

As quantias variavam entre R$ 10,00 (dez reais) e R$ 100,00 (cem reais), podendo ser 

efetuado doações em outros valores, os depósitos poderiam ser feitos em débito na Conta 

Corrente ou Depósito. O pedido de custeio do periódico perdurou por pouco tempo, já no ano 

seguinte, na edição de nº 147, de agosto/setembro de 2005, a “seção” foi suspensa. Em seu 

lugar, foi colocado um novo formulário pedindo o recadastramento das leitoras, pois o 

CFEMEA estava planejando “uma reestruturação do jornal Fêmea, para isso, contamos com 

                                                 
40 Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher. 

41 Funding Leadership and Oportunities for Women Dutch Development Cooperation Ministry of Foreign Affairs. 

Nome do apoiador Início do apoio – Mês/ano 

Fundação Ford 05/1992 a 2003; 2006 a 2009 

(NEPeM) 10/1992 

Fundação MacArthur 4/1993 a 1999 

Unifem40 11/1993 a 05/94; 1996 a 2006 

REDE REVI 01/1994 

FNUAP 09/1995 a 2004 

Novlb 11/1995 a 1998 

IWHC 10/2003 e 2009 

Ministério da Saúde–DST/aids 11/2003 

Henrich Böel Stiftung (HBS) 05/2005 a 2008 

Fundação AVINA 08/2006 a 2008 

Embaixada da Finlândia 08/2006 

OXFAM 01/2007 a 2009; 

CIDA 01/2007 a 2008 

Fundação H. Boll 01/2009 

Fundo MDG3 01/2009 a 2011 

FLOW41 01/2012; 2013 a 2014 
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suas sugestões e críticas sobre as questões de conteúdo e gráfica. Estamos realizando ainda um 

recadastramento das pessoas e entidades”.42 

 

 

Gestão e colaborações: 

 

Conforme sinaliza a bibliografia especializada em história da imprensa, é de grande 

relevância que se identifique os idealizadores e colaboradores de um jornal, pois na grande 

maioria dos casos, jornais e revistas são formados por projetos coletivos,43 trajetos individuais 

que circundam um objetivo comum.  

O (a) pesquisador (a) de imprensa deve enxergar outras dimensões da publicação 

concernentes às suas formas de produção e distribuição, enquanto processo social e não somente 

algo técnico, o que nos direciona aos “proprietários, diretores, redatores e colaboradores, [...] 

                                                 
42 Fêmea, Ano IX, nº 150, abril/julho de 2006. 

43 LUCA, Tania Regina de. Op. cit., 2008. p. 140.  

Figura 16 - Formulário de doação ao Fêmea 
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que orienta e propõe o projeto político do periódico”.44 Esse grupo compõe uma força social 

que direciona o projeto do jornal, aquele “se constitui enquanto agente ativo, constituindo ao 

mesmo tempo aliados e adversários”.45 

A equipe responsável pelo CFEMEA era a mesma que formava o quadro editorial do 

Fêmea, algumas das fundadoras, em conjunto com outras integrantes compunham também o 

colegiado diretor e o conselho deliberativo, como pode ser conferido no Quadro 4.  

 

Quadro 4 - Principais nomes que gestaram o Fêmea entre 1992-2014 

 

Fundadoras Equipe Editorial Colegiado Diretor 
Conselho 

Deliberativo 

Marlene Libardoni Guacira Oliveira Almira Rodrigues Leila Linhares 

Guacira Oliveira Malô S. Ligock Guacira Oliveira Maria Schumaher 

Gilda Cabral Marlene Libardoni Malô S. Lopes Maria J. Rosado 

Iáris R. Cortês Gilda Cabral Camilla Valadares Iáris Ramalho 

Malô S. L. Ligock  Natalia Mori Eliana Graça  

  Zuleide Araújo Natália Mori 

   Gilda Cabral 

   Mirla Maciel 

   Nina Madsen 

Fonte: Dados retirados do expediente do jornal Fêmea.  

 

Profissionais de distintas áreas, como: advogadas, sociólogas, economistas, 

parlamentares, contadoras, administradoras, colaboravam com o Centro e com o jornal.  

Inicialmente, essas colaboradoras, em sua totalidade mulheres, deveriam escrever 

artigos para o periódico, todavia, nem todas elas contribuíram de forma efetiva na produção dos 

textos ou reportagens. No levantamento feito acerca de todas as colaboradoras do Fêmea, foi 

constatado que ele teve em seu quadro 223 (duzentos e vinte três) nomes vinculados, contudo, 

houve uma grande rotatividade, pois algumas colaboradoras não eram fixas.  

Acredito que parte dessas colaboradoras eram vinculadas ao jornal apenas para dar 

confiabilidade a ele, já que não tiveram nenhuma publicação vinculada. Considero, no entanto, 

que elas tenham desempenhado outra função, cooperando de outras formas, auxiliando na 

obtenção de fontes, pois algumas delas possuíam certa influência, tanto no meio político, quanto 

nos movimentos sociais, de mulheres ou feministas.  

                                                 
44 CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Op. cit., p. 263. 

45 Idem, ibidem, p. 263. 
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No Quadro 5, apresento uma relação com as principais colaboradoras que, de forma 

efetiva, escreveram textos para o jornal Fêmea. 

 

Quadro 5 - Lista de colaboradoras do jornal Fêmea 

 

* Para evitar uma listagem muito longa, agrupou-se todas as 161 (cento e sessenta e um) colaboradoras (es) que 

escreveram menos de três textos para o jornal. 

** Nove colaboradoras jamais escreveram um único texto para o Fêmea. Algumas dessas colaborações também 

foram escritas por homens, embora em número pouco significativo em face ao quadro geral de colaborações. 

 

Entre os nomes citados no Quadro 5, estavam profissionais da área da saúde, médicas 

ou enfermeiras, da educação, professoras, do direito, advogadas e desembargadoras, e do 

âmbito político com parlamentares. Demonstrando assim, uma circulação de diversos temas 

relacionados às mulheres e seus direitos.  

 

2.3) A identidade do Fêmea a partir de seus editoriais  

 

Nome do colaborador Número de colaborações 

Iáris Ramalho Cortês 15 

Silvia Pimentel 10 

Guacira Oliveira 8 

Dep. Marta Suplicy 5 

Eliana Graça 5 

Hildete Pereira 5 

Lúcia Avelar 5 

Sonia Malheiros Miguel 5 

Almira Rodrigues 4 

Flávia Piovesan 4 

Maria Berenice Dias 4 

Marta Simone Silva do Carmo 4 

Ana Maria Costa 3 

Dep. Jandira Feghali 3 

Dep. Rita Camata 3 

Dyana Izabel Azevedo Dias 3 

Elizabeth Garcez 3 

Maria aparecida da silva  3 

Maria Goreti Aleixo 3 

Patrícia Rangel 3 

Sônia Correia  3 

Valéria Pandjiarjian 3 

Colaboradores que publicaram no Fêmea 1-3* 

Colaboradores sem textos escritos** 9** 
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Dentro do jornal, o editorial é possuidor de um gênero institucional e opinativo, seu 

conteúdo possui uma estreita ligação com a linha editorial do periódico ao qual está vinculado. 

Ao contrário de outras seções presentes no jornal, o editorial não precisa de neutralidade para 

informar o desenrolar dos acontecimentos, já que ele é influenciado pelos princípios 

norteadores de sua empresa jornalística.  

 

O editorial, espaço opinativo reservado à instituição jornalística, no qual a empresa 

apresenta suas posições acerca de diversos assuntos, é, provavelmente, o gênero que 

melhor ilustra a tensão entre interesses públicos e privados no Jornalismo. Em outras 

palavras, o editorial se configura mais nitidamente como um espaço para o jornal 

“fazer política” e pressionar o poder público, além de ser uma forma de colocar 

assuntos na pauta coletiva de discussões.46 

 

O editorial é um texto escrito pela direção do jornal, ele deve estar presente em cada 

edição do periódico, acompanhando cada publicação, salientando os principais acontecimentos 

do dia, semana ou mês, deve ser um texto analítico, que como já citado, expressa a visão do 

jornal acerca de um determinado assunto. Dessa forma, esse é um aspecto que o distingue dos 

demais textos opinativos do impresso. Assim, o editorial exprime a opinião e a cultura “da 

empresa como um todo, ao passo que os textos de colunistas, colaboradores, e as participações 

dos leitores do jornal comprometem apenas quem as emite, e não a redação como um todo”.47 

Um bom editorial não deve ter como objetivo tentar agradar a opinião de todos, 

recusando dessa maneira um posicionamento, segundo Anabela Gradim, o editorial erra ao 

tentar agradar a “gregos e troianos” ou quando se coloca fora de “órbita”, 48 ao buscar abraçar 

inúmeras notícias, com exceção daquelas que interessam aos seus leitores e ao próprio jornal 

Para a autora,  

 

editoriais sistematicamente falhados descredibilizam o jornal e atraem o ridículo sobre 

quem os assina e sobre a própria redação. Se um jornal não tem coragem para se 

pronunciar sobre o que se passa à sua volta, então não justifica as árvores abatidas por 

ano para que possa circular, e melhor fora que fechasse.49 

 

                                                 
46 MONT´ALVERNE, Camila; MARQUES, Francisco Paulo Jamil. A opinião da empresa no jornalismo 

brasileiro: um estudo sobre a função e a influência política dos editoriais. Estudos em Jornalismo e Mídia. Vol. 

12 Nº 1 Janeiro a Junho de 2015. ISSN: 1984-6924. p. 122. 

47 GRADIM, Anabela. Manual de jornalismo: livro de estilo do urbi et orbi. Disponível em: 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/gradim-anabela-manual-jornalismo-1.pdf. Acesso em: 25 jan. 2021. p. 62. 

48 Idem, ibidem, p. 63. 

49 Idem, ibidem, p. 63.  
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Mesclam-se àqueles erros os editoriais arrogantes, que insultam o (a) leitor (a) ao 

desconsiderá-lo (a) enquanto agente ativo, capaz de formular suas próprias conclusões. Outra 

questão diz respeito ao conteúdo apresentado, pois os temas deverão ser de interesse geral e 

devem “estar próximos do coração ou preocupações do público; deverão ser assuntos que o 

editorialista domine bem, e sobre os quais possa emitir com sinceridade e convicção as opiniões 

que serão a opinião de todo o jornal”.50 

Por servir como “porta-voz” do jornal, o editorial não deve ser assinado, a ausência de 

um autor específico possui um peso maior acerca das opiniões defendidas, esse caráter 

impessoal busca convencer o (a) leitor (a) do jornal de que o tema retratado possui relevância 

e deve ser debatido. De certo modo, os editoriais chamam os (as) leitores (as) para à ação. Dessa 

forma, a “importância do texto editorial se mostra, ainda, na definição da agenda – não só em 

sugerir o que será objeto de discussão, mas ao enquadrar os parâmetros de abordagem das 

questões de interesse coletivo”.51 

Assim, o editorial é o agente da política do jornal ao qual está inserido, pois ele também 

hierarquiza notícias e acontecimentos, julga e condena ações controvérsias e se coloca na 

posição de conselheiro de seus leitores. Cabe considerar seu propósito variado que 

 

se define un punto de vista, se crea una opinión en el público sobre un suceso 

determinado, se analiza y se interpreta una noticia, se relaciona un suceso concreto 

con otros y se establecen juicios de valor que crean actitudes en una comunidad. 

Forma, junto con el suelto la nota y la glosa, lo que algunos tradistas ilaman géneros 

impersonales para el comentario.52  

 

Para Luiz Amaral, o editorialista deve ser independente, com relação a direção do 

periódico e íntegro.53 Porém, essa autonomia não afasta a sombra do jornal que está presente 

no editorial, isso porque, o peso de um editorial está intrinsecamente relacionado com o 

comportamento do periódico ao qual está vinculado. Segundo o autor, 

 

a força do editorial está, porém, ligada à conduta do jornal. Para que pese, tem que ser 

publicado num jornal que pese. Um mesmo editorial, isto é, um pedaço de chumbo e 

antimônio idêntico, formado das mesmas palavras, poderá ser nulo se publicado num 

jornal de escândalo ou num semanário inexpressivo, e produzir efeitos profundos se 

estampado num diário respeitado.54  

                                                 
50 GRADIM, Anabela. Op. cit., p. 65-66. 

51 MONT´ALVERNE, Camila; MARQUES, Francisco Paulo Jamil. Op. cit., p. 131. 

52 ESPINOSA, Pastora Moreno. Géneros para la persuasión em prensa: los editoriales del Diario El País. 

ÁMBITOS. Nº especial 9-10. 2º Semestre 2002 - Año 2003 (pp. 225-238).  p. 231.  

53 AMARAL, Luiz. Técnica de jornal e periódico. 3. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978. p. 140. 

54 Idem, ibidem, p. 137. Grifo do autor.  
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Moreno Espinosa considera que o redator do editorial “se recrea en el hecho noticioso 

a la vez que lo destaca de los demás y apunta su transcendencia social”. Assim, o editorialista 

ao escrever o editorial deve ter: “A. Profundo conocimiento del suceso. B. Capacidad de 

interpretación y análisis. C. Expresión clara y coherente de los juicios”.  A autora destaca que 

os editoriais podem ser clasificados e diferenciados a partir da análise de seu conteúdo: “la 

variedade temática de los editoriales es bastante amplia, aunque de manera general, según su 

contenido se pueden classificar en editoriales de caráter político, económico o social”. 55 

A esse respeito, Espinosa sugere que devido a distinção entre as estruturas 

operacionais de cada jornal, o editorial deve possuir temáticas que devem ser discutidas, 

evitadas e temas relevantes para captar a atenção do leitor.56 A autora utiliza como local de fala 

a Espanha e o jornal El País, para destacar alguns dos principais temas que norteiam os 

editoriais: 

 

1. Temas internacionales: tiene que ser de una gran importancia histórica o de 

directas repercuciones sobre nuestro país, para que un tema internacional merezca 

el preciado espacio del editorial.  

2. Temas de implicación social para el lector medio: además de su índole de 

interés nacional, el tema escogido ha de derivar repercusiones directas y claras sobre 

la capa media y mayoritaria de la sociedad, a no ser que nos encontremos en una 

publicación definitivamente elitista. 

3.  Temas de conflicto, evitando el enfrentamiento: el editorial va a exigir la 

exposición y defensa de una opinión concreta sobre un tema de interés. En torno al 

mismo tiene que haber conflicto, disparidad de criterios, y nosotros hemos de optar 

por uno. Pero el editorial de un periódico no es una tribuna adecuada para el 

desencadenamiento de enfrentamientos. Éstos deben evitarse en la medida de lo 

posible y ser sustituidos por la imagen del diálogo y del razonamiento.57  
 

Espinosa discute a existência de três modelos básicos de editoriais, eles podem ser 

polêmicos: “su objetivo es rebatir unas posiciones contrarias y convencer por vá de la 

argumentacíon”; o editorial interpretativo: “suele apoyarse em el uso de razonamientos de tipo 

técnico. El autor somete a estudio exhaustivo los hechos y las declaraciones que son el tema 

central del editorial”.58 E por último, o editorial objetivo e analítico:  

 

Se diferencia del interpretativo en que la toma de posición no es comprometida. El 

lenguaje es desapasionado. Apenas oferece opinión en el texto. Este tipo de editorial 

no es muy frecuente en los diarios. Aparecen con motivo de cuestiones sobre las que 

                                                 
55 ESPINOSA, Pastora Moreno. Op. cit. p. 232. 

56 Idem, ibidem, p. 232.  

57 Idem, ibidem, p. 233. 

58 Idem, ibidem, p. 234.  
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no hay controversia o el tema es tan incipiente que carece todavía de una opinión 

consolidada.59 

 

É possível encontrar os dois primeiros modelos nos editoriais do Fêmea. Seus 

editoriais utilizavam de argumentação, estudos técnicos e dados para convencer suas leitoras e 

leitores, contudo, como se verá, mesmo ancorado naquelas características, sua linguagem era 

simples e praticamente ausente de jargões técnicos. Seus objetivos principais eram: explicar e 

rememorar os fatos que considerava mais adequando e importante para seu público; fornecer 

informações acerca dos acontecimentos no Congresso Nacional, contextualizando-os; além de 

tomar partido em defesa dos direitos da mulher, demonstrando as situações de ameaças àqueles.  

Ao abrir os números iniciais do jornal Fêmea, o leitor encontrava na primeira folha as 

seguintes informações: o editorial, o expediente do jornal contendo o endereço do Centro, os 

nomes das diretoras, e informações de contato. A partir da edição nº 98, de março de 2001, 

houve uma renovação no jornal, o editorial passou a ocupar um espaço maior, o expediente que 

antes era relegado a um box no canto inferior esquerdo da página, passou a ocupar uma coluna 

completa no lado direito. A última reestruturação feita no Fêmea, ocorreu a partir da edição 

trimestral de nº 155, de março-abril-maio de 2008.  O editorial passou a ocupar maior parte da 

primeira folha, enquanto o expediente foi recolocado na parte inferior da página, ocupando todo 

o rodapé (Figura 17).  

 

 

                                                 
59 Idem, ibidem, p. 234. 
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Figura 17 - Primeira folha do Fêmea, edições nº 1, 98 e 155, respectivamente 



123 

  

Os editoriais analisados foram publicados em momentos distintos, entre os anos de 

1992 e 2014. Para a coleta do material, foi realizada uma leitura exploratória daqueles e, 

posteriormente, um exame mais apurado de seus conteúdos. 

No Fêmea, como citado, o editorial ficava localizado na segunda página, mesmo 

espaço destinado a alguns pequenos artigos e o expediente do jornal (Figura 18). A maioria das 

vezes, não possuíam títulos e nem a identificação da autoria. É possível concluir que o seu 

conteúdo reflete o posicionamento defendido pelo periódico, assim, considera-se que o editorial 

é de “autoria institucional”. Já que sua escritora assume a posição de voz do jornal. Essa 

ausência do nome da autora e apenas o título editorial acima do texto, é um indicativo de que 

se trata de um texto “cuja responsabilidade discursiva é da própria empresa jornalística. [...] 

essa ausência serve para instaurar nos leitores uma interação de caráter institucional [...] cuja 

responsabilidade é institucional e não pessoal”.60 

Para Francisco Filho, “a autoria institucional” nos casos dos editoriais possui um 

 

[...] caráter refratado e refratante do autor-criador, uma vez que a exposição 

axiológica da empresa jornalística aparece recortada pelo redator do texto e, ao mesmo 

tempo, a autoria do editorial promove uma refração da realidade que será recriada 

pelos enunciados. Do ponto de vista da dimensão verbal, há aqui a tendência a não 

aparecerem pronomes de primeira pessoa e, por outro lado, há preferência por recursos 

de impessoalização.61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

60 FILHO, Francisco Alves. A autoria institucional nos editoriais de jornais. Alfa, São Paulo, 50 (1): 77-89, 2006. 

p. 86.  

61 Idem, ibidem, p. 81. Grifo da autor.  
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Essa autoria institucional deve ser estável, pois o ponto de vista defendido concerne às 

concepções que a direção do jornal entende como corretas. O Fêmea deixava claro em seus 

editoriais quais bandeiras ele levantava em defesa dos direitos da mulher, uma delas se referia 

a descriminalização do aborto. No editorial de fevereiro de 1994, o periódico trouxe uma 

discussão sobre a temática:  

 

Figura 18 - Editorial do Fêmea 
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mesmo encontrando grandes dificuldades, iniciaram as votações do Congresso 

Revisor. Posições contrárias à Revisão e tentativas de obstrução da pauta não foram 

suficientes para estancar este processo. Precisamos nos manter alertas, mais que 

nunca! Havendo Revisão, as nossas conquistas, obtidas a duras penas na Constituinte, 

correm sério risco de serrem perdidas. Apesar da tendência favorável às nossas 

questões, [...] alguns temas correm risco significativo. Planejamento Familiar, Aborto, 

Incentivos ao Trabalho da Mulher, Licenças Maternidade e Paternidade, entre outros 

foram objeto de muitas Propostas Revisoras, cuja maioria restringe os direitos 

conquistados.62  

 

A proposta ao qual o editorial se refere, diz respeito a inserção da frase “desde à 

concepção” no texto constitucional, o que significaria um retrocesso na luta das mulheres em 

prol da descriminalização do aborto, já que aqueles termos impediriam que a mulher não 

abortasse mesmo com os casos previstos em lei.  

Em seguida, o editorial destacava a necessidade de mobilização por parte das mulheres 

em defesa dos seus direitos, como havia ocorrido em 1988:  

 

Muitos outros temas estão ameaçados e, como na Constituinte, precisamos estar 

alertas e mobilizadas. A certeza da força de nossa mobilização, comprovada com as 

conquistas em 1988, precisa nos levar à luta por Nenhuma Direito a Menos, Alguns 

Direitos a Mais.63  

 

  No editorial do mês seguinte, o Fêmea ressaltou que os parlamentares estavam 

tratando as questões relacionadas aos direitos da mulher, como causas menores e de pouca 

relevância. Tal situação se alteraria a partir da pressão política feita pelos movimentos 

organizados de mulheres:  

 

insensíveis à problemática de gênero, muitos parlamentares percebem as 

reivindicações das mulheres como questões menores. A solução imediata para este 

problema é a pressão política. A RedeRevi reúne as vozes das mulheres no processo 

de Revisão Constitucional. Este coro, em alto e bom tom, tem que ecoar sobre o 

Congresso para reafirmar o direito das mulheres.64  

 

O periódico assumia assim uma posição de articulador político entre os movimentos 

de mulheres, que organizadas pressionariam os parlamentares em defesa de seus direitos. O que 

pareceu ter funcionado, no editorial de julho de 1994, o Fêmea destacava os poucos projetos de 

lei em defesa dos direitos da mulher, que foram aprovados devido ao trabalho das organizações 

de mulheres frente ao Congresso Nacional,  

 

                                                 
62 Fêmea, Editorial. Ano III, nº12, fevereiro de 1994. p. 2.  

63 Fêmea, Editorial. Ano III, nº12, fevereiro de 1994. p. 2. 

64 Fêmea, Editorial. Ano III, nº13, março de 1994. p. 2. 
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a ação do movimento de mulheres frente ao Poder Legislativo Federal foi fundamental 

para convencer os parlamentares das nossas propostas e para fazer avançar a 

tramitação de projetos relativos aos direitos da mulher trabalhadora, à saúde da 

mulher, à violência doméstica e sexual, entre outros.65  

 

O editorial se encerra de forma otimista, ressaltando que mesmo com a pouca 

quantidade de projetos aprovados, os movimentos organizados de mulheres poderiam “virar o 

jogo no próximo tempo!”66 para conseguir novas conquistas legais.  

No editorial de junho de 1995, o “jogo” parece ter virado em favor das mulheres, 

demonstrando, mais uma vez, seu caráter multifacetado: de assessor, articulador e militante. O 

Fêmea salientou seu assessoramento à bancada feminina no Congresso e os resultados obtidos, 

elencando alguns projetos que tramitavam nas casas legislativas:  

 

há seis meses do início desta Legislatura, tramitam no Senado e na Câmara cerca de 

170 projetos de lei relativos aos direitos da mulher. Várias audiências públicas, em 

especial na área de saúde da mulher foram realizadas e outras estão agendadas para o 

próximo semestre. A Câmara dos Deputados também tomou algumas iniciativas no 

sentido de fiscalizar as políticas públicas dirigidas à mulher, como é o caso da 

comissão de parlamentares que acompanha o PAISM (Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher do Ministério da Saúde) nos estados. Há diversos projetos 

de lei que regulamentam a Constituição e asseguram importantes conquistas às 

mulheres, que estão em fase final de tramitação, como por exemplo, o PLC 114/94, 

que trata do planejamento familiar, e do PL 1888/91, que define a união estável.67  

 

Tais conquistas, segundo o editorial, deviam ser comemoradas, mas a vitória não 

deveria arrefecer a luta pelos direitos da mulher. Assim como alguns de seus editoriais 

anteriores, esse concluía que as organizações de mulheres deveriam  

 

potencializar nossa capacidade propositiva para regulamentar vários dispositivos 

constitucionais, e agilizar a aprovação dos projetos. Nesse sentido, consideramos que 

as propostas aprovadas na Conferência das Mulheres Brasileiras Rumo à Beijing são 

um importante instrumento frente ao Congresso Nacional e devem firmar-se como um 

referencial para os parlamentares em relação às propostas do movimento de 

mulheres68 

 

Por ter como objetivo principal acompanhar e assessorar legislações em defesa das 

mulheres, uma série de temas eram recorrentes tanto nos seus editoriais, como em suas colunas 

e seções. Pode-se considerar um tema principal, legislação, e as várias ramificações advindas 

dele: trabalho da mulher, participação política, saúde da mulher, etc.  

                                                 
65 Fêmea, Editorial. Ano III, nº17, junho de 1994. p. 2.  

66 Fêmea, Editorial. Ano III, nº17, julho de 1994. p. 2. 

67 Fêmea, Editorial. Ano IV, nº29, julho de 1995. p. 2. 

68 Fêmea, Editorial. Ano IV, nº29, julho de 1995. p. 2. 
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Deve-se considerar que a temática que o periódico abordava se referia a Projetos de 

Lei e que sua aprovação resultava de um trabalho paulatino que poderia levar meses e até anos, 

a depender da forma como a discussão era conduzida pelos (as) parlamentares do Congresso 

Nacional. Dessa forma, ao abrir o jornal, a leitora do Fêmea estava buscando conhecer as leis 

aprovadas que iriam beneficiá-la e os projetos que colocariam seus direitos reprodutivos ou 

trabalhistas em risco.  

Dessa forma, os editoriais do Fêmea discutiam diretamente o assunto, sem utilizar 

eufemismos e floreios. Um desses editoriais trouxe em seu conteúdo, o que a direção do jornal 

considerou como sendo o “mais polêmico dos projetos de interesse da mulher”.69 A polêmica 

se referia ao PL 20/91, que teria causado discussões acaloradas entre parlamentares a favor e 

contra, tendo os deputados do grupo Pró-Vida de Brasília, difamado seus colegas e entidades 

de mulheres. De autoria dos deputados Eduardo Jorge (PT-SP) e Sandra Starling (PT-RJ),  

 

este projeto regulamenta o atendimento, pelo SUS, dos casos de aborto legal (gravidez 

resultante de estupro e gestação com risco de vida para a mãe) já previstos no Código 

Penal desde 1940. Numa primeira reunião da Comissão, setores radicais da Igreja e 

TFP fizeram lobby no Congresso contra o projeto. Uma cartilha “Quem é realmente 

Pró-Vida no Congresso”, de autoria do Grupo Cristão Pró-Vida de Brasília, foi 

divulgada na Comissão difamando parlamentares favoráveis ao projeto e entidades 

que defendem os direitos da mulher.70 

 

No editorial do mês seguinte, o Fêmea trouxe o resultado dessas discussões e eles se 

mostraram pouco favoráveis aos direitos da mulher. A começar pelo pedido de vistas feito por 

um parlamentar (Dep. Salvador Zimbaldi – PSDB-MG), ligado à Igreja Católica, o objetivo era 

impedir que o SUS garantisse a interrupção da gravidez nos casos previstos em lei, ao invés 

disso, ele deveria oferecer acompanhamento psicológico e pré-natal à vítima até o parto. 

Houve articulações entre o CFEMEA e as organizações de mulheres e mesmo em 

menor número, se comparado aos padres e fiéis católicos, elas ocuparam um espaço no Plenário 

do Congresso como forma de pressionar os parlamentares indecisos acerca da votação do PL.  

 

Entre parlamentares indecisos e pressionados para rejeitar o projeto, as feministas 

trabalharam duro para convencer cada integrante da CCJR da necessidade de 

aprovação do PL 20/91 e garantir a presença dos deputados na hora da votação. Sob 

as provocações de baixo nível dos fundamentalistas católicos e evangélicos, as 

mulheres que defendiam o direito de exercer um direito assegurado em lei há mais de 

meio século, perceberam a dificuldade de fazer sobressair ali a dor de uma mulher 

                                                 
69 Fêmea, Editorial, Ano V, nº 46, novembro de 1996. p. 2.  

70  Fêmea, Editorial, Ano V, nº 46, novembro de 1996. p. 2. 
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grávida de um estuprador ou de uma gestante cuja gravidez põe em risco a sua própria 

vida, que são finalmente as razoes maiores para a aprovação deste projeto.71  

 

A tática elaborada pelo CFEMEA, objetivando pressionar os parlamentares, pareceu 

não surtir efeito, pois eles estavam divididos com relação a votação, dessa forma, o Fêmea 

refletia em seu editorial acerca de um longo caminho a ser percorrido pelas organizações de 

mulheres para que aquele PL não fosse levado adiante. Sendo necessário ainda um “trabalho de 

convencimento dos parlamentares pelos grupos de mulheres em seus estados de origem”.72 

Informar e instruir as organizações de mulheres foram alguns dos principais objetivos 

que nortearam a criação do Fêmea, dessa forma, ele encerrou esse editorial orientando a 

maneira pela qual as entidades de mulheres deveriam proceder: 

 

é necessário que o movimento de mulheres, [...], tome a iniciativa de solicitar 

audiências, promover reuniões e debates com os parlamentares de seus estados, 

dirimindo a confusão estabelecida pelos católicos e evangélicos conservadores que 

trataram de deturpar a informação, dizendo a todos que este projeto buscava 

sorrateiramente a legalização do aborto. Aos grupos de mulheres também cabe 

procurar espaços para informar a opinião pública, especialmente através da mídia 

local e nacional, sobre o real conteúdo do projeto. E mais do que isto, trata-se de 

garantir pela base geográfico-política a pressão necessária ao comprometimento dos 

parlamentares e a priorização desta questão por eles.73 

 

Esse papel educativo que o Fêmea desempenhava junto às organizações de mulheres 

é reforçado pelos diversos seminários e palestras que sua equipe realizava, como foi o caso do 

seminário acerca da Reforma da Previdência, temática presente desde de fevereiro de 2003 nos 

editoriais do jornal e que apresentava “a maior concentração de proposições (149) e o maior 

número de avanços de tramitação (32)”.74 No editorial seguinte, de março, um dos poucos 

intitulados, o Fêmea trazia um questionamento feito em uma pesquisa da Fundação Getúlio 

Vargas: “a Previdência [...] deve buscar implementar o princípio de que todos são iguais e que, 

portanto, não deve haver direitos diferente?”75  

O jornal respondeu à pergunta destacando a falácia da igualdade no país, apesar do 

Brasil ser um país democrático: “Mulheres e homens, negros e brancos, urbanos e rurais, 

crianças e adultos, gente do norte e do sul têm direito à igualdade e cabe ao Estado lançar mão 

                                                 
71 Fêmea, Editorial, Ano V, nº 47, dezembro de 1996. p. 2. 

72 Fêmea, Editorial, Ano V, nº 47, dezembro de 1996. p. 2. 

73 Fêmea, Editorial, Ano V, nº 47, dezembro de 1996. p. 2. 

74 Fêmea, Editorial, Ano XI, nº 121, fevereiro de 2003. p. 2. 

75 Fêmea, Editorial, Ano XI, nº 122, março de 2003. p. 2. Grifo do autor.  
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de todos os seus recursos para promove-la, porque todos NÃO SÃO IGUAIS”.76 Dessa maneira, 

o Fêmea considerava que somente o foco no social poderia visibilizar os problemas de exclusão 

social e diminuí-los. O periódico temia que 

  

o direito à Previdência Social, amanhã, será somente do grupo, cada vez mais 

reduzido, de trabalhadores e trabalhadoras no mercado formal, ou se vamos viabilizar 

a participação dos grupos de fato excluídos, e em sua grande maioria composto por 

mulheres e negos, discriminados no mercado de trabalho. [...] Decide-se entre 

produzir igualdade ou reproduzir desigualdade. Enfim, se a mudança é para já ou se 

vai ficar para depois.77   
 

No editorial de abril de 2003, o Fêmea destacou que estava fazendo um esforço 

visando articular alguns grupos para amplificar o debate acerca da Reforma da Previdência. 

Segundo o periódico,  

 

como este é um tema pouco aprofundado no âmbito do movimento de mulheres, 

acreditamos na necessidade de desenvolver um esforço maior de capacitação, neste 

momento, subsidiando os movimentos de mulheres para participarem dessa discussão 

de forma mais qualificada. [...] O desejo é que, exercendo ativamente a nossa 

cidadania, voltemos a circular pelos corredores do Congresso Nacional, levando as 

contribuições das mulheres para a contribuição de uma sociedade mais justa e 

igualitária.78  

 

Buscando aprofundar as discussões acerca do impacto da Reforma da Previdência na 

vida das mulheres, o Fêmea deu destaque no editorial de junho, ao seminário organizado pelo 

CFEMEA e intitulado: “As mulheres na Reforma da Previdência – o desafio da Inclusão 

Social”, com o objetivo de subsidiar discussões em prol da consolidação dos direitos da mulher. 

Para o periódico,  

 

a Reforma da Previdência vai promover transformações em uma das principais 

políticas deste país. As mudanças podem melhorar ou piorar o acesso a direitos. Neste 

contexto, é fundamental que continuemos participando intensamente deste debate 

político. Orientadas pelos princípios da igualdade, da solidariedade e da justiça, 

devemos defender e lutar para ver nossas propostas concretizadas.79 

 

O Fêmea se considerava como um importante veículo de articulação e comunicação 

das demandas dos movimentos de mulheres e feministas, na luta por direitos, políticas públicas 

e recursos. Pelos editoriais analisados, pode-se concluir que de fato o periódico possuía essa 

                                                 
76  Fêmea, Editorial, Ano XI, nº 122, março de 2003. p. 2. Caixa alta, conforme o original. 

77 Fêmea, Editorial, Ano XI, nº 122, março de 2003. p. 2. 

78 Fêmea, Editorial, Ano XI, nº 123, abril de 2003. p. 2. 

79 Fêmea, Editorial, Ano XI, nº 125, junho de 2003. p. 2.  
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relevância. Segundo seu editorial de janeiro – julho de 2007, as ações do Fêmea serviram para 

nutrir e alimentar  

 

esse poder de articulação, mobilização e proposição dos movimentos feminista e de 

mulheres, absolutamente essencial à ampliação da esfera pública. Fortalecemos elos 

importantes coma Bancada no Congresso Nacional, com deputadas e vereadoras e 

com organismos governamentais de promoção da igualdade e de políticas para 

mulheres.80  

 

O editorial de julho-dezembro de 2012, sintetiza de maneira clara a identidade adotada 

por aquele periódico durante sua circulação: 

 

Quando criamos esse veículo, estávamos cientes de que informação é poder. 

Queríamos democratizar a informação, não só em termos do acesso, mas também da 

sua produção, por meio da veiculação dos saberes e conteúdos que nós mulheres 

enunciamos como questão, como problema, como perspectiva ou como alternativa. 

Desde então, neste modesto veículo de comunicação feminista, costumamos vocalizar 

o que ainda não encontra eco na sociedade e suas instituições. Veiculamos questões 

carregadas de relações desiguais de poder, sobre territórios políticos em disputa.81  

 

Assim, pode-se considerar que o Fêmea teve uma importante contribuição no 

fortalecimento dos movimentos de mulheres e feministas, na promoção de políticas públicas e 

Projetos Legislativos em defesa dos direitos da mulher. 

 

2.4) Principais seções do Fêmea 

 

A estrutura física do jornal buscava se manter o mais regular possível, contendo capa 

com os destaques da edição, editorial e algumas poucas seções organizadas por temas. Antes 

de falar de forma específica sobre as seções do Fêmea, é apropriado listá-las em um quadro. A 

maioria delas não eram assinadas, havendo apenas algumas exceções.  

 

Quadro 6 - Principais seções do jornal Fêmea 

 

                                                 
80 Fêmea, Editorial, Ano X, nº 152, jan.-jul. de 2007. p. 2.  

81 Fêmea, Editorial, Ano XIV, nº 173, julho-dezembro de 2012. p. 2. 

Nome da seção Temática Duração 
Nº de vezes que 

apareceu 
Responsável 

Acontece Agenda Do nº 4 ao 149 92 Diversas autoras 

Sou cidadã, conheço 

meus direitos* 

Discussão sobre 

leis 

Do nº 53 ao 

147 
65 

Iáris Ramalho 

Cortês 

Enquanto isso... no 

Congresso Nacional 
Política 

Do nº 79 ao 

149 
53 Diversas autoras 
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*Teve formato inicial na edição nº 27, de maio de 1995, por meio de um artigo da advogada Iáris Ramalho Cortês, 

somente a partir de 1997 a seção é estruturada ganhando um espaço, a página 11.  

 

Não foram em todas as edições que as seções apareceram, houveram edições em que 

certos conteúdos poderiam preencher a maioria das páginas, deixando de fora algumas seções. 

A seção “Entrevista”, por exemplo, apareceu em apenas três edições publicadas em 2003, ela 

ainda ficou sem ser publicada entre 2006 e 2007. Assim, ocorre uma discrepância numérica 

entre a duração da seção e o número de vezes em que apareceu. 

Não será realizada uma análise pormenorizada de todas as seções apresentadas no 

quadro acima, pois considero que algumas delas foram mais relevantes que outras, tendo maior 

impacto na história do jornal (como foi o caso daquelas que possuíam maior relação com as 

questões legais que envolviam os direitos da mulher). Assim sendo, analisarei de forma mais 

detida as seções: a) “Sou cidadã, conheço meus direitos”; b) “Enquanto isso... no Congresso 

Nacional”; c) “Entrevista”; e d) “Mulheres na Política”. 

 

a) “Sou cidadã, conheço meus direitos”: 

 

Esperamos que nossas leitoras aproveitem esta coluna e, mesmo não querendo, nem 

podendo ser um escritório de advocacia, nos dispomos a publicar textos do Guia, para 

maior divulgação de seu conteúdo. Se tiverem algum tema especial que desejam ver 

publicado, podem nos pedir que, dentro do possível, procuraremos atendê-las.82  

 

Essa seção surgiu em junho de 1997, na edição nº 53, com o título “Sou cidadã, 

conheço meus direitos”. Mas, como já sugerido anteriormente, seu esboço ocorreu anos antes, 

com o artigo de Iáris Ramalho Cortês, (que abordava a Lei nº 9.029, de 13/04/95, que proibia 

práticas discriminatórias). 

                                                 
82 Fêmea, Guia dos Direitos da Mulher vem para o Fêmea, Ano VI, nº 53, junho de 1997. p. 10. 

Entrevista 

Entrevista com 

profissionais de 

diversas áreas 

Do nº 102 ao 

178 
34 Diversas autoras 

Mulheres na Política 
Mulheres em cargo 

de comando 

Do nº 81 ao 

147 
24 Diversas autoras 

CFEMEA 
Comemoração dos 

20 anos do Centro 

Do nº 155 ao 

172 
15 Diversas autoras 

Matéria de Capa 
Pauta principal da 

edição 

Do nº 156 ao 

174 
14 Diversas autoras 

Pílulas 

Pequenos textos 

sobre diversos 

temas 

Do nº 155 ao 

172 
13 Diversas autoras 
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Elaborada pela então senadora Benedita Silva, a referida lei foi de grande relevância 

para mulheres trabalhadoras que sofriam com a exigência de atestado de esterilização ou 

gravidez para poderem trabalhar ou permanecer no emprego. Com uma linguagem mais 

abrangente e inexistente de jargões do campo do direito, Cortês resumia os objetivos da lei e 

explicava como poderia ser identificada uma prática discriminatória e de que forma procederia 

na denúncia. A autora ressaltava que para realizar a queixa era necessário a existência da prova 

da discriminação, que poderia ser: uma prova documental ou testemunhal.  

 

A prova documental é feita através de qualquer documento escrito, por exemplo, 

anúncio de emprego onde aparece a discriminação; relação de documentos para 

admissão onde são exigidos atestados de esterilização ou gravidez; encaminhamento 

para operação cirúrgica ou propaganda de controle de natalidade fora do SUS.  

A prova testemunhal é feita pela declaração de uma pessoa, maior e responsável, que 

presenciou qualquer uma das discriminações.83 

 

Com a efetiva estruturação da seção em 1997, e sua ocupação da página 11 do jornal 

(Figura 19), seus artigos estavam direcionados para além das discussões pontuais acerca das 

leis em defesa das mulheres, pois, serviu também para divulgar o livro: “Guia dos direitos das 

mulheres”, elaborado pelo CFEMEA em 1995, a obra possuía um proposta semelhante ao 

escopo da seção. 

 

  

                                                 
83 Fêmea, Discriminar é crime, Ano III, nº 27, maio de 1995. p. 6. 
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Figura 19 - Seção “Sou cidadã, conheço meus direitos”.  
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Cada artigo apresentado mensalmente na seção, era um pequeno resumo extraído das 

páginas do livro, como foi o caso do artigo intitulado “Alimentos – Pensão de Alimentos ou 

Pensão Alimentícia”.84 O fragmento destacava quem estava obrigado a pagar pensão 

alimentícia, bem como os requisitos para solicitá-la e as provas necessárias para consegui-la. 

Em suma, era um passo a passo, com uma linguagem simples de como a mulher deveria 

proceder no requerimento da pensão:  

 

Provas necessárias para requerer a pensão (documentos ou testemunhas): o 

parentesco; nome completo, residência, local de trabalho, profissão e lugar onde 

nasceu; endereço certo do alimento; condições do alimentante para cumprir a 

obrigação; que é o cônjuge ou companheira e que necessita de pensão.85  

 

Sobre os direitos dos filhos receberem pensão alimentícia, o artigo deixava claro, que 

ela deveria ser paga na proporção dos recursos obtidos pelos cônjuges e valeria enquanto os 

filhos fossem menores ou não estivessem estudando em uma universidade. Na ausência de 

condições do responsável, a pensão poderia ser requerida aos parentes mais próximos do menor, 

“na seguinte ordem: 1º) pais; 2º) avós; 3º) irmãos. Nesta mesma ordem, pode ser requerida a 

pensão, quando o pai, mesmo tendo reconhecido a criança, não quer ou não pode pagar a 

pensão”.86 O texto salientava que, após a pensão alimentícia ser decretada pelo juiz, sua falta 

de pagamento ocasionaria na prisão do responsável, pois, ele estaria infringido a lei.  

Esse espaço de elucidação acerca dos direitos da mulher nas áreas civil, penal, 

trabalhista e previdenciária, perdurou até a edição nº 147, de agosto/setembro de 2005, 

momento em que foi encerrada sem explicação prévia.  

A referida seção não passou por grandes reformulações significativas, foram apenas 

três ao longo de sua existência: na edição de dezembro de 1998,87 seu layout consistia em uma 

coloração preto e branco com um texto dividido em duas colunas, no lado superior esquerdo 

tinha uma pequena imagem da capa do Guia dos direitos das mulheres, o nome da seção ficava 

centralizado e logo abaixo dele, estava o título do artigo a ser discutido.  

Toda a seção era margeada por uma linha pontilhada, o que servia como incentivo para 

as leitoras ou ONG que recebesse o exemplar do periódico, recortasse aquela página para 

guardá-la, com o objetivo de conservar, dando perenidade a algo que não é perene, nesse caso, 

                                                 
84 Fêmea, Ano VI, nº 53, junho de 1997. p. 11. 

85 Fêmea, Ano VI, nº 53, junho de 1997. p. 11. Grifo da autora. 

86 Fêmea, Ano VI, nº 53, junho de 1997. p. 11. 

87 Fêmea, Ano VI, nº 71, dezembro de 1998. p. 11. 
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o periódico. Ao se apresentar dessa maneira, a referida seção demonstrava quem era seu 

destinatário (a): um público que em boa medida, não conhece seus direitos. Ao incentivar o 

recorte da página, o Fêmea buscava “instruir” que suas leitoras criassem um repertório para 

militantes e para ignorantes da temática.  

Em 1999, ela passou a ser colorida: título e subtítulo na cor azul escura e a capa do 

Guia na cor violeta.88  A partir de 2001,89 as principais alterações dizem respeito a cor utilizada 

em suas bordas e a alteração na fonte utilizada no seu título. Apesar de ser uma seção fixa, 

houve edições em que ela não esteve vinculada, isso a partir do ano de 2002 foi uma constante. 

Seus artigos não eram assinados, com poucas exceções, a responsável pela seção, Iáris Ramalho 

Cortês, assinava a autoria de alguns dos textos.  

Os principais temas discutidos por ela, versavam sobre o trabalho da mulher (tal 

temática representou 13% dos artigos); violência contra a mulher, 7%; Família, 12%, dentro 

dessa temática estavam as questões de planejamento familiar, divórcio, etc.; Saúde, com 8%; 

Direitos da mulher teve a maior incidência de textos, tendo 44% de textos discutidos na seção, 

uma temática que ia de encontro aos objetivos do CFEMEA e do Fêmea; Previdência 

representou 11% dos textos e Política, 5%.  

A seção “Sou cidadã, e conheço meus direitos”, encerrou na edição nº 147 de agosto-

setembro de 2005, com o texto intitulado “A mulher e o Código Civil”. Pode-se concluir sobre 

essa seção, que ela é o máximo exemplo daquilo que propunha o jornal Fêmea e representou 

seus objetivos de maneira bastante visível, levando para mulheres de classes sociais distintas, 

discussões didáticas sobre seus direitos e a maneira de lutar por eles.  

 

b) “Enquanto isso... no Congresso Nacional”: 

 

Outra seção de grande importância para o Fêmea, era chamada de “Enquanto isso... no 

Congresso Nacional”, veiculada no jornal pela primeira vez na edição nº 79, em agosto de 1999. 

Ela não possuía uma responsável, sendo suas reportagens escritas pela equipe do Fêmea e, em 

certos casos, alguns artigos eram assinados, o espaço dedicado a ela correspondia às páginas 4 

e 5, mas houve algumas edições que foram dedicadas mais páginas. Aquela seção funcionava 

como um boletim informativo acerca dos projetos de lei que tramitavam no Congresso 

Nacional, a formação de bancadas, vetos e pareceres de projetos propostos por parlamentares. 

                                                 
88 Fêmea, Ano VII, nº 79, agosto de 1999. p. 11. 

89 Fêmea, Ano IX, nº 98, março de 2001. p. 11. 
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Figura 20 - Seção “Enquanto isso, no Congresso Nacional”.  
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Os temas com maior recorrência foram: a bancada feminina, tema presente nas edições 

de agosto a dezembro de 1999; votação de projetos direcionados as mulheres, de março a 

outubro de 2001 e de abril a outubro de 2002; violência contra a mulher, de outubro a dezembro 

de 2003. Outras discussões tiveram como cerne o Código Penal, saúde reprodutiva da mulher, 

previdência, direitos sexuais, etc., contudo, com menor incidência.  

Um dos principais objetivos daquela seção era fazer um balanço das atuações da 

bancada feminina no Congresso: seja com relação a aprovação de projetos ou organizando 

audiências públicas com convidadas externas: 

 

A Bancada Feminina organizou, com o apoio do CFEMEA e da Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara, uma audiência pública para discutir os principais aspectos 

relacionados ao tema da violência contra as mulheres. A audiência, embora realizada 

no dia 24 de novembro, serviu para marcar o Dia Internacional pela Não-Violência 

contra a Mulher (25 de novembro).90 

 

A audiência contou com a participação de integrantes do CNDM, professoras 

universitárias e procuradoras, segundo o Fêmea as discussões desenvolvidas foram marcadas 

  

por diferentes enfoques, passando pela discussão dos instrumentos jurídicos e legais 

de combate à violência, o diagnóstico da situação da violência contra mulheres no 

Brasil e no Distrito Federal, as visões da população em geral sobre o assunto e a 

mentalidade dos policiais, as possibilidades de avanço na prevenção e no tratamento 

dos agravos desse tipo de violência, entre outros temas.91 

 

Na edição do Fêmea de fevereiro de 2002, a “Enquanto isso... no Congresso Nacional” 

ocupou em torno de dez páginas, trazendo um levantamento sistemático feito pelo Centro acerca 

das proposições legislativas apresentadas por mulheres e o quantitativo de proposições 

arquivadas ou transformadas em leis. Os principais temas concentraram-se nas áreas de 

Trabalho e Previdência, Direitos Civis, Violência e Saúde. A predominância dessas pautas, 

segundo o Fêmea, foi o resultado das mobilizações dos movimentos de mulheres.  

Com poucas alterações em seu formato, a seção foi publicada entre 1999 e 2006, 

trazendo um balanço das principais proposições discutidas no Congresso Nacional, com uma 

discussão didática, essa seção resumia o cerne das ações tanto do Centro como do Fêmea: 

discutir/explicitar as principais propostas em defesa dos direitos das mulheres e aquelas que 

representavam um retrocesso.  

                                                 
90 Fêmea, ano VII, nº 83, dezembro de 1999. p. 4.  

91 Fêmea, ano VII, nº 83, dezembro de 1999. p. 4.  
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c) “Entrevista”: 

 

“Entrevista” foi uma das poucas seções que acompanhou o encerramento do jornal 

Fêmea. Criada em 2001, na edição nº 102,92 seu layout possuía as cores rosa (para o título da 

seção, das entrevistas e perguntas) e preto (para os textos introdutórios e repostas), 

posteriormente o nome da seção foi colocado no topo da página e as entrevistas (textos e 

perguntas), ficaram dispostas dentro de um retângulo rosa, ainda na página 8.93 Esse formato 

perdurou até a edição de setembro de 2003,94 quando o nome da seção foi colocado em negrito 

dentro de um retângulo e a página ficou margeada na cor rosa claro (como demonstrado nas 

Figuras 21-22, a seguir). A partir daí, ela não teve uma página fixa dentro do jornal, podendo 

ocupar da página 4 a 10, a depender dos demais artigos dispostos no periódico.  

Em 2004, foi feita uma nova alteração, o título foi colocado em negrito e caixa alta, 

sem margens,95 até que em 2008, aquela seção passa pela sua última reformulação: o título da 

entrevista é escrito em branco e colocado dentro de um retângulo laranja (a cor dele dependia 

da cor da capa do jornal Fêmea) do lado esquerdo e uma foto da pessoa entrevistada era 

colocada do lado superior direito.96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

92 Fêmea, Ano IX, nº 102, julho de 2001. p. 8.  

93 Fêmea, Ano X, nº 118, novembro de 2002. p. 8.  

94 Fêmea, Ano XI, nº 128, setembro de 2003. p. 7. 

95 Fêmea, Ano XII, nº 139, novembro-dezembro de 2004. p. 8. 

96 Fêmea, Ano X, nº 155, março-abril-maio de 2008. p. 4. 
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  Figura 21 - Seção “Entrevista” 

Fonte: Fêmea, (sup.): ano IX, nº 102, julho de 2001; (inf.): ano XI, nº 128, setembro de 2003. 
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Fonte: Fêmea, (sup.): ano XII, nº 139, novembro-dezembro de 2004; (inf.): ano XVI, nº 155, 

março-abril-maio de 2008. 

Figura 22 - Seção “Entrevista” 
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Cabe citar que “Entrevista” não foi uma seção contínua, ao longo de sua existência ela 

passou por algumas intermitências, tendo ficado várias edições sem ser publicada e sem uma 

explicação para sua ausência. O Quadro 7 demonstra quais eram as pessoas e o seu lugar de 

pertencimento, que o Fêmea trazia para falar em suas páginas: 

 

Quadro 7 - Relação de entrevistadas (os) pelo Fêmea 

 

                                                 
97 Coordenadora da União de Mulheres de São Paulo. 

98 Consultora Técnica da Unidade de Prevenção da Coordenação de DST/Aids.  

99 Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Contag (Confederação dos Trabalhadores na 

Agricultura). 

100 Articulação de Mulheres Brasileiras.  

101 Foi também coordenador do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional.  

102 Projeto realizado pela Fundação Joaquim Nabuco, Casa da Mulher do Nordeste e Centro das Mulheres do Cabo.  

103 Cidade – Centro de Assessoria e Estudos Urbanos.  

104 Grupo de Informacciónen Reproduccion Elegida.  

Nome Profissão 
Cargo/Participação em 

movimentos sociais 

Nº de 

entrevistas 

concedidas 

Luiza Erundina Assistente social Dep. PSB – SP 2 

Marisa Fernandes Historiadora Coletivo de Feministas Lésbicas 2 

Sueli Carneiro Filósofa  Coord. Geledés 1 

Maria Amélia de A. Teles Jornalista Coord. UMSP97 1 

Kátia Souto Não especificado Consultora Técn.98 1 

Raimunda C. de Mascena Não especificado Coord. CNMTR99 – Contag 1 

Elcylene Leocadio Médica sanitarista Ministério da Saúde 1 

Sílvia Camurça Não especificado Secretária da AMB100 1 

Francisco Menezes Não especificado Dir. Programas Ibase101 1 

José Antônio Moroni Não especificado 
Dir. Relações institucionais 

Abong 
1 

Carmen Campos Advogada Assessora THEMIS 1 

Graça Ohana Não especificado Coord. Téc. Dieese 1 

Cristina Buarque Cientista política 
Coord. Projeto Mulher e 

Política102 
1 

Angela Gomes Socióloga Assessora Org. Cidade103 1 

Laura Tavares Economista Não especificado 1 

María Luiza Sánchez Não especificado Diretora GIRE104 1 

Dulce Xavier Não especificado Católicas pelo direito de decidir 1 

Gilda Cabral Administradora CFEMEA 1 

Iáris Ramalho Cortês Advogada CFEMEA 1 

Jurema Werneck Médica Coord. ONG Criola 1 

Lúcia Xavier Não especificado Representante Criola – RJ 1 

Janete Pietá Não especificado Dep. PT – SP 1 

Jacira Vieira de Melo Cineasta Dir. Instituto Patrícia Galvão 1 
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Aquela seção foi inaugurada com a entrevista de Raimunda Celestina de Mascena, 

Coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Contag 

(Confederação dos Trabalhadores na Agricultura). Segundo Mascena, a situação da mulher 

trabalhadora rural inspirava cuidados, “apesar das mulheres estarem se organizando dentro dos 

movimentos, eu não diria que estamos numa situação muito boa em função do processo, criado 

historicamente pela humanidade, que resulta na submissão das mulheres aos homens”.111
  

No meio rural a situação se agravava, 

 

as mulheres não têm o seu próprio salário, até hoje não são reconhecidas como 

trabalhadora rural. Ela lava, passa, cozinha, cuida dos filhos, cuida dos mais velhos e 

isso não é reconhecido como trabalho. Dizem que as mulheres fazem isso por amor 

ou culpa do destino.112  

 

Para Carolina B. de Castilho e Silva S. Schneider, nas atividades agrícolas, o trabalho 

familiar é pautado pela desigualdade de gênero, pois o homem é privilegiado enquanto marido, 

chefe de família e dono da propriedade.113  

 

                                                 
105 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM).  

106 Movimento Negro Unificado, foi também Ministra da Igualdade Racial.  

107 Articulação de Mulheres Brasileiras.  

108 Articulação de Mulheres Negras Brasileiras.  

109 Organização de mulheres negras na Paraíba.  

110 Universidade Livre Feminista – UFL.  

111 Fêmea, Ano IX, nº 102, julho de 2001. p. 8.  

112 Fêmea, Ano IX, nº 102, julho de 2001. p. 8.  

113 SILVA, Carolina Braz de C; SCHNEIDER, Sergio. Gênero, trabalho rural e pluriatividade. In: SCOTT, Parry; 

CORDEIRO, Rosineide; MENEZES, Marilda (org.). Gênero e geração em contextos rurais. Ilha de Santa 

Catarina: Editora Mulheres, 2010. p. 187. 

Taciana Gouveia Não especificado Educadora SOS CORPO 1 

Sônia Malheiros Não especificado Subsecretária SPM105 1 

Carmen Foro Não especificado Marcha das Margaridas 1 

Luiza Barros Não especificado Uma das fundadoras do MNU106 1 

Schuma Schumaher Pedagoga Representante AMB107 1 

Domingas de P. M. Caldas Educadora Educadora popular 1 

Cleusa A. da Silva Não especificado Coord. AMNB108 1 

Maria Paiva Lins Não especificado Mov. Passe Livre 1 

Jean Wyllys Não especificado Dep. Psol 1 

Luana Basílio Não especificado Representante Bamidelê109 1 

Priscilla Brito Não especificado Secretaria Executiva ULF110 1 
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As mulheres devem cuidar da casa e das atividades de reprodução familiar, ou seja, 

cultivo de horta e ervas medicinais, pequenas criações, assim como a atividade 

leiteira. Os homens devem cuidar das atividades produtivas, ou seja, voltadas para o 

mercado, enquanto consideram que as mulheres apenas “ajudam”, o que reflete a 

desvalorização do trabalho feminino pela sociedade, já que as tarefas domésticas não 

geram renda monetária.114 

 

Em certos casos, as mulheres trabalhadoras rurais desempenham a maior parte do 

trabalho, mas não possuem remuneração, reconhecimento, não participam das tomadas de 

decisões e nem de sindicatos ou assembleias. Tais atividades ficam sob responsabilidade dos 

homens, a divisão e discriminação entre os gêneros relegam a eles a organização do trabalho e 

a gestão da propriedade, e a elas, à reprodução da família.   

Silva e Schneider consideram que o trabalho da mulher é superior aos dos homens, 

“pois elas atuam na lavoura, apesar das suas atividades domésticas, nas quais raramente 

recebem auxílio masculino”.115 No entanto, como já destacado, o trabalho dos filhos e maridos 

é mais valorizado do que o das filhas e esposas, já que seria responsabilidade dos homens prover 

o sustento da família, dispensando as mulheres daquela obrigação, pois o trabalho que elas 

realizam na propriedade é considerada uma ajuda, concepção que reforça as “formas 

tradicionais de organização das famílias e a dependência em relação aos homens (pai, marido 

ou filho)”.116 

Essa explícita divisão do trabalho no campo ocasiona, segundo Parry Scott e Rosineide 

Meira Cordeiro, a polarização e hierarquização do mundo rural.117 Para os autores, os homens 

seguem possuindo muitos privilégios e as mulheres muitas restrições, “o acesso a mais recursos 

continua com os homens, mas há um incremento em acesso a fontes de recurso provenientes de 

poderes externos118 que permite às mulheres uma ascensão na sua autonomia”.119 

                                                 
114 SILVA, Carolina Braz de C; SCHNEIDER, Sergio. Op. cit., p. 187. 

115 Idem, ibidem, p. 188. 

116 Idem, ibidem, p. 190.  

117 PARRY, Scott; CORDEIRO, Rosineide Meira. Mulheres no campo: polarização de gênero e sinais de ascensão. 

In: VENTURI, Gustavo; GODINHO, Tatau (org.). Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e 

privado: uma década de mudanças na opinião pública. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo: Edições Sesc 

SP, 2013. p. 133. 

118 Os autores se referem aos programas do governo federal: Bolsa Família e Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (Pronaf). A esse respeito, ver HERNÁNDEZ, Carmem Osorio. Reconhecimento e 

autonomia: o impacto do Pronaf-Mulher para as mulheres agricultoras. In: SCOTT, Parry; CORDEIRO, 

Rosineide; MENEZES, Marilda (org.). Gênero e geração em contextos rurais. Ilha de Santa Catarina: Editora 

Mulheres, 2010. p. 95-119. 

119 PARRY Scott; CORDEIRO, Rosineide Meira. Op. cit., p. 135. 
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Para Mascena, a discriminação de gênero ocorrida no trabalho, pode se alterar a partir 

da maior participação das mulheres nos movimentos sindicais, 

 

o nosso anseio é que a gente possa democratizar cada vez mais a gestão dentro do 

movimento sindical com a participação das mulheres. Porque nós não acreditamos 

num projeto de sociedade no qual as mulheres não participam. Não é possível uma 

alternativa diferente de país quando mais da metade das pessoas são oprimidas.  

Nós acreditamos na igualdade e no conjunto das diferenças. Somos chamados um 

movimento misto porque aceitamos o desafio de questionar nossas próprias estruturas 

e construir uma sociedade onde mulheres e homens possam conviver, uma sociedade 

onde as relações não sejam tão desiguais como vêm sendo até hoje.120 

 

Paulatinamente, as barreiras que diferenciam os trabalhos desenvolvidos por homens 

e mulheres estão sendo derrubadas, acarretando dessa forma um aumento no número de 

mulheres que desempenham as mesmas atividades que os homens. Contudo, “este fato não 

revoga os preconceitos seculares quanto à inferioridade da mulher, o que dá lugar a forte 

desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho”.121  

A desvalorização do trabalho das mulheres se estende para além do salário, homens e 

mulheres podem realizar os mesmos serviços, no entanto, explicitamente o salário delas tende 

a ser inferior. Elas são preteridas em promoções, mesmo possuindo uma melhor qualificação 

profissional e detrimento do tempo de experiência; suas necessidades fisiológicas são 

desconsideradas; estão expostas a condições de trabalho com maior insalubridade e o fato de 

serem casadas ou estarem gestantes é um fator preponderante na hora das contratações.  

A seção “Entrevista”, mostrou-se uma seção plural, trazendo a opinião de 

coordenadoras sindicais, médicas, advogadas, professoras e parlamentares. Para a leitora 

daquela seção, estava a sua disposição discussões acerca dos direitos das trabalhadoras rurais, 

do Programa Fome Zero, questões envolvendo previdência, orçamento, educação, saúde, 

violência, igualdade racial, mulher e política, etc. A esse respeito, cabe citar a entrevista 

vinculada na edição de julho-agosto-setembro de 2010. 

Intitulada de “A política do dia-a-dia, transformando a vida das mulheres”,122 o Fêmea 

perguntou a três mulheres: Taciana Gouveia, educadora feminista do SOS Corpo – Instituto 

Feminista para a Democracia; Eliane Cantanhêde, colunista da Folha de São Paulo e Rejane 

                                                 
120 Fêmea, Entrevista: trabalhadora rurais: conquistando desafios. Ano IX, nº 102, julho de 2001. p. 8. 

121 SINGER, Paul. O feminismo do feminismo. In: ______; BRANT, Vinícius Caldeira (org.). São Paulo: o povo 

em movimento. Petrópolis: Editora Vozes, 1980. p. 129. 

122 Fêmea, Entrevista: A política do dia-a-dia, transformando a vida das mulheres. Ano XIII, nº 156, 

julho/agosto/setembro de 2010. p. 9-11. 
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Pitanga, candidata à deputada distrital, sobre a importância da política na vida das mulheres e 

como ela transforma o seu cotidiano.  

Para Gouveia, a ação política do feminismo e dos movimentos de mulheres vem 

alterando profundamente a vida das mulheres, já que suas reivindicações são colocadas 

enquanto questões públicas. Dessa forma, para ela, o feminismo é um projeto político de 

sociedade que projeta outro futuro para as mulheres, sendo um  

 

elemento fundamental que não pode ser ocultado, disfarçado ou minimizado em 

períodos eleitorais. A política que muda a vida das mulheres é a política feminista, 

construída desde sempre em confronto direto e explícito a todas as formas de 

dominação, opressão e exploração de gênero, classe, raça e orientação sexual. É uma 

política de esquerda no sentido mais completo dessa palavra.123 

  

Já Cantanhêde, compreende que a política movimenta o mundo, movendo ao mesmo 

tempo o “mundo das mulheres”. Desta maneira, “o Senado, a Câmara dos Deputados e as 

Assembleias Legislativas são decisivos para mudar a vida das pessoas e a vida das mulheres, 

em particular”.124 Com um posicionamento semelhante ao de Cantanhêde, Pitanga também 

considera que a política muda a vida das mulheres, sendo dessa forma, relevante “abrir espaços 

e dar visibilidade à atuação das mulheres, mostrando para a sociedade que, com competência, 

coragem e responsabilidade podemos exercer o poder em todas as esferas”.125 

Com posicionamentos parecidos, as três entrevistadas acreditam que a política possui 

a habilidade de alterar o “mundo da mulher”, isso porque a presença das mulheres naquelas 

casas legislativas representa a criação de canais que ouviriam as vozes femininas, suas 

reivindicações, anseios e necessidades, já que a melhor representante política de uma mulher, 

teoricamente, seria outra mulher. Assim, pensar dessa maneira levaria a outra argumentação 

baseada na concepção de que a participação das mulheres na política representaria uma cisão 

com a chamada política tradicional feita pelos homens.  

Segundo Luana Simões Pinheiro, uma presença maior das mulheres na política 

acarretaria “à (re)construção de um espaço mais honesto e ético, características 

estereotipicamente atribuídas a elas. [...] a maior presença feminina na política institucional 

                                                 
123 Fêmea, Entrevista: A política do dia-a-dia, transformando a vida das mulheres. Ano XIII, nº 156, 

julho/agosto/setembro de 2010. p. 9.  

124 Fêmea, Entrevista: A política do dia-a-dia, transformando a vida das mulheres. Ano XIII, nº 156, 

julho/agosto/setembro de 2010. p. 10. 

125 Fêmea, Entrevista: A política do dia-a-dia, transformando a vida das mulheres. Ano XIII, nº 156, 

julho/agosto/setembro de 2010. p. 11. 



146 

  

levaria à inclusão, na agenda política, de temas até então negligenciados”.126 Cabe considerar, 

que não há nada que garanta tais ações, essas conclusões partem da premissa de que as mulheres 

praticam uma política que não visa seus próprios interesses: 

 

a partir desta lógica, naturaliza-se um fenômeno que, na verdade, é socialmente 

construído. É fato, como mostram os dados, que as mulheres concentram sua atuação 

em áreas específicas, relacionadas ao atendimento à população mais vulnerável e aos 

papeis que tradicionalmente exerceram no mundo privado. Isso não significa, porém, 

que nascem com uma vocação para essas áreas ou que estejam, naturalmente, em um 

patamar superior de moralidade e ética em relação aos seus companheiros homens.127  

 

No âmbito político, os jogos de poder são norteados por relações de força, de 

estratégias e de acordos, dessa forma, as ações das parlamentares nessa esfera esbarram com a 

preocupação masculina em preservar sua posição de comando que se encontra ameaçada pelas 

mulheres que lutam em busca de igualdade. O campo político presume que seus agentes 

disputem posições que ofereçam mais prestígios diante de seus pares, essas posições 

tradicionalmente foram ocupadas por homens. Ocupá-las é de grande importância para as 

mulheres, pois acarreta o acúmulo de capital político, “a ampliação de seu reconhecimento tanto 

interna quanto externamente ao Parlamento e, consequentemente, permite a entrada em outros 

espaços ou posições que até então estavam fechados às parlamentares”.128 

A seção “Entrevista”, foi uma das mais duradouras do Fêmea, tendo 13 (treze) anos 

de existência, nem todos os exemplares do jornal contaram com sua presença, houve edições 

inteiras em que ela não esteve presente. Abordando diversas temáticas de interesse das 

mulheres, assim como outras secções, ela foi encerrada 2014, encontrando seu fim ao mesmo 

tempo em que aquele periódico deixava de ser publicado permanentemente.  

 

d) “Mulheres na Política/Mulheres no Poder/Legislação Local/Poder Local”: 

 

Com um número expressivo de edições, “Mulheres na Política”, foi publicada entre as 

edições nº 81, de outubro de 1999 e nº 147, de agosto-setembro de 2005, localizada entre as 

páginas 6 e 10. Essa seção possuiu quatro nomes distintos ao longo de sua existência: 

                                                 
126 PINHEIRO, Luana Simões. Vozes femininas na política: uma análise sobre mulheres parlamentares no pós-

Constituinte. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2007.  p. 20. 

127 Idem, ibidem, p. 21. 

128 Idem, ibidem, p. 47-48. 
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inicialmente “Mulheres na Política”; em abril de 2001, passa a se chamar “Mulheres no Poder”; 

em agosto de 2003, “Legislação Local”; e, em abril de 2005, “Poder Local”.  

O artigo que inaugurou aquela seção ficou sob responsabilidade da Presidente do 

Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo, Maria Aparecida de Laia, intitulado 

de “Vozes essenciais na política: a participação da mulher”, (como demonstra a Figura 23).  

 

 

  

Figura 23 - Seção “Mulheres na Política” 
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Laia discutiu acerca do “abismo” que separa a participação igualitária entre homens e 

mulheres na esfera política, para autora, as mulheres saíram do anonimato e conquistaram novos 

espaços, despontando como uma relevante força no que se refere às questões políticas.  

A esse respeito, Collin sugere que “las mujeres siempre quedan apartadas de las 

instancias de decisión del nuevo régime, incluso – se diría, de buena gana, que sobre todo – 

cuando éste se pretende democrático”.129 Para a autora, “la sociedade siempre há sido mixta, 

aunque esta misxtura sea assimétrica, y no ex realista separar a las mujeres como si 

constituyesen um mundo aparte”.130 

Para minguar aquele “abismo”, Laia destaca que é preciso  

 

lutar para transformar essa situação em situação de igualdade, justiça e de não 

discriminação. O progresso do país, do Estado, dos Municípios depende do progresso 

da mulher. Cremos que a força da democracia e a riqueza da sociedade civil está 

baseada na participação cotidiana das mulheres afirmando que os Direitos Humanos 

são direitos das mulheres e os Direitos das Mulheres são Direitos Humanos. 131 

 

A discussão de Laia concorda com as reflexões propostas por Stuart Mill, que, muito 

embora tenha escrito seu texto no século XIX, traz importantes questões. Para o autor, 

 

o princípio que regula as relações sociais existentes entre os sexos – a subordinação 

legal de um sexo a outro – está errado em si mesmo, e, portanto, é um dos principais 

obstáculos para o desenvolvimento humano; tal subordinação deveria ser substituída 

por princípio de igualdade perfeita, sem qualquer poder ou privilégio para um lado e 

incapacidade para o outro.132 

 

Laia encerra seu artigo destacando que a mulher, ao lutar pelo seu direito de espaço na 

política, atesta  

 

a certeza da necessidade de uma firme vontade para por fim à desigualdade de gênero 

que possa remover os obstáculos que ainda impedem a igualdade entre homens e 

mulheres, negros e brancos. Essa participação na política é um pré-requisito para a 

democracia e por isso quero lembrar a veterana americana da causa feminista Bela 

Abzug que dizia: “Os pássaros tem as árvores. Os peixes têm os mares e nós as 

mulheres precisamos de nosso próprio lugar”.133 

 

                                                 
129 COLLIN, Françoise. Op. cit., p. 114. 

130 Idem, ibidem, p. 115.   

131 Fêmea, Ano VII, nº 81, outubro de 1999. p. 7.  

132 MILL, Stuart. A sujeição das mulheres. Tradução de Debóra Ginza, São Paulo: Editora Escala, 2006. p. 15. 

133 Fêmea, Ano VII, nº 81, outubro de 1999. p. 7. 
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Inicialmente aquela seção publicava artigos relacionados a temáticas da política, 

saúde, violência, etc. A partir de julho de 2002, a referida seção, ainda com o nome de 

“Mulheres no Poder”, altera o seu conteúdo: 

 

Nossa intenção foi reservar espaço no Jornal Fêmea para a divulgação de iniciativas 

locais que merecem ser conhecidas e discutidas em todo o país. Temos cumprido este 

objetivo graças à colaboração de parceir@s, especialistas, parlamentares e lideranças 

do movimento feminista e de mulheres. Entretanto, devido à importância da proposta, 

sentimos a necessidade de revigorar esta página. Este é um meio de mantermos a 

comunicação e o intercâmbio de informações entre lideranças políticas e feministas 

de milhares de municípios que compõem o Brasil. 

A partir desta edição, iremos publicar notícias sobre Projetos e Leis aprovadas em 

âmbitos municipal e estadual.134 

 

Em agosto de 2003, “Mulheres no Poder” alterou seu nome para “Legislação Local” 

(Figura 24).  

 

 

  

                                                 
134 Fêmea, Ano X, nº 114, julho de 2002. p. 10.  

Figura 24 - Seção “Legislação Local” 
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Nessa edição foi apresentado um levantamento de leis municipais aprovadas entre os 

anos de 1999 e 2001. O Fêmea considerou aqueles aparatos legais como sendo iniciativas 

“inovadoras e positivas na busca de igualdade de gênero, no combate à discriminação e 

violência contra as mulheres e na criação de políticas públicas locais que possuam uma 

perspectiva de gênero”.135  

  

                                                 
135 Fêmea, Ano XI, nº 127, agosto de 2003. p. 10. 

Figura 25 - Seção “Poder Local” 
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Em 2005, na edição de abril, “Legislação Local” passou a se denominar 

definitivamente de “Poder Local” (Figura 25), essa constante troca de nomes não era explicada 

pelo Fêmea. As edições se encerravam com a seção possuindo um nome, para na edição 

seguinte ele ser alterado.  

Essa seção, não trouxe apenas a relação de leis aprovadas nos municípios e estados, 

pois, em certas edições, a página era preenchida com artigos ou reportagens com variadas 

temáticas. Temas relacionados, com saúde, violência, participação da mulher na política, 

mulheres e agricultara familiar, gênero e raça, tiveram presença constante na página ocupada 

por aquela seção. Assim como outras secções do Fêmea, ela teve seu fim sem prévio aviso.  

  

“Leitoras”: 

 

Por ser um jornal que pautava sua atuação no Congresso Nacional e nas possíveis 

articulações decorrentes daquele ambiente e, diferente de boa parte de outros veículos de 

informação, o Fêmea não abria espaço para suas leitoras e leitores. No entanto, a exceção 

ocorreu na edição de nº 100, de maio de 2001, quando deputadas e integrantes dos movimentos 

de mulheres tiveram suas opiniões a respeito jornal publicadas. Abaixo, trago alguns desses 

relatos que, na verdade, são pequenos depoimentos que narram como cada uma delas 

conheceram o trabalho do Fêmea.  

Deputada Iara Bernardi: 

 

Conheço o Fêmea desde quando exercia o mandato de vereadora na cidade de 

Sorocaba-SP. O jornal é de fundamental importância. É uma ‘ferramenta de trabalho’, 

uma vez que nos oferece importantes elementos e informações precisas da atividade 

no Congresso e das demandas do movimento de mulheres. O Fêmea subsidiou minhas 

atividades principalmente na elaboração de proposições e inciativas durante o ano 

eleitoral.136  

 

Schuma Schumaher / Redeh: 

  

O jornal nos permite estar em dia com o que acontece no cenário político, 

especialmente no Congresso Nacional, acompanhar a movimentação dos grupos de 

mulheres e, sobretudo, é fonte de consulta sobre projetos de lei. Utilizo o Fêmea 

quando necessito de dados sobre projetos em andamento, legislação, e atuação política 

de Deputad@as e Senador@s.137 

 

                                                 
136 Fêmea, Leitor@s e parceir@s do Fêmea, Ano IX, nº 100, maio de 2001. p. 3. 

137 Fêmea, Leitor@s e parceir@s do Fêmea, Ano IX, nº 100, maio de 2001. p. 3. 
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Graça Araújo – Movimento de Mulheres Articuladas da Amazônia (MAMA): 

 

A gente mora numa região bem isolada. Quanto à informação, são poucos os jornais 

e boletins que circulam por aqui. O que eu acho legal no Fêmea é que o jornal é muito 

amplo: tem lançamento de livros, notícias estaduais, discussão de temas polêmicos... 

Por ser tão abrangente, o MAMA sempre está reproduzindo notícias que saíram no 

Fêmea.138  

 

Por ter sido uma edição comemorativa, que celebrava as 100 (cem) edições publicadas 

do Fêmea, críticas e sugestões ficaram de fora dos relatos, ocorrendo somente frases de 

agradecimentos e elogios pelo trabalho desempenhado pelo periódico. O fato do jornal, ao 

longo de sua existência, não ter publicado cartas de suas leitoras impediu que diversas 

informações acerca da maneira como seu público o concebia, o interpretava e a forma pela qual 

o Fêmea as “influenciava” ficassem com acesso dificultado.  

Abrir um espaço, o menor que seja, para que seu leitor emita uma determinada opinião, 

significa dar oportunidade para que ele torne público o conhecimento que foi adquirido a partir 

da leitura do jornal. Apesar de ser uma edição comemorativa, de certa forma o Fêmea errou em 

não trazer os depoimentos de mulheres leitoras que não pertencem aos movimentos sociais, 

houve um favorecimento do discurso das mulheres atuantes dentro da luta feminista.  

O Fêmea construiu um efetivo espaço de atuação política em parceria com o 

movimento de mulheres e os movimentos feministas, a partir do seu trabalho desempenhado no 

Congresso Nacional. Não era apenas para os movimentos sociais que o referido periódico 

fornecia subsídios, ele também mantinha uma relação próxima com as parlamentares, elas eram 

consideradas um relevante público devido ao seu trabalho. A proximidade buscava difundir as 

propostas/reivindicações feministas e fundamentar o trabalho delas na apresentação de emendas 

em defesa das mulheres. Agindo assim, como um mediador entre o movimento de mulheres e 

o poder legislativo nacional. “Tal mediação tem sido feita diante de um planejamento 

institucional que traz como elementos a disseminação das informações e a construção de 

conhecimentos sobre temas de interesse do próprio movimento”.139 

Embora direcionado a todos (as) os (as) parlamentares federais, buscando informar e 

dar visibilidade as lutas feministas, de acordo com Elizabeth Cardoso, o Fêmea atingiu 

 

grupos extremamente diversificados em relação aos objetivos e temáticas, formas de 

organização e localização geográfica: grupos de mulheres negras, lésbicas, lideranças 

                                                 
138 Fêmea, Leitor@s e parceir@s do Fêmea, Ano IX, nº 100, maio de 2001. p. 3.  

139 DULTRA, Eneida Vinhaes; MORI, Natalia (org.). Incidência Política do CFEMEA – dinâmicas e reflexões. 

Brasília: CFEMEA: Fundação Ford, 2010. p. 7. 
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vinculadas ao trabalho de comunidades, a sindicatos e centrais sindicais, a partidos 

políticos, a universidades públicas e privadas; e grupos profissionais discriminados, 

como o das empregadas domésticas e das trabalhadoras rurais”.140 

 

Essa diversificação de entidades que recebiam as edições do Fêmea possibilitou que, 

cada vez mais, informações sobre as demandas legislativas e as discussões feitas no âmbito do 

Congresso Nacional concernentes às mulheres, fossem democratizadas, atingindo desta forma 

um maior público.  

O Fêmea foi o periódico feminista de maior duração e circulação no Brasil (1992-

2014). Ele abrangeu uma extensa gama de temáticas da agenda dos movimentos feministas. Ele 

também proporcionou que grupos distintos com relação a objetivos e temáticas, formados por: 

lésbicas, sindicatos e centrais sindicais, universidades, partidos políticos, grupos de empregadas 

domésticas, mulheres negras, ficassem informadas sobre as tramitações legislativas que 

ocorriam no centro político do país.  

Sobre aquelas últimas, cabe salientar que o Fêmea também estava atento ao debate 

acerca das relações étnico-raciais, o periódico estava ciente que ele não era lido apenas por um 

feminismo. Tal questão começa a ser abordada em suas páginas a partir de um pequeno artigo: 

“As implicações da esterilização sobre a população negra”, de autoria da Dep. Benedita da Silva 

(PT-RJ). Nele, a parlamentar enfatizou que não se deve ignorar que,  

 

O racismo é o mecanismo mais eficiente de produção de desigualdades sociais e de 

exclusão política, econômica e social. É por isso que não podemos afirmar que o 

controle de natalidade praticado hoje no Brasil, através da esterilização cirúrgica visa 

impedir apenas o crescimento da população pobre, sem levar em conta que essa 

população pobre é majoritariamente composta por negros. Do mesmo modo que a 

presença do negro como componente majoritário da população pobre é decorrência 

do racismo, responsável por gerar as condições de pobreza do negro no Brasil.141  

 

As questões étnico-raciais voltariam a ser abordadas pelo jornal dois anos depois, em 

1994; a partir desse ano, o Fêmea abriu um espaço em sua página (8 a 11, a depender da edição), 

para o Geledés – Instituto da Mulher Negra. O objetivo era manter uma coluna fixa denominada 

“Mulher Negra e Pequim 95 – da informação à Ação”, ela funcionaria até a 4ª Conferência 

Mundial sobre a Mulher – Ação para a Igualdade, o Desenvolvimento e a Paz – Pequim ’95. 

Seu primeiro artigo, “A mulher negra na década “, ao contrário de seus sucessores não foi 

assinado.  

                                                 
140 CARDOSO, Elizabeth. Imprensa Feminista Brasileira Pós-1974. Estudos Feministas, Florianópolis, 12 (N.E): 

264, setembro-dezembro/2004. p. 49. 

141 Fêmea, Ano I, nº 3, outubro de 1992. p. 2.  
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Ele inicia mencionando as ações desenvolvidas por governos e movimentos com 

relação às mulheres, em decorrência da declaração do Ano Internacional da Mulher pela ONU, 

ocorrida anos antes.  

 

Entretanto talvez seja o momento de avaliarmos para quais mulheres estas ações foram 

dirigidas. Seguramente não foram para as mulheres negras que apesar de se 

constituírem na metade da população feminina do País, continuam vivendo à margem 

das conquistas do movimento de mulheres.142 

 

O excerto seguinte sugere implicitamente que as pautas defendidas pelas feministas 

brancas não abarcavam as mulheres negras: 

 

apesar de ao longo dos anos o movimento feminista vir denunciando as violações 

contra as mulheres e, de defender em seus princípios o conceito de multiplicidade das 

diferenças, sempre encontrou dificuldades em incorporar o racismo em suas bandeiras 

de luta, deixando de considera-lo como fator agravante da situação de discriminação 

de grande parcela das mulheres, causador inclusive das desigualdades sociais entre 

mulheres negras e brancas e que vem, historicamente, dificultando a unidade do 

movimento.143   

 

Pensar tal relação entre as bandeiras defendidas por feministas brancas e negras é se 

aproximar das discussões que envolvem o conceito de interseccionalidade. Tal conceito foi 

esboçado pela intelectual afro-estadunidense Kimberlé Crenshaw, todavia, seu significado já 

vinha rondando há certo tempo os movimentos sociais que lutavam contra a desigualdade 

social, racismo, sexismo, colonialismo, etc. Para Patricia Hill Collins e Sirma Bilge, 

 

 o trabalho de Crenshaw é vital, mas discordamos da visão de que a 

interseccionalidade começou a partir do momento em que foi nomeada. A escolha 

desse ponto de origem específico apaga o período anterior, quando houve uma forte 

sinergia entre a investigação crítica da interseccionalidade e a práxis crítica, e facilita 

a reformulação da interseccionalidade como apenas mais um campo acadêmico. 144 

 

Segundo Carla Akotirene, o significado de interseccionalidade é analítico e foi 

pensado “por feministas negras cujas experiências e reinvindicações intelectuais eram 

inobservadas tanto pelo feminismo branco quanto pelo movimento antirracista, a rigor, focado 

nos homens negros”. Continuando com a definição de interseccionalidade esboçada por 

Akotirene, a autora sinaliza que tal conceito “permite-nos enxergar a colisão das estruturas, a 

                                                 
142 Fêmea, Ano III, nº 22, dezembro de 1994. p. 8.  

143 Fêmea, Ano III, nº 22, dezembro de 1994. p. 8.  

144 COLLINS, Patricia Hill; BILGE, Sirma. Interseccionalidade. Tradução de Rane Souza. 1. ed. São Paulo: 

Boitempo, 2002. s/n. 
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interação simultânea das avenidas identitárias, além do fracasso do feminismo em contemplar 

mulheres negras, já que reproduz o racismo”.145  

Interseccionalidade demarcaria ainda, segundo a referida autora,  

 

o paradigma teórico e metodológico da tradição feminista negra, promovendo 

intervenções política e letramentos jurídicos sobre quais condições estruturais o 

racismo, sexismo e violência correlatas se sobrepõem, discriminam e criam encargos 

singulares às mulheres negras. […] é o padrão colonial moderno o responsável pela 

promoção dos racismos e sexismos institucionais contra identidades produzidas 

durante a interação das estruturas, que seguem atravessando os expedientes do Direito 

moderno, discriminadas à dignidade humana e às leis antidiscriminação.146 

 

Assim como outros movimentos sociais com objetivos mais progressistas que 

ocorreram no Brasil, o movimento feminista não conseguiu se distanciar de uma concepção 

eurocêntrica, que igualizavam as mulheres, não levando em consideração sua diversidade. 

Como resultado disso, segundo Sueli Carneiro, “as vozes silenciadas e os corpos estigmatizados 

de mulheres vítimas de outras formas de opressão além do sexismo, continuaram no silêncio e 

na invisibilidade”.147 

Dessa forma, para que ocorra o reconhecimento das diferentes mulheres que integram 

e atuam no movimento, seria necessário um “enegrecimento” do feminismo. “Enegrecendo o 

feminismo”, de acordo Carneiro, foi uma expressão utilizada pelas feministas negras, “para 

designar a trajetória das mulheres negras no interior do movimento feminista brasileiro”.148 

Assim, as desigualdades de gênero são politizadas e as mulheres se tornam sujeitos políticos, 

que organizadas em grupos e a partir de seu lugar social possuem distintas e inúmeras 

concepções de luta. Ou seja,  

 

grupos de mulheres indígenas e grupo de mulheres negras, por exemplo, possuem 

demandas específicas que, essencialmente, não podem ser tratadas, exclusivamente, 

sob a rubrica da questão de gênero se esta não levar em conta as especificidades que 

definem o ser mulher neste e naquele caso. Essas óticas particulares vêm exigindo, 

paulatinamente, práticas igualmente diversas que ampliem a concepção e o 

protagonismo feminista na sociedade brasileira, salvaguardando as especificidades.149 

 

As considerações de Carneiro vão de encontro com o debate desenvolvido no artigo 

do Geledés no Fêmea, a discriminação racial ao atingir um grande contingente de mulheres, 

                                                 
145 AKOTIRENE, Carla. Interseccionalidade. São Paulo: Sueli Carneiro: Pólen, 2019. p. 14. 

146 Idem, ibidem, p. 35. 

147 CARNEIRO, Sueli. Mulheres em movimento. ESTUDOS AVANÇADOS 17 (49), 2003. p. 118. 

148 Idem, ibidem, p. 118.  

149 Idem, ibidem, p. 119.  
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assim como o sexismo, acaba se tornando uma variável que auxilia na compreensão do processo 

de exclusão no qual a mulher negra é vítima. Para tanto,  

 

sexismo e racismo têm que ser tratados conjuntamente na sociedade brasileira, tanto 

para a definição de políticas para a eliminação de discriminações sociais como para a 

própria redefinição do conceito de democracia.  

[...] 

Apesar de estarmos consideradas o “must do verão” no movimento feminista, e da 

questão racial estar sendo, lenta e gradualmente reconhecida, pelo movimento, só 

nossa efetiva mobilização será capaz de garantir que as reivindicações das mulheres 

brasileiras […] tenha cor.150  

 

Outro artigo que se insere em tal debate, foi de autoria de Matilde Ribeiro, uma 

integrante da equipe técnica do SOF – Sempreviva Organização Feminista e militante dos 

movimentos negro, feminista e de mulheres negras. Intitulado “Brancas e negras: semelhantes, 

porém diferentes”, a autora chama atenção para construção social que envolveu a identidade de 

gênero, classe e raça e que de certa forma enquadrou certos grupos a partir de estereótipos: 

mulher frágil, homem dominador.  

De acordo Ribeiro,  

 

nas estruturas de poder, status, salários e oportunidades, os segmentos se inserem 

numa ordem hierárquica incontestável: Homem branco, mulher branca, homem negro, 

mulher negra. Desta forma o estereótipo de fragilidade não se aplica. Desde a 

escravidão, a mulher negra esteve associada ao trabalho para a subsistência própria e 

a de seu gruo familiar, e a chefe de família mais frequentemente do que a branca.151 

 

Essa ausência de fragilidade e outras características vistas como inerentes às mulheres 

e que faltam na mulher negra, de acordo com Collins é uma das três dimensões que englobam 

a opressão que as afro-americanas sofrem, “as imagens de controle surgidas na era da 

escravidão e ainda hoje aplicadas às mulheres negras atestam a dimensão ideológica da 

opressão das estadunidenses negras”. Para a autora, nos Estados Unidos, as ideologias racista e 

sexista, “permeiam a estrutura social a tal ponto que se tornam hegemônicas, ou seja, são vistas 

como naturais, normais e inevitáveis. Nesse contexto, certa qualidades supostamente 

relacionadas às mulheres negras são usadas para justificar sua opressão”. 152 

                                                 
150 Fêmea, Ano III, nº 22, dezembro de 1994. p. 8. 

151 Fêmea, Ano III, nº 24, fevereiro de 1995. p. 11.  

152 COLLINS, Patricia Hill. Pensamento feminista negro: conhecimento, consciência e a política do 

empoderamento Tradução de Jamille Pinheiro Dias. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2019. p. 35.  
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Se para os negros, determinadas características visuais são usadas pelos brancos 

enquanto qualificadores e fundamentadores de estereótipos racistas, para as mulheres negras, 

sua situação se torna ambígua:  

  

é rejeitada pela cor, enquanto muitas vezes, especialmente a multa, é vista como 

disponível e sedutora, atribuindo-lhe o “ser quente” e “boa de cama”, entretanto 

desprovida de desejo próprio, feita para servir o outro; desde menina raramente é a 

escolhida para brincar, dançar, namorar ou casar.153   

 

Ribeiro conclui seu artigo destacando as alterações positivistas que tal situação vem 

sofrendo, apesar de ser um passo de cada vez, as mulheres estão se tornando mais presentes na 

vida pública, no mercado de trabalho, o que de certo modo, lhes conferem mais autonomia e 

liberdade. Todavia, a autora aponta que as mulheres e sobretudo as mulheres negras, não 

possuem as mesmas oportunidades na sociedade. 

 

Sendo assim, alguns princípios devem ser assinalados e postos em prática, na 

perspectiva de mudança social para os chamados setores excluídos (mulheres, negros 

e negras, entre outros): a consideração dos indivíduos como sujeitos de sua própria 

história, a busca de garantia de auto-determinação, a conquista de auto-estima e 

valorização pessoal.154  

 

A participação do Geledés no Fêmea perdurou de 1994-1995, o que não significa que 

suas integrantes não tenham voltado a escrever para o periódico posteriormente. Apesar do 

debate sobre a questão racial ter tido pouca presença nas páginas do Fêmea, quando o periódico 

abria espaço para ele, nomes como Sueli Carneiro, Jurema Werneck, Lucia Xavier, entre outras, 

ficavam responsáveis por conduzir as discussões. Aquelas são algumas dos principais nomes 

do feminismo negro brasileiro, além de serem atuantes no movimento de mulheres negras. A 

participação delas foi recorrente no jornal, seja escrevendo artigos ou concedendo entrevistas 

sobre a referida temática.  

A presença do debate envolvendo questões étnico-raciais, apareceu no Fêmea de 

maneira bastante tímida e em edições espaçadas: seja debatendo brevemente a questão da 

violência contra a mulher negra; discutindo em um box os projetos relativos a questão racial 

(Fêmea, Ano V, nº 36, janeiro de 1996, p. 5); mencionando a realização de um seminário de 

Mulheres Negras (Fêmea, Ano V, nº 46 novembro de 1996, p. 3) ou ainda, em comemoração 

ao 20 de novembro (Fêmea, Ano VI, nº 58, novembro de 1997, p. 10).  

                                                 
153 Fêmea, Ano III, nº 24, fevereiro de 1995. p. 11.  

154 Fêmea, Ano III, nº 24, fevereiro de 1995. p. 11.  
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Em artigo publicado em outubro de 2004, o Fêmea considerou que a violência racial 

também era uma forma de violência contra a mulher. O objetivo era discutir sobre a temática e 

abrir o leque para além dos conceitos já consolidados de violência física e sexual, devendo 

considerar também a violência patrimonial, moral e simbólica. Algumas das principais críticas 

do texto consistiam na ausência de dados e indicadores sobre programas governamentais 

direcionados as pautas de gênero e raça, ausência de estatísticas sobre a participação de 

afrodescendentes nas eleições municipais. Essa ausência de indicadores foi considerada como 

uma forma de violação dos direitos humanos. Sobre a violência contra a mulher, o texto 

ressaltou que 

 

As feministas sempre denunciaram a violência contra as mulheres como uma 

decorrência do patriarcado. A isso, acrescentemos outro sistema ideológico, político 

e econômico, tão perverso quanto o patriarcalismo e que também fundou a construção 

da sociedade brasileira: o racismo. Desta forma, a violência racista também se 

configura como uma relação de poder, qual seja, a dominação d@s br@ancas sobre 

@s negr@s. Diante disso, será possível pensarmos na violência contra as mulheres 

sem considerar a violência racista?155 

 

A violência do racismo sobre a mulher negra não permanece apenas nas agressões 

físicas, psicológicas ou patrimoniais, mas também sob a forma do turismo sexual, herdado do 

escravismo colonial brasileiro. Grande parte das mulheres envolvidas no turismo sexual “são 

negras e 60% dessas mulheres têm entre 13 e 16 anos”.156 Nesse sentido, a ausência do fator 

racial no debate sobre violência contra mulher, invisibiliza as particularidades das mulheres 

negras, perpetuando desigualdades e discriminações. Cabe ressaltar que, embora, tal discussão 

seja de grande relevância, ela parece ter sido inserida nessa edição apenas para preencher uma 

lacuna, ficando retida em uma página do Fêmea, a temática envolvendo violência racial não 

teve presença significativa nas edições seguintes do periódico. 

Foi somente no ano de 2005, que o Fêmea se posicionou de forma ativa no debate 

racial e na luta contra o racismo, contudo, tal posicionamento ocupou três pequenas colunas, 

distribuídas entre o formulário de doação e um box horizontal no rodapé, contendo o endereço 

o CFEMEA. Com um título (Raça na agenda do CFEMEA), centralizado, em caixa baixa, o 

texto de “autoria” da redação do Fêmea, ressaltava o compromisso afirmado pelo Centro na 

luta antirracista, com também sua participação em articulações que visavam combater o 

racismo.  

                                                 
155 Fêmea, Ano XII, nº 138, outubro de 2004. p. 10.  

156 Fêmea, Ano XII, nº 138, outubro de 2004. p. 10. 
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Nas áreas de atuação do CFEMEA, o recorte de raça tem aparecido constantemente 

nas discussões. Na temática do trabalho, por exemplo, principalmente na discussão do 

trabalho e emprego doméstico, as questões de gênero e raciais estão presentes. A 

grande maioria das empregadas domésticas são mulheres negras o que demonstra a 

importância dos debates estarem atentos para a realidade dessas mulheres. No âmbito 

das análises de política e poder, o Centro tem colocado o questionamento sobre a 

necessidade da democratização desses espaços levando em consideração tanto gênero 

como raça/etnia.157  

 

O texto afirmou ainda, que o CFEMEA vinha abordando internamente, discussões 

relacionadas as questões envolvendo desigualdade racial. Seus intuito principal era inserir 

aquele debate nas distintas áreas de atuação: orçamento, política, trabalho, violência e saúde. 

Em sua conclusão, o Fêmea outra vez ressalta seu compromisso em incorporar as reivindicações 

das mulheres negras em sua agenda, e de fato, tais discussões se tornam mais presentes nos 

anos finais do periódico.  

Como foi possível perceber, as discussões presentes nas páginas do Fêmea abarcavam 

um leque diverso de temáticas. Sua publicação encerrou-se em 2014. Segundo o editorial da 

edição nº 178, de dezembro daquele ano, assinado por Guacira César de Oliveira: 

 

a partir de 2015, nós do CFEMEA, decidimos orientar a nossa organização à 

sustentabilidade do ativismo. Estamos concluindo um ciclo de atuação (de 25 anos!) 

e abrindo outro. Neste sentido, lhe oferecemos esta que é a última edição do Jornal 

FÊMEA. Última, porque o novo ciclo vai demandar outra comunicação, com mais   

intercomunicação, interação. O foco da ação do CFEMEA, daqui por diante, vai estar 

nas ativistas e não mais no Estado a partir de 2015 o CFEMEA orientaria sua 

organização para a “sustentabilidade do ativismo”. Pois, o contexto da sociedade 

brasileira (no final de 2014) estava passando por uma ofensiva conservadora em 

massa, ocorrendo o crescimento vertiginoso de todo tipo de violência, racismo, 

LGBTfobia, e outros retrocessos que demandavam um resgate “da dimensão política 

do autocuidado e do cuidado entre ativistas”.158  

 

Foi buscando novos horizontes de militância que o Fêmea se despediu de seus leitores 

(as), encerrando-se em dezembro de 2014, procurando dar “espaço a outras plataformas mais 

interativas e dinâmicas, seguindo a tendência dos diversos blogs feministas já existentes no 

país”.159 Naquele ano, o CFEMEA e o Fêmea se retiraram do Congresso Nacional, deixando 

de realizar o trabalho diário de acompanhamento e monitoramento das atividades desenvolvidas 

na principal casa legislativa do país.  

                                                 
157 Fêmea, Ano XIII, nº 141, fevereiro de 2005. p. 12.  

158 Fêmea. Editorial, Ano XV, nº 178, dezembro de 2014. p. 2. 

159 FREITAS, Viviane Gonçalves. De qual Feminismo estamos falando? Desconstrução e reconstruções das 

mulheres, via imprensa feministas brasileira, nas décadas de 1970 a 2010. 2017. 198 f. Tese (Doutorado em Ciência 

Política) – Programa de Pós-graduação em Ciência Política da Universidade de Brasília, Universidade de Brasília, 

2017.  p. 115. Grifo da autora.  
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O novo norte adotado pelo Centro, visava fortalecer os movimentos de mulheres, 

concomitante, focaliza no cuidado com as ativistas, o que demandaria uma maior interlocução, 

a fim de possibilitar diálogos mais amplos e ações mais coordenadas. O CFEMEA se “retira” 

do Estado, representado na sua atenção e presença no palácio Nereu Ramos, e direciona seus 

trabalhos para o ativismo e as ativistas, alguns dos principais elementos capazes de realizar 

transformações sociais. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

O FÊMEA E AS LEGISLAÇÕES EM DEFESA DA MULHER VÍTIMA DE 

VIOLÊNCIA 

 

 

No presente capítulo discutirei a forma em que a temática da violência contra a mulher 

era apresentada nas páginas do Fêmea, que, por sua vez, atuava como um interlocutor entre 

parlamentares, organizações de mulheres e movimentos feministas, trabalhando em prol da 

criação de leis mais amplas em defesa da mulher, sobretudo, da mulher vítima das diversas 

formas de violência.  

No entanto, antes de fazer tais abordagens, discorro sobre uma relevante estratégia de 

ação que fez parte dos trabalhos do CFEMEA e de seu periódico: o advocacy. Essa forma de 

atuação já foi debatida anteriormente neste trabalho, e está presente desde a criação do Centro, 

sendo um de seus eixos metodológicos. Assim sendo, pretendo aprofundar as discussões em 

torno daquela temática, destacando que o advocacy atua em defesa dos direitos dos cidadãos e 

cidadãs, buscando alterar a forma como são estabelecidas as relações entre eles (as) e os (as) 

parlamentares, ao mesmo tempo em que estabelece níveis igualitários de oportunidades e de 

direitos.  

Igualdade de direitos entre homens e mulheres, com legislações que não as 

discriminem, estava na pauta de trabalho do CFEMEA e do Fêmea. Sendo este reconhecido 

nacionalmente enquanto uma organização de advocacy, pelo seu trabalho desenvolvido em 

defesa de um grupo historicamente excluído: as mulheres.  

Por fim, encerro este capítulo abordando a temática da violência nas páginas do 

Fêmea. Contudo, antes de adentrar em tal temática, foi debatido brevemente acerca do conceito 

de violência e seus diversos e distintos significados.  

Mais do que trazer eventos explícitos de violência contra a mulher em suas 

reportagens, apesar de ter feito isso em algumas edições, o Fêmea debatia especialmente a 

forma como as legislações vigentes afetavam as mulheres que recorriam a elas. Como será 

demonstrado, o Fêmea atuou fortemente na esfera da crítica ao Código Penal de 1940, que ainda 
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está em vigor, em sua concepção, seus artigos eram retrógrados, discriminantes e incompatíveis 

com os avanços sociais e direitos conquistados pelas mulheres.  

Assim, ele defendia sua alteração e a criação de leis mais eficazes de proteção as 

vítimas de violência. Para o Fêmea, além das alterações no Código Penal, era premente a 

criação de uma lei específica para prevenir e coibir os casos de violência contra a mulher. Para 

alcançar tal objetivo, foi formado o Consórcio de ONGs, em um trabalho conjunto, elas 

esboçaram um anteprojeto que foi utilizado como subsídio para a criação da Lei 11.340/06, 

mais conhecida como Lei Maria da Penha.  

 

3.1)     A defesa de direitos a partir do advocacy  

 

O termo advocacy está relacionado com a defesa de direitos dos cidadãos e cidadãs, 

através de ações desenvolvidas coletivamente. Seu significado passou por uma série de 

transformações com o decorrer do tempo; política e poder são termos que continuaram 

presentes nas diversas definições de advocacy.  

O advocacy surge como fruto do papel desempenhado pelas organizações sociais 

cíveis, nos quais estão inclusos os movimentos de mulheres, de defesa de interesses e de 

mobilização social. A promoção de defesa pode ser entendida como um processo que visa 

mudar e transformar socialmente as relações, tornando mais democráticas as “relações de poder 

e assegurando uma participação maior dos segmentos historicamente excluídos nos processos 

de tomada de decisões, de maneira a tornar suas vidas mais saudáveis, seguras e produtivas”. 

Advocacy implica ainda em “desenvolver capacidades de ampliar a base social do movimento 

(fortalecendo a massa crítica) e [gerando] alianças com outros espaços, movimentos, agendas 

de transformação”.1  

Segundo Marlene Libardoni, aquele termo é de origem latina, significa “ajudar alguém 

em necessidade”: 

 

em inglês, provém do verbo tod advocate. Mas como advocacia e advogar, em 

português, referem-se fundamentalmente a atividades de natureza legal ou jurídica, 

preferimos traduzir advocacy como defender e argumentar em favor de uma causa, 

uma demanda ou uma posição. Isso porque advocacy tem um significado mais amplo, 

denotando iniciativas de incidência ou pressão política, de promoção e defesa de uma 

causa e/ou interesse, e de articulações mobilizadas por organizações da sociedade civil 

                                                 
1 LIBARDONI, Marlene. Fundamentos teóricos e visão estratégica da Advocacy. Disponível em:  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/11936/11202. Acesso em: 29 jul. 2020. Paginação irregular. 
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com o objetivo de dar maior visibilidade a determinadas temáticas ou questões no 

debate público e influenciar políticas visando à transformação da sociedade.2 

 

A referida autora destaca que as organizações de advocacy, podem contribuir para a 

“configuração da estrutura de oportunidades e criar as condições para que sua política seja mais 

efetiva. A criação de novos espaços de participação e as mudanças constitucionais de Leis e de 

políticas públicas promovidas pela ação das organizações da sociedade civil”.3 Esse termo não 

é estanque, pois, à medida em que os distintos grupos sociais se envolvem em ações visando à 

incidência política, novas definições de advocacy são constituídas.  

Dessa forma, Libardoni compreende o advocacy como sendo  

 

a capacidade de argumentar e incidir politicamente visando a transformações político-

institucionais no público social e no público político (sociedade civil-Estado), a partir 

de conteúdos e propostas específicas das agendas feministas. [...] 

Quando falamos de advocacy, falamos de política e processos de transformação, de 

valores e crenças, consciência e conhecimento. Falamos sobre influenciar o poder em 

questões e problemas que concernem aos cidadãos, sobretudo àqueles marginalizados 

e excluídos dos processos políticos. Falamos de construção de organizações fortes e 

democráticas, de fortalecer a sociedade civil em sua ação de controle social e 

responsabilização de agentes institucionais. Falamos sobre democratizar as relações 

de poder e ampliar a participação dos segmentos historicamente excluídos nos 

processos de tomada de decisões, de maneira a promover uma nova visão de sociedade 

e um mundo onde as relações sejam mais equitativas.4 

 

Advocacy pode ser definido ainda, como sendo o esforço realizado (organizado) por 

cidadãos e cidadãs (na maioria das vezes agindo em grupos), que buscam influenciar as políticas 

públicas, a partir de um trabalho de persuasão de instituições financeiras, do Estado, autoridades 

e diversos outros atores sociais. Sobre o trabalho de advocacy, Jean M. da Silva, destaca que 

ele “engloba diversas atividades realizadas com o intuito de obter acesso e influência sobre 

decisores de assuntos importantes para determinado grupo ou para a sociedade em geral”. A 

estratégia utilizada por esses grupos é a participação cidadã, isto é, uma forma, de agir em 

conjunto “com as eleições, fóruns abertos, conselhos, entre outros espaços, de a sociedade civil 

apresentar suas agendas e impactar políticas, participando de forma democrática no debate de 

assuntos que afetam suas vidas diretamente”.5 

                                                 
2 LIBARDONI, Marlene. Op. cit. Paginação irregular. Grifos da autora.  

3 Idem, ibidem. Paginação Irregular. 

4 Idem, ibidem. Paginação irregular. 

5 SILVA, Jean Michel da. O advocacy como estratégia de defesa de direitos humanos das infâncias e 

juventudes. 2017. 220 f. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos) – Escola de Educação e Humanidades da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2017.  p. 114.  
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Nas democracias representativas há um grande risco de que grupos minoritários 

sofram com o silêncio, com a falta de representação ou ainda, com a recusa no atendimento de 

suas reivindicações. Para que isso não ocorra, o advocacy assume um caráter representativo, e 

segundo Nadia Urbinati, passa a ser caracterizado por dois componentes: “ligação ‘apaixonada’ 

do representante com a causa dos eleitores e a relativa autonomia de juízo do representante”.6 

Como resultado, pode ocorrer o fomento de interesses diversos, de atores políticos distintos que 

nem sempre comungam das mesmas reivindicações, mas que buscam tomar decisões externas 

aos interesses partidários. 

Desse modo, o advocacy exemplifica o caráter representativo da democracia a partir 

não só da relação entre eleitores (as) e eleitos (as), mas também do compromisso implícito 

firmado entre ambos. O fato desses acordos nem sempre serem cumpridos, demonstra que ele 

não precisa ser verdadeiro em sua totalidade, sendo necessário, contudo, que ele seja coerente 

com princípios de igualdade política.  

Para Urbinati “é enganoso opor advocacy a deliberação (como se os compromissos 

apaixonados impedissem os debatedores de estar abertos a mudar de ideia e negociar suas 

reivindicações em resposta a argumentos de outros)”.7 Deve-se ficar evidente que advocacy 

“não é partidarismo cego; espera-se que os advocates sejam defensores apaixonados e 

inteligentes. O advocate que fosse exclusivamente partidário não seria advocate”.8 No entanto, 

seus adeptos possuem claramente uma parcialidade no que se refere a defesa de suas pautas e 

consequentemente de seus grupos, o que não significa se distanciar do princípio da igualdade 

(política) que ronda o advocacy. 

A implementação do advocacy, bem como as estratégias utilizadas para colocá-lo em 

prática estabelecem um contato próximo com redes sociais, que aproximam os distintos grupos 

da sociedade civil. A sociedade é composta por três delas, todas com grande importância na 

incidência de advocacy e das políticas públicas que dele resultam: redes sociais, coletivos em 

rede e redes de movimentos sociais.9 A primeira rede se refere às comunidades que reivindicam 

uma mesma causa, são constituídas por grupos que possuem objetivos semelhantes, seus 

integrantes, segundo Ilse Scherer-Warren, são os fios da rede: 

                                                 
6 URBINATI, Nadia. Representação como advocacy: um estudo sobre deliberação democrática. Política & 

Sociedade. Volume 9 – Nº 16 – abril de 2010. p. 77. 

7 Idem, ibidem, p. 82. 

8 Idem ibidem, p. 82-83.  

9 SCHERER-WARREN, Ilse. Redes da sociedade civil: advocacy e incidências possíveis. In: MARTINHO, Cássio 

et al. Vida em rede: conexões, relacionamentos e caminhos para uma nova sociedade. Barueri, SP: Instituto C&A, 

2011. p. 65. 
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tradicionalmente, temos as redes de parentesco, redes de amizade, redes comunitárias 

variadas (religiosas, recreativas, associativo civil, etc.), com elos espacialmente 

próximos e com maior visibilidade interpessoal e permanência temporal. Na 

contemporaneidade, tornaram-se populares as redes sociais virtuais da internet, 

encurtando a distância espacial entre os elos, porém tornando-se mais efêmeras.10 
 

Hodiernamente, com o avanço das mídias digitais, as redes sociais (virtuais) ao 

divulgar informações, comunicação e ações desenvolvidas pelas redes socais, se tornaram uma 

importante aliada dessas últimas. Os coletivos em rede se referem as articulações e parcerias 

firmadas entre as organizações, em certos casos, ao atingirem seu alvo, o acordo pode ser 

desfeito até que uma situação repentina exija uma nova união. Esses coletivos podem se 

transformar em “segmentos ou subsegmentos (nós) de uma rede mais ampla de um movimento 

social propriamente dito, que, por sua vez, é uma rede de redes”. Como exemplo, Scherer-

Warren, cita o movimento feminista. Nas palavras da autora, são coletivos em rede, os sites 

online das ONGs feministas, “os fóruns presenciais de mulheres, os grupos de reflexão 

feminista, as associações civis feministas, etc., os quais conectam militantes feministas e 

simpatizantes”.11 

Por último, existem as redes de movimentos sociais, ela é mais complexa que as 

anteriores, pois, transcendem as relações entre organizações, indivíduos e atores coletivos. 12 

Em seu interior existem três dimensões: a) identidade de movimento, que são as identificações 

culturais, sociais e éticas, que lutam em defesa de uma causa comum; b) campos de conflito, 

que são também espaços de resistência aos mecanismo que discriminam, dominam ou exclui; 

c) transformações sociais, nada mais é que a elaboração de propostas e estratégias que visam 

superar as situações não desejadas.13 

Scherer-Warren discute ainda acerca de outros “níveis estratégicos” que permeiam as 

redes e os processos de incidência política: organizativo das bases, nível mobilizatório, nível 

movimentalista e articulatório ou de mediação. O nível organizativo abrange as entidades 

locais, como por exemplo, as ONGs, movimentos comunitários, entidades do terceiro setor, 

associações, etc. No nível da mobilização é colocado em prática estratégias traçadas 

anteriormente, que buscam dar visibilidade e reconhecimento a determinadas reivindicações, 

seja através de campanhas, protestos, passeatas ou marchas. O nível movimentalista se refere 

aos atores coletivos que “através de sua articulação em redes, constroem uma identidade ou 

                                                 
10 SCHERER-WARREN, Ilse. Op. cit., p. 66. 

11 Idem, ibidem, p. 66.  Grifo da autora.  

12 Idem, ibidem, p. 66-67.  

13 Para uma discussão mais aprofundada desses campos, ver SCHERER-WARREN, Ilse. Op. cit., p. 66-67. 
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identificação comum em torno de uma questão social que demanda transformações sociais e 

enfrentam os conflitos sociais inerentes à sua causa”.14 

O último nível possui uma maior proximidade com a prática de advocacy, nele estão 

incluídos fóruns e redes interorganizacionais. Nesse nível,  

 

constroem-se a identificação política coletiva, a solidariedade, a demanda por direitos 

(ou advocacy) e os projetos, as ações e definição de rumos políticos (as incidências) 

para as respectivas sub-redes. Também é um espaço para debate das políticas 

nacionais prioritárias para os movimentos.15 

 

As discussões desenvolvidas nesse nível visam uma formação educativa e um posterior 

retorno do público-alvo das organizações. Por exemplo, no caso do Fêmea, o jornal além de 

servir como instrumento de informação, servia também para instruir suas leitoras acerca dos 

seus direitos, sobretudo, quando se leva em consideração que algumas de suas seções estavam 

direcionadas a ensinar as mulheres como recorrer de forma legal em prol de alguma 

reivindicação: seja pagamento de pensão alimentícia, a maneira de como solicitar o divórcio ou 

arrolar testemunhas em um processo, etc.  

Como citado anteriormente, advocacy se refere as ações de defesa ou argumentação 

em prol de uma causa de um determinado grupo social ou da coletividade, buscando efetivar e 

fomentar os direitos humanos estimulando entidades e organizações da sociedade. São através 

das redes que tais objetivos se tornam demandas materiais (por exemplo: não considerar a 

violência contra a mulher de maneira isolada, mas com vistas a superar os principais 

mecanismos que a desencadeia); culturais (analisar os casos de violência contra a mulher dentro 

de seus contextos); política (considerar a mulher que sofre violência enquanto cidadã que 

necessita de proteção e acompanhamento do Estado); por último, existe a rede jurídica (nela, a 

mulher em situação de violência não deve ser avaliada apenas a partir de sua situação, mas deve 

ser compreendida enquanto sujeito na qual novas políticas de direitos devem ser 

direcionadas).16  

As demandas materiais devem ser as primeiras a serem colocadas na ordem do dia dos 

movimentos sociais, pois, suas reivindicações na maioria dos casos buscam novos mecanismos 

jurídicos e respostas sobre as deficiências dos aparatos legais do Estado e sua ineficiência em 

                                                 
14 SCHERER-WARREN, Ilse. Op. cit., p. 68.  

15 Idem, ibidem, p. 68.  

16 De acordo com Scherer-Warren, as principais demandas são: de natureza material, cultural ou simbólica, política 

e jurídica. A autora simplifica sua colocação em prática utilizando exemplos de crianças e adolescentes em situação 

de abandono. Ver SCHERER-WARREN, Ilse. Op. cit., p. 68. 
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incluir seguimentos historicamente marginalizados nas políticas públicas. A busca de respostas 

concretas, segundo Scherer-Warren, “requer a negociação direta com o Estado e os governos, 

o movimento se caracteriza, neste momento, por seu perfil reivindicativo e de negociação 

política com o Estado, enfrentando o desafio de pressionar sem se deixar cooptar”.17 

Essa aproximação com instituições estatais aproxima as estratégias de advocacy 

diretamente com o poder, pois, para que as práticas de advocacy obtenha êxito é indispensável 

“conhecer o funcionamento do processo político, a forma como é feito o trabalho de promoção 

e defesa dos direitos, quem tem acesso ao poder e à influência, a quem é negado esse poder (e 

porquê) para desenvolver estratégias mais condizentes e efetivas para com a realidade”.18 O que 

é essencial na consolidação dos diversos grupos sociais que se envolvem naquela prática e 

formam coalizões a favor de objetivos comuns.  

Por fim, cabe ressaltar que advocacy é uma atividade fundamental à democracia e 

integra de forma inerente os diversos direitos básicos da Constituição brasileira de 1988, 

estando presente principalmente no Art. 5º, nos incisos de IV e IX, que versam acerca da 

liberdade de expressão; XVI e XVII, liberdade de reunião e associação; XXXIII, direito à 

informação e XXXIV, direito de petição. 

  

3.2)     Violência: “breve” conceituação  

 

Diversos motivos podem ser utilizados como gatilhos para desencadear um ato 

violento: racismo, sexismo, questões políticas, religiosas e econômicas, familiares, etc. 

Segundo Lédio Rosa de Andrade, a violência é uma ação intra-humana, mas se exerce, também, 

“contra outros animais e contra a própria natureza. [...] Os mecanismo estatais chamados de 

segurança [...] não conseguem conter a violência e, bem ao contrário, praticam-na com 

desenvoltura”.19 O autor sugere, ainda, que, a violência humana é praticada no interior de um 

“universo de simbologias”, onde na maioria das vezes, está associada a “fatores como crenças 

(míticas, religiosas e ideológicas), bandeiras, hinos, ideologias, uniformes, pistolas, fuzis, 

tanques, alta tecnologia”.20 

                                                 
17 SCHERER-WARREN, Ilse. Op. cit., p. 70.  

18 SILVA, Jean Michel da. Op. cit., p. 115. 

19 ANDRADE, Lédio Rosa de. Violência: psicanálise, direito e cultura. Campinas, SP: Millennium Editora, 2007. 

p. XI.  

20 Idem, ibidem, p. XIV.  
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Como aqueles fatores estão associados ao mundo cultural humano, a violência é 

considerada como um ato exclusivamente humano. Assim, a violência que resulta na agressão 

(independente da forma), buscaria ter como resultado “a aniquilação ou destruição do outro”.21 

Conceituando o termo violência, Andrade o entende como: 

 

toda e qualquer ação e/ou omissão (agressão) capaz de alterar as condições normais 

do momento de um organismo, produzindo-lhe o que normalmente constituiria uma 

sensação desagradável. 

Alterar as condições normais, porque sem isto o organismo se manteria no estado em 

que se encontrava. 

Sensação desagradável, pois consequência da ação e/ou omissão, sendo um resultado 

não desejado e com capacidade de incomodar.22 

 

O autor sugere uma diferenciação ente violência e agressão: a violência é o resultado 

da agressão, esta é concebida enquanto ação que visa causar dano, “seja psíquico ou corporal”, 

a outrem. Assim sendo, agressão “refere-se ao meio utilizado; e a violência, à soma do meio 

utilizado e de suas consequências, permeadas pelos fatores psíquicos envolvidos”.23 A violência 

pode ser utilizada ainda com o objetivo de salvar a vida, como exemplo, Andrade cita exames 

médicos que resultam em traumas nos pacientes: 

 

com base em conceitos culturais, pode-se dizer que se trata de uma violência boa, 

benéfica, ou, então, defini-la com qualquer outro adjetivo, ou até dar-lhe outro nome, 

o que não a desqualifica como violência, pois se trata de uma ação causadora de 

consternação e muito dano à pessoa, podendo destruí-la, ainda que executada sob a 

justificativa de altruísmo.24 

 

Segundo Robert Muchembled, a palavra violência surgiu no século XIII, sendo uma 

derivação “do latim vis, designando ‘força’ ou ‘vigor’, caracteriza um ser humano de caráter 

irascível e brutal. Define também uma relação de força que visa submeter ou constranger o 

outro”.25 Nos anos posteriores, àquela palavra passou a ter certa ambiguidade quando colocada 

em prática, sendo considerada legítima ou ilegítima a depender do contexto: 

 

Nos séculos seguintes, a civilização ocidental concedeu-lhe um lugar fundamental, 

fosse para denunciar vivamente os seus excessos, e declarando-a ilegítima ao recordar 

que a lei divina proíbe matar outro homem, ou para lhe dar um papel positivo eminente 

                                                 
21 ANDRADE, Lédio Rosa de. Op. cit., p. 4.  

22 Idem, ibidem, p. 5.  

23 Idem ibidem, p. 6. 

24 Idem, ibidem, p. 9.  

25 MUCHEMBLED, Robert. Uma história da violência: do final da Idade Média aos nosso dias. Tradução de 

Luís Felipe Sarmento. Lisboa: Edições Almedina, 2014. p. 17.  
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e caracterizá-la como legítima, para validar a ação do cavaleiro, o qual verte o seu 

sangue para defender a viúva ou o órfão, ou tornar lícitas as guerras justas conduzidas 

pelos reis cristãos contra infiéis, desordeiros e inimigos do príncipe.26  

 

Muchembled cita dois conjuntos em que a violência se enquadra: o normal e o 

patológico. No primeiro, “figuram aqueles que se exprimem no jogo ou visam assegurar a 

conservação da existência por medo, por frustração, inveja ou ciúme, mas também, com um 

dose de patologia, por desejo de vingança ou perda de esperança”. O segundo 

 

inclui a violência compensatória “em indivíduos atingidos pela impotência”, o 

sadismo, a sede de sangue ‘arcaica’ produtora de ebriedade criminosa. [...] o homem 

é o único primata capaz de matar e torturar membros da sua espécie sem nenhuma 

razão, por puro prazer. Os nossos semelhantes podem “gostar de ser violentos e de se 

massacrar”.27  

 

Já para Yves Michaud, violência pode ser definida como o “fato de agir sobre alguém 

ou de fazê-lo agir contra a sua vontade empregando a força ou a intimidação”. Para o autor, o 

ato da violência está relacionado com atos e ações: “a violência se opõe à paz, à ordem que ela 

perturba ou questiona. [...] ela é a força brutal ou desabrida que desrespeita as regras e passa da 

medida”.28 

Ainda sobre a etimologia do termo, violência deriva do latim “violentia”, que significa 

“violência, caráter violento ou bravo, força. O verbo violare significa tratar com violência, 

profanar, transgredir. Tais termos devem ser referidos a vis, que quer dizer força, vigor, 

potência, violência, emprego de força física”.29 Dessa forma,  

 

A violência é, antes de tudo, uma questão de agressões e de maus-tratos. Por isso a 

consideramos evidente: ela deixa marcas. No entanto essa força assume sua 

qualificação de violência em função de normas definidas que variam muito. Desse 

ponto de vista, podem haver quase tantas formas de violência quantas forem as 

espécies de normas. [...] a violência é primeiro um dano físico mas também se refere 

a normas (no caso, aqui, as da integridade da pessoa humana), e quando a norma 

muda, não há mais violência. O que ocorre nos casos do esporte, da cirurgia e do 

emprego da violência legítima a serviço da lei.30  

 

Para Hannah Arendt, o século XX se tornou “um século de guerras e revoluções” e, 

consequentemente, um século de violência. De acordo com a teórica, violência é diferente de 

                                                 
26 MUCHEMBLED, Robert. Op. cit., p. 17.  

27 Idem, ibidem, p. 20.  

28 MICHAUD, Yves. A violência. Tradução de L. Garcia. São Paulo: Editora Ática, 1989. p. 7.  

29 Idem, ibidem, p. 8. Grifo do autor.  

30 Idem, ibidem, p. 9-10.  
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“poder”, “força” e “vigor”. Contudo, tais palavras, apesar de simples, servem para “indicar os 

meios em função dos quais o homem domina o homem; são tomados por sinônimos porque têm 

a mesma função”.31 A autora faz uma descrição dos significados implícitos que tais termos 

possuem e afirma que violência “distingue-se por seu caráter instrumental”: 

 

Fenomenologicamente, ela está próxima do vigor, posto que os implementos da 

violência, como todas as outras ferramentas, são planejados e usados com o propósito 

de multiplicar o vigor natural até que, em seu último estágio de desenvolvimento, 

possam substituí-lo. 32 

 

Arendt defende que apenas falar que “poder” e “violência” não são a mesma coisa é 

insuficiente: “poder e violência são opostos; onde um domina absolutamente, o outro está 

ausente. A violência aparece onde o poder está em risco, mas, deixada a seu próprio curso, ela 

conduz à desaparição do poder”.33 Assim, a violência passa a ser uma “resposta” a perda de 

poder e o ato violento seria uma maneira de tentar recuperá-lo com o uso da força.  

Para Marilena Chauí, violência “é tudo que age usando a força para ir contra a natureza 

própria de alguma coisa ou de alguém (é desnaturar); é um ato que usa a força para ir contra a 

espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém”. Como exemplos, a autora cita alguns atos 

considerados violentos: “estuprar, deflorar, deturpar, torturar, devassar, brutalizar, constranger, 

coagir” .34 Segundo Chauí, como a violência é um “abandono dos limites ou das fronteiras” 

impostas pela sociedade, pode-se falar ainda em violência da natureza. No qual o termo natural 

está relacionado com os desastres naturais: tempestades, furacões, terremotos, etc.35  

Outras formas de violência também foram consideradas por Chauí, Andrade, Slavoj 

Zizek e Pierre Bourdieu. Para a primeira, têm-se: 

 

Violência de uma dor (quando insuportável), de uma paixão (quando mescla de vida 

e morte, vazio e plenitude), de um crime (quando desfigura alguém, quando trai a 

confiança em uma relação, quando destrói o outro fisicamente ou psiquicamente ou 

moralmente), do poder (quando age pela força das armas ou pela força persuasiva da 

mentira).36  

 

                                                 
31 ARENDT, Hannah. Sobre a violência. Tradução de André Duarte. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. p. 

36.  

32 Idem, ibidem, p. 37.  

33 Idem, ibidem, p. 44.  

34 CHAUÍ, Marilena. Simulacro e poder. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2006. p. 118.  

35 Idem, ibidem, p. 119. 

36 Idem, ibidem, p. 119.  
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 Para Andrade, diversos atos violentos são relacionáveis com a violência 

institucionalizada (a praticada pelo Estado) e a violência interpessoal. O Estado possui uma 

estreita relação com a violência: “esta pode ser adjetivada como legítima, nos casos legalmente 

previstos; ou como ilegítima, nas demais hipóteses. Mas a violência existe como fato concreto 

nas relações estatizadas”. Já a violência interpessoal é praticada externamente as instituições, é 

a violência ocorrida entre pessoas que não possui relação com as instituições estatais. É a 

“violência direcionada ao outro. No amor e no ódio, ela está sempre presente. [...] Há violências 

específicas, direcionadas à mulher, à criança, ao jovem e ao estrangeiro”.37  

De acordo com Zizek, o termo violência, ao ser mencionado, acarreta alguns 

acontecimentos que foram cristalizados socialmente: “são atos de crime e terror, confrontos 

civis, conflitos internacionais”. O autor sugere a existência da violência objetiva, subjetiva e 

simbólica. A violência subjetiva é explícita e “exercida por um agente claramente 

identificável”, para o referido autor, essa é “a parte mais visível” de violência que abarca as 

outras duas. A violência objetiva ou sistêmica, “consiste nas consequências muitas vezes 

catastróficas do funcionamento regular de nossos sistemas econômico e político”.38  

Zizek sugere ainda, outra diferenciação entre aquelas formas de violência: 

 

A questão é que as violências subjetiva e objetiva não podem ser percebidas do mesmo 

ponto de vista: a violência subjetiva é experimentada enquanto tal contra o pano de 

fundo de um grau zero de não violência. É percebida como uma perturbação do estado 

de coisas “normal” e pacífico. Contudo, a violência objetiva é precisamente aquela 

inerente a esse estado “normal” de coisas. A violência objetiva é uma violência 

invisível, uma vez que é precisamente ela que sustenta a normalidade do nível zero 

contra a qual percebemos algo como subjetivamente violento. Assim, a violência 

sistêmica é de certo modo algo como a célebre “matéria escura” da física, a 

contrapartida de uma violência subjetiva (demasiado) visível. Pode ser invisível, mas 

é preciso levá-la em consideração se quisermos elucidar o que parecerá de outra forma 

de explosões “irracionais” de violência subjetiva.39  

 

Fazem parte da violência simbólica a linguagem e suas diversas formas, 

desempenhando um papel relevante, já que ocorre “à imposição de um universo de sentido”. 

Essa violência “não está em ação apenas nos casos evidentes – e largamente estudados – de 

provocação e de relações de dominação social que nossas formas de discurso habituais 

reproduzem”.40  

                                                 
37 ANDRADE, Lédio Rosa de. Op. cit., p. 18-19.  

38 ZIZEK, Slavoj. Violência. Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: Boitempo Editorial, 2014. Paginação 

irregular.  

39 Idem, ibidem. Paginação irregular.  

40 Idem, ibidem. Paginação irregular.  
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Para Bourdieu, as vítimas da violência simbólica têm dificuldades para reconhecê-la 

enquanto tal, pois ela é “suave”, “insensível”, “invisível”; sendo exercida “essencialmente pelas 

vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou mais precisamente, do 

desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento”.41 O autor afirma 

que a violência simbólica não minimiza o papel da violência física e dos indivíduos vitimados 

por ela. “Ao se entender ‘simbólico’ como o oposto de real, de efetivo, a suposição é de que a 

violência simbólica seria uma violência meramente ‘espiritual’ e, indiscutivelmente, sem 

efeitos reais”.42 

O conceito de violência é complexo e ambíguo, implicando diversos elementos com 

distintos posicionamentos teóricos. Existem inúmeras formas de violência que é difícil 

enumerá-las de maneira satisfatória, cabe destacar que vários profissionais, sobretudo 

pertencentes a mídia, se manifestam ofertando soluções para aquela; no entanto, a violência 

desponta na sociedade sempre com uma roupagem nova, fazendo com que os indivíduos não 

consigam evitá-la por completo.43  

Assim, “a violência pode ser natural ou artificial. No primeiro caso, ninguém está livre 

da violência, ela é própria de todos os seres humanos. No segundo caso, a violência é geralmente 

um excesso de força de uns sobre outros”. O termo violência indica ainda algo que está fora do 

estado natural, “algo ligado à força, ao ímpeto, ao comportamento deliberado que produz danos 

físicos tais como: ferimentos, tortura, morte ou danos psíquicos, que produz humilhações, 

ameaças, ofensas”.44 Dessa forma, não é um trabalho fácil conceituar à violência, pois ela 

assume distintas e diversas roupagens a depender do contexto.  

 

3.3)     A temática da violência contra a mulher no Fêmea 

 

A mídia desempenha um relevante papel como pautadora de valores culturais entre as 

instituições e a sociedade. Ao divulgar notícias sobre violência, alguns veículos midiáticos se 

preocupam em difundir os detalhes da situação, retratando de forma minuciosa determinados 

atos violentos. A partir daí, a informação é colocada em segundo plano e “o importante passa a 

                                                 
41 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Tradução de Maria Helena Kühner. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 2012. p. 7-8. 

42 Idem, ibidem, p. 46.  

43 PAVIANI, Jayme. Conceitos e formas de violência. In. MODENA, Maura Regina (org.). Conceitos e formas 

de violência. Caxias do Sul, RS: Educs, 2016. p. 8. 

44 Idem, ibidem, p. 8.  
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ser a perpetuação do interesse pelo crime, comparável ao que ocorre nas novelas, no sentido de 

levar ao extremo os acontecimentos para envolver os indivíduos”.45 

Assim, o que Patrick Charaudeau chama de a “ideologia do mostrar a qualquer preço” 

obtém destaque. O invisível se torna visível de forma explícita, as notícias ruins são as primeiras 

a serem selecionadas, ocorrendo sua fragmentação. As mídias reverberam aquelas notícias 

constantemente, como um reflexo distante da sociedade; segundo o referido autor, são imagens 

refletidas por “vários espelhos deformantes ao mesmo tempo, daqueles que se encontram nos 

parques de diversões e que, mesmo deformando, mostram, cada um à sua maneira, um 

fragmento amplificado, simplificado, estereotipado do mundo”.46 

Para Denise W. Carvalho et al, “a violência é apresentada como um elemento comum 

ou banal, e entre o horror, o escândalo, a raiva e o medo, o telespectador não consegue se livrar 

do assunto, que já agenda a conversa no ônibus, no clube ou no trabalho”.47 Essa cultura da 

violência promovida pela mídia é uma resposta ao cotidiano social, uma forma de combater a 

rotina e de se proteger do perigo. Dessa forma, os jornais impressos, programas de TV, são 

relevantes para conhecer como estão ocorrendo os atos violentos na sociedade, pois, eles 

apresentam um quadro variado das violências que cercam os indivíduos cotidianamente.  

Ao noticiar crimes de violência contra a mulher sem aprofundar, questionar ou 

mobilizar a sociedade civil para agir em busca da solução dessa problemática, ocorre uma 

contribuição para a banalização desse tipo de crime, ou seja, àquela forma de violência se torna 

algo corriqueiro. Esse tipo de violência confere aos meios de comunicação poder para 

reproduzir estereótipos, que “reconhece” certa inferioridade à mulher com relação ao homem.  

Um dos aspectos dos jornais é servir como um espaço de denúncia e fomento de 

determinados debates acerca de problemas que permeiam a sociedade. Ao incentivar essas 

discussões, eles atuam como agentes de mediação, transitando entre as diversas esferas: 

familiar, estatal, policial, etc. Sob essa perspectiva, o Fêmea, pode ser considerado não apenas 

como um vetor de notícias acerca dos direitos da mulher no Congresso Nacional, mas também 

enquanto agente ativo na formulação de acontecimentos, que interferem nas formas de 

sociabilidade do seu escritor (a), leitor (a) e ouvinte. Tendo assim, uma lógica simbólica “que 

                                                 
45 CARVALHO, Denise W. et al. Mídia e violência: um olhar sobre o Brasil. Rev Panam Salud Publica 31(5), 

2012. p. 436. 

46 CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das Mídias. São Paulo: Contexto, 2006. p. 20. 

47 CARVALHO, Denise W. et al. Op. cit., p. 436. 
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faz com que todo organismo de informação tenha por vocação participar da construção da 

opinião pública”.48 

Discussões envolvendo a temática da violência contra a mulher representaram 11% 

das reportagens contidas no Fêmea, ficando atrás de debates que envolviam articulação (23%), 

legislação (20%), e saúde da mulher (18%). Tal porcentagem refere-se somente aos anos de 

1992 e 1999. Entre 2000 e 2014, o tópico da violência representou 9% das reportagens do 

Fêmea, ficando atrás dos temas: legislação (21%), articulação (19%), igualdade (17%).  

Os 11% e os 9% consideram os termos: violência, Código Penal, estupro e assédio em 

seus diversos significados, enquanto palavras-chave, dentro das reportagens daqueles períodos.  

No quadro a seguir, consta as principais reportagens utilizadas nesta dissertação, para 

compreender a forma como o periódico abordava a temática.   

 

Quadro 8 - Lista de reportagens utilizadas 

 

Título da reportagem 

 

Edição Resumo 

A mulher é vítima de violência 

com padrões do século passado 

Fêmea, Ano I, nº 4, dezembro de 

1992. p. 4. 

As formas de violência utilizados 

no processo de colonização, são 

ainda hoje utilizadas como 

métodos de agressão à mulher.  

Paiakan 
Fêmea, Ano I, nº 4, dezembro de 

1992. p. 4. 

CPI investiga caso de estupro 

cometido pelo indígena Paulinho 

Paiakan contra a estudante Sílvia 

Letícia. 

Comissão estuda reforma do 

Código Penal 

Fêmea, Ano II, nº 5, fevereiro de 

1993. p. 4. 

O Código Penal de 1940, como 

está formulado, protege ao mesmo 

tempo que reprime, baseado no 

poder que a sociedade tem sobre a 

mulher.  

CPI propôs mudança 
Fêmea, Ano III, nº 34, novembro 

de 1995. p. 7. 

Proposta de alteração para que os 

crimes contra liberdade sexual, 

sejam considerados crimes contra 

a pessoa e não contra os costumes.  

Acusado de estupro é absolvido 

pelo STF 

Fêmea, Ano V, nº 40, maio de 

1996. p. 11. 

Ministros do STF concedem 

habeas-corpus a acusado de 

estupro, e revolta os movimentos 

de mulheres e Bancada Feminina 

no Congresso.  

O estupro de menor e a 

subjetividade 

Fêmea, Ano V, nº 40, maio de 

1996. p. 11. 

Discussão sobre a decisão dos 

ministros e como ela fere os 

direitos da mulher.  

Mulheres de Brasília são mais 

conscientes e denunciam violência. 

Fêmea, Ano V, nº 46, novembro 

de 1996. p. 6. 

Entrevista com delegada acerca do 

aumento no número de denúncias 

de casos de violência doméstica.  

                                                 
48 CHARAUDEAU, Patrick. Op. cit., p. 21. 
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Violência Doméstica 
Fêmea, Ano V, nº 46, novembro 

de 1996. p. 7. 

Artigo sobre como a violência 

doméstica é invisibilizada e como 

atinge suas maiores vítimas: as 

mulheres.  

Violência sexual 
Fêmea, Ano VI, nº 55, agosto de 

1997.  p. 11. 

Aborda as formas de violência 

sexual, como reunir provas e 

denunciá-la.  

Entre o público e o privado: o 

assassinato de mulheres no Brasil. 

Fêmea. Ano VI, nº 62, março de 

1998, p. 10. 

Artigo que destaca o aumento nos 

casos de violência doméstica, nas 

distintas relações interpessoais.  

Não te mete que é briga de família. 
Ano VI, nº 68, setembro de 1998, 

p. 2. 

Artigo sobre cena de violência 

contra a mulher na novela Torre de 

Babel da Rede Globo.  

Balanço Legislativo de 2001 
Fêmea, Ano X, nº 109, fevereiro 

de 2002. p. 1. 

Balanço acerca dos trabalhos 

legislativos envolvendo os direitos 

das mulheres nos anos anteriores.  

Desenrolando o novelo da 

violência doméstica 

Fêmea, Ano X, nº 117, outubro 

de 2002. p. 8. 

Artigo que destaca a preocupação 

do CFEMEA no que se refere as 

legislações de proteção a mulher 

vítima de violência.  

A lei nº 11.106, de 28 de março de 

2005 altera o Código Penal. 

Fêmea, Ano XIII, nº 142, março 

de 2005. p. 11. 

Principais mudanças trazidas pela 

lei que alterou o Título VI do 

Código Penal, que tratava Dos 

crimes contra os costumes.  

Vitória no enfrentamento da 

violência doméstica contra as 

mulheres. 

Fêmea, Ano IX, nº 150, abr.-jul. 

de 2006. p. 8. 

Texto sobre aprovação do PL 

37/06, que cria mecanismos para 

coibir violência doméstica e 

familiar contra a mulher.  

As brasileiras agora têm do seu 

lado a Lei Maria da Penha. Uma lei 

integral de enfrentamento à 

violência doméstica e familiar. 

Fêmea, Ano IX, n° 151, ago.- 

dez. de 2006. p. 3. 

Resumo sobre a trajetória para 

implementação da Lei Maria da 

Penha e sobre a vida de Maria da 

Penha Fernandes.  

Lei Maria da Penha: desafios para 

sair do papel. 

Fêmea, Ano X, nº 153, set. – out. 

de 2007. p. 6. 

Ganhos e impasses para a efetiva 

implementação da Lei Maria da 

Penha.  

Três anos da Lei Maria da Penha: 

deficiências em sua aplicabilidade 

Fêmea, Ano X, nº 161, julho – 

agosto – setembro de 2009. p. 4. 

Entrevista sobre a implementação 

da Lei Maria da Penha e a 

dificuldade para ser aplicada em 

todo o território nacional.  

III Balanço Nacional da Lei Maria 

da Penha 

Fêmea, Ano XIII, nº 167, outubro 

– novembro – dezembro de 2010. 

p. 3. 

Texto sobre os mecanismos 

criados pela Lei Maria da Penha 

para coibir a violência contra a 

mulher.  

Lei Maria da Penha completa cinco 

anos 

Fêmea, Ano XIV, nº 170, julho – 

agosto – setembro de 2011. p. 11. 

Dados da violência contra a 

mulher e reivindicação para a 

implementação da Lei Maria da 

Penha nos governos federal, 

estadual e municipal.  

 

Poucas vezes o periódico retratou os eventos de violência em si, pois, na maioria dos 

casos, suas discussões estavam voltadas aos Projetos de Lei sobre aquele tema. A referida 

temática apareceu no Fêmea em sua primeira edição (maio de 1992). Cabe considerar que a 

maneira como foi retratada, como um informativo acerca da instauração de uma CPI da 
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violência, não resultou em uma discussão aprofundada. A Comissão foi uma resposta a 

demanda das “organizações de mulheres que há muito tempo vem reivindicando, junto aos 

parlamentares, para que fossem feitas estas investigações pela Câmara e pelo Senado, por 

considerarem o espaço privilegiado. 49 

Criada pela Dep.ª Sandra Starling (PT-MG), o principal objetivo daquela Comissão 

era investigar as principais formas de violência perpetradas contra a mulher, abrangendo 

também as discriminações ocorridas tanto no ambiente doméstico, como no ambiente de 

trabalho. Assim, a CPI buscou focalizar ainda as denúncias sobre prostituição e escravização 

sexual. Naquele ano (1992), o Fêmea lançou quatro edições (maio, julho, outubro e dezembro), 

na última delas, o jornal publicou um artigo que ocupou as páginas 4 e 5, intitulado de “A 

mulher é vítima de violência com padrões do século passado”. O texto se referia ao resultado 

que a CPI da violência obteve. 

 

A mulher, ainda hoje, é vítima de atos de violência com as mesmas características e 

padrões dos praticados nos séculos passados. Em níveis alarmantes, as formas de 

violência que fizeram parte do nosso processo de colonização – desde o genocídio 

imposto a grupos indígenas e as marcas impressas a ferro em escravizados até os 

“corretivos” aplicados nas escolas – continuam sendo utilizados como métodos de 

agressão à mulher. É dramática a situação vivida, mesmo atualmente, por muitas 

mulheres, brancas ou negras, pobres ou ricas, bonitas ou feias, analfabetas ou letradas, 

jovens ou velhas, mulheres de todas as classes e condições sociais. E, também como 

nos séculos passados, permanece o silêncio, cúmplice da impunidade.50 

 

A reportagem apresentava um caráter de editorial, pois não teve uma autoria 

identificada, assim, possivelmente ela foi elaborada pela própria redação do Fêmea. O texto 

denota certa preocupação devido ao elevado número de casos de mulheres vítimas de violência, 

ao mesmo tempo em que destaca que tal situação pode ser alterada em decorrência do apoio 

conjunto dos movimentos de mulheres e da sociedade. Aprofundando nos dados coligidos pela 

CPI, a reportagem salienta que  

 

no Brasil, as mais de 300 ocorrências registradas diariamente revelam que a violência 

acontece em todos os níveis, no trabalho, através de assédio sexual e discriminação 

salarial; na comunidade, por tráfico, prostituição, estupro e assassinato por adultério; 

e na mídia, com a utilização de pornografia e comercialização do corpo da mulher. O 

estado é responsável pela violência na área política, nas prisões, contra a saúde – 

esterilização e proibição de aborto, é injustiça criminal, e a religião prega a proscrição 

da mulher, condenação do sexo e exigência da virgindade. Mas é na família, cuja 

finalidade seria justamente a de proteger o indivíduo, que a violência atinge 

proporções mais graves, manifestando-se por agressão física, emocional e abuso 

                                                 
49 Fêmea, Ano I, nº 1, maio de 1992. p. 8.  

50 Fêmea, Ano I, nº 4, dezembro de 1992. p. 4.  
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sexual. Além de familiares, são muitos os casos em que o agressor faz parte do círculo 

de amizades da vítima.51 

 

Deve-se considerar que a violência se apoia em “falsos” atos de justiça para se 

legitimar, quase sempre ela é fundamentada por uma razão ou força maior. Sob o pretexto de 

que o ser humano é naturalmente violento, os indivíduos são acostumados a praticar atos 

violentos por motivos religiosos, da propriedade privada, em defesa da honra, tornando-se 

assim, em algo corriqueiro. Quando observada externamente, apenas as imagens ou cenas de 

um ato violento aparecem, mas, o que ela representa, o seu real significado não é aprofundado 

e é deixado de lado.  

A violência contra a mulher se tornou uma questão importante nos debates cotidianos, 

segundo Lourdes Maria Bandeira, isso ocorre “uma vez que o volume de denúncias das mais 

variadas formas de violência contra as mulheres tem persistência como relevante fenômeno 

social”.52 As discussões envolvendo a temática se acentuaram na medida em que os movimentos 

feministas demonstraram que as questões de gênero e a desigualdade entre homens e mulheres 

são construções sociais, independente do fator biológico. Assim, desconstruiu-se também 

 

a ideia de que a violência contra a mulher está liga aos significados atribuídos, de 

modo essencializado, à masculinidade, à feminilidade e à relação entre homens e 

mulheres em nossa cultura. Para se aprofundar no tema, foi fundamental que a noção 

de gênero – distinta da de sexo –, sob a qual se dava no senso comum, a associação 

do feminino com fragilidade ou submissão, e que até hoje ainda serve para justificar 

preconceitos.53  

 

Os atos de violência contra a mulher nem sempre visam a aniquilação da vítima, 

segundo Bandeira, essa forma de violência é desencadeada por um sentimento de superioridade 

entre agressor e vítima.54 Ainda de acordo com a autora, no final dos anos de 1970, a 

publicidade envolvendo casos de mulheres assassinadas por seus cônjuges, ganha visibilidade 

ao serem noticiados pela mídia.55 O que resultou na mobilização dos movimentos feministas 

em busca de legislações de proteção a mulher, já que os assassinos, na maioria dos casos eram 

inocentados com a tese de “legítima defesa da honra”.   

                                                 
51 Fêmea, Ano I, nº 4, dezembro de 1992. p. 4. 

52 BANDEIRA, Lourdes Maria. Violência de gênero: a construção de um campo teórico e de investigação. Revista 

Sociedade e Estado - Volume 29 Número 2 Maio/Agosto 2014. p. 449. 

53 Idem, ibidem, p. 449.  

54 Idem, ibidem, p. 450. 

55 Idem, ibidem, p. 456.  
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Foi naquele período que “surgiu” o advocacy feminista em defesa dos direitos das 

mulheres e como prática de enfrentamento da violência que as fazem de vítimas.56 Ainda na 

década de 1970, grupos feministas se mobilizaram contra absolvição de homens que 

assassinaram suas companheiras e alegaram a tese de “legítima defesa da honra” ou de “forte 

comoção”. Um dos casos mais emblemáticos desse período foi o assassinato de Ângela Diniz, 

morta por seu ex-companheiro, Raul Fernandes do Amaral Street, mais conhecido como Doca 

Street. A defesa de Street tinha como estratégia principal demonstrar que o acusado havia agido 

em um momento de “violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima”.57 Como os 

peritos enviados pelo advogado de defesa não conseguiram comprovar tal teoria, outra 

estratégia foi utilizada: “A defesa, então, passou a esmiuçar a vida da vítima, no intuito de 

encontrar justificativas para a conduta de Doca”.58  

Street foi levado a julgamento e condenado a uma pena de dois anos de reclusão, 

ficando em condicional e sem necessidade de se recolher à prisão. Seu advogado no julgamento, 

Evandro Lins e Silva, “usou a tese da legítima defesa da honra, com excesso culposo, e 

conseguiu os pífios dois anos”,59 pena que foi considerada uma vitória para a defesa: 

 

Nas próprias palavras de Evandro, “Foi um júri sensacional. O julgamento permitiu 

que eu aparecesse como advogado que era antes. E enfrentando a impopularidade, 

enfrentando os movimentos feministas, que, na época, tinham uma força muito grande 

e eram muito atuantes. Mas eles não tinham razão, porque evidentemente eu não 

estava defendendo nada contra as mulheres... Era um episódio individual, de um casal 

que se desajustou e que chegou até a desgraça de um crime.60 

 

A impunidade dos réus ou sua condenação com penas mínimas por parte do júri 

popular, demonstrava que certos segmentos sociais compactuavam com os valores dos 

assassinos. “Foi este dado – a impunidade dos agressores (pobres ou ricos) – que levou o 

movimento feminista a destacar a existência de uma violência específica contra a mulher, 

acobertada pelo Estado e legitimada culturalmente pela sociedade”.61 Assim sendo, os 

                                                 
56 BARSTED, Leila Linhares. O feminismo e o enfrentamento da violência contra as mulheres no Brasil. In: 

SARDENBERG, Cecilia M. B.; TAVARES, Márcia S. (org.). Violência de gênero contra mulheres: suas 

diferentes faces e estratégias de enfrentamento e monitoramento. Salvador: EDUFBA, 2016. p. 24. 

57 ELUF, Luiza Nagib. A paixão no banco dos réus: casos passionais célebres: de Pontes Figueiredo a Pimenta 

Neves. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 65.  

58 Idem, ibidem, p. 66.  

59 Idem, ibidem, p. 67.  

60 Idem, ibidem, p. 67.  

61 CADERNOS CEPIA. Violência contra a mulher e cidadania: uma avaliação das políticas públicas. Rio de 

Janeiro: Cepia, 1994. p. 18.  
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movimentos feministas se organizaram nos diversos estados do país e criaram uma campanha 

nacional visando o enfrentamento da violência contra a mulher: “sob o slogan ‘quem ama não 

mata’. Essa campanha tornou possível, no início dos anos de 1980, a condenação de homens 

que assassinaram suas companheiras, até então impunes apesar de seus crimes”.62  

Segundo Wânia Pasinato Izumino, a partir dos anos de 1990, o debate acerca da 

criminalização da violência contra a mulher agrega novos elementos, em decorrência de “novos 

eventos” ocorridos nacional e internacionalmente.  

 

No contexto internacional, a construção histórica dos direitos das mulheres que havia 

se iniciado com a Década da Mulher (1975-85), conheceu grandes avanços. As 

Conferências da ONU (Viena, 1993; Cairo, 1994 e Beijing, 1995), enfatizaram o 

reconhecimento dos direitos das mulheres como direitos humanos, além de definir a 

violência contra a mulher como violação de direitos humanos.  

No plano nacional, o novo contexto político-legal criado pela Constituição de 1988, 

colocou a necessidade de se refletir a respeito da consolidação da cidadania, da 

abertura de novos canais de acesso à Justiça e os meios necessários para a realização 

desse acesso de forma igualitária para todos.63 
  

A consciência da violência só é possível quando o indivíduo atingido por ela tem 

compreensão daquilo que lhe é próprio, que outro não tem o direito de pegar sem o seu 

consentimento. Todavia, essa noção de direito como algo inalienável, tem sua fundação nos 

textos legais, já que a lei demarca o que é meu e do que é do outro, sem ela o ser humano não 

compreenderia sua integridade ou sua dignidade.64 Privada dessa concepção, não existe o 

“apoio a nenhum movimento de resistência contra a violência, que acaba por ser encarada como 

fazendo parte do destino, naturalizada, divinizada ou demonizada”.65 Algo semelhante ocorre 

com respeito a violência contra a mulher, ação que por décadas foi naturalizada e que apenas 

recentemente foi encarada como um problema público.  

Desencadeada pela vontade de causar dano a outro, a violência praticada contra as 

mulheres, sobretudo as ocorridas no interior das relações familiares e conjugais, ganhou 

destaque e tornou-se alvo de denúncias e campanhas, impulsionando a criação de políticas 

públicas. Desde que se tornou um campo de investigação e debate, as práticas de violência 

contra a mulher foram definidas por diferentes categorias. 

                                                 
62 BASTERD, Leila Linhares. Op. cit., 2016. p. 27.  

63 IZUMINO, Wânia Pasinato. Violência contra a mulher no Brasil: acesso à justiça e construção da cidadania de 

gênero. VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, Coimbra, 2004. p. 1-2. 

64 FELIPE, Sônia T. Violência e representação (quando a arma é o pênis): um estudo do caso do filme “acusados”. 

Revista de Ciências Humanas. Florianópolis. v. 15, n. 21. p. 109-122, 1997. p. 111. 

65 Idem, ibidem, p. 111. 
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Segundo a Convenção de Belém do Pará, “a violência contra a mulher constitui 

violação dos direitos humanos e liberdades fundamentais e limita total ou parcialmente a 

observância, gozo e exercício de tais direitos e liberdades”. A Convenção, define violência 

contra a mulher, como “qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera 

privada”.66 

Suely Souza de Almeida propõe uma significação para as diferentes categorias de 

violência, que possuem “implicações teóricas e práticas”.67 A violência contra a mulher enfatiza 

o alvo ao qual ela é direcionada; a violência doméstica delimita espacialmente o ambiente em 

que ela ocorre, no caso, a esfera privada; a violência intrafamiliar, está próxima da violência 

doméstica, contudo, ela ocorre no interior das relações interpessoais dos membros da família; 

a violência de gênero “designa a produção da violência em um contexto de relações produzidas 

socialmente. Portanto, seu espaço de produção é social e o seu caráter é relacional”.68 

Ainda sobre a violência de gênero, Almeida sugere que ela é “relacional” e 

 

construída em base hierarquizadas, objetivando-se nas relações entre sujeitos que se 

inserem desigualmente na estrutura familiar e social. Assim, enquanto 

tendencialmente essas relações subjugarem a categoria feminina, a violência de 

gênero produzirá exponencialmente vítimas mulheres. Na medida em que homens e 

mulheres se apropriam e intervêm contraditoriamente nessas relações, em escala 

bastante reduzida, a violência de gênero pode também vitimizar homens.69  

 

Tal forma de violência, uma vez que inserida nas relações interpessoais dos membros 

da família, seus efeitos são vistos com condescendência por parte da sociedade, pois 

efetivamente é um “conflito” entre gêneros, e para certas parcelas da sociedade a mulher é vista 

enquanto inferior ao seu companheiro. Desse modo, quando os atos violentos se tornam 

conhecidos pelo público, algumas considerações são feitas em defesa do agressor: 

 

Justificavas assentas no alcoolismo, na loucura, na patologia, na paixão e/ou na 

frustração sexual; táticas de transferência da responsabilidade do agressor para a 

vítima, considerada frágil, irresponsável, provocadora, descumpridora dos seus 

papéis, atribuídos com base na tradicional divisão sexual do trabalho: boa mãe, boa 

esposa, boa dona-de-casa; 

                                                 
66 BRASIL. Convenção de Belém do Pará. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/d1973.htm. Acesso em: 19 nov. 2021. Paginação irregular.  

67 ALMEIDA, Suely Souza de. Essa violência mal-dita. In. ______. (org.). Violência de gênero e políticas 

públicas. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2007. p. 22. 

68 Idem, ibidem, p. 24. 

69 Idem, ibidem, p. 29.  
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insistência no fato de que os agressores foram vítimas de violência na infância, não 

tiveram uma imagem positiva de figura paterna, conviveram com mães abusadoras ou 

coniventes com o abuso;70 

 

Cabe considerar que a violência contra a mulher é constituída a partir de um fenômeno 

social, multifacetado e articulado, que se manifesta buscando instituir uma relação de submissão 

entre homens e mulheres, situação que acarreta na mulher, medo, isolamento e dependência. 

Sua ação abrange o uso da força física ou simbólica, com o intuito de submeter corpo e mente 

a escolha de outrem.  

Como demonstrado, a violência tem sido classificada em decorrência do contexto e de 

onde ocorre: pelo “tipo de relacionamento entre as pessoas envolvidas (violência familiar, 

violência conjugal); pelo sexo dos envolvidos (violência contra a mulher, violência de gênero) 

ou pelo ato praticado (feminicídio [...] ou violência sexual)”.71 

Sobre essa última forma de violência, o Fêmea trouxe o relato de um acontecimento 

que envolvia não só a violência sexual (estupro), mas também a violência contra crianças e 

adolescentes. Intitulado de “Paiakan”, o pequeno texto fez parte das discussões acerca da CPI 

da violência: 

 

durante a realização da CPI, ocorreu ainda a acusação de estupro da estudante Sílvia 

Letícia pelo cacique caiapó Paulinho Paiakan, em parceria de sua mulher, Irekran. O 

episódio também envolveu denúncias de canibalismo e tentativa de homicídio. A 

Comissão ouviu a vítima, o agressor, sua mulher, e diversas testemunhas. A defesa do 

acusado nega o estupro, acusando Irekran de ter agredido sexualmente a estudante por 

ciúme.72 

 

Apesar do fato ter sido noticiado dentro das apurações feitas pela CPI, os trabalhos de 

investigações e possíveis penalidades aplicadas seriam desenvolvidas pela justiça comum, 

sendo considerada como uma questão social e criminal, que não possui relação com casos de 

discriminação racial. Contudo, o periódico não abordou mais o assunto.73 Como se tratava de 

                                                 
70 ALMEIDA, Suely Souza de. Op. cit., p. 34.  

71 IZUMINO, Wânia Pasinato. Op. cit., p. 3. 

72 Fêmea, Ano I, nº 4, dezembro de 1992. p. 4. 

73 A vítima acusou Paiakan de tê-la estuprado com ajuda de sua esposa, Irekran, em 1992, na cidade de Redenção 

– PA. Eles foram sentenciados a cumprir 6 anos de prisão. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo: 

“Os juízes, que votaram a sentença por unanimidade, decidiram também que a mulher de Paiakan, Irekran Caiapó, 

acusada de co-autoria no crime, deve cumprir seis anos em regime semi-aberto. Irekran teria a pena abrandada por 

ser ‘indígena e em fase de adaptação a vida e meio social’. Segundo a sentença, Irekran terá que morar próximo a 

alguma sede da Funai. [...] Em novembro de 94, Paiakan e Irekran foram absolvidos. O Ministério Público recorreu 

no mês seguinte, mas o recurso só foi julgado na última quinta-feira [ano de 1998]”. INDRIUNAS, Luís. Líder 

indígena é acusado de estuprar estudante, e sua mulher, de co-autoria no crime, ocorrido em maio de 92: Justiça 

condena Paiakan a 6 anos de prisão. Folha de São Paulo, São Paulo, quarta, 23 de dezembro de 1998. A defesa 

de Paiakan solicitou um habeas-corpus ao Supremo Tribunal Federal (STF), alegando que o Ministério Público 
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uma reportagem focalizada nos encaminhamentos ocorridos na Comissão, nessa edição, o 

Fêmea não emitiu uma opinião acerca da situação, o jornal adotou certa “neutralidade” na 

discussão, retratando apenas o que foi debatido na CPI.  

Situação que não se repetiu nas edições posteriores. O Fêmea enxergava na 

reformulação do Código Penal um aspecto relevante para coibir os atos de violência contra a 

mulher, para tanto, na edição de fevereiro de 1993, ele fez uma reflexão sobre o tema.  

 

Se por um lado temos uma Constituição que, recém-elaborada pela sociedade, atende 

às nossas expectativas, por outro, temos a legislação ordinária que, em sua maioria, 

conserva conceitos antigos e completamente em desuso.  

Como nas outras áreas, no Direito a concepção sobre a mulher é a concepção do 

pensamento masculino, pois foi escrito pelos e para os homens, determinando seu 

único papel como o de filha, esposa e mãe.74  

 

Para o Fêmea, a evolução da sociedade ocorria de forma muito rápida, diametralmente 

oposto a isso, as legislações caminhavam a passos lentos, sendo muitas delas retrógradas com 

o contexto social da época, já que haviam sido elaboradas por e para os homens. Segundo o 

periódico, a Legislação Penal além de obsoleta é “uma das que mais fere nossa dignidade de 

mulher”,75 sobretudo, no que se refere aos crimes sexuais: 

 

O Código Penal – área do Direito que estabelece os crimes e determina as penas para 

os que cometem crime, foi escrito em 1940. Como está formulado, protege ao mesmo 

tempo que reprime. Quando se refere aos crimes sexuais cometidos contra a mulher, 

calca-se no poder político e ideológico que tem o Estado e a sociedade sobre a mulher, 

vista sob a ótica produção/reprodução biológica. As manifestações apresentadas 

colocam de forma incontestável a mulher como submissa e inferior, impossíveis de 

                                                 
do Pará não possuía competência para proferir tal sentença, além dela apresentar graves nulidades de ordem 

processual e que os acusados teriam sido vítimas de graves arbitrariedades processuais. Seu recurso foi julgado 

em 25/01/1999, em decisão, o Ministro Celso de Mello deferiu “o pedido de medida liminar – estendendo os seus 

efeitos a Irekran Kayapó –, para, até final julgamento do presente writ, suspender. [...] a expedição de mandado de 

prisão contra o ora paciente e sua mulher (Irekran Kayapó) e, em caso de já haver sido ele expedido, determinar o 

seu imediato recolhimento, libertando-se os sentenciados em questão”. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC 

78826 / PA – PARÁ. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho82610/false. Acesso 

em: 23 nov. 2021. No site do STF constam dois pedidos de habeas-corpus em favor de Paiakan e sua esposa, pelo 

texto, entende-se que o primeiro habeas-corpus teria sido suspenso, o segundo pedido, de 22/09/1999, ficou sob 

responsabilidade do Ministro Ilmar Galvão, em sua decisão, ele destacou que: “A liminar postulada é para 

suspender a expedição do mandado de prisão ou seu imediato recolhimento, uma vez que a decisão questionada 

implicou a cassação da medida anteriormente concedida ao paciente. Tenho por presente, no caso, a concorrência 

dos requisitos necessários à concessão da medida liminar, que defiro para, até o julgamento final do presente writ, 

sustar a expedição do mandado de prisão contra o paciente ou, em caso de já haver sido expedido, o seu 

cumprimento”. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC 79530 / PA – PARÁ. Disponível em: 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho81938/false. Acesso em 23 nov. 2021.  

74 Fêmea, Ano II, nº 5, fevereiro de 1993. p. 4.  

75 Fêmea, Ano II, nº 5, fevereiro de 1993. p. 4. 



183 

  

serem concebidas no mundo atual. Sua formulação tende a controlar o corpo, as 

palavras, o comportamento e as intenções da mulher.76 

 

Segundo o periódico, o Código Penal ao ser elaborado sofreu influência do fascismo 

italiano do início do século XX, seus artigos versavam sobre uma sociedade da década de 1940, 

que era totalmente distinta da sociedade de 1990.77 Dessa maneira, o movimento feminista 

vinha há anos tentando modificar aquela legislação penal. Em mais uma tentativa, o referido 

movimento reuniu um grupo de advogadas feministas (Luiza Nagib Eluf, Esther Kosovski e 

Silvia Pimentel), e elaboraram uma proposta de alteração do Código Penal, que foi amplamente 

divulgada e debatida em grupos de mulheres e organizações da sociedade civil.  

 

Essa proposta foi encaminhada ao Congresso Nacional, em março de 1991, pelo 

Fórum de Presidentes dos Conselhos da Condição Feminina, CFEMEA e outros 

grupos de mulheres.  

Vários parlamentares, principalmente mulheres, têm ajudado nessa luta, apresentando 

projetos de lei que expressam o pensamento do movimento feminista, no sentido de 

assegurar e ampliar os direitos das mulheres na área penal.78 

 

Denominado de “Manifesto das Mulheres”, o documento continha uma série de 

propostas de alteração do Código Penal brasileiro: legalização do aborto, considerar os crimes 

sexuais como crime contra a pessoa, considerar sexo oral e anal como estupro, inclusão do 

termo abuso sexual como um novo tipo de crime, extinção do crime de adultério, criação da 

figura de violência familiar, estupro do cônjuge ou companheiro, estupro incestuoso, assédio 

sexual, regularização da reprodução assistida, entre outros.  

As discussões envolvendo a alteração do Código Penal foram recorrentes no Fêmea, 

estando presente em 31 reportagens publicadas entre 1992 e 2014, que tinham como cerne as 

diversas formas de violência contra a mulher. O ponto principal do debate, na maioria dos casos, 

se referia a alteração de artigos do Código, inserção, exclusão ou alteração de termos; como no 

caso dos crimes contra a liberdade sexual, que deveriam ser tipificados enquanto crime contra 

pessoa e não contra os costumes. Tais modificações se deparavam com alguns entraves por 

parte de parlamentares juristas,  

 

eles não querem a renumeração do Código Penal, porque crêem que isto resultaria 

numa grande confusão, especialmente para a população carcerária. Um argumento 

                                                 
76 Fêmea, Ano II, nº 5, fevereiro de 1993. p. 4. 

77 Fêmea, Ano II, nº 5, fevereiro de 1993. p. 4.  

78 Fêmea, Ano II, nº 5, fevereiro de 1993. p. 4.  
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espantoso, que desrespeita totalmente os direitos humanos e individuais de cidadania 

e desvaloriza a pessoa humana.79 

  

Mais uma vez o Fêmea chama atenção para o período em que o Código Penal foi 

promulgado (1940), enfatizando o caráter sexista de alguns de seus artigos, além de não serem 

compatíveis com o princípio da igualdade, possuindo na perspectiva do jornal, uma 

 

concepção odiosa, inaceitável nos tempos atuais, segundo a qual a mulher era quase 

que uma propriedade do homem, por isto o varão era o maior ofendido quando “a sua 

propriedade” era violada por estupro, sedução ou atentado violento ao pudor. O 

Código Penal, seguindo esta linha, só considera crime o estupro cometido contra a 

“mulher honesta” – leia-se mulher que está sob a propriedade de um homem, seja 

como filha, irmã, esposa ou mãe.80 

 

As mulheres ocupavam posição de “destaque” no que diz respeito à moralidade e honra 

da família, estando sob sua responsabilidade o dever de preservar tais aspectos. Assim, elas 

eram fundamentais para a preservação e consolidação da moral familiar, podendo manchar a 

reputação do pai ou marido, a depender da transgressão cometida. Entre os principais erros que 

uma mulher poderia cometer, o mais prejudicial se referia “às questões conjugais e sexuais”. 

Enquanto “a honra feminina era, cada vez mais, marcada pela supervalorização do recato, da 

inocência, da virgindade, da educação para as tarefas domésticas, dos ‘bons modos’ e do 

instinto maternal, a honra masculina voltava-se cada vez mais para a figura pública”.81 

Os crimes cometidos contra as “mulheres honestas”, não colocavam na esteira das 

discussões o ato cometido contra o criminoso e a vítima; a ação perpassava os dois indivíduos 

e ameaçava moralmente a família daquela e consequentemente a comunidade em seu entorno, 

pois seria um atentado contra os costumes. E como demonstrado por Gleidiane de S. Ferreira e 

Joana Maria Pedro, a honestidade da mulher está na maioria dos casos, na “berlinda”. Ao 

analisar dois casos de defloramento ocorridos no início do século XX, as autoras destacam que 

as vítimas ao fazerem a denúncia tinha que comprovar o crime cometido e que a depender do 

depoimento do acusado, poderia ocorrer um revés na investigação e elas passariam a ser objeto 

de inquérito.  

Em um dos casos analisados, o acusado em seu depoimento destacou “o mau 

comportamento” da moça e que ela “parece ser ‘mulher da vida’.” A partir de tais declarações, 

                                                 
79 Fêmea, Ano III, nº 34, novembro de 1995. p. 7.  

80 Fêmea, Ano III, nº 34, novembro de 1995. p. 7.  

81 FERREIRA, Gleidiane de Sousa; PEDRO, Joana Maria. São honestas? Defloramentos em Fortaleza nas 

primeiras décadas do século XX. Tempos Históricos, Volume 16, 1º Semestre de 2012, p. 41 – 58. p. 42.   
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“testemunhas foram chamadas a manifestar-se acerca da questão que se tornou central para a 

compreensão do caso: o comportamento da vítima”.82 Segundo as autoras, as investigações 

realizadas no decorrer do processo tinham como objetivo,  

 

uma necessidade de saber se a conduta da vítima não haveria de fato, provocado tal 

acontecimento. Saber se a moça saía sozinha e quais as suas atividades, se já teria sido 

vista em conversa ou em companhia de estranhos na rua, principalmente se fossem 

homens, eram importantes indagações para um parecer acerca de sua conduta moral.  

Essa forma de condução dos processos demonstrava a percepção de que a origem ou 

a causa do ato estava, em potencial, na própria figura da ofendida. A rua era 

compreendida como espaço a ser ocupado pela figura masculina, e toda mulher ao 

arriscar-se nesse espaço, deveria fazê-lo apenas em ocasião necessária e justificável.83  

 

A moça/mulher que vagasse por um espaço considerado masculino, a rua, deveria ser 

acompanhada por alguém da família que a protegesse, ou seja, um homem, ao não seguir esse 

protocolo, ela implicitamente estaria assumindo um risco e, a depender do horário em que 

transitasse, a responsabilidade do ato seria sua. A vítima se torna a desencadeadora da ação, por 

se encontrar em um local considerado “inadequado” ao seu gênero: “tende-se a naturalizar o 

espaço doméstico como símbolos das mulheres direitas, em contraposição à ideia de que a 

vivência no espaço urbano”84 é de âmbito masculino ou de mulheres de índole questionável.  

A mulher enquanto guardiã da família nuclear, deveria se manter no ambiente 

doméstico e longe do espaço público, “mesmo em que as novas exigências da crescente 

urbanização e do desenvolvimento comercial e industrial [...] solicitam sua presença no espaço 

público das ruas” a mulher deveria manter a representação de “esposa-mãe-dona-de-casa”.85 

Onde, mesmo no espaço doméstico, ela estaria sob o controle de um homem, pois a influência 

de um pai ou cônjuge, se estenderia até dentro de casa. Apesar do papel feminino no âmbito 

privado ser desempenhado pela mulher, ela está sob as ordens/controle de um homem, que 

detém os poderes econômicos (enquanto provedor) e pedagógico (principalmente com relação 

aos filhos homens e enlaces matrimoniais).86 

Dessa forma, o crime de estupro previsto no Código Penal de 1940, preocupava o 

Fêmea, devido ao seu texto. Ele estava previsto no artigo 213 do referido Código, sua definição 

                                                 
82 FERREIRA, Gleidiane de Sousa; PEDRO, Joana Maria. Op. cit., p. 47.  

83 Idem, ibidem, p. 48. Grifo da autora.  

84 Idem, ibidem, p. 53.  

85 RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar e a resistência anarquista: Brasil: 1890-

1930. 4. ed. São Paulo: Paz&Terra, 2014. p. 88.  

86 PERROT, Michelle (org.). História da vida privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. v. 4. Tradução 

de Denise Bottmann e Bernardo Joffily. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 110-111. 
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inicial se referia a “constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave 

ameaça”, tal redação passa por algumas alterações referente a idade da vítima, ainda na década 

de 1990. Contudo, seu conteúdo principal foi alterado somente em 2009, tendo sido incluído 

novos termos: “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal 

ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”.87 

A crítica proferida pelo Fêmea, se refere, principalmente, aos artigos seguintes. Como 

demonstrado, para o crime de estupro (art. 213), segundo o Código Penal, é inexistente a 

exigência de que a mulher seja honesta ou virgem. Fato que se altera nos crimes de posse sexual 

mediante fraude e outros artigos: 

 

Art. 215. Ter conjunção carnal com mulher honesta, mediante fraude. 

Art. 216. Induzir mulher honesta, mediante fraude, a praticar ou permitir que com ela 

se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal.  

Art. 217. Seduzir mulher virgem, menor de dezessete anos e maior que quatorze, e ter 

com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável 

confiança.  

Art. 219. Raptar mulher honesta, mediante violência, grave ameaça ou fraude, para 

fim libidinoso.88 

 

Cabe observar que aqueles artigos foram alterados por novas legislações a partir de 

2005,89 e o termo “mulher honesta” foi retirado do Código Penal. Contudo, deve-se levar em 

consideração que aquela expressão desempenhou um fator relevante na aplicação da lei, 

demonstrando dessa maneira uma diferenciação entre mulher honesta e desonesta, qualidade 

essa que não foi conferida ao homem, já que o Código pareceu lhe conferir um caráter honesto 

de forma inata. Sua honestidade e seu caráter são aspectos desconsiderados quando ele violenta 

uma mulher, situação oposta à da vítima, que é colocada sempre em suspeição por diferir dos 

padrões morais impostos pela sociedade.  

                                                 
87 BRASIL. Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-Lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: 18 set. 2021. p. 44-45.  

88 BRASIL. Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-Lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: 18 set. 2021. p. 45-46. 

89 Os artigos citados tiveram suas redações alteradas pelas Leis 12.015/09 e 11.106/05. Art. 215 (revogado pela lei 

12.015/09): “Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio 

que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima”. Art. 216 foi alterado pela referida lei, contudo, 

ele foi extinto do Código Penal, ficando somente o art. 216-A e 216-B, sobre Assédio Sexual e Exposição da 

Intimidade Sexual, respectivamente. Art. 217, revogado pela Lei 11.106/05, posteriormente ele foi extinto, sendo 

inserido no seu lugar o art. 217-A. “Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) 

anos”, incluído pela Lei 12.015/09. O art. 219 foi revogado definitivamente pela Lei 11.106/05. Ver BRASIL. Lei 

nº 12.015, de 7 de agosto de 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/lei/l12015.htm. Acesso em: 23 nov. 2021; BRASIL. Lei nº 11.106, de 28 de março de 2005. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11106.htm#art5. Acesso em: 23 

nov. 2021.  
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É válido lembrar que alguns casos de estupro não eram contemplados pelo Código 

Penal, como o caso do estupro marital. Alguns doutrinadores jurídicos compreendiam que o 

marido não poderia ser autor do crime de estupro contra sua esposa, segundo Wilson Lavorenti, 

tal interpretação ocorria “porque as relações sexuais constituíam obrigação recíproca entre os 

cônjuges e porque o marido estava, dessa forma, acobertado por uma excludente de ilicitude 

consistente no exercício regular de um direito”.90 Assim, a criminalização do estupro é 

considerado quando cometido externo ao casamento, caso praticado pelo marido no interior do 

matrimônio, seria uma ação lícita, praticada pelo marido no exercício de seu direito. 

Para o Fêmea, discutir a violência contra a mulher na principal casa legislativa do país 

era “um debate difícil”. Cerca de 30 projetos tramitavam no Congresso acerca da violência 

contra a mulher e, a maioria deles propunham alterações no Código Penal, no entanto, 

deputadas, advogadas e demais parlamentares simpatizantes da causa feminista, enfrentaram 

dificuldades para convencer parlamentares das alas mais conservadoras do Congresso. Em um 

quadro publicado na edição de janeiro de 1996 (ano V, nº 36), o periódico trouxe uma lista de 

proposições legislativas que versavam sobre violência e direitos humanos. Propostas que seriam 

debatidas na legislatura de 1995 – 1999.  

 

Quadro 9 - Violência e Direitos Humanos: proposições legislativas acompanhadas pelo Cfemea (Legislatura: 

1995-1999) 

 

Área 
Nº Total de  

Proposições 

Projetos  

Principais 

Violência familiar 1 1 

Assédio sexual 5 2 

Crimes contra a liberdade sexual 2 2 

Crimes sexuais contra menor 3 2 

Estupro  4 4 

Adultério  1 1 

Sedução  1 1 

Lesões corporais  2 2 

Direito de queixa  2 2 

Agravante de pena  5 4 

Discriminação de qualquer natureza  3 3 

Presídios femininos  1 1 

TOTAL 30 25 

Fonte: Fêmea, ano V, nº 36, janeiro de 1996, p. 4. 

 

                                                 
90 LAVORENTI, Wilson. Violência e discriminação contra a mulher: tratados internacionais de proteção e o 

direito penal brasileiro. Campinas, SP: Millennium Editora, 2009. p. 194.  



188 

  

 Como demonstrado no quadro anterior, o maior número de proposições foi referente 

as áreas de assédio sexual, estupro e crimes sexuais contra menor. Em maio daquele ano (1996), 

o Fêmea vinculou uma pequena matéria acerca da absolvição de um condenado por estupro que 

havia recorrido ao STF. O acusado (Márcio Luiz de Carvalho), foi condenado a nove anos de 

prisão na primeira instância, contudo, ele conseguiu recorrer e diminui a penalidade.  

 

Em 1995, ele contratou novo advogado que entrou com pedido de habeas corpus no 

STF, alegando que a presunção de violência em relações sexuais com menores de 14 

anos não deve ser absoluta como sustenta o Código Penal. Segundo o advogado, a 

menor mentiu a idade para seu cliente que acreditava que M.A.N tinha 16 anos.91 

 

O periódico demonstrava preocupação com a decisão tomada pelo STF, que poderia 

abrir um perigoso precedente. Em outras decisões e, em casos semelhantes, que foram levados 

até o plenário do Supremo, os ministros haviam considerado que as vítimas menores de 14 anos 

eram incapazes de tomar decisões concernentes a seus atos sexuais. Mais uma vez o Fêmea 

defendeu a necessidade premente de serem feitas alterações no Código Penal e que as leis 

fossem mais objetivas com relação aos crimes sexuais praticados contra menores.  

Ainda com relação àquela discussão, o Fêmea abriu espaço para um artigo escrito por 

Simone T. A. Nogueira: “O estupro de menor e a subjetividade”, no qual a advogada além de 

destacar alguns aspectos da decisão tomada pelos ministros (Marco Aurélio Melo, Maurício 

Corrêa e Francisco Resek) do STF, ressalta também o posicionamento do jornal sobre o assunto. 

Ela inicia seu texto relembrando que a condenação do acusado estava ancorada pelos artigos 

213 e 224 do Código Penal, dessa maneira, legalmente, os juízes do Supremo não poderiam 

emitir juízos de valor em relação à vítima. A justificação dos votos dos magistrados parecia 

remeter a época em que os crimes em legítima defesa da honra, inocentava homens acusados 

de crimes hediondos, no qual a impunidade atingia a dignidade da mulher. 

Em sua decisão, o Ministro Marco Aurélio de Melo destacou que: 

 

O estupro pressupõe o constrangimento de mulher à conjunção carnal, mediante 

violência ou grave ameaça - artigo 213 do Código Penal. A presunção desta última, 

por ser a vítima menor de 14 anos, é relativa. Confessada ou demonstrada a 

aquiescência da mulher e exsurgindo da prova dos autos a aparência, física e mental, 

de tratar-se de pessoa com idade superior aos 14 anos, impõe-se a conclusão sobre a 

ausência de configuração do tipo penal. Alcance dos artigos 213 e 224, alínea "a", do 

Código Penal.92 

                                                 
91 Fêmea, Ano V, nº 40, maio de 1996. p. 11.  

92 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Jurisprudência. Disponível em: 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur102498/false. Acesso em: 17 nov. 2021. A título de informe: o 

art. 213 e 224 foram revogados pela lei 12.015/09. Atualmente o art. 224 foi retirado do Código Penal.  
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O artigo de Nogueira demonstra o posicionamento do Fêmea sobre o assunto em pauta: 

 

Do nosso ponto de vista, esta decisão apresenta dois pontos gravíssimos de retrocesso: 

a) um forte traço de negação às leis que buscam proteger as crianças, pois que a ação 

do sujeito, exposta ao processo, preenche o tipo descrito e tipificado pelo legislador 

no art. 213 do Código Penal, como crime de estupro; b) abre precedentes para que 

outros indivíduos, inescrupulosos e sem dignidade, se sintam respaldados pela 

impunidade e pelo Poder Judiciário para agirem livremente, estuprando crianças.93 

 

A decisão dos ministros transformou a vítima, uma criança, em processo de formação 

moral, em uma mulher adulta, com valores e conceitos, capaz de decidir o que é bom e ruim 

para ela. Em reportagem sobre o crime, a Folha de São Paulo debateu acerca da absolvição do 

acusado por parte dos ministros do STF, e destacou o problemático voto do Ministro Marco 

Aurélio de Mello: “O quadro revela-se realmente estarrecedor, porquanto se constata que a 

menor levava vida promíscua”,94 tal frase acaba retirando a culpa do adulto perpetrador do 

crime.  

 

Em nenhum momento, contudo se faz referência à formação do rapaz, analisando seu 

perfil sedutor, conquistador, enquanto é mencionado de forma pejorativa a maneira 

de ser da menina, sua precocidade, seu narcisismo, exibicionismo e suas fantasias 

sexuais, como forma criminosa de ser. [...] Este fato nos mostra o quanto é necessário 

a revisão do Código Penal, para esclarecer o objeto jurídico do crime de estupro que 

é a liberdade sexual da mulher, desvinculando o direito de ser livre de libertação 

sexual.95 

 

O objetivo do Código Penal é proteger a vítima, a interpretação que os ministros 

fizeram dele foi diametralmente oposta à sua finalidade. O que revoltou as organizações de 

mulheres que publicaram uma nota repudiando a decisão do STF, que entre os erros cometidos 

no julgamento do acusado, consideram que a vítima não é mais uma criança devido ao seu 

caráter biológico, que a fez parecer mais velha, capaz de despertar “desejos sexuais” e incapaz 

de controlar “rigorosamente sua libido”, assim, as vítimas futuras não saberão a quem recorrer 

pedindo por justiça já que o “Supremo sentencia a impunidade?”.96 

Apesar das discussões sobre violência contra a mulher terem permeado várias edições 

do periódico, ela apareceu de forma aprofundada em poucas edições. Como por exemplo, na 

edição de novembro de 1996 (Ano V, nº 41), em que o assunto foi contextualizado em duas 

                                                 

93 Fêmea, Ano V, nº 40, maio de 1996. p. 11. 

94 FREITAS, Silvana de. STF absolve acusado por estupro: Vítima de 12 anos teria consentido. Folha de São 

Paulo, São Paulo, quarta-feira, 22 de maio de 1996.  

95 Fêmea, Ano V, nº 40, maio de 1996. p. 11. 

96 Fêmea, Ano V, nº 41, junho de 1996. p. 10.  
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reportagens nas páginas 6 e 7, respectivamente. Na primeira delas, o jornal trouxe uma 

entrevista feita com Débora Menezes, delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher 

do DF. Dessa entrevista, dois trechos merecem um olhar mais detido. 

O primeiro: 

 

- Qual é a mulher que denuncia?  

As mulheres de todas as classes sociais denunciam. Com mais frequência as mulheres 

de classes menos favorecidas. Nas classes média e alta têm agora muitas mulheres que 

estão procurando a Delegacia. De um ano para cá aumentou essas denúncias. A 

violência atinge mulheres de todas as classes sociais com o mesmo vexame, palavrões 

e menosprezo.97  

 

O segundo:  

 
- Que tipo de homem agride a mulher? 

Todo tipo, de todas as classes, inclusive muitos homens poderosos. Já tivemos muitos 

casos de políticos, empresários e gerentes que foram denunciados, principalmente por 

assédio sexual, apesar dessa figura ainda não estar prevista em Lei. Nesses casos 

incluímos em denúncia de atentado ao pudor e constrangimento ilegal e é instaurado 

inquérito contra ele. Já tivemos aqui inclusive mulher de político que já apanhou. As 

mulheres também denunciam com freqüência os gerentes, diretores de grandes 

empresas que representam hoje um alvo de denúncia na Delegacia. Existe também 

denúncia contra dentistas, médicos e professores.98 
 

O primeiro trecho demonstra que a violência contra a mulher é um problema 

efetivamente estrutural na sociedade em que vivemos. O fragmento do artigo diz que as 

“mulheres de todas as classes sociais denunciam”, tal frase representa um significativo avanço, 

pois de acordo com Tânia Rocha Andrade Cunha, “as mulheres das camadas médias e alta não 

costumam denunciar a violência que sofrem, portanto, é quase inexistente o registro de 

violência contra essas mulheres”.99 

Cunha, destaca que a “dependência emocional é a principal razão para que muitas 

mulheres das camadas médias e alta, que sofrem violência conjugal, permaneçam com os 

companheiros violentos ou demorem de romper os laços afetivos”.100 Assim, a violência contra 

a mulher está relacionada de forma direta com uma concepção de superioridade masculina, que 

delega ao homem a prerrogativa de controlar os direitos da mulher, como também seu 

patrimônio.  

                                                 
97 Fêmea, Ano V, nº 46, novembro de 1996. p. 6. Grifo como no original.  

98 Fêmea, Ano V, nº 46, novembro de 1996. p. 6. Grifo como no original.  

99 CUNHA, Tânia Rocha Andrade. Violência conjugal: os ricos também batem. Publ. UEPG Ci. Humanit., Sci., 

Appl. Soc. Sci., lett. Artsn, Ponta Grossa, 16 (1) 167-176, jun. 2008. p. 168. 

100 Idem, ibidem, p. 169. 
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Aliás, a percepção da violência não acontece de forma igual entre as mulheres de níveis 

econômicos distintos. Segundo Zelinda Barros, “a violência é concebida de forma diferenciada 

de acordo com o nível econômico e/ou intelectual dos atores envolvidos”. Apesar dessas 

mulheres também serem vítimas de violência, as que possuem uma maior escolaridade, “têm 

uma percepção diferenciada da violência, pois a própria educação que recebem vem a colocá-

las com um poder mais aguçado com relação ao aspecto simbólico da violência”.101 

As mulheres que possuem baixo poder aquisitivo, compreendem que são vítimas a 

partir da incidência de agressões físicas. Mesmo que no decorrer do relacionamento e 

cotidianamente elas sejam tratadas como inferiores com relação ao parceiro, “o fato de se dar 

conta dessa realidade, aliado à dependência afetiva, faz com que elas suportem a situação de 

agressão”.102 Quando a situação se torna insustentável, a mulher pobre passa a agir de forma 

explícita diante da situação violenta, publicitando as agressões, diametralmente oposta a mulher 

de classe social mais elevada, onde as normas que vigoram no meio social que a cerca, não 

permite a exposição da sua vida conjugal íntima, sem que isso acarrete a perda de status.103 

Presas em um emaranhado de convenções sociais, essas mulheres preferem não tornar 

público seus problemas conjugais, para tanto, elas são capazes de esconder, negar, camuflar as 

evidências da violência cometida. Suas preocupações deixam de ser seu bem-estar físico e 

mental, por temerem o constrangimento social e os resultados negativos que esse tipo de 

conflito acarretaria para a vida profissional de seus parceiros. Quando as mulheres superam 

essas barreiras e resolvem denunciar os parceiros, é porque há anos vinham sofrendo em 

silêncio.  

A violência no interior dessas camadas é protegida com sofisticação, além das 

mulheres que sofrem com a violência a esconderem visando manter as aparências, elas almejam 

soluções rápidas e vantajosas evitando o escândalo e a perda econômica, já que o patrimônio e 

o status devem ser preservados. Leila Barsted, destaca que a violência nas camadas mais pobres 

da sociedade é maior, devido ao fato de as pessoas morarem muito próximas, assim, os vizinhos 

se envolvem de forma indireta e as mulheres pobres denunciam com recorrência essa 

violência.104  

                                                 
101 BARROS, Zelinda. Em briga de marido e mulher, a D.P.M mete a colher: aspectos do cotidiano da Delegacia 

de Proteção à Mulher de Salvador. BAHIA Análise e Dados, Salvador, SEI, v. 7, n. 2, p. 198-207. Set./1997. p. 

198. 

102 Idem, ibidem, p. 199. 

103 Idem, ibidem, p. 199.  

104 BARSTED, Leila Linhares. Metade vítimas, metade cúmplices? A violência nas relações conjugais. In: DORA, 

Denise Dourado (org.). Feminino Masculino: igualdade e diferença na justiça. Porto Alegre: Sulina, 1997. p. 75. 
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É possível que em classes sociais de renda mais alta as questões que envolvem 

violência familiar acabem não em um escritório de um advogado criminalista, mas 

num escritório de um advogado civilista, onde vai ser feito uma separação negociada 

do casal e de seus bens, sem o acionamento da justiça criminal.105 

 

 Outro fator de distinção, entre a realidade da mulher pobre e da mulher rica, que 

sofrem com a violência, além do fator econômico obviamente, está nos instrumentos utilizados 

na agressão. Nas camadas menos favorecidas, o agressor costuma usar objetos do dia a dia 

como arma, já entre os ricos, as agressões não precisam de um objeto específico, sendo 

preferível a utilização das mãos como armas e os alvos são partes do corpo que sejam mais 

fáceis de disfarçar as agressões: abdômen, costela, coxas.   

Seja na periferia ou nos bairros nobres, a mulher pobre ou de boa condição financeira, 

constata-se uma grande frustração, insegurança, impotência e medo durante o rompimento do 

relacionamento com o agressor. A mulher pobre tem medo do desconhecido, em como se 

sustentar com os filhos; a mulher rica teme a perda da tranquilidade financeira, receia o 

julgamento e descrédito de sua denúncia, pois, na maioria dos casos o agressor possui uma 

imagem irrepreensível publicamente, ele é um bom marido, um ótimo pai e um excelente 

profissional. No trabalho e em seu meio social, ele possui prestígio e reconhecimento, não age 

de forma violenta com seus pares. Situação adversa daquela que ocorre no ambiente doméstico. 

Todavia, “Nas classes média e alta têm agora muitas mulheres que estão procurando a 

Delegacia”, como ressaltou a delegada Menezes.   

O segundo fragmento, parece ser um complemento do anterior, pois se no primeiro, a 

pergunta tinha como cerne a posição social da mulher agredida, neste, a posição do agressor foi 

destacada. O Fêmea perguntou “Que tipo de homem agride a mulher?” E a delegada respondeu 

“todo tipo, de todas as classes”. Pergunta semelhante a que Roger Langley e Richard C. Levy 

fizeram no quarto capítulo de seu livro “Mulheres Espancadas: fenômeno invisível”. Os autores 

igualmente questionam: “Que espécie de homem bate na esposa?”.106 

Adjacente a essa pergunta, eles elaboram mais quatros inquirições sobre o agressor: 

“Será ele doente, mentalmente perturbado ou emocionalmente desequilibrado? Que condições 

podem conduzir alguém a praticar atos de violência contra um cônjuge? Serão os espancadores 

de esposa mentalmente deficientes, insanos e anormais?”.107 

                                                 
105 BARSTED, Leila Linhares. Op. cit., p. 75. 

106 LANGLEY, Roger; LEVY, Richard C. Mulheres espancadas: fenômeno invisível. Tradução de Cláudio 

Gomes Carina. 2. ed. São Paulo: EDITORA HUCITEC, 1980. p. 71. 

107 Idem, ibidem, p. 71. 
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Em resposta a primeira questão, Langley e Levy destacam que a sabedoria popular 

definiu o espancador de mulheres “como um tipo classe baixa, de camiseta e copo de cerveja 

na mão. Hoje em dia o tipo é também negro, vivendo de seguro-desemprego e morando num 

gueto populoso”.108 Os autores reconhecem, contudo, que essa definição é estereotipada, 

preconceituosa e pouco representativa, pois, 

 

os espancadores de esposas são apresentados em todos os tamanhos, formas e cores, 

e habitam os dois lados do muro. [...] Após estudarmos nossas próprias informações 

empíricas e outras inúmeras investigações, ficamos convencidos de que as pessoas 

que tomam parte de tais conflitos são de todas as idades, comunidades, faixas de 

renda, raças, religiões, situações empregatícias e regimes maritais. Em outras 

palavras, não conseguimos encontrar características definitivas nos espancadores de 

esposas. O crime de agressão e espancamento do cônjuge não conhece nenhuma 

barreira, social, geográfica, econômica, etária ou racial. 109 

 

Em resposta às outras questões, eles destacam a existência de uma relação entre a renda 

mensal obtida, o nível de escolaridade do marido e a violência na família. Quanto menor a 

renda, maiores são os índices de violência, algo semelhante ao nível de instrução dos cônjuges, 

em certos casos, quando a mulher tem um grau mais elevado de instrução, e consequentemente 

um emprego com salário maior que o do companheiro, é provável a ocorrência de violência 

contra ela.  

As duas últimas questões, possuem respostas equivalentes. Homens que agridem as 

esposas são possuidores de uma personalidade imatura e com acessos de raiva, são pessoas que 

não aprenderam a enfrentar e superar suas frustrações e angústias de outra forma e apelam para 

violência. Alguns desses homens sofrem de distúrbios mentais, todavia, não se pode classificar 

todos os agressores de mulheres com o mesmo problema, pois, esses atos violentos podem ser 

um reflexo de um modelo que se perpetua “onde o pai abusivo ou marido violento aprendeu 

com seus pais, e que vem à tona quando as tensões sociais tornam-se intoleráveis”.110 

Na segunda reportagem dessa edição, acerca da temática violência contra a mulher, o 

Fêmea trouxe um artigo intitulado “Violência Doméstica”, assinado pela assessora do 

CFEMEA, Marta Simone Carmo. Ela inicia o texto retratando um caso de violência sexual, que 

considera como sendo mais um caso violência doméstica. 

 

L.M.S., 14 anos, residente na cidade satélite de Samambaia chegou à Delegacia da 

Mulher de Brasília traumatizada. Quase aleijada. Não falava. Não andava. Foi 

                                                 
108 LANGLEY, Roger; LEVY, Richard C. Op. cit., p. 71. 

109 Idem, ibidem, p. 71. 

110 Idem, ibidem, p. 78. 
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estuprada pelo pai. Estava grávida e não podia fazer o aborto legal. Não havia mais 

tempo. Após 5 meses de atendimento psicológico na Delegacia L.M.S. voltou a 

viver.111 

 

A autora não estabelece uma distinção entre as duas problemáticas, violência 

doméstica e violência sexual, pelo contrário, ela destaca a segunda como corolário da primeira. 

O fragmento citado anteriormente, parece estar deslocado com relação ao resto das discussões 

feitas ao longo do artigo, já que a questão sobre a violência sexual ficou restrita apenas ao 

primeiro trecho. Carmo não se priva em trazer dados estatísticos que amparam suas reflexões 

acerca da violência física sofrida pela mulher, coaduna-se a esses dados, outras quantificações 

relacionadas a Projetos de Lei que versam sobre aquela pauta. Segundo a autora “no Brasil 

existem dois projetos de lei sobre o assunto tramitando no Congresso Nacional [...]. Ambos 

dispõem sobre os crimes de violência doméstica com ênfase na violência contra a mulher”112.  

 

A violência doméstica é uma das formas mais comuns de manifestação da violência 

e, no entanto, uma das mais invisibilizadas pois ocorre no âmbito das relações 

particulares entre integrantes ou ex-integrantes de uma mesma família, tendo 

normalmente a casa (residência) como espaço físico “privilegiado” para sua 

manifestação.  

[...] 

A violência doméstica contra a mulher pode ser física, psicológica ou sexual e 

independe de classe social, de grau de instrução, de cor, raça e etnia. Ao contrário da 

violência física, a violência psicológica e sexual é menos visível.113  
 

Historicamente e numericamente, a violência masculina perpetrada contra as 

mulheres, sobretudo a violência doméstica, segundo Cecília M. B. Sardenberg e Márcia S. 

Tavares, têm-se “constituído como fenômeno de maior destaque, uma vez que não se manifesta 

apenas como fenômeno estruturado pela organização social de gênero nas sociedade 

contemporâneas, mas também como fator estruturante dessas sociedade”.114 

Para Barsted, a cotidianidade da violência contra as mulheres possui a habilidade de 

turvar sua visibilidade no imaginário social e até mesmo no imaginário das mulheres.115 Essa 

violência não é apenas pessoal e cultural, ela está baseada em conotações políticas, em relações 

                                                 
111 Fêmea, Ano V, nº 46, novembro de 1996. p. 7. 

112 Fêmea, Ano V, nº 46, novembro de 1996. p. 7.  

113 Fêmea, Ano V, nº 46, novembro de 1996. p. 7.  

114 SARDENBERG, Cecilia M. B.; TAVARES, Márcia S. (org.). Violência de gênero contra mulheres: suas 

diferentes faces e estratégias de enfrentamento e monitoramento. Salvador: EDUFBA, 2016. p. 8. 

115 BARSTED, Leila Linhares. O feminismo e o enfrentamento da violência contra as mulheres no Brasil. In: 

SARDENBERG, Cecilia M. B.; TAVARES, Márcia S. (org.). Violência de gênero contra mulheres: suas 

diferentes faces e estratégias de enfrentamento e monitoramento. Salvador: EDUFBA, 2016. p. 17. 
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de poder, de dominação e privilégios que a sociedade estabelece em detrimento do bem-estar 

das mulheres. Assim, “a violência contra as mulheres é mecanismo primordial para manter 

essas relações políticas na família, no trabalho e em todas as esferas públicas”.116 

Marta Simone Carmo encerra seu artigo concluindo que uma das soluções possíveis 

para extinguir os casos de violência contra a mulher é através da via legal. Seu texto serve para 

indicar o posicionamento do Fêmea diante da temática: violência contra a mulher; 

demonstrando que o periódico, desde sua criação, esteve pautado no âmbito de discussões e 

ações legais de uma democracia liberal.  

Em certos casos, a violência contra a mulher foi superficialmente caracterizada pelo 

Fêmea, as dificuldades para que os agressores sejam punidos são destacadas e os Projetos de 

Leis dirigidos para coibir a violência eram elencados. Assim, as notícias divulgadas com esse 

tema, destacavam o propositor da lei e as possíveis implicações para as mulheres. 

Situação distinta da descrita anteriormente, ocorreu na seção “Sou cidadã, conheço 

meus direitos”, que abordou a temática da violência sexual de maneira bastante didática e 

instrutiva, já que esse era um dos objetivos daquela seção. O pequeno texto inicia-se citando as 

diversas formas que a violência contra a mulher assume e as denominações que a legislação do 

período apresentava: sexual, física ou emocional.  

 

Neste número apresentamos o estupro e atentado violento ao pudor. Esses crimes 

são muito comuns em nossa sociedade e se constituem de atos de abuso do poder, 

onde um homem se vale do sexo como arma para agredir e denegrir a mulher. São 

considerados crimes hediondos, isto é, crimes que são praticados com perversidade 

e extrema depravação moral.117  

  

Os dois crimes mencionados são apresentados de forma resumida: o estupro é descrito 

como 

 

crime que só pode ser praticado por um homem contra uma mulher: é um homem 

obrigar uma mulher a ter relação sexual, contra sua vontade, usando de violência ou 

grave ameaça.  

Atentado violento ao pudor 

É obrigar alguém, com violência ou grave ameaça, a praticar (ou praticar nela) atos 

de natureza sexual, diferente da conjunção carnal, com o fim de sentir prazer sexual. 

Exemplo: obrigar uma pessoa (homem ou mulher) a fazer sexo anal ou oral, esfregar-

se ou colocar objetos em qualquer parte íntima, contra a vontade dessa pessoa.118  

 

                                                 
116 BARSTED, Leila Linhares. Op. cit., 2016, p. 17. 

117 Fêmea, Ano VI, nº 55, agosto de 1997.  p. 11. Grifos como no original.  

118 Fêmea, Ano VI, nº 55, agosto de 1997.  p. 11. Grifos como no original.  
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 O texto se encerra com um checklist, contendo o passo a passo, de como a vítima de 

estupro ou atentado violento ao pudor deve proceder. O artigo defende que a vítima denuncie 

seu agressor o mais rápido possível, ressaltando que caso o estupro resulte em gravidez, ela irá 

precisar de uma prova documental expedida pelo Instituto Médio Legal (IML), que é feita de 

forma gratuita, e serve para comprovar que houve a violação, podendo assim solicitar a um 

médico a realização do aborto. 

 

 vá imediatamente à Delegacia (de preferência a DEAM), para prestar queixa; 

 solicite uma GUIA para ser examinada no Instituto Médico Legal – IML, 

mesmo se não existirem marcas visíveis de violência, faça o exame de corpo de delito; 

 se houver testemunhas, leve-as à DEAM; 

 não se lave até ser examinada no IML; 

 guarde a roupa que estava vestindo, sem lavá-la, e leve-as para serem 

examinadas.  

 peça cópia do Boletim de Ocorrência (BO); 

 preste bastante atenção no criminoso: aspecto físico, cor dos cabelos, dos 

olhos, a roupa que está vestindo e qualquer outro detalhe existente, como tatuagem, 

cicatrizes, sinal etc., para futuramente poder fazer seu reconhecimento.119  

 

Alguns textos presentes no periódico não tinham em seus títulos, de forma explícita, 

aquelas terminações legais sobre as formas de violência, como foi o caso dos artigos: “Entre o 

público e o privado: o assassinato de mulheres no Brasil” (Ano VI, nº 62, março de 1998, p. 

10) e “Não te mete que é briga de família” (Ano VI, nº 68, setembro de 1998, p. 2). 

O primeiro, assinado por Valéria Getúlio de Brito e Silva, Coordenadora do 

Movimento Nacional de Direitos Humanos, reflete que 50 (cinquenta anos) após a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem, muita coisa ainda não se alterou no âmbito das relações humanas. Como o caso da 

violência cotidiana sofrida por mulheres brasileiras. A violência na qual elas estão expostas 

pode ser encontrada em delegacias por todo o país ou na fala de diversas vítimas, elas podem 

ser atingidas tanto na rua, como em casa, ambiente que teoricamente deveria ser um espaço de 

seguro.  

 

O espaço privado, o lar, teoricamente guardaria a paz, a harmonia, a família, as 

relações de afeto. Mas podemos afirmar que distante da rua as relações humanas 

seriam mais cordiais, que a violência estaria segregada ao espaço público? Acredito 

que não.  

 A violência doméstica – espaço privado – atinge sobremaneira as mulheres que 

geralmente são vitimadas por maridos, ex-marido, companheiros, ex-companheiros e 

até mesmo filhos.  

[...] 

                                                 
119 Fêmea, Ano VI, nº 55, agosto de 1997.  p. 11. Grifo como no original.  
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O espaço doméstico continua a ser tratado como um espaço sagrado, onde as Leis – o 

Estado como detentor do poder de coerção – não adentram. O lar, nos parece, tornou-

se para muitas mulheres local de terror e do não-amor. 

A violência vivenciada pela mulher no espaço doméstico já no limiar do ano 2000, 

quando a humanidade comemora os 50 anos de duas Declarações de Direitos 

Humanos Mundial e Americana – nos faz questionar seriamente os valores e as 

relações sociais e pessoais construídas entre homens e mulheres.120  

 

Como o próprio nome sugere, a violência doméstica delimita o ambiente físico onde 

ela ocorre, revelando também as relações íntimas que ocorre no âmbito do privado. Apesar de 

durante certo tempo aquela esfera ter sido tratada “como um espaço sagrado, onde as leis [...] 

não adentram”, graças aos movimentos feministas tem ocorrido sua desmistificação, o que antes 

era visto como o domínio exclusivo da família, da convivência harmoniosa, se mostrou um 

ambiente violento e perigoso. 

  

Contextualizado como local da inviolabilidade e da interdição, uma vez que os fatos 

ocorridos no espaço privado são preservados do olhar externo do público. Para o senso 

comum preserva-se como segredo o que ocorre “no interior das quatro paredes”. Nem 

sempre o Estado, através de seus agentes, tem acesso ao espaço privado-doméstico, 

pois se trata do espaço da família, no geral isenta das esferas de controle por parte dos 

agentes púbicos e do olhar alheio.121 

 

Nada impede que a mulher seja agredida pelo seu parceiro fora do ambiente doméstico, 

como por exemplo, em seu emprego. Geralmente ocorre por motivos torpes, um atraso na hora 

de chegar em casa, suspeita de adultério, a não permissão para ela realizar trabalho remunerado 

externo a casa, ciúmes, atraso nas tarefas domésticas e cuidado com os filhos, consideradas 

como de inteira responsabilidade da mulher, etc. Essas últimas situações são consideradas, por 

certas parcelas da sociedade, como motivos legítimos para desencadear agressões contra a 

mulher, afinal, ela “negligenciou” seu principal trabalho enquanto esposa/mãe ou manchou sua 

honra, o trocando por outro.  

Apesar do Fêmea ter como foco as atividades ocorridas no universo legislativo, sua 

preocupação com os casos de violência contra a mulher, não permitia que as reportagens 

abordassem apenas naquele espaço. Caso a temática tivesse a relevância de suscitar um debate 

capaz de inspirar uma mudança de perspectiva, o periódico não deixava de debatê-la. Como foi 

                                                 
120 Fêmea, Ano VI, nº 62, março de 1998. p. 10 

121 BANDEIRA, Lourdes. A violência doméstica: uma fratura social nas relações vivenciadas entre homens e 

mulheres. In: VANTURI, Gustavo; GODINHO, Tatau (org.). Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público 

e privado: uma década de mudanças na opinião pública. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo: Edições 

Sesc SP, 2013. p. 66. 
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o caso do segundo artigo (Não te mete que é briga de família), de autoria da advogada Marta 

Simone Silva do Carmo.  

Seu título foi uma frase dita por um dos personagens da novela “Torre de Babel” da 

Rede Globo:   

 

Foi com essa frase [Não te mete que é briga de família] que um dos personagens da 

novela das oito da Rede Globo [...] impediu que as pessoas intervissem na terrível 

briga que se estabeleceu entre “Sandrinha” (Adriana Esteves) e “Alexandre” (Marcos 

Palmeira) na grande festa oferecida por “Bina” (Cláudia Jimenez). Assim, todos os 

convidados presenciaram, sem nada fazer, como se fosse algo normal, a surra 

(agressão física) dada por Alexandre na Sandrinha ao descobrir que ela o tinha traído.  

Ora, é de causar espanto e indignação que, em pleno fim do século vinte, as pessoas 

ditas civilizadas achem normal que os veículos de comunicação reforcem a ideia de 

que “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”, justificando assim, a 

violência contra as mulheres cometida por seus maridos, companheiros, namorados, 

sempre considerada como uma resposta bem merecida contra a mulher que traiu. E eu 

lhes pergunto: E ao homem que traiu sua mulher, companheira, namorada? Qual a 

resposta que justifica a traição de um homem? Respondam-me qualquer coisa menos 

a de “isso é coisa normal, homem é assim mesmo, não pode ver um rabo de saia, mas 

no fundo ele gosta mesmo é da sua mulher”.122 

 

A única reposta possível para as agressões sofridas pela personagem é o machismo, 

capaz de aceitar e perdoar a traição do homem, mas jamais a traição da mulher. Ancorado nesse 

discurso torpe, as mulheres continuam sendo agredidas e até mesmo assassinadas. Pode-se 

considerar que tais ações, servem como um retorno velado aos crimes que tinham como 

motivação a legitima defesa da honra. Honra do homem é claro, já que seu adultério é 

socialmente aceito e incentivado, ao contrário da infidelidade por parte da mulher que 

configura-se “como um grave crime [a] ser penalizado com a morte, pois o seu assassinato era 

reconhecido na prática como uma forma de o homem vingar a sua honra ofendida”.123 

Ao trair seu marido “Sandrinha”, se torna uma “vilã” e “Alexandre” assume uma 

posição de disciplinador, ao agredi-la, ele está mostrando como a personagem deveria se portar, 

e sobretudo, respeitar seu cônjuge. Ao analisar como as personagens antagonistas de novelas 

eram vítimas de violência, Lorena Rúbia Pereira Caminhas, salienta que as agressões, como: 

“tapas, empurrões, socos e esganamentos serviam tanto como uma forma de reparar o mal que 

elas causaram quanto como uma ‘lição’ para que elas aprendam a não agir de maneira tão imoral 

novamente”.124 Dessa maneira, as agressões e a humilhação em público é um momento de 

                                                 
122 Fêmea, Ano VI, nº 68, setembro de 1998. p. 3. 

123 SOIHET, Rachel. Relações de gênero e formas de violência. In: BUSTAMANTE, Regina Maria da Cunha; 

MOURA, José Francisco de (org.). Violência na História. Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2009. p. 165. 

124 CAMINHAS, Lorena Rúbia Pereira. Imagens de violência de gênero em telenovelas brasileiras. Revista 

Estudos Feministas, Florianópolis, 27(1). p. 5.  
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castigar e “limpar” a honra maculada do homem, sendo um momento de educar a mulher. Como 

se o ato de agressão a fizesse refletir acerca de suas ações e lhe causasse vergonha e 

arrependimento.  

Carmo conclui seu artigo ressaltando que a privacidade familiar não pode ser utilizada 

como subterfúgio para que as pessoas não interfiram quando presenciam casos de violência 

contra a mulher. Agressão contra a mulher, para advogada, é claramente uma violação aos 

direitos humanos, que deve sofrer interferências da sociedade e seus cidadãos para que os casos 

diminuam e não sejam estimulados. O capítulo da novela com sua abordagem sensacionalista 

e até certo ponto que incita a violência contra a mulher, culminou em uma missiva enviada à 

Rede Globo: 

 

A referida carta condena que se utilize uma cena de violência para aumentar o ibope 

da novela e sugere novo tratamento ao tema. A ideia é que a Rede Globo se sensibilize 

com a violência que é praticada contra as mulheres e se engaje na Campanha Nacional 

“Uma Vida sem violência é um Direito Nosso”, promovida pelas agências das Nações 

Unidas, Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, ONGs, e outras entidades.125  

 

Assinada pela Themis e outras entidades feministas, seu objetivo era elaborar uma 

nova forma que os canais de televisão abordassem a questão da violência, já que eles são um 

importante veículo para disseminar os direitos das mulheres. Não é possível mensurar se tal 

ação teve o resultado esperado, já que o assunto não foi mais debatido pelo periódico.  

Na edição de fevereiro de 2002 (Ano X, nº 109), o Fêmea trouxe um balanço das 

proposições sobre direitos das mulheres e igualdade de gênero, trabalhadas no Congresso 

Nacional no ano anterior. Para o periódico, aquele ano se iniciou de forma singular, tendo como 

consequência acontecimentos que abalaram a comunidade internacional, como os atentados do 

11 de setembro de 2001; no Brasil, alguns acontecimentos que afetaram as brasileiras concernia 

a realização do I Fórum Social Mundial, em Porto Alegre – RS, enfrentamento de políticas 

neoliberais, discussão de ações afirmativas, entre outros.  

 

Foi com esta conjuntura que o CFEMEA desenvolveu seu trabalho de advocacy junto 

ao Legislativo Federal e, apesar dela, em poucos meses tivemos vários projetos 

discutidos e votados em Comissões Temáticas e em Plenário, que tratam dos direitos 

das mulheres.126  

 

Na área da violência tramitaram um total de 60 proposições, 15 delas foram 

apresentadas ainda no início daquele ano, seis delas foram apresentadas por iniciativa das 
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126 Fêmea, Ano X, nº 109, fevereiro de 2002. p. 1.  
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entidades de mulheres. Violência aparece enquanto área geral, com diversas subáreas: crimes 

contra liberdade sexual; crimes sexuais contra menores; estupro; assédio; violência familiar, 

etc.  

Em outubro daquele ano (2002), Iáris Ramalho Cortês e Dyana Azevedo (Assessora 

Técnica e Assessora Parlamentar do CFEMEA, respectivamente), escreveram um artigo sobre 

violência doméstica, para edição 117 do Fêmea. Longe de debater os principais conceitos e 

como identificar aquele tipo de violência, ele descreveu como tal temática foi uma preocupação 

constante tanto do Centro como do seu periódico, e resgatou algumas das ações desenvolvidas 

para combatê-la.  

 

Uma das principais preocupações do CFEMEA sempre foi a defesa de uma legislação 

que explicite a violência doméstica como uma questão de saúde pública. Neste tipo 

de violência, a mulher é sempre a maior vítima. Já participamos de várias ações sobre 

a temática, promovidas por esta Instituição ou pelo movimento de mulheres que, há 

três décadas, vem se manifestando pela formulação de Leis e reformulação do Código 

Penal Brasileiro. Nosso trabalho é intensificado pelo acompanhamento de todos os 

projetos de Lei que deram entrada no Congresso Nacional, desde 1988.127  

 

O CFEMEA, em conjunto com outras instituições e com o CNDM, participou e 

promoveu seminários e reuniões com especialistas sobre aquela temática, dando ênfase na 

reformulação do Código Penal. Esse grupo de trabalho elaborou propostas que foram 

encaminhadas para as Comissões de Reforma da Parte Especial do Código Penal, e pela 

Subcomissão do Código Penal no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e Redação da 

Câmara dos Deputados, que em 1995 debatiam a reforma do Código. Foram enviados para estas 

comissões o “Manifesto das Mulheres”, como também propostas de alteração na redação dos 

Crimes contra a Pessoa.  

 

Toda iniciativa do CFEMEA tem se baseado na discussão promovida pelo movimento 

de mulheres sobre a conceituação de violência doméstica e abrangência da Lei. [...] 

fazemos parte – com outras ONGs feministas – de um grupo de trabalho que busca, 

mais uma vez, produzir um documento que venha servir como fonte subsidiária à 

elaboração de uma Lei específica sobre a violência doméstica.128  

 

O Fêmea defendia que uma legislação sobre a violência doméstica deveria abordar os 

inúmeros aspectos dela, não se restringindo apenas a artigos que culminassem em penalidades, 

devendo envolver as áreas do Direito Constitucional e Civil, envolvendo um amplo aspecto que 

tal questão abrange.  

                                                 
127 Fêmea, Ano X, nº 117, outubro de 2002. p. 8.  

128 Fêmea, Ano X, nº 117, outubro de 2002. p. 8. 
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Cada lei implementada em defesa da mulher, era considerada pelo Fêmea como uma 

vitória: em 2003 foram aprovadas duas normas legais, a primeira delas foi a Lei 10.455/02 que 

modificava o parágrafo único da Lei 9.099/95, em caso de violência doméstica o juiz poderia 

afastar o agressor do domicílio ou local de convivência da vítima.129 Houve também a 

aprovação da Lei 10.714/03, a partir de sua promulgação, foi criado um número de telefone de 

acesso gratuito em todo o país, para atender os casos de violência contra a mulher, o 

atendimento funcionaria nas DEAM.130 

Esses poucos avanços não disfarçaram a realidade para as organizações de mulheres: 

combater a violência doméstica ainda era um desafio para o Legislativo. Apesar de algumas 

proposições sobre a temática terem sido apresentadas e outras se tornarem prioridades no 

plenário, de acordo com o Fêmea: 

 

Não temos uma legislação específica para prevenir, punir e erradicar a prática da 

violência doméstica. Mesmo no âmbito da legislação penal, não existe um dispositivo 

que tipifique a violência doméstica. A legislação penal protege apenas a integridade 

física da pessoa em situação de violência. A legislação não pune a violação de bens 

como igualdade nas relações de gênero, liberdade individual, bem-estar psicológico 

das pessoas que integram a família ou que mantém relações com a mesma em âmbito 

doméstico.131 

 

As agressões físicas e psicológicas contra a mulher ainda integravam o rol de lesão 

corporal leve, injúria e ameaça. O Código Penal estabeleceu como agravantes, agressões 

cometidas contra irmã, cônjuge, ascendente ou descendentes, contudo, não amparava outros 

tipos de vínculos interpessoais e muito menos a complexidade da violência doméstica. As 

organizações de mulheres encontravam um percalço com os Projetos de Lei que tramitavam no 

Congresso, pois, eles consideravam apenas o aspecto criminal. Um dos principais problemas 

                                                 
129 Antes da modificação o art. 60, parágrafo único, da Lei 9.099/95, tinha a seguinte redação: “Parágrafo único. 

Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao Juizado ou assumir o 

compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança”. Com a promulgação 

da Lei 10.455/02, ele passou a vigorar com o seguinte texto: “Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a 

lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, 

não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá 

determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima”. 

BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm. Acesso em: 17 nov. 2021.  

130 Lei 10.714/03: “Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar, em âmbito nacional, número telefônico destinado 

a atender denúncias de violência contra a mulher. [...] § 2o O serviço de atendimento objeto desta Lei deverá ser 

operado pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher em todo o País, ou, alternativamente, pelas 

Delegacias da Polícia Civil, nos locais onde não exista tal serviço especializado”. BRASIL. Lei no 10.714, de 13 

de agosto de 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.714.htm. Acesso em: 17 

nov. 2021.  

131 Fêmea, Ano XI, nº 129, outubro de 2003. p. 4.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.714-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.714-2003?OpenDocument
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seria enquadrar a violência doméstica sob a ótica de menor potencial ofensivo, já que na maioria 

dos casos a lesão corporal de natureza leve e ameaça integravam os casos de violência contra a 

mulher.  

Tal interpretação banalizava as agressões, não considerando a gravidade de sua 

natureza, além de desconsiderar outros tipos de agressões: psicológicas e materiais. E como já 

citado, não abrangem outras formas de relacionamentos: ex-companheiros, ex-namorados, 

empregados domésticos, etc. Essas observações não estavam sendo consideradas pelo 

Congresso na formulação dos aparatos legais, mesmo com a temática tendo sido reconhecida 

no texto constitucional de 1988 (art. 226, § 8º) e sendo dever do Estado criar mecanismo para 

coibir a violência no interior das famílias.  

Para o Fêmea, era urgente que o país contasse com uma lei específica, que amparasse 

as mulheres vítimas de violência, apesar de existirem alguns dispositivos legais, era necessária 

uma legislação que considerasse a violência de gênero em toda as suas formas. Na tentativa de 

concretizar tal objetivo, o CFEMEA integrou um consórcio com outras organizações, com o 

objetivo de discutir e elaborar um anteprojeto de lei que abrangesse as diversas formas de 

violência contra a mulher, sugerindo ainda, alterações de trechos do Código Penal e da Lei 

9.099/95. 

As legislações pareciam favorecer o agressor ao invés de protegerem a vítima, sob a 

égide da Lei 9.099/95, aqueles, quando penalizados, recebiam uma punição branda. Com 

exceção dos crimes de estupro, homicídio, abuso sexual e lesões graves, os casos de violência 

contra a mulher eram equiparados a outros casos comuns de violência, por exemplo, brigas de 

trânsito; e geralmente quando os casos eram julgados, sofriam com a morosidade do judiciário.  

Com esse cenário foi criado o Consórcio das ONGs,  

 

a coordenação do Consórcio ficou sob responsabilidade do CFEMEA, por estar 

sediado em Brasília e ter expertise em advocacy no legislativo e executivo. Os 

trabalhos do Consórcio foram iniciados em julho de 2002 e se estenderam até o 

primeiro ano da promulgação da lei. Daí em diante, os grupos que participaram do 

Consórcio e os outros que se uniram para defender a aprovação do projeto de lei 

continuaram a realizar ações, de forma isolada ou em parceria, com outras ONGs ou 

instituições governamentais ou não.132  

 

Estava explícito para o grupo, que os erros da Lei 9.099/95 deveriam ser evitados. Para 

a elaboração do anteprojeto, o Consórcio ancorou suas proposições em legislações já existentes 

                                                 
132 CALAZANS, Myllena; CORTÊS, Iáris. O processo de criação, aprovação e implementação da Lei Maria da 

Penha. In: CAMPOS, Carmen Hein (org.). Lei Maria da Penha: comentada em uma perspectiva jurídico-

feminista. Rio de janeiro: Editora Lumen Juris, 2011. p. 43.  
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nos diversos países da América Latina, no Relatório sobre Violência Contra a Mulher da 

Comissão de Direitos Humanos da ONU, além da Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), Convenção da 

Mulher, a Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial da Mulher (Beijing, 1995) e outros 

aparatos de defesa dos Direitos Humanos, elaborados pela ONU.  

 

Com um anteprojeto sobre este tema e a sensibilização da sociedade, d@s 

parlamentares e dos membros do Executivo, será possível complementar as ações 

governamentais previstas no Programa de Prevenção, Assistência às Vítimas e 

Combate à Violência, da Secretaria para as Mulheres. A aprovação de uma lei 

nacional é fundamental para o enfrentamento da violência de gênero no país.133 

 

Todavia, um projeto enviado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

(SPM), sobre violência doméstica e familiar, para o Congresso Nacional, causou preocupação 

ao Consórcio e aos movimentos feministas. A proposta da SPM, não representou um avanço na 

proteção de mulheres vítimas de violência, pelo contrário, ela propunha a manutenção da Lei 

9.099/95. Tentando barrá-lo, o Consórcio e a Articulação de Mulheres Brasileiras 

encaminharam missivas ao Congresso Nacional com considerações contrárias a sua utilização.  

Em 2005, os movimentos feministas obtêm mais uma vitória, pois naquele ano foi 

sancionada a Lei nº 11.106, que alterou diversos artigos do Código Penal, principalmente no 

Título VI, que trata “Dos crimes contra os costumes”. Finalmente, a expressão “mulher 

honesta”, foi retirada dos artigos que tratavam da Posse sexual mediante fraude e do Atentado 

ao pudor mediante fraude.  

 

A expressão “mulher honesta” traduz grande preconceito contra as mulheres, pois a 

honestidade, sendo um adjetivo que qualifica pessoas, por sua honradez, probidade, 

decoro, compostura, decência, pudor, dignidade etc., sempre foi traduzida quando 

aplicada às mulheres, como compostura e pudor, enquanto que, quando relacionada 

aos homens, como honradez e probidade.134  

 

A referida lei revogou ainda artigos discriminatórios: nos crimes contra os costumes, 

houve a extinção da punibilidade, caso o agressor se casasse com a vítima; extinguiu expressões 

como: sedução, adultério e rapto. Para o Fêmea 

 

Era inconcebível que depois de cometer um crime contra mulher solteira, com sua 

mudança de estado civil este crime deixasse de existir.  

                                                 
133 Fêmea, Ano XI, nº 129, outubro de 2003. p. 6. 

134 Fêmea, Ano XIII, nº 142, março de 2005. p. 11.  
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Estes três tipos penais não têm mais sentido hoje em dia. Assim, sua extinção 

representa o reconhecimento da evolução de costumes.135 

 

Todavia, foi somente em 2006, que as feministas e outros movimentos sociais de 

mulheres conquistaram uma legislação específica em defesa da mulher vítima de violência 

doméstica. A Presidência da República, assessorada pela SPM, sancionou a Lei 11.340/06, 

aprovada pelo Congresso Nacional, a nomeando de Lei Maria da Penha, em homenagem a 

Maria da Penha Fernandes, símbolo na luta contra a violência doméstica. A Lei Maria da Penha 

sugeriu a criação de novos serviços de atendimento à mulher vítima de violência e reafirmou 

os serviços já oferecidos: equipe de atendimento especializado, sistema de coleta de dados sobre 

a violência doméstica, centros de referência psicossocial, casas abrigo, delegacias 

especializadas no atendimento das mulheres entre outros.  

 

Vitória é a palavra que feministas e o movimento social estão usando para expressar 

o sentimento com relação à sanção do PLC 37/06 (PL 4559/04 na Câmara Federal), 

que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. 

E não poderia ser outra. A Lei 11.340 resulta de uma luta de 30 anos, que passou por 

manifestações e estratégias diferenciadas para sensibilizar o Estado e a sociedade 

brasileira de que esse tipo de violência não é assunto privado, mas um assunto de 

interesse público.136 

 

 

O artigo teve um tom exitoso e nostálgico, rememorando o percurso travado pelas 

organizações feministas e outras instituições em defesa das leis de proteção as mulheres, as 

articulações feitas com parlamentares e com a Bancada Feminina no Congresso. Um trabalho 

que se iniciou com as atividades desenvolvidas pelo Consórcio de ONGs e que culminou na 

adoção de uma lei integral de enfrentamento a violência doméstica. O texto conclui destacando 

o apoio que as organizações tiveram ao longo de todo o percurso que culminou na promulgação 

da lei, salientando também, que os desafios não terminaram.  

 

Essa conquista só foi possível porque mulheres de todo o País participaram da 

mobilização para que @s parlamentares aprovassem os projetos de Lei e para que o 

presidente da república a sancionasse. Essa força será necessária também para a 

efetivação dessa Lei.  

[...] Um dos fatores importantes para implementação da Lei nos vários âmbitos 

(municipal/distrital, estadual e federal) é a destinação de recursos para a execução das 

medidas necessárias, tais como capacitação d@s agentes nos atendimentos e criação 

das varas especiais.137  

 

                                                 
135 Fêmea, Ano XIII, nº 142, março de 2005. p. 11. 

136 Fêmea, Ano IX, nº 150, abr.-jul. de 2006. p. 8.  

137 Fêmea, Ano IX, n° 151, ago.- dez. de 2006. p. 3.  
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A década de 1970, marcou o início das mobilizações, passeatas e protestos organizados 

por elas, em defesa das mulheres vítimas de violência e contra a impunidade dos agressores. 

Houve ainda a reivindicação por leis e serviços específicos de proteção e amparo.138 As 

discussões que antecederam a Lei Maria da Penha e que serviram de base para sua promulgação, 

tinham como objetivo principal “caracterizar a violência doméstica e familiar como violação 

dos direitos humanos das mulheres e elaborar uma Lei que garantisse proteção e procedimentos 

policiais e judiciais humanizados para as vítimas”.139  

Mais do que estipular punições, a referida lei teve um caráter pedagógico, trazendo 

“aspectos conceituais e educativos, que a qualificam como uma legislação avançada e 

inovadora, seguindo a linha de um Direito moderno, capaz de abranger a complexidade das 

questões sociais e o grave problema da violência doméstica e familiar”.140 Segundo a Lei Maria 

da Penha, em seu artigo 5º, configura-se “violência doméstica e familiar contra a mulher 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.141  

Seu artigo 7º é ainda mais didático ao elencar e diferenciar as formas de violência:  

 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 

I – a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou 

saúde corporal; 

II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 

emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o livre 

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 

crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação 

de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 

qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;  

III – violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, 

a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, 

coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, 

a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force 

ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 

suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais 

e reprodutivos; 

IV – a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 

incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.  

                                                 
138 CFEMEA. Lei Maria da Penha: do papel para a vida: comentários à Lei 11.340/2006 e sua inclusão no ciclo 

orçamentário. Brasília, DF: Gráfica Brasil, 2009.  p. 13.  

139 Idem, ibidem, p. 19.  

140 CFEMEA. Op. cit., 2009. p. 19.  

141 BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 18 nov. 2021. Paginação 

irregular. 
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V – a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria.142  
 

Como é possível observar, àqueles artigos e mais o artigo 6º,143 representam algumas 

das principais inovações da Lei Maria da Penha. Independente da forma de violência, a mulher 

possui o direito de ter assistência especializada, a ser oferecida pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), e pelos órgãos de segurança pública. A Lei Maria da Penha, segundo Barsted, foi a 

“experiência bem-sucedida de advocacy feminista”.144 Apesar de ser um avanço legislativo no 

enfrentamento da violência contra a mulher, a autora destaca que “sua vigência efetiva esbarra 

em um conjunto de obstáculos que necessitam ser superados para que seus efeitos possam 

modificar comportamentos e valores discriminatório e violentos”.145 

Um desses obstáculos se refere as DEAMs, elas foram criadas no âmbito da Polícia 

Civil, em conjunto com Núcleos Investigativos de Feminicídio e de outras equipes 

especializadas. Segundo Wânia Pasinato, “outra atribuição que foi dada às polícias civis refere-

se à solicitação de medidas protetivas para aqueles casos em que a mulher estiver se sentido 

ameaçada em sua integridade física, ou contra seus filhos ou seu patrimônio”. Todavia, a 

medida protetiva acaba ocasionando em um possível empecilho para a aplicação a Lei Maria 

da Penha: “a solicitação de medidas protetivas é atrelada a um registro policial, de modo que o 

inquérito policial continuará a ter sua tramitação na delegacia. Este novo procedimento fez com 

que, em muitos casos, o volume de trabalho seja duplicado”.146 

De acordo com Pasinato, esse aumento de trabalho ocasiona certa morosidade em 

diversos âmbitos do inquérito: desde a localização de testemunhas, até o aumento de atividades 

cartoriais dentro das delegacias.147 Com o aumento na quantidade de trabalho, outros problemas 

despontam: poucos recursos materiais e técnicos, infraestrutura inadequada para atender o 

corpo técnico, como também as vítimas: 

                                                 
142 BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 18 nov. 2021. Paginação 

irregular. 

143 Art. 6º “A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos 

humanos”. BRASIL. Lei nº 11.340. Op. cit. Paginação irregular.  

144 BARSTED, Leila Linhares. Lei Maria da Penha: uma experiência bem-sucedida de advocacy feminista. In: 

CAMPOS, Carmen Hein. Lei Maria da Penha: comentada em uma perspectiva jurídico-feminista. Rio de janeiro: 

Editora Lumen Juris, 2011. p. 13.  

145 Idem, ibidem, p. 29.  

146 PASINATO, Wânia. Avanços e obstáculos na implementação da Lei 11.340/2006. In: CAMPOS, Carmen Hein. 

Lei Maria da Penha: comentada em uma perspectiva jurídico-feminista. Rio de janeiro: Editora Lumen Juris, 

2011. p. 124.  

147 Idem, ibidem, p. 128.  
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As delegacias possuem espaços para as atividades de polícia judiciária (cartórios, sala 

de investigação, gabinete das delegacias), embora nem sempre as dimensões sejam 

adequadas para comportar todos os funcionários e as tarefas que necessitam ser 

executadas.  

[...] o principal problema identificado neste quesito está relacionado com a 

privacidade e a segurança das mulheres, uma vez que são poucas as DEAMS que 

possuem salas de espera separadas e espaços privativos para realização do primeiro 

atendimento.148 

 

Outro empecilho se refere aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher,149 que não possuem uma equipe multidisciplinar atuando nessas instâncias. Sua 

ausência limita os encaminhamentos que poderiam ser realizados e quando presentes, “as 

equipes funcionam precariamente, com poucos profissionais, às vezes apenas com atendimento 

psicológico ou apenas de serviço social”. Além disso, nem todos os Tribunais de Justiça 

dispõem de servidores para preencherem seus quadros, “o que leva eles a serem contratados de 

forma temporária, fazendo com que o fornecimento do atendimento se dê descontínua e 

precariamente organizada”.150 

Esses foram apenas alguns dos aspectos que impedem a sua implementação em todo 

o território nacional, se nas capitais as mulheres não têm acesso a todos os serviços de proteção 

oferecidos pela Lei Maria da Penha, nas cidades interioranas, elas estão afastadas dos serviços 

primários de proteção oferecidos pelas redes de proteção a mulher.151 Compõem essas redes: 

 

Centros de Atendimento à Mulher em situação de violência (Centros de Referência de 

Atendimento à Mulher, Núcleos de Atendimento à Mulher em situação de Violência, 

Centros Integrados da Mulher), Casas Abrigo, Casas de Acolhimento Provisório 

(Casas-de-Passagem), Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Postos 

ou Seções da Polícia de Atendimento à Mulher), Núcleos da Mulher nas Defensorias 

Públicas, Promotorias Especializadas, Juizados Especiais de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, Ouvidoria 

da Mulher, Serviços de saúde voltados para o atendimento aos casos de violência 

sexual e doméstica, Posto de Atendimento Humanizado nos aeroportos (tráfico de 

pessoas) e Núcleo de Atendimento à Mulher nos serviços de apoio ao migrante.152 

 

                                                 
148 PASINATO, Wânia. Op. cit., p. 128.  

149 A forma de atuação de tais juizados foi explicitada no art. 14, eles são “órgãos da Justiça Ordinária com 

competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher”. BRASIL. Lei nº 11.340. Op. cit. Paginação irregular.  

150 PASINATO, Wânia. Op. cit., p. 137.  

151 CAMPOS, Carmen Hein de. Desafios na implementação da Lei Maria da Penha. REVISTA DIREITO GV, 

SÃO PAULO, 11(2) | P. 391-406 | JUL-DEZ 2015. p. 393.  

152 BRASIL. Rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/rede-de-enfrentamento-a-violencia-

contra-as-

mulheres#:~:text=A%20Central%20de%20Atendimento%20%C3%A0,o%20atendimento%20de%20suas%20de

mandas. Acesso em: 19 nov. 2021. p. 15-16. 
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Dessa maneira, não são em todas as cidades que possuem todos os instrumentos que 

integram a rede de proteção. A situação é ainda mais agravante em cidades do interior, pois as 

verbas tendem a não chegar até elas e os problemas relacionados a recurso humanos 

(profissionais capacitados para atenderem as vítimas), coadunam-se aos problemas estruturais 

de alguns centros e que não são considerados. De acordo com Carmen Campos, muitos não têm 

“a compreensão sobre o tema e não relacionam os problemas estruturais, tais como a falta de 

água, de esgoto, de escolas etc., a situações que podem tornar mais vulneráveis determinadas 

populações, especialmente, mulheres.153 

Para Campos, aquelas redes de acesso, tornou a Lei Maria da Penha dependente das 

articulações entre as instituições públicas dos diversos níveis: federal, estadual e municipal. 

Contudo, para superar esse e outros obstáculos é necessário não somente recursos financeiros, 

mas também empenho dos agentes do Estado em defesa da referida legislação.154 

O Fêmea considerou a promulgação da Lei Maria da Penha um grande êxito no 

combate à violência doméstica contra a mulher, todavia, era necessário encarar a realidade fora 

da redação da lei e enfrentar os desafios que poderiam dificultar sua implementação na prática.  

 

Para que a Lei Maria da Penha saia, de fato, do papel, é preciso ainda muito esforço 

do Poder Público nos âmbitos federal, estaduais e municipais no sentido de colocar 

em prática todos os instrumentos previstos. São casas-abrigos, centros de referências, 

delegacias especializadas, que só podem ser implementados no âmbito dos estados e 

municípios.155  

 

Atrelado aquelas medidas, havia também a necessidade de que recursos orçamentários 

fossem alocados para projetos e campanhas visando mudar a concepção machista que 

discrimina as mulheres e estimula a violência. Para tanto, era necessário trabalhar tal temática 

desde a sala de aula, investido na divulgação da Lei Maria da Penha e outros aparatos legais. 

Não se esquecendo de capacitar para perspectiva de gênero os agentes do Executivo e 

Judiciário, os defensores públicos, entre outros. Para o Fêmea, tais ações ao serem executadas 

pela sociedade teria uma grande relevância no combate à violência contra a mulher.  

Entre 2008 e 2010, o periódico trouxe três balanços sobre a Lei Maria da Penha. O 

primeiro deles, de 2008, ressaltava que nesses dois anos após sua promulgação, a referida lei 

encontrou como principal desafio atender as mulheres dos vários e distintos segmentos sociais, 

já que a legislação estava encontrando dificuldades para ser incluída como prioridade no 

                                                 
153 CAMPOS, Carmen Hein de. Op. cit., p. 394.  

154 Idem, ibidem, p. 402.  

155 Fêmea Ano X, nº 153, set. – out. de 2007. p. 6.  
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planejamento do governo, tendo assegurado recursos do orçamento público, seja da União, 

Distrito Federal, Estados e Municípios.156  

O segundo, de 2009, foi uma entrevista com Iáris Ramalho Cortês (advogada e uma 

das fundadoras do CFEMEA) e Analba Brazão (antropóloga e secretária-executiva da AMB). 

A lei representou uma conquista para as mulheres brasileiras, porém, ela estava longe de atingir 

todo o território nacional:  

 

Iáris – Reconhecemos os avanços, o empenho do Executivo, por meio da Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) e de alguns representantes do Judiciário, 

porém ainda está muito longe da Lei ser aplicada em todos os municípios brasileiros. 

Além do mais, onde existe a aplicação, nem sempre está sendo feita aos moldes da 

Lei. Tem o sério problema dos cortes ou contingenciamento de recursos na Lei 

Orçamentária Anual. [...] São poucas delegacias e casas de abrigo.157  

 

Outro fator diz respeito à necessidade de cursos de formação para os profissionais do 

judiciário, juízes ainda defendiam sua inconstitucionalidade, defensores públicos e integrantes 

de delegacias eram negligentes nos atendimentos dos casos de violência.  

 

Analba – Sabemos que para a aplicabilidade da lei é necessário que o governo federal 

e os locais atuem de forma articulada, provendo os mecanismos que possibilitam a 

sua implementação. Requer a criação dos juizados especializados nos estados, para 

julgamento dos casos de violência doméstica, fortalecimento de uma rede integrada 

de proteção as vítimas e capacitação de seus funcionários. Tudo isto depende de 

vontade política e de uma justa distribuição orçamentária. Além, de sofrerem 

violência doméstica em suas casas, as mulheres se deparam com a violência 

institucional e a negligência.158  

 

O terceiro e último balanço sobre a Lei Maria da Penha, foi debatido na edição de 

outubro-novembro-dezembro de 2010. Ao contrário dos anos anteriores, esse balanço não foi 

feito especificamente pelo Fêmea, mas pela Articulação de Mulheres Brasileiras: 

 

o balanço nacional, que reuniu dados de 12 estados, foi analisado sob a perspectiva 

feminista de monitoramento das políticas públicas de enfrentamento à violência 

contra as mulheres no Brasil.  

Realizada com o apoio do Ministério da Saúde – Área Técnica de Saúde da Mulher – 

DATASUS, proporcionou espaço para debater continuidade de estratégias de 

monitoramento e de luta em defesa da Lei Maria da Penha (11.340/2006). Foi, por 

exemplo, verificado que alguns juízes ainda aplicam a Lei 9.099/95 e/ou consideram 

a Lei Maria da Penha inconstitucional.159 

 

                                                 
156 Fêmea, Ano X, nº 157, setembro – outubro – novembro de 2008. p. 9.  

157 Fêmea, Ano X, nº 161, julho – agosto – setembro de 2009. p. 4. 

158 Fêmea, Ano X, nº 161, julho – agosto – setembro de 2009. p. 4. 

159 Fêmea, Ano XIII, nº 167, outubro – novembro – dezembro de 2010. p. 3.  
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Os três balanços demonstraram que algumas das dificuldades de implementação da 

Lei Maria da Penha continuaram as mesmas, como por exemplo: o baixo número de servidores 

nas DEAMs, com uma capacitação deficitária, que acaba resultando em um atendimento 

desrespeitoso para com as vítimas. Tal problema é agravado, quando se leva em consideração 

a diversidade da população brasileira, os servidores das DEAMs, na maioria dos casos, não 

conseguem atender a demanda de mulheres indígenas, por não serem familiarizados com o a 

língua de origem.  

As casas abrigos, assim como as DEAMs (criadas muito antes da Lei Maria da Penha), 

foram uma relevante política pública de combate à violência contra a mulher, com o objetivo 

de oferecer guarida e proteção as vítimas. No entanto, elas costumam ser instaladas em grandes 

centros urbanos e o número de mulheres abrigadas têm diminuído. A hipótese mais provável 

para isso é que “as casas-abrigos, da forma como ainda se estruturam, não atendem mais às 

necessidades das mulheres. A lógica disciplinante que vigora nas casas não rompe com a noção 

de confinamento e disciplina dos corpos das mulheres”. Segundo relatos, as mulheres “indicam 

que se trata de um espaço de violência, pois elas se sentem presas em vez do agressor”.160 

Outros fatores referem-se à precariedade dos IMLs, que dificultam a realização da 

perícia no corpo da vítima, sua criação está expressa na redação da Leia Maria da Penha, 

contudo, nem todas as cidades possuem um IML, tendo as vítimas que viajar a outros 

municípios para realizarem o exame. Muitas cidades não realizam a notificação compulsória 

dos casos de violência, o que é de grande relevância para estabelecer os dados sobre violência 

contra a mulher e auxilia na elaboração de política públicas de combate, assistência e 

prevenção.161  

A última menção do Fêmea a Lei Maria da Penha ocorreu em 2011, em decorrência 

dos 5 anos de sua promulgação. O periódico reconheceu a importância de existir uma lei 

específica para coibir a violência contra a mulher, e destacou que sua criação foi o resultado de 

um trabalho paulatino dos movimentos feministas e dos movimentos de mulheres. O pequeno 

texto exigia sua implementação, considerada como uma das melhores legislações do mundo, 

no que se refere a proteção da mulher vítima de violência.  

 

[...] reivindicamos dos governos federal, estaduais e municipais a expansão dos 

serviços, políticas e equipamentos públicos que garantam sua aplicação. Eles ainda 

estão muito longe de atender as necessidades das brasileiras, o que coloca a vida de 

                                                 
160 CAMPOS, Carmen Hein de. Op. cit., p. 398.  

161 CAMPOS, Carmen Hein de. Op. cit., p. 400.  
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muitas em risco. Não podemos mais ser ignoradas pelas políticas de Segurança 

Pública.  

Queremos um Poder Judiciário democrático, que, em vez de reproduzir o racismo e 

machismo de nossa sociedade, contribua para sua superação. Temos denunciado e 

vamos continuar nos posicionando, junto com @s aliad@s que temos ali, contra 

decisões machistas que culpam as mulheres pela violência que elas sofrem e que 

recusam os mecanismos legais inovadores que batalhamos tanto para criar.162  

 

Lutar pelo direito a uma vida sem violência foi uma pauta constante dentro dos 

movimentos feministas, que há um longo tempo vem lutando por melhores e mais direitos para 

as mulheres, se articulando com outros movimentos sociais e com os poderes Legislativo e 

Executivo. No Congresso Nacional existiam alguns Projetos de Leis por iniciativas de 

parlamentares, que com passos tímidos, buscavam alterar alguns trechos do Código Penal. 

Todavia, tais iniciativas ainda não tinham o poder de adentar no lar das brasileiras, ambiente 

no qual a maioria dos casos de violência contra a mulher ocorrem.  

A temática da violência contra a mulher esteve presente no Fêmea desde sua primeira 

edição, quando foi discutido acerca da abertura da CPI da violência. Desde então, as discussões 

envolvendo aquele assunto se tornaram recorrentes no periódico, possuindo abordagens 

semelhantes: aberturas de CPIs, proposições de legislaturas, insatisfação com a legislação 

branda que negligenciava a situação da mulher, participação do Brasil em tratados 

internacionais para debater a temática, entre outros.  

Sobre este último, cabe fazer uma consideração, entre 1994 e 1995, ocorreram dois 

eventos internacionais que discutiram sobre a situação da mulher: a Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará, 

1994) e a IV Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher – Ação para Igualdade 

(mais conhecida como Beijing´95). Os dois eventos foram de suma importância no que se refere 

aos direitos das mulheres, contudo, eles tiveram pesos diferentes nas páginas do Fêmea. 

Enquanto Beijing´95 dominou as discussões entre 1994 e 1996, com textos envolvendo pautas 

a serem debatidas no país asiático, locais em que as mulheres poderiam se hospedar durante o 

evento, etc.; a Convenção de Belém do Pará, que ocorreu no interior do próprio país, foi pouco 

debatida pelo jornal.  

O Fêmea não dedicou um espaço relevante para relatar os principais pontos debatidos 

na Convenção e os seus resultados, pelo contrário, ela foi abordada de forma superficial e 

resumida. Tendo figurado entre as edições de 1995 e 1996, e algumas poucas menções nos anos 

                                                 
162 Fêmea, Ano XIV, nº 170, julho – agosto – setembro de 2011. p. 11.  



212 

  

seguintes, nada que dimensionasse seu real alcance. Sobre esta, a principal preocupação do 

periódico se referia a sua ratificação pelo Estado brasileiro e sua promulgação.  

O referido periódico não abordava a questão da violência contra a mulher como se 

fosse uma “crônica policial”, registrando as cenas cotidianas dos acontecimentos. Porém, isso 

não impediu que ele abordasse alguns casos pontuais de violência contra a mulher, relacionando 

o acontecimento fatídico a um contexto mais amplo, no caso, a ausência de legislações mais 

eficientes para proteger as vítimas. O Fêmea, enquanto jornal feminista de atuação na principal 

casa legislativa do país, não enxergava a violência contra a mulher como algo relacionado ao 

espaço privado e apenas a duas pessoas: vítima e agressor; pelo contrário, tal pauta era 

compreendida pelo jornal como um problema público, que deveria ser resolvido pelo Estado, 

devendo ser discutido amplamente pela sociedade. E para que isso ocorresse, ele se dispunha a 

ser um interlocutor entre Congresso Nacional e os movimentos feministas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Quando as fundadoras do CFEMEA criaram o Fêmea, seu objetivo era manter 

informado os movimentos organizados de mulheres acerca das proposições legislativas 

referentes a seus direitos, em tramitação no Congresso Nacional. Mais que um jornal 

informativo, segundo seu editorial nº 0, elas desejavam que o periódico realizasse a ponte entre 

parlamentares e movimentos de mulheres, institucionalizados ou autônomos, circulando por 

todo o país. Tendo sua produção voltada para a ação política, uma de suas pautas foi: assessorar 

os (as) parlamentares, buscando disseminar propostas, ideias e questões que contribuíssem para 

o aprimoramento de demandas acerca da condição social e política da mulher.  

O período definido para esta pesquisa (1992-2014), além de abarcar o ano de sua criação 

e o ano de seu encerramento, compreendeu também, algumas das principais atuações do Fêmea 

em defesa dos direitos da mulher. Entre as diversas ações e articulações que ele integrou, 

destaco duas: a primeira diz respeito ao período (1993-1994), que marca o início das atividades 

relativas a revisão constitucional e seu respectivo encerramento. Foi nesse período, que o 

Fêmea demonstrou sua principal característica, sendo mais que uma ponte de aproximação 

entre parlamentares e movimentos de mulheres. 

Os direitos conseguidos pelas mulheres poderiam ser revistos, o perigo do retrocesso 

na revisão era iminente. Entre as organizações feministas que se levantaram contra a Revisão 

Constitucional, temos o CFEMEA, que vinha lutando por demandas legislativas que 

beneficiassem a mulher. Utilizando o Fêmea, ele mobilizou e articulou os 

movimentos de mulheres e as (os) parlamentares, pela regulamentação dos direitos já 

adquiridos na Carta Magna brasileira de 1988. 

Mesmo com o escândalo de corrupção descoberto pela CPI do Orçamento, a Revisão 

Constitucional foi instalada e, com isso os movimentos contrários a ela (entre eles o movimento 

de mulheres), articularam-se visando à regulamentação dos direitos conquistados. A alteração 

deles significaria um retrocesso na busca por igualdade de direitos. Consumada a Revisão, o 

CFEMEA, o Comitê Latino-americano para Defesa dos Direitos das Mulheres (Cladem), o 

Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo e o Fórum Nacional de Presidentas de 
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Conselhos e Secretarias da Condição Feminina (CECF), promoveram o encontro nacional: A 

Mulher e a Garantia de seus Direitos Constitucionais. 

O CFEMEA mostrou-se atuante no que diz respeito à Revisão Constitucional, as 

chamadas de reportagens daquele período, demonstravam essa atuação. O jornal passou a ser 

publicado com o nome Fêmea: revisão. Seus editoriais enfatizavam os trabalhos desenvolvidos 

pelo Centro: ele identificou entre as 17.256 propostas revisoras, 956 que afetavam diretamente 

a mulher. Entre “as 956 propostas há de tudo: redução da licença-maternidade, extinção da 

licença paternidade, aumento dos prazos para a aposentadoria da mulher, controle de natalidade, 

proibição até dos abortos hoje permitidos... Muita coisa ruim, poucas boas”.1  

O processo de Revisão da Constituição foi decadente desde o seu início, advindo alguns 

dias após a um escândalo de corrupção, a revisão constitucional não era bem-vista pelos grupos 

políticos e sociais de esquerda, “apenas” as alas conservadoras pareciam estar dispostas leva-la 

adiante. Com o início dos trabalhos, o CFEMEA temendo um recrudescimento conservador, 

que poderia acarretar um retrocesso com relação aos direitos da mulher, organizou a partir do 

Fêmea, uma mobilização dos movimentos feministas em caráter nacional. As organizações de 

mulheres pressionando as (os) parlamentares conseguiram com que os seus direitos fossem 

mantidos/regulamentados e não revisados.  

O segundo momento se refere a uma das grandes vitórias das feministas de segunda 

onda, a conquista da Lei Maria da Penha. Um acontecimento histórico no qual o Centro e o 

Fêmea fizeram parte. As legislações já existentes não protegiam especificamente as mulheres 

em situação de violência doméstica, seus objetivos estavam restritos a realizar alterações em 

artigos do Código Penal de 1940. A Lei 7.209/84 alterou o artigo 61 daquele, destacando as 

circunstâncias agravantes em casos de violência cometidos por irmãos, cônjuges, ascendentes 

ou descendentes. A Lei 8.930/94, tornou hediondo os crimes de estupro e atentado violento ao 

pudor; crimes que teriam sua pena agravada pela Lei 9.318/96, quando a vítima fosse criança, 

idoso (a), enfermo (a) ou gestante. O artigo 35 do Código Penal, que estabelecia que a mulher 

casada precisaria da permissão do marido para prestar queixa, salvo em caso de divórcio, foi 

alterado pela Lei 9.520/97; quatro anos depois, devido a intensa mobilização de advocacy 

feminista, foi promulgada a Lei 10.224/01, que incluía o assédio sexual no Código Penal.  

As leis tinham sua funcionalidade na teoria, mas na prática, elas não conseguiam 

adentrar os ambientes domésticos. A maioria dos Projetos de Lei que tramitavam no Congresso 

Nacional buscavam alterar o Código Penal, apesar daqueles aparatos legislativos, as mulheres 

                                                 
1 Fêmea, Ano III, nº 11, janeiro de 1994. p. 2. 
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continuavam sendo ameaçadas e agredidas. A principal lei que debatia a questão da violência 

doméstica (Lei 9.099/95), dava pouca relevância para a situação das mulheres, e considerava 

os casos de violência como briga de casal, com uma penalidade extremamente branda: 

pagamento de cestas básicas ou trabalho comunitário.   

Em 2002, ocorreu um seminário promovido pela ONG Cepia (sediada no Rio de 

Janeiro), entre as diversas organizações feministas que participaram, estava o CFEMEA, que 

apresentou um levantamento sobre os Projetos de Lei que estavam sendo discutidos no 

Congresso Nacional naquele período. As ONGs presentes no Seminário do Cepia concordavam 

que era urgente a realização de uma ação mais incisiva frente a questão da violência contra a 

mulher, bem como a criação de uma legislação fora dos padrões da Lei 9.099/95.  

Nesse mesmo evento, elas se reuniram e passaram a trabalhar na elaboração de um 

anteprojeto que abrangesse as principais formas de coibir a violência doméstica contra a mulher. 

A futura legislação não deveria ficar apenas na esfera penal, buscando abarcar também os 

órgãos governamentais: da área de segurança, educação, saúde, etc.  

Assim, com um mesmo objetivo: formular uma lei integral de combate à violência 

doméstica, foi formado o Consórcio de ONGs. Ele participou de todos os debates ocorridos 

tanto no Congresso, quanto no Senado, as organizações feministas estavam alertas para que a 

redação contida no anteprojeto fosse aprovada sem alterações significantes. O anteprojeto foi 

ainda apresentado em audiência pública pela Bancada Feminina do Congresso Nacional, onde 

Nilcéa Freire, Ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), colocou a 

Secretaria para patrocinar os debates regionais, visando aprimorar o projeto. Participaram 

dessas discussões integrantes do Consórcio, parlamentares comprometidas com a causa e 

integrantes da SPM. Campanhas, mobilizações e articulações com outras organizações foram 

feitas visando a promulgação da lei. Até que em 2006, o objetivo do Consórcio foi alcançado, 

tendo sido promulgada a Lei 11.340/06, comumente conhecida como Lei Maria da Penha.  

O CFEMEA e o Fêmea participaram de debates, conferências nacionais e 

internacionais, organizou seminários e outros eventos que tinham como temática os direitos da 

mulher. Por meio do advocacy, ele apresentou uma outra forma de discutir o feminismo, através 

do diálogo e de articulações, buscando cobrar tanto a elaboração de novos direitos, como a 

regulamentação e ampliação dos já existentes. O referido periódico democratizou o debate, as 

discussões envolvendo os direitos das mulheres não poderiam ficar mais circunscritas apenas 

dentro dos movimentos feministas, era necessário que mulheres de distintas camadas sociais e 

fora da militância tivessem acesso a elas.  
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O objetivo desta dissertação foi buscar contribuir para os estudos da História da 

Imprensa Alternativa Feminista, a partir da análise do jornal Fêmea. Este trabalho não debate 

toda a história daquele periódico, pois o universo que o rodeia é vasto, existindo assim, diversas 

possibilidades de pesquisas e intepretações para aquelas e aqueles que escolherem utilizá-lo 

enquanto fonte e objeto de pesquisa. Dessa maneira, inúmeras dúvidas, questionamentos e 

problematizações ainda poderão ser feitas ao Fêmea. 
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