Mulheres
querem
proporcionalidade em cargos de
destaque do Judiciário
Mesa redonda realizada pela Procuradoria da Mulher do Senado discutiu as
dificuldades encontradas pelas mulheres na ocupação de espaços de poder
no âmbito do Judiciário. As autoridades participantes acreditam que a
participação feminina em cargos de destaque na Justiça deveria ser mais
igualitária e seguir a proporcionalidade da população brasileira.
(Agência Senado, 16/09/2016 – acesse no site de origem)

Regras mais iguais para homens
e mulheres, rotinas ainda
diferentes
Equiparar aposentadorias exigirá creches públicas e licença-paternidade
maior
(O Globo, 28/08/2016 – acesse no site de origem)
A reforma da Previdência em discussão pelo governo prevê o fim gradual da
diferença de idade na aposentadoria de mulheres e homens. O tema divide
especialistas. Os que defendem a proposta se apegam ao argumento de que é
uma tendência mundial e ao fato de que, no Brasil, as mulheres vivem mais e
se aposentam mais cedo. Logo, recebem o benefício por mais tempo, mesmo
contribuindo menos. Os contrários reconhecem que a dupla jornada e os
cuidados com filhos e idosos sobrecarregam as mulheres. Por isso, elas

mereceriam tratamento especial, já que são as principais responsáveis pela
futura força de trabalho do país e zelam pelos mais velhos.
Se você tem dúvidas sobre sistema previdenciário e legislação trabalhista,
envie sua pergunta para previdenciaetrabalho@oglobo.com.br.
De um lado ou de outro, especialistas concordam que, caso a proposta de
igualar a idade mínima em 65 anos passe no Congresso, ela deve ser
acompanhada de maior oferta de creches e adoção de outras medidas, como
ampliação da licença-paternidade e melhora na estrutura para cuidado de
idosos, de modo a permitir que a mulher não seja obrigada a abandonar o
emprego para cuidar de filhos ou parentes mais velhos. Só assim, dizem,
haverá igualdade de condições no mercado de trabalho que justifique um
tratamento único na aposentadoria.
Levantamento do Ipea com 176 países mostra que dois em cada três não
fazem distinção de idade para a aposentadoria entre homens e mulheres. A
diferença é mais comum em nações do Leste da Europa, América do Sul,
Oriente Médio e Norte da África.
— São países de desenvolvimento intermediário, mais machistas — diz o
coordenador de Previdência do Ipea, Rogério Nagamine Costanzi.
No Brasil, os números confirmam a desigualdade no mercado de trabalho e
na rotina das famílias. Segundo o IBGE, entre 2004 e 2014, os homens viram
sua jornada fora de casa cair de 44 horas semanais para 41 horas e 36
minutos. O resultado foi influenciado pela formalização do mercado de
trabalho e pelo aumento do número de homens inativos. Mas o tempo extra
não garantiu maior dedicação a afazeres domésticos. A jornada deles dentro
de casa permaneceu em dez horas semanais. No mesmo período, as mulheres
mantiveram o ritmo de trabalho fora de casa em 35 horas e meia. Dentro de
casa, porém, a jornada delas chega a 21 horas e 12 minutos por semana,
mais que o dobro da dos homens.
CALCULADORA: SAIBA QUANDO SE APOSENTAR
— Subsidiamos o grupo das mulheres, ao darmos a elas a possibilidade de
antecipação de aposentadoria, seja por idade ou por tempo de contribuição.

As razões pelas quais fizemos isso, a maternidade e a dupla jornada,
continuam valendo. É obrigação do país dar à mulher condições de se manter
no mercado de trabalho, de maneira que a reforma da Previdência não
represente um custo para elas — diz Luiz Eduardo Afonso, professor do
Departamento de Atuária da FEA/USP. — Isso passa pelo aumento da oferta
de creches públicas, com qualidade, e por outras políticas de proteção social
relativas às mulheres, como o aumento da licença-paternidade.
QUESTÃO DE ‘JUSTIÇA SOCIAL’
O cuidado com os três filhos pequenos deixou a recepcionista da escola
Criançartes, Val de Lima, 15 anos fora do mercado. Ela chegou a voltar a
trabalhar após o fim da licença-maternidade da primeira filha, mas logo
depois engravidou de novo. Somente com os filhos crescidos retornou ao
trabalho. Aos 54 anos, ainda precisa trabalhar por mais 11 anos para se
aposentar por tempo de contribuição, pelas regras atuais.
Danielle Nogueira e Lucianne Carneiro

Por que algumas mulheres ainda
têm medo de dizer que são
feministas?, por Nana Queiroz
“Feminismo não é o contrário de machismo. Feminismo não é a ideia de que
mulheres são melhores que os homens.”
(Folha de S.Paulo, 25/08/2016 – acesse no site de origem)
Tenho completa segurança em abrir este artigo declarando: você, leitora, é
feminista, mesmo que ainda não saiba disso. E se você respondeu: “Ah, tá,
mas você nem me conhece! Como pode dizer uma coisa dessas sobre mim?”,

está claro que ainda não entendeu, de fato, o que é feminismo.
Feminismo não é o contrário de machismo. Feminismo não é a ideia de que
mulheres são melhores que os homens. Feminismo não é um movimento pelo
fim da família e das religiões. Feminismo não é nenhuma dessas mentiras que
andam te dizendo por aí. Feminismo é, na verdade, uma ideia bem simples e
revolucionária: a de que homens e mulheres têm dignidade igual e merecem
direitos equivalentes e que você está disposta a se transformar e lutar por
isso na sua vida pessoal e política.
Ou seja: ser mulher e não ser feminista seria um contrassenso sem tamanho.
Seria como ser um cachorro e não ser a favor do movimento pelos direitos
dos animais. Ou ser um escravo e se opor ao abolicionismo.
Mesmo assim, muitas mulheres que conheço e que são claramente feministas
por acreditarem em tudo que eu já citei até aqui se recusam a usar o título.
Elas temem ser taxadas de bruxas e mal amadas, sim, mas, sobretudo, não
entendem o que é feminismo.
Claro que isso é principalmente culpa de conservadores que têm medo que as
mulheres sejam donas de seus corpos e seus destinos e espalham por aí
boatos sobre nós. Mas acho que isso é, em parte, culpa nossa também. Acho
que nós, as feministas, nos deixamos cercar de uma áurea arrogante de
intelectualidade excessiva. A gente fala difícil demais, a gente tem
palavrinhas e expressões que só as iniciadas entendem, a gente usa termos
em inglês. Vai, a gente até gosta de se sentir especial, parte do clubinho.
Na sede de lacrar que nos massacra a todos nesses tempos de redes sociais,
a gente tem esquecido de ser acolhedora, de ter empatia, de permitir
nuances. Porque o feminismo, na verdade, não é um, mas vários, e isso é
bom. O fato de existirem muitas correntes e muitas maneiras de ser feminista
é o que diferencia movimentos sociais de religiões fundamentalistas e
dogmáticas.
Nós temos que construir um diálogo democrático e acessível e temos que ser
mais acolhedoras com as que pensam diferente. Temos que falar de
manipulação psicológica machista em vez de gaslighting. Temos que deixar

de nos comportar como se houvesse perguntas proibidas ou como se fosse
crime não saber o que significa “sororidade” ou quem foi Simone de
Beauvoir. Porque se não fizermos isso, vamos só continuar falando pro
mesmo clubinho de sempre e nunca vamos transformar – que é o que
realmente importa.
Eu tinha isso na cabeça quando organizei o livro “Você já é feminista: abra
este livro e descubra o porquê”. Nele, reuni grandes nomes do movimento de
jovens conectadas que ficou conhecido como “Primavera das Mulheres” com
o único objetivo de desmitificar o feminismo, de democratizar. Queria que
mulheres que ainda têm vergonha de sair do armário tivessem acesso a uma
introdução sobre o que significa tudo isso que as meninas estão falando nas
redes.
Márcia Tiburi, Djamila Ribeiro, Amara Moira, Letícia Bahia, Carolina Oms,
Carolina Vicentin, Tamy Rodrigues, Helena Bertho, Flávia Birolli, Lívia
Magalhães e um monte de outras mulheres maravilhosas toparam o desafio
de trabalhar nesta obra comigo. A gente sonhava que ele fosse também um
livro a ser lido por homens, para que tomem consciência das desigualdades
de gênero e percebam o machismo em seu cotidiano e nos ajudem a combatêlo.
Mais do que tudo, queríamos que, ao terminar de ler, você descobrisse,
também, que já é feminista faz tempo – faltava só sair do armário…
*Nana Queiroz é diretora executiva da Revista AzMina, autora do livro
“Presos Que Menstruam” e roteirista da série de mesmo nome em produção.
Também é criadora do protesto “Eu Não Mereço Ser Estuprada”. É jornalista
pela USP e especialista em Relações Internacionais pela UnB.

Salários de homens e mulheres
se aproximam no mesmo cargo e
setor
(Valor Econômico, 15/08/2016) Quando vista de forma geral, a diferença
salarial entre homens e mulheres que trabalham em empresas de médio e
grande porte é de quase 30% no Brasil. Ela cai, no entanto, na medida em
que se comparam profissionais do mesmo nível hierárquico, setor e área de
atuação, chegando a apenas 1,6% quando todos esses fatores são levados em
conta.
Os dados são de um estudo global da consultoria Korn Ferry Hay Group, que
analisou os salários fixos de quase nove milhões de funcionários de empresas
de médio e grande porte em 33 países, incluindo 504 do Brasil. Para definir
os cargos em diferentes países e companhias, a consultoria usou uma
metodologia própria que analisa o escopo das responsabilidades e o
conhecimento exigidos para a função, desde cargos operacionais à alta
liderança.
Globalmente, quando analisados todos os cargos e setores, a diferença entre
salários de homens e mulheres é de 17,6%, e no Brasil, 29,8%, uma das
maiores diferenças, próxima à encontrada no México e no Reino Unido.
Quando comparados profissionais trabalhando no mesmo nível hierárquico, a
média global cai para 6,5%, enquanto no Brasil fica em 15,3%. Na
comparação entre profissionais de mesmo nível dentro da mesma empresa, a
diferença global cai para 2,2% e a brasileira, para 5%. E quando a pesquisa
leva em conta a mesma área de atuação na companhia uma comparação
entre profissionais no mesmo cargo a média brasileira se iguala à global, de
1,6%.
Para o que o gerente de informações da Korn Ferry Hay Group, Carlos Silva,
a pesquisa aponta que além de as profissionais mulheres terem pouca
representação nos níveis hierárquicos mais altos das empresas, elas também

estão mais concentradas em setores e áreas de atuação com remuneração
menor. “Sabemos que há diferenças na remuneração entre os setores e
áreas.
Tipicamente as áreas de negócio, e que trazem resultados mais diretamente,
são mais valorizadas dentro da companhia”, explica. Departamento que
normalmente emprega mais mulheres, o RH, por exemplo, é considerado uma
área de suporte na maioria das empresas, o que resulta em salários mais
modestos quando comparados com a de finanças que ainda é dominada por
homens.
Letícia Arcoverde
Acesse o PDF: Salários de homens e mulheres se aproximam no mesmo
cargo e setor (Valor Econômico, 15/08/2016)

Acabar com debate sobre gênero
nas escolas brasileiras é
‘retrocesso
perigoso’,
diz
parceiro da ONU
(ONU Brasil, 07/07/2016) Em entrevista à Organização das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), a diretora do Instituto
Promundo, Tatiana Moura, fala sobre a importância de discutir os papeis de
homens e mulheres na sociedade para promover a igualdade de gênero e
combater a violência contra o público feminino.
Para especialista, grupos conservadores da sociedade brasileira veem debate
de gênero como ‘ameaça’ a modelo hegemônico que subordina mulheres e
outros tipos de masculinidade, como a homoafetiva. Consequências são

graves e repercutem na educação pública e nas pautas sobre aborto e
direitos LGBT.

Acabar com debates sobre questões de gênero e orientação sexual nas
escolas brasileiras é “um retrocesso perigoso” que pode perpetuar ciclos de
violência e desigualdade. A conclusão é de Tatiana Moura, diretora do
Instituto Promundo, uma organização não governamental criada em 1997 no
Brasil para combater a discriminação contra mulheres através do
engajamento de homens e meninos.
Desde sua fundação, a instituição já levou seus projetos para 22 países, como
Ruanda, Portugal e República Democrática do Congo, além de firmar
parcerias com agências das Nações Unidas, como o Fundo de População da
ONU (UNFPA).
Em entrevista ao Observatório de Energias Renováveis para América Latina e
Caribe, da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Industrial (UNIDO), Moura contou um pouco sobre sua trajetória profissional
e sobre o trabalho do Promundo na busca pelo empoderamento feminino e
por mudanças na forma como homens, rapazes e meninos vivem em
sociedade.
UNIDO: Primeiro, conte-nos um pouco sobre o longo trabalho que o
Promundo desenvolve na questão da igualdade de gênero. Você
começou a desenvolvê-lo na universidade, não foi?
Tatiana Moura: A consciência sobre desigualdade de gênero não começa
necessariamente na universidade. Acho que desde cedo, na adolescência,
muito influenciada pela minha família, majoritariamente feminina), tive
consciência de que a igualdade entre mulheres e homens e igualdade de
gênero, em geral, não era uma realidade próxima.
Na universidade, sempre me interessei pela corrente feminista das Relações
Internacionais e desenvolvi a minha tese de mestrado sobre o papel das
mulheres em guerras e pós-guerras (livro Entre Atenas e Esparta. Mulheres,
Paz e Conflitos Armados, Almedina, 2005). Desenvolver e aprofundar esta

linha de analise só foi possível graças à faculdade onde estudava (FEUC) e
aos professores e professoras do mestrado e do curso de RI.
No doutorado, analisei a violência de gênero e patriarcado em contextos de
violência urbana enquanto sistema de guerra. Ou seja, analisando o cenário
do Rio de Janeiro, um cenário híbrido de paz formal com índices de
homicídios semelhantes a contextos de guerra, perguntei: “onde estavam as
mulheres?”. Quais os impactos desta violência armada e urbana nas suas
vidas? Quais as formas de resiliência e resistência (onde podemos incluir
também homens)?
Desta forma, percebi que cenários de violência armada urbana se baseiam
em construções identitárias, (envolvendo) hipermasculinidade e feminilidade
subordinada, muito próximas às das guerras formais. Daí, ter chamado estes
contextos de “novíssimas guerras”, como forma de provocação e exigência de
respostas mais inclusivas e eficazes.
UNIDO: O que a trouxe ao Rio?
T.M.: Paralelamente ao doutorado, coordenei projetos de pesquisa no Brasil
e na América Latina. Trabalhei com grupos de resistência e busca de justiça –
movimento de familiares de vítimas de chacinas no Rio –, conheci várias
organizações que dialogam sobre estes mesmos temas e, o que seria 6 meses
no Rio, transformou-se em anos. Em 2004, cheguei ao Rio. Estamos em 2016
e eu continuo no Rio, com alguns períodos em Portugal, pelo meio.
Neste percurso de tentar prevenir violência de gênero, seja no espaço
privado, seja no público, decidi aprofundar a pesquisa e trabalho sobre
masculinidades. E muito em particular, masculinidades contra-hegemônicas,
não violentas e equitativas.
Acredito que, se queremos realmente prevenir violência de gênero e
contribuir para a gender revolution, devemos olhar para a construção de
formas positivas de se ser homem. Afinal, continuam a ser os homens os
principais agressores no espaço doméstico, os principais combatentes nas
guerras, mas são também os homens que mais morrem em resultado de
armas de fogo – em guerras formais e fora delas; que morrem por fatores

externos – acidentes no trânsito –, ou por doenças que se poderiam prevenir.
E, em 2011, passei a integrar a equipe do Instituto Promundo no Brasil.
Encarei este passo como algo natural no meu percurso, enquanto
pesquisadora e ativista feminista.
UNIDO: Você é diretora do Promundo, uma organização não
governamental que promove a igualdade de gênero e a prevenção de
violência, partindo de transformações de masculinidades. Por que
trabalhar com a questão da masculinidade é tão importante?
T.M.: Trabalhar a questão da masculinidade e, em especial a
hipermasculinidade ou masculinidade não equitativa e violenta, é essencial
para pensarmos e promovermos a prevenção de violência de gênero.
Acreditamos que trabalhar com homens e meninos para transformar normas
e dinâmicas de poder desiguais é um fator estratégico para alcançar a
equidade de gênero. Para que o empoderamento das mulheres continue
avançando, homens e meninos precisam tornar-se aliados no processo,
conscientizando-se de que também são beneficiados quando normas
prejudiciais de gênero são questionadas. Nossas pesquisas, programas e
ações para influenciar políticas públicas (em inglês, advocacy) mostram que a
promoção de noções positivas sobre o que significa ser homem ou mulher
proporciona melhorias para suas vidas.
Nossas ações buscam gerar transformações em diversos níveis, tais como
intervenções em grupos com homens e mulheres, campanhas, metodologias
educativas e diálogo com instituições e governos para influenciar políticas e
ampliar programas que proporcionem mudanças sociais.
UNIDO: Como surgiu o Promundo e quais são as principais linhas de
ação?
T.M.: Com a criação do Instituto Promundo em 1997, no Rio de Janeiro,
Brasil, a equipe do Promundo iniciou um legado de atuação no país. A
primeira sede da organização é reconhecida internacionalmente por
desenvolver pesquisas, metodologias, intervenções comunitárias e ações de
incidência política no Brasil, na América Latina e em países de língua

portuguesa, que são avaliadas e disseminadas mundialmente.
Desde sua fundação, o Promundo ampliou sua atuação para diversos países
do mundo, a fim de contribuir com o avanço da equidade de gênero. Além de
realizar campanhas e grupos educativos em contextos de pós-conflito,
trabalhamos com grupos de terapia que criam espaços seguros para que
homens e mulheres se recuperem de traumas.
Atualmente, já adaptamos nossas metodologias em mais de 22 países. E
temos escritórios no Rio, Washington D.C., Kigali (Ruanda), Kinshasa
(República Democrática do Congo) e em Coimbra (Portugal, associado ao
Centro de Estuados Sociais da Universidade de Coimbra).
Grandes organizações incluindo a Organização das Nações Unidas, o Banco
Mundial, a Organização Mundial de Saúde e governos nacionais, já apoiaram
nossa causa, trabalhando como parceiros em nossas iniciativas ou adotando
nossos programas e implementando-os em inúmeras comunidades em todo o
mundo.
O Promundo é financiado por governos nacionais e locais, fundações,
organismos internacionais, grandes organizações não governamentais e por
meio de doações individuais.
UNIDO: A instituição está em diversos países. A luta pela igualdade de
gênero pode ser analisada de diferentes perspectivas nestes países em
que a instituição atua?
T.M.: Cada país tem questões urgentes específicas, como resultado da sua
história (guerra, pós-guerra, violência urbana, questões legais e respeito por
direitos humanos, etc). No entanto, o fato de usarmos as nossas
metodologias, com adaptações a cada contexto, mostra que, na base, os
problemas são comuns.
Os homens são considerados os principais provedores da família, as mulheres
assumem o trabalho não remunerado do cuidado e das tarefas domesticas; as
questões de paternidade –leis e práticas – estão, ainda, longe de ser
equitativas; a violência tem, majoritariamente, um rosto masculino.

Podemos dizer que em nenhum país onde trabalhamos a igualdade de
gênero, isso é uma realidade. E, portanto, a luta e as estratégias para
alcançar essa igualdade são as mesmas, tentando dar resposta a questões
nacionais especificas.
UNIDO: Há algum país que seria modelo na luta pela igualdade de
gênero ou cada um possui diferentes formas de exprimir esta
diferença?
T.M.: Se existir algum país onde a igualdade salarial é uma realidade, onde a
divisão das tarefas domésticas e de cuidado é equitativa, onde nenhuma
mulher sofra assédio e violência, onde as crianças não sejam vítimas de
castigos físicos e humilhantes, onde a escolaridade mínima seja obrigatória e
livre para todos os meninos e meninas, etc… esse país seria um modelo de
sucesso dos séculos de luta pela igualdade. Não me parece que exista. Mas
podemos, no entanto, identificar países que fizeram grandes progressos no
caminho pela igualdade, como os países nórdicos na Europa, com as licenças
parentais.
UNIDO: Vamos falar um pouco sobre o Brasil. Qual é a maior
fragilidade do país na questão de igualdade de gênero?
T.M.: Justamente não querer falar sobre igualdade de gênero, o país passa
por um momento de enormes retrocessos nesse tema, ao considerar que
gênero, enquanto parte do currículo dos jovens nas escolas, é algo negativo.
A existência de propostas – que em algumas partes do país já são realidade
– que visam a retirar debates sobre gênero, orientação sexual e equidade das
escolas representam um retrocesso perigoso no Brasil.
O Promundo realizou estudos onde percebemos que existe transmissão
intergeracional de violência. O que significa isto? Significa que homens que,
quando crianças, foram testemunhas de violência na esfera doméstica – do
pai sobre a mãe ou do parceiro masculino sobre a mãe – têm maior
probabilidade de usar violência contra a parceira intima na idade adulta.
Ao mesmo tempo, percebemos que homens que, em criança, viveram em um
lar mais equitativo, com pai participativo nas tarefas domésticas e de

cuidado, reportam atitudes mais equitativas de gênero e menos violentas.
Ao evitarmos o debate sobre o tema, estamos (contribuindo) a perpetuar
ciclos de violência que poderiam ser quebrados. A equidade de gênero – e os
debates sobre ela desde cedo, na infância e adolescência – é encarada pelos
grupos mais conservadores no Brasil como um desafio e ameaça à
perpetuação de uma hipervirilidade e masculinidade hegemônica que
subordina e subalterniza outros tipos de masculinidade – não violenta,
homoafetiva, etc – e as mulheres em geral.
Este tipo de proposta se reflete em vários níveis da sociedade – ver questão
do aborto e escolas públicas, direitos LGBT, etc – e terá consequências
graves de médio e longo prazo, sem dúvida.
UNIDO: Há algum ponto em que o país tem se destacado no
enfrentamento da questão?
T.M.: Em nível legislativo, o Brasil foi o primeiro país da América Latina e do
mundo a criar as DEAMs, delegacias especializadas de atendimento à
mulher, em 1985, em pleno processo de redemocratização do país. Criou,
também, a Lei Maria da Penha que prevê a realização de grupos reflexivos
para homens autores de violência, indo além de políticas meramente
punitivas e repressivas que não pressupõem a quebra de ciclos de violência.
Movimentos sociais: o Brasil é exemplo global em termos de ativismo e
movimentos sociais. Criou o FSM (Fórum Social Mundial), foi exemplo no
combate à Aids e, desde 2013, vive o que se tem chamado,
internacionalmente, de Primavera das Mulheres – ou feminista, porque
homens também fizeram parte dela –, com destaque para os movimentos de
mulheres mais jovens, negras, que se reinventaram e ganharam
protagonismo.
Mulher e mercado de trabalho
UNIDO: Que tipo de empoderamento as mulheres ainda têm a
conquistar para terem as mesmas possibilidades que os homens no
mercado de trabalho?

T.M.: Eu colocaria a questão de outra forma: que tipo de ações os homens
podem fazer e que espaços devem ocupar para que as mulheres tenham as
mesmas possibilidades dos homens no mercado de trabalho?
As mulheres ocupam já 40%-50% do trabalho formal e remunerado no
mundo. Mas os homens estão longe de assumir a mesma proporção do
trabalho não remunerado que é, na sua maioria, ligado ao cuidado e tarefas
domésticas. Enquanto esse desequilíbrio se mantiver, as mulheres terão um
peso duplo e as possibilidades de progressão na carreira ou de ter melhores
condições diminuem.
UNIDO: Quais são as principais lutas e conquistas sobre a questão da
igualdade de gênero nas questões laborais?
T.M.: Nos últimos 20 anos, muita coisa mudou em relação às tendências no
campo da paternidade, cuidado e trabalho doméstico não remunerado. No
entanto, embora as mulheres representem atualmente 40% da força de
trabalho remunerada e 50% da produção de alimentos no mundo, em média,
elas ainda passam de duas a dez vezes mais tempo cuidando de uma criança
ou pessoa mais velha do que os homens.
Apesar disso, o envolvimento de homens na prestação de cuidados está
apenas começando a ser reconhecida como uma forma importante e
abrangente para se avançar com a agenda da igualdade de gênero.
Usando dados completos sobre o envolvimento dos homens no cuidado e
saúde materna e infantil e sobre as conexões entre paternidade e violência,
bem como (sobre a) inserção das mulheres no mercado de trabalho, o
Promundo tenta fornecer a base para iniciativas sociais, políticas e de saúde;
ampla mudança institucional e sensibilização do público para promover uma
transformação sobre paternidade equitativa e envolvida.
Para promover a equidade de gênero por meio de programas de
desenvolvimento econômico em países de baixa ou média renda, o Promundo
trabalha com iniciativas de empoderamento econômico de mulheres,
envolvendo homens e meninos como aliados neste processo, para que
compreendam os efeitos positivos do deslocamento dos papeis de gênero nas

relações familiares e econômicas.
Por causa desse trabalho, estamos percebendo mais equidade nas relações e
aumento nas rendas de famílias que participam de programas de
desenvolvimento econômico. Um exemplo recente foi uma parceria com ONU
Mulheres, no Brasil, para realizar grupos reflexivos sobre normas de gênero
com casais beneficiários do programa Bolsa Família.
Marcelo Valadares
Acesse no site de origem: Acabar com debate sobre gênero nas escolas
brasileiras é ‘retrocesso perigoso’, diz parceiro da ONU (ONU Brasil,
07/07/2016)

As marcas estão prontas para
falar com as mulheres?
(Revista Donna, 27/06/2016) A pergunta que muitas empresas se fazem é
também o título do evento no dia 7 de julho, em Porto Alegre, organizado
pelo Grupo de Planejamento RS (GPRS), entidade sem fins lucrativos, que
representa os profissionais de comunicação, estratégia e gestão de marcas no
Estado. O workshop sobre gênero será ministrado pela publicitária Nana
Lima, do Think Eva, referência em inteligência de mercado sobre e para
mulheres, que presta consultoria para marcas como Avon, ONU Mulheres e
Google.
– Felizmente, o mundo tem observado um forte movimento de
empoderamento feminino. E é evidente que isso muda completamente a
forma como as marcas devem dialogar com essas mulheres, que estão mais
conscientes do seu valor enquanto cidadãs e também enquanto consumidoras
– afirma a presidente do GPRS, Daniele Lazzarotto.

Com quatro horas de duração e foco em profissionais de comunicação, gestão
de marcas e negócios, o workshop será composto de três momentos: uma
contextualização do empoderamento feminino a partir de uma timeline do
feminismo, a apresentação da pesquisa Think Eva – A Mulher na Mídia.
seguida de soluções para empresas aprimorarem a comunicação com o
público feminino e exercícios práticos.
– A pesquisa da Think Eva mostra que mulheres não se sentem representadas
pela comunicação das marcas. Empresas investem milhões em comunicação
e não estão conseguindo gerar conteúdo que se conecte com as mulheres –
destaca Daniele Lazzarotto.
– Logo, este não é apenas um assunto de importância social, mas também
vital para os gestores de marca e negócios.
Workshop Gênero:
“As marcas estão prontas para falar com as mulheres?”, com Nana Lima, do
Think Eva
• 7 de julho, das 18h às 22h30min
• No Auditório da ARP (Rua Tobias da Silva, 120, no Moinhos de Vento, em
Porto Alegre)
• Inscrições a R$ 260 pelo link gprs.com.br
• A capacidade do local é de 60 pessoas
• O evento é uma realização do Grupo de Planejamento RS (GPRS), com
patrocínio de Cravo e Canela e apoio da Revista Donna
Patrícia Rocha
Acesse no site de origem: As marcas estão prontas para falar com as
mulheres? (Revista Donna, 27/06/2016)

Novo olhar para entender o
feminino e o masculino
(Brasileiros, 21/06/2016) Em especial para a Brasileiros, a antropóloga
Heloisa Buarque de Almeida diz que não há nada de natural nos gêneros
feminino e masculino. Tudo é aprendido. O momento é de multiplicidade
identitária e inaugura uma maneira diferente de compreender o
comportamento humano
Leia também: Gênero como organizador social (Revistas Brasileiros,
22/06/2016)
Parece simples e natural. Os nascidos com vagina são mulheres e os com
pênis, homens. Dois gêneros e ponto. Só que nem sempre funciona assim.
Tem gente que nasce com a genitália feminina e se identifica como homem,
ou ao contrário, e não necessariamente extirpa ou troca o seu órgão sexual
de origem. É complexo até porque tudo isso tem e não tem a ver com
sexualidade ou desejo. Há ainda as pessoas que nascem com o sexo
indefinido, mostrando que até a natureza não é totalmente binária. Mais do
que isso: de certo ponto de vista, não há nada de espontâneo nos gêneros
feminino e masculino. Tudo é aprendido.

A antropóloga Heloisa Buarque de Almeida (Foto: Luiza Sigulem)
Quem explica e defende a ideia é Heloisa Buarque de Almeida, 51 anos,
cientista social e antropóloga da USP, coordenadora do Programa de PósGraduação em Antropologia Social e integrante do NUMAS, Núcleo de
Marcadores Sociais da Diferença, também da universidade, que trabalha com
gênero, raça e sexualidade. “Estamos vivendo um momento de multiplicidade
identitária, tanto para o gênero quanto para a sexualidade, e isso exige que a
gente pense de um jeito diferente do que sempre foi ensinado.”
Gênero
Temos uma hierarquia entre masculino e feminino, e as pessoas que

atravessam essa fronteira colocam a questão binária em xeque. Vivemos em
uma sociedade que dá a impressão de que ser homem e ser mulher é algo
que resulta apenas da natureza, que tem a ver com o corpo, de como se
formou a genitália, com os hormônios, a genética… Não dá para falar sobre
gênero sem passar pelo contexto da sociedade e sem problematizarmos uma
desigualdade de base. Vivemos numa sociedade que naturaliza as diferenças
entre os sexos, em relação a poder, afeto, família, trabalho, acesso à justiça,
que imaginamos ter a ver com a essência corporal porque, desde bebês,
meninos e meninas são tratados de maneira diferente. Do ponto de vista da
teoria de gênero, não tem nada natural, tudo é aprendido.
Cultura e natureza
O comportamento humano não se define pela natureza, mas pela cultura. Isso
é uma das bases da antropologia e, se quiser, da sociologia. Quando um
menino de três quilos nasce, o pai o levanta e diz: “Meu meninão”. Quando
uma menina com os mesmos três quilos nasce, o pai a pega no colo já
contendo seu corpo e diz: “Minha menina, tão bonitinha”. Desde o
nascimento, damos mais liberdade corporal aos meninos. Isso não é de
propósito, não é maldade nem é planejado. Aliás, aprendemos ser menino e
menina antes de nascer, porque as expectativas sobre aquele ser já estão na
escolha do nome, das cores das roupas… Depois, a criança aprende a ser um
ou outro. Um menino que começa a chorar pode ouvir do pai que homem não
chora e isso é um ensinamento para expressar seus sentimentos pela
violência. Mais tarde, consideramos que a violência é natural nos homens.
Homens e mulheres
A sociedade não é igual em todos os lugares nem em todas as classes socais.
Na década de 1930, Margaret Mead (antropóloga norte-americana, 1901-78)
fez uma pesquisa de campo na região da Nova Guiné, na Oceania. Queria
saber como as crianças eram criadas, pensando em como a cultura é
aprendida. No meio do estudo, ela acabou mudando de tema porque dois
colegas, seu marido e seu futuro marido, pesquisavam em aldeias próximas
três grupos diferentes. Ela, então, percebeu que o que era pensado como
feminino e masculino, em cada caso, era diferente. Em um grupo, Mead
descobriu que homens e mulheres eram superafetivos, cuidavam das
crianças, davam colo, tinham paciência. Em outro, homens e mulheres não

tinham nenhuma paciência com as crianças, era uma sociedade que
privilegiava a competitividade, a agressividade. E no terceiro ela encontrou
uma espécie de inversão, se comparado ao que era encarado como natural
nos Estados Unidos naquela época: uma sociedade em que os homens, com
temperamento mais pacífico, cuidavam das crianças, enquanto as mulheres
eram agressivas, briguentas, tomavam a iniciativa sexual. Qual a conclusão
de Mead? Não tem nada natural no temperamento masculino e feminino,
como os americanos daquela época pensavam. Ou seja, que as mulheres
fossem maternas e os homens trabalhadores, competitivos… E que nem é
natural pensar que homens e mulheres sejam diferentes porque duas das
sociedades pesquisadas não tinham grandes diferenças entre os gêneros,
embora houvesse divisão sexual do trabalho. Essa pesquisa, que resultou no
livro O Sexo e o Temperamento, é um dos pontos de base para a teoria de
gênero.
Organização social
As sociedades atribuem o que pensam ser masculino e feminino de forma
classificatória e em muitas há uma hierarquia entre os sexos. O masculino
tem mais poder e isso não quer dizer que as mulheres nunca tenham acesso a
ele, porque há grupos em que elas, quando chegam à maturidade, ganham
poder, como se fossem masculinizadas. Quando vemos uma mulher com
poder, nosso senso comum masculiniza também. Aconteceu com Dilma
Rousseff, há várias pesquisas que apontam isso.
Poder e feminismo
Feminismo deixou de ser um palavrão na década de 1970, virou um termo
pejorativo e agora a gente pode falar de novo que é feminista, mas só em
alguns lugares. Uma mulher que se diz feminista logo é vista como louca, mal
amada, que não gosta de transar… Entenderam tudo errado. Mas eu tenho
muita admiranção pelas meninas que hoje lutam por igualdade.
Machismo
É preciso abrir a cabeça. O machismo é ruim até para os homens
heterossexuais e monogâmicos. Para seguir o padrão de masculinidade, o
cara precisa ser macho, gostar de futebol, ser provedor. Ninguém consegue
ser tudo isso. Os homens também querem uma folga, maior proximidade com

os filhos, clamam por afeto, são carentes.
Héteros e gays
Nos anos 1980, os gays homens, digamos, saíram do armário. As lésbicas
demoram um pouco mais para se expor. E hoje menina transa com menina
sem se definir necessariamente como lésbica. Ganhar a arena pública é um
fenômeno social. Mas não é algo exclusivo do mundo pós-internet. No
passado, na Albânia, pais de mulheres podiam escolher uma delas para
assumir o papel masculino. Em alguns países africanos, na década de 1930,
mulheres assumiam o lugar masculino, ganhavam nome de homem, tinham
as tarefas masculinas, os filhos de sua companheira eram considerados seus
filhos biológicos. O que quero dizer é que essa fronteira do gênero já foi
atravessada em diferentes contextos sociais, mas ganhou visibilidade com a
internet e virou objeto de demanda por direitos. Começou com a luta política
das mulheres, que tem a ver com a luta dos gays, que vai desembocar na luta
dos trans. Cada luta tem sua especificidade, mas todas demandam por
direitos, por respeito às suas escolhas, ao corpo, pela não violência. O Brasil
é campeão de violência contra a mulher, contra gay e travesti. É tudo
violência de gênero.
Cantada e assédio
O que se chamava de cantada agora é assédio e, portanto, um tipo de
violência. Ser encoxada no metrô não é exatamente um elogio. É uma
agressão. Quando Jair Bolsonaro fala que Maria do Rosário (ambos
deputados federais) não merece nem ser estuprada, ele está supondo que o
estupro é um elogio, quando, na verdade, é crime. E ainda existem muitas
pessoas que acusam meninas de serem soltas, largadas, andarem de
shortinhos… Quero dizer que temos, de fato, um senso comum desigual entre
homens e mulheres, e vários níveis de violência naturalizados. Mas não temos
respostas universalizadas sobre a questão do poder. Não sabemos como
começa, porque começa. São apenas especulações. O importante é saber
como funciona hoje e nunca é só uma causa ou uma consequência, mas
múltiplas.
Intersexualidade
Há uma proporção considerável de crianças que nascem nem meninos nem

meninas. São as intersexuais, as hermafroditas, que têm a genitália ambígua.
Na República Dominicana há muitos casos, tanto que eles usam prenomes
indefinidos, como René, Darcy. Em situação como essa, a tradição da
medicina ocidental, nos anos 1950, optou pelo sexo feminino por ser uma
cirurgia mais fácil, há mais técnica de vaginoplastia do que para construir
pênis. Isso significa que nem a natureza é tão binária assim. Além disso, as
pessoas, mesmo que não sejam transexuais, não são apenas masculinas e
femininas. Todos nós temos traços de um e de outro, a natureza faz um
contínuo entre um e outro.
Desejos
Imaginamos que uma mulher vai ter desejos por homem e vice-versa, e que
essas pessoas vão ter uma prática heterossexual. No entanto, uma mulher
pode ser feminina e ter desejos por outra, o que já foi considerado tabu. Mas
não controlamos nossos desejos sexuais. Desde Freud, sabemos que há mais
mistérios na nossa mente e nos nossos desejos do que gostaríamos. Estamos
em um momento de multiplicidade identitária, tanto para a sexualidade
quanto para o gênero. Tem, inclusive, gente que se diz assexual, que não
quer sexo. E tem quem goste de homem, mulher, de todo mundo. Há ainda
pessoas que não se importam com o sexo, o que encanta e atrai é o amor
mental, a inteligência.
Transgênero
A pessoa que, ao nascer, é considerada de um gênero, mas se identifica com
outro. Mas isso não tem sempre a ver com mudança de sexo. Uma pessoa
trans não necessariamente deseja mudar seu sexo de nascimento, passar por
cirurgias e mudar o corpo totalmente. A transexualidade não é exatamente
uma novidade. Diferentes povos viveram a brincadeira de mudar de sexo, às
vezes em certos contextos. No Brasil, homens se vestem de mulher durante o
Carnaval.
“SER ENCOXADA NO METRÔ É UMA AGRESSÃO. TEMOS UM SENSO
COMUM DESIGUAL ENTRE HOMENS E MULHERES, E NÍVEIS DE
VIOLÊNCIA NATURALIZADOS?”
Tempo
A transexualidade não tem necessariamente a ver com sexualidade, desejo ou

prática sexual e pode aparecer cedo. Na puberdade, quando os sinais
corporais se tornam visíveis, a questão às vezes agudiza. O ideal seria que as
crianças vivessem livremente na escola e na família. Quando eu era criança,
o menino que não jogava bola era imediatamente tachado de bichinha, um
inferno. Mas o que podemos fazer se uma criança quer ser chamada por
outro nome? É difícil, sim, um pepino, só que precisamos ouvir o que essas
crianças têm a dizer. Talvez a família não aceite e muito provavelmente os
pais que aceitam sejam acusados de incentivar a criança a ir para “o lado
errado”. Ainda temos dificuldade para entender a criança como pessoa. É
claro que ela está em formação e por isso não sabe as consequências do que
diz. É uma situação complexa. Reconheço a dificuldade porque a gente vê
como ideal uma coerência entre o corpo e a vida social. Mas há casos de
crianças e adolescentes trans em escolas de elite, que ainda têm um
pensamento bastante conservador. Na pré-escola, algumas separam
brinquedo de menina e de menino, atividades de um e de outro. Isso está
errado porque ambos podem brincar do que quiserem, é positivo. Não serão
homossexuais nem trans por brincarem de boneca ou bola. Algumas estão
buscando orientação, tentando entender a transexualidade. Elas precisam
conversar com os pais, com os colegas, com os pais dos colegas. Não existe
fórmula ainda, vamos ter de começar a burlar protocolos para melhorar,
inclusive, o atendimento. Mas devemos falar de saúde, prevenção, respeito.
Muito. Não vamos mudar a estrutura de violência contra a mulher, a clássica,
a doméstica, a mais banal, se não pudermos falar de gênero com as crianças
e os jovens.
Perturbação
A transgeneridade era considerada uma espécie de desvio, de disfunção, de
doença psicológica ou mesmo fisiológica. Em certa medida, para conseguir
tratamento no sistema de saúde pública, a pessoa trans ainda precisa provar
que enfrenta um sofrimento afetivo importante.
Paradoxo
Há uma maior visibilidade para situações e atitudes que nos questionam, nos
deixam confusos, nos fazem pensar como vai ser daqui para a frente. Tudo
isso exige que a gente pense de um jeito diferente do que sempre foi
ensinado a pensar, que a gente saia do binário. Talvez, por causa dessa

visibilidade, haja uma reação conservadora em uma sociedade que é
machista, violenta e transfóbica. Por outro lado, existe quem entenda, inclua,
e por isso é paradoxal, porque não é homogênea. Só quero dizer que essas
reações conservadoras fazem a gente andar para trás com direitos já
conquistados.
Cândida Del Tedesco e Fernanda Cirenza
Acesse no site de origem: Novo olhar para entender o feminino e o
masculino (Brasileiros, 21/06/2016)

ONU Mulheres nomeia a atriz
Anne
Hathaway
como
Embaixadora da Boa Vontade
(ONU Mulheres, 15/06/2016) Entidade das Nações Unidas para a
Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, anuncia hoje (15/6)
a nomeação da atriz Anne Hathaway como embaixadora da Boa Vontade. Há
tempos engajada com a defesa dos direitos das mulheres e meninas,
Hathaway poderá dar destaque à desigualdade na divisão de tarefas
domésticas como um dos principais obstáculos para a igualdade de gênero,
trabalhando em nível internacional para avançar na adoção e na
implementação de políticas de mudança. Entre elas: serviços de creche,
maternidade, paternidade e corresponsabilidade de cuidados nos sistemas
público e privado.
“A nomeação de Anne é oportuna porque este ano a ONU Mulheres está
investindo duro na promoção de um espírito mais positivo e em arranjos
práticos nos locais de trabalho para apoiar a igualdade para as mulheres”,
disse Phumzile Mlambo- Ngcuka, sub-secretária-geral da ONU e diretoraexecutiva da ONU Mulheres.

Leia mais: Anne Hathaway, em campanha por licença-maternidade e
paternidade (El País, 15/06/2016)
“A ‘penalidade da maternidade’ — quando ter filhos prejudica a renda e as
oportunidades de trabalho das mães — é uma demonstração particularmente
insidiosa da desigualdade de gênero no local de trabalho. Há muito tempo,
tem sido difícil ou impossível ver a criação de uma criança como uma
responsabilidade igualitária de pais e mães”.
“Os estereótipos que tornam difícil para os pais tirarem tempo do trabalho
para cuidar de uma criança são restos desatualizados do modelo de ‘homem
provedor’, e não têm lugar na força de trabalho mista de hoje”, disse
Mlambo- Ngcuka.
“Licenças bem implementadas são apenas uma das formas de os
empregadores demonstrarem que entendem o valor do seu pessoal, tanto de
homens como de mulheres”, acrescentou.
Segundo ela, para demonstrar como isso aumentaria as oportunidades para
as mulheres, a ONU Mulheres precisava de uma defensora que tivesse “o
intelecto e paixão para tratar dessa questão complexa”. “Em alguns minutos
de conversa com Anne já percebi que tínhamos encontrado nossa mulher.
Estamos verdadeiramente honrados de tê-la a bordo.”
“Serviços de creche e licença do trabalho são duas maneiras de
empregadores e governos demonstrarem que entendem o valor de seus
cidadãos. Além de impedir a participação igualitária das mulheres no
mercado de trabalho, papéis rígidos de gênero mantêm os homens presos em
prejudicial inércia cultural”, declarou.
“Consumidos por uma cultura de excesso de trabalho que os penaliza por
tirarem folga para cuidar da família, os homens também enfrentam
consequências terríveis por nossa incapacidade de valorizar esse cuidado”,
afirmou.
“Falhar em envolver os homens na conversa sobre o cuidado das crianças
como um componente central da igualdade de gênero só calcifica normas
sociais rígidas e negativas sobre gênero em geral”.

Quando se trata de igualdade, Hathaway é uma voz empenhada na mudança.
Ela atuou anteriormente como defensora para a Nike Foundation e viajou
para Quênia e Etiópia para aumentar a conscientização sobre o casamento
infantil. Em 2013, Hathaway fez a narração de ‘Girl Rising’, um documentário
da CNN focado no poder da educação feminina, ao acompanhar sete meninas
ao redor do mundo que tentavam superar obstáculos e seguir seus sonhos.
“Sinto-me honrada e inspirada por esta oportunidade de ajudar no avanço da
igualdade de gênero. Um progresso significativo já foi feito, mas é hora de
intensificarmos nossos esforços coletivamente e garantir que a verdadeira
igualdade seja finalmente realizada”, disse Hathaway.
Acesse no site de origem: ONU Mulheres nomeia a atriz Anne Hathaway
como Embaixadora da Boa Vontade (ONU Mulheres, 15/06/2016)

“Feminismo não é ser contra o
homem”, diz promotora do
Núcleo de Gênero do MP de São
Paulo
(Brasileiros, 09/06/2016) Valéria Diez Scarance, coordenadora estadual do
Núcleo de Gênero do MP paulista, disse que a noticia do estupro coletivo de
uma jovem de 16 anos no Rio alertou o Brasil para a cultura do estupro
“Sou feminista sim”, respondeu de pronto a promotora Valéria Diez
Scarance, coordenadora estadual do Núcleo de Gênero do Ministério Público
de São Paulo, órgão a dois meses de completar um ano. “Sou uma
profissional, uma mulher que luta para uma vida sem violência contra as
mulheres.” Em entrevista à Revista Brasileiros, a promotora explica as raízes
da conotação negativa em relação a algumas palavras e à existência de

estereótipos “sobre o que é ser feminista”: “Na verdade, ser feminista
simplesmente é buscar uma igualdade entre homem e mulher. Não é ser
contra o homem, não é uma guerra de poder, é uma luta para uma vida de
igualdade.”
Segundo a especialista, a “cultura do estupro” existe no Brasil desde sempre
e o vazamento da foto da adolescente carioca serviu para colocar o assunto
em pauta. “Hoje, o Brasil passa por um momento de transformação, por um
inicio de um despertar para os direitos.” E é por isso que ela defende a
existência do núcleo que coordena. Em nove meses de atuação, já realizou
três campanhas de prevenção da violência, a última delas denominada
#PeloFimDaCulturaDoEstupro.
Os promotores também não escapam. Os cursos de formação chegaram a 35
cidades e mais de 100 promotores de Justiça. “A nossa legislação usava até
2005 a expressão “virgem” como “honesta”. Avaliar a honra da vítima em um
crime era algo natural.”
A seguir, os principais trechos da entrevista:
Revista Brasileiros – Quais as principais barreiras enfrentadas nesses
dez meses de núcleo?
Valéria Diez Scarance – A nossa legislação de crime é federal, então o
procedimento para a alteração da lei é muito complexo e demorado. Nós,
como aplicadores da lei, precisamos de instrumentos e esse instrumento é a
lei, só que não temos leis específicas para todos os casos. Por exemplo, não
existe uma lei especifica que trata da vingança pela internet, para
publicações de imagens intimas de mulheres. Em relação a esse crime,
quando envolve menores de idade, pode ser aplicado um artigo da lei de
crimes contra crianças e adolescentes, mas quando envolve mulheres
maiores ele é tratado como um crime contra honra e ganha uma pena muita
baixa e que normalmente não dá origem a processo. Existem também
dificuldades em razão do tamanho do Estado de São Paulo. Outra é a falta da
integração da rede. As delegacias, por exemplo, não ficam abertas aos fins de
semanas. Além disso, temos os padrões machistas, sexistas e misóginos em
toda a sociedade. Temos que realizar campanhas para conscientizar a

população e modificar essa maneira de pensar.
Hoje, o Brasil enfrenta a repercussão do estupro de uma jovem de 16
anos, no Rio de Janeiro. O mundo também noticiou. Por que tantas
reações desta vez?
Esse crime causou uma comoção nacional por vários aspetos. Primeiro, por
ter havido a divulgação da imagem da vítima, uma exposição. A forma como a
vítima foi retratada na imagem, exposta tal como objeto usado e descartado,
causou realmente uma repulsa nacional. Mas, além desse aspeto de
divulgação da imagem, do estupro – um crime que acontece todos os dias – e
de tantas pessoas envolvidas, o que causou uma comoção maior é a forma
como a vítima foi julgada, ofendida em redes sociais e atacada, e como,
finalmente, ela foi revitimizada. Isso trouxe ao Brasil uma discussão sobre a
cultura do estupro.
Então existe mesmo uma cultura do estupro no País?
O meu posicionamento é que existe uma cultura do estupro sim. Uma cultura
que não era ostentada no Brasil, mas que esse estupro coletivo descortinou:
essa cultura apareceu diante da sociedade.
Em protestos contra o acontecido, mulheres denunciaram as letras
das músicas de funk. Algumas letras ilustram mesmo essa cultura do
estupro?
É como se fosse um dos substratos, uma das origens da cultura do estupro.
Há muitas definições da cultura do estupro. Ela está firmada no machismo e
no sexismo, mas vai um pouco além disso. Pela cultura do estupro se
naturaliza o assédio e o ato sexual mesmo contra a vontade da vítima. Como
se fosse inerente à masculinidade. Há um incentivo implícito ou às vezes
expressa essa abordagem sexual. Por outro lado, a vítima é culpabilizada pelo
ato, exatamente o que aconteceu no Rio. Então ao mesmo tempo há o
incentivo ao sexo forçado e uma representação da masculinidade que acaba
fazendo parecer que foi a mulher quem causou o estupro. Não se ensina o
homem a não estuprar, se ensina a mulher a não usar saia, a não beber, a
tomar cuidado com seu corpo…

A partir de quando as mulheres passaram a ser vistas como objetos e,
finalmente, a partir de quando começaram a aceitar isso?
Desde a nossa origem elas sempre foram objetificadas. A nossa lei brasileira,
por exemplo, sempre tratou a mulher como alguém que dependia da
supervisão do homem. A concepção de uma mulher totalmente capaz é uma
visão muito recente, mas essa situação está naturalizada, não deixou de
existir. A diferença é que agora as pessoas são capazes de se indignar frente
a um estupro. Antes teria sido visto como algo natural. A nossa legislação
usava até 2005 a expressão “virgem” como “honesta”. Então avaliar a honra
da vítima em um crime era algo natural.
Você se considera feminista? Acha que o termo carrega uma
conotação negativa?
Sou feminista sim. Sou uma profissional, uma mulher que luta para a
igualdade entre todos e para uma vida sem violências contra as mulheres.
Ainda há uma conotação negativa em relação a algumas palavras e existem
estereótipos sobre o que é ser feminista, quando na verdade ser feminista
simplesmente é buscar uma igualdade entre homem e mulher. Não é ser
contra o homem, não é uma guerra de poder, é uma luta para uma vida de
igualdade. Muitas pessoas por exemplo, discutem seus argumentos só por
você ser feminista, como se sua palavra fosse viciada, como se todos seus
estudos, suas experiências não tivessem valia.
Dados da Secretaria da Segurança Pública sobre os casos de estupros
no Estado de São Paulo apontam 3 mil notificações de estupro só este
ano. E esse número ainda estaria subnotificado. Por que as mulheres
não denunciam os crimes?
Estudos mostraram que apenas 10% das mulheres noticiam os estupros. Isso
por vários motivos, medo, vergonha. A nossa sociedade pede à mulher uma
determinada conduta e, quando por algum motivo, se desvia dessa conduta,
ela se sente corresponsável. Ela se sente culpável, com vergonha, e ela tem
medo de expor sua vida privada. É o que aconteceu no Rio. Outro aspeto
muito importante é que 70% dos agressores são conhecidos pelas vítimas, o
que dificulta muito o relato. Pode tratar-se da acusação de um pai, de um

padrasto ou de um namorado.
E o que é preciso para a mulher ter mais confiança para denunciar?
Primeiro precisamos dizer, com campanhas publicitárias, que a culpa do
estupro não é da vítima. Depois, é preciso formar as autoridades que
atendem as mulheres na hora da denúncia para que não sejam feitas
perguntas intimas ou evasivas, como no Rio, por exemplo. Podem fazer
perguntas intimas desde que estejam relacionadas diretamente ao estupro.
Perguntar se a vítima gosta de fazer sexo em grupo, não. A mulher é vítima
duas vezes: primeiro pelo estuprador e depois pelas autoridades. São crimes
muito específicos que devem ser atendidos por pessoas competentes.
E depois da denuncia, ela precisa de acompanhamento?
Sim. Primeiro, precisa de um atendimento rápido com proteção imediata. Se
for um conhecido, ela precisa ser afastada dele. O processo deve estar
encaminhado em sigilo para preservar a vítima. Depois, é preciso pensar o
antes e o depois do estupro. O antes do estupro é a lei. O presente é a
repressão dos casos. E o depois significa campanha de prevenção e avaliação
dos erros cometidos.
Em algumas palavras, como a senhora descreveria a situação das
mulheres no Brasil?
Hoje o Brasil passa por um momento de transformação, por um inicio de um
despertar para os direitos, para a luta por esses direitos e para que situações
tão graves como essa nunca mais ocorram. E, se acontecerem, que ao menos
os agressores sejam julgados e não as vitimas. Passamos por um momento de
evolução em que se estava havendo resistência a falar sobre gênero, sobre
transgênero. Agora a discussão está sendo muito forte. Até 10 anos atrás
não se questionava o se questiona hoje.
Acesse no site de origem: “Feminismo não é ser contra o homem”, diz
promotora do Núcleo de Gênero do MP de São Paulo (Brasileiros,
09/06/2016)

Estudo sobre mulheres na
carreira diplomática causa
polêmica
(O Globo, 06/06/2016) Causa polêmica no Itamaraty um estudo sobre as
mulheres na carreira diplomática brasileira, de autoria dos pesquisadores
Rogério Farias e Géssica Carmo. O trabalho conclui que, projetando o ritmo
de entrada de mulheres na carreira, de 1954 a 2010, para o futuro, somente
em 2066 se chegaria à paridade entre os sexos. No Brasil, segundo dados do
Portal da Transparência de junho de 2015, as mulheres eram 22,88% dos
diplomatas.
Já…
Nos EUA, um terço dos embaixadores é do sexo feminino, inclusive a atual
representante de Obama em Brasília (Liliana Ayalde). Hillary Clinton, que
pode ser a primeira mulher a presidir os EUA, foi secretária de Estado entre
2009 e 2013. Mas quem mais avançou na inclusão foi o republicano George
Bush, que nomeou Condoleeza Rice, mulher e negra, para dirigir o Itamaraty
deles entre 2005 e 2009.
Acesse o PDF: Estudo sobre mulheres na carreira diplomática causa
polêmica (O Globo, 06/06/2016)

