Nomeação de Damares Alves é expressão
perversa da política feita por homens, por
Debora Diniz
Em sua coluna de semana, Debora Diniz comenta escolha da pastora para o Ministério da
Mulher, Família e Direitos Humanos
(Marie Claire, 11/12/2018 – acesse no site de origem)
A nomeação da pastora Damares Alves como ministra é uma das expressões mais perversas da
política feita por homens. Se sua presença responde ao clamor por representatividade feminina
na política, por ser uma pastora, sua voz conformará o tom evangélico aos direitos humanos. O
título Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos não poderia ser mais honesto para a
cruzada evangelizadora – direitos humanos será apenas o cosmético vocabulário para a política
familista de enquadramento das mulheres.
A pastora não esconde suas pretensões de iniciar uma “revolução cultural” e explica seus
princípios – “meninos entregarão flores às meninas nas escolas” para que entendam “que
meninos e meninas não são iguais”. A desigualdade a que se refere é simples: “meninas são
mais frágeis que meninos”. O uso da linguagem formal de direitos humanos e, em particular, à
menção ao princípio da igualdade, não é inocente. Não há teoria de gênero que sustente
igualdade de matéria entre os corpos, essa é uma fantasia erótica dos que acreditaram em kit
gay ou se arrepiam em imaginar que há crianças transexuais no mundo.
Mulheres são diferentes de homens, velhos de crianças. Há matéria nos corpos e ela é tangível
– o que as normas de gênero nos provocam a pensar é sobre os sentidos da matéria para as
formas de existir. Nem todas as mulheres terão filhos, nem todos os homens honrarão com sua
responsabilidade parental. Foram os estudos de gênero que nos ajudaram a desvincular a
matéria dos corpos dos destinos da reprodução – foi uma conquista civilizatória não mais
morrer no parto após uma dúzia de filhos como fizeram nossas bisavós ou avós.
A confusão entre matéria e existência é um jogo de linguagem para esvaziar a luta por
igualdade entre os homens e as mulheres no mundo. Por isso, não foi por acaso que as
primeiras palavras da ministra foram sobre aborto e família. A centralidade da luta feminista
no direito ao planejamento familiar tem uma razão evidente, pois é pela naturalização dos
corpos que se controlam as mulheres, mantendo-as como cuidadoras e reprodutoras. A pastora
reduz as mulheres ao seu papel reprodutivo, em uma caricatura do feminino que nem mesmo
corresponde às personagens da ficção do ciclo do açúcar no Brasil – “meu sonho era ficar na
rede à espera de joias do marido”, disse ela.
Não se trata apenas de uma narrativa do século 19 em uma mulher na política do século 21. Há
perversidade na composição da personagem que, em sua complexidade, transforma os direitos
humanos em uma cruzada evangélica sobre como devem se comportar as mulheres, como
sexualidade ou aborto devem ser temas prioritários à política familista. Por isso, os primeiros
pronunciamentos da ministra pastora não foram sobre os temas vergonhosos da agenda de
direitos humanos no país, como o encarceramento ou a violência urbana, mas sobre gênero e

sexualidade. Sua ousadia em declarar que “gravidez é um problema que só dura 9 meses, e
aborto é para toda a vida” é um sinal de como ignora que a maternidade é um projeto
existencial eterno para as mulheres. Ser mãe é uma decisão que só há data de início e o prazo
de validade só termina com a orfandade dos filhos.
A razão de tamanha ousadia contra as mulheres é simples – haverá uma divisão de tarefas na
agenda de direitos humanos. Caberá ao ministro Moro atuar no campo dos direitos humanos
como política criminal; à pastora Damares, a fragmentação da agenda de direitos humanos
tendo os direitos reprodutivos das mulheres como objeto da guerrilha moral. A estratégia é
cruel e desonesta. O homem do combate ao crime é um herói, a mulher do cuidado da família é
uma personagem caricata que balbucia princípios de direitos humanos como fingimento para
as entrelinhas missionárias.

