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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

Nicolle Limones – Diretora do comitê 

Prezados delegados e delegadas, é com grande prazer que lhes damos boas vindas 

ao comitê e iniciamos as apresentações da equipe. Meu nome é Nicolle Limones, tenho 

vinte e dois anos e atualmente curso o 8º período de Relações Internacionais na Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). 

A primeira vez que fiz parte do Modelo Intercolegial das Nações Unidas (MINIONU) 

foi em 2014, na área de logística, onde eu pude compreender a maneira com o qual o 

projeto era planejado. No ano seguinte, decidi me candidatar para o cargo de diretora 

assistente no ONU MULHERES, do meu amigo Pedro Barbabela, e, sem dúvida alguma, 

essa experiência foi o que me fez apaixonar de vez pelo projeto e me motivou a continuar a 

fazer parte dele. Em 2016 eu me candidatei ao cargo de diretora, e baseado na 60ª 

Comissão sobre a Situação das Mulheres (CSW), o comitê discutira a questão 

"Empoderamento e igualdade de gênero e a relação com o desenvolvimento sustentável". 

Tendo em vista esta nova oportunidade e aquilo que ela trouxe a mim e aos delegados, 

resolvi tentar ser diretora novamente este ano. A questão de gênero é uma temática pelo 

qual eu tenho grande interesse e apreço e acredito que é algo que deve ser fortemente 

discutido, logo, mais uma vez abordo tal assunto durante os dias de simulação. 

Toda a equipe espera que esse ano seja incrível e que vocês, delegados, aproveitem 

ao máximo esta experiência. Sem dúvidas aguardamos imensa dedicação e engajamento 

da parte de vocês, visando à importância do tema e o retorno que se é esperado nos 

debates. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos e esperamos que 

juntos desfrutemos das simulações da melhor forma possível! Estamos disponíveis através 

de nosso blog, e-mail1 e página no Facebook do comitê.  

 

Mariana Mendes – Diretora Assistente 

Olá senhores delegados! É com grande satisfação que sou diretora assistente deste 

comitê. Meu nome é Mariana M. Mendes, tenho 20 anos e durante os dias de MINIONU 

estarei cursando o quarto período em Relações Internacionais na PUC Minas. Minha 

primeira participação no MINIONU foi no ano passado, quando fui voluntária interna do 

comitê CPSUA-CSNU 2017, que simulava as questões do Saara Ocidental em uma reunião 

entre o Conselho de Paz e Segurança da União Africana e o Conselho de Segurança das 

Nações Unidas. Foi uma experiência única, incrível e que me proporcionou muito 

                                                           
1 E-mail: 18minionubeijing@gmail.com 

 

https://minionupucmg.wordpress.com/category/beijing-2015/
https://www.facebook.com/beijing2015minionu/
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aprendizado, sobretudo por se tratar de um tema pouco divulgado e de baixa visibilidade 

perante a sociedade. Espero que vocês também possam ter uma ótima experiência, assim 

com eu tive. Contem comigo para poder ajudá-los. Estarei à disposição para sanar 

quaisquer dúvidas. Nos vemos em outubro!  

 

Salma Freua – Diretora Assistente 

Bem-vindos, senhores e senhoras delegados! Meu nome é Salma Freua Assumpção, 

tenho 19 anos, e estou cursando o 4º período de Relações Internacionais na Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Minha trajetória na MINIONU começou 

muito antes de eu ingressar nesta faculdade. Participei da simulação no meu 1º ano do 

Ensino Médio, e por fim, no 3º ano faltando uma semana do vestibular da PUC e menos de 

2 semanas do ENEM - o que foi uma loucura na época, mas não queria perder meu último 

MINIONU como delegada. No final das contas, não foi minha última participação, já que no 

ano seguinte fui voluntária e agora tenho o prazer de ser diretora assistente no projeto! 

Dessa forma, espero fazer vocês ficarem gratos por terem escolhido passar seus dias aqui 

conosco nesta importante discussão, assim como eu fiquei a cada edição que fiz parte! 
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2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

O presente comitê baseia-se na Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, 

documento elaborado durante a Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, em 

setembro de 1995, na China. O objetivo da Conferência e da Declaração era reunir e 

promover medidas que visassem à promoção da igualdade e empoderamento das mulheres 

ao redor do mundo, garantindo a amplitude de seus direitos e deveres enquanto indivíduos. 

(ONU MULHERES, s.d.). 

Reunindo milhares de participantes, dentre eles ativistas, organizações e 

representantes governamentais, a Quarta Conferência e seu resultado são considerados um 

marco histórico e um avanço para a agenda de proteção e promoção dos direitos das 

mulheres. Entretanto, mesmo com todos os avanços proporcionados pela declaração e 

outras iniciativas, o caminho para igualdade de gênero ainda não foi totalmente consolidado. 

Com o aniversário de 20 anos da criação da Plataforma de Pequim, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) e os Estados decidiram, durante a 59ª Comissão sobre a Situação 

das Mulheres (CSW) ocorrida em 2015, revisar e reformular a agenda e as ações 

necessárias para se garantir o objetivo inicialmente proposto. (ONU MULHERES, s.d.) 

Considerando o que já foi dito, o objetivo deste comitê é: revisar os avanços obtidos 

a partir da IV Conferência Mundial sobre as Mulheres e recriar uma nova Declaração e 

Plataforma de Ação, assim como foi feito em 2015. Para tal, é necessário compreender as 

principais áreas temáticas nas quais as mulheres encontram-se vulneráveis, sendo estas 

extremamente relevantes para se garantir a melhoria na realidade de meninas e mulheres 

ao redor do mundo, reforçando a importância do empoderamento2 e igualdade de gênero3.  

Dessa forma, o presente documento serve como um guia nos estudos de vocês, 

delegados e delegadas, acerca da temática a ser debatida e os posicionamentos que 

deverão ser tomados nos dias de simulação. O guia é uma das principais fontes de estudo, 

entretanto outros materiais serão disponibilizados ao longo do semestre e encorajamos que 

                                                           
2
 “O empoderamento da mulher – um dos objetivos centrais da Plataforma de Ação – consiste em 
realçar a importância de que a mulher adquira o controle sobre o seu desenvolvimento, devendo o 
governo e a sociedade criar as condições para tanto e apoiá-la nesse processo.” (DECLARAÇÃO E 
PLATAFORMA DE AÇÃO..., p.149, 1995). 

3
  Joan Scott estuda a questão de gênero e a divide em duas partes interrelacionadas. Para ela, “o 
gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os 
sexos” (SCOTT, p. 86, 1995) e “uma forma primária de dar significado às relações de poder” (SCOTT, 
p. 86, 1995). Assim, ela afirma que gênero representa relações de poder, que implicam nas relações 
de desigualdade e dominação das mulheres pelos homens. Segundo a Declaração e Plataforma de 
Ação de Pequim, “o conceito de gênero permitiu passar de uma análise da situação da mulher 
baseada no aspecto biológico para uma compreensão das relações entre homens e mulheres como 
produto de padrões determinados social e culturalmente, e portanto passíveis de modificação. As 
relações de gênero, com seu substrato de poder, passam a constituir o centro das preocupações e a 
chave para a superação dos padrões de desigualdade.” (DECLARAÇÃO E PLATAFORMA DE 
AÇÃO..., p.149, 1995). 
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vocês também busquem outras fontes de estudo e que possam complementar as 

informações apresentadas. 

2.1 As Quatro Conferências Mundiais Sobre a Mulher 

 

Com a formação da ONU em 1945 e o estabelecimento da Carta Das Nações 

Unidas, pela primeira vez um documento legal reconheceu e afirmou a igualdade entre os 

gêneros, inaugurando, assim, uma agenda internacional voltada para a proteção e 

promoção dos direitos e empoderamento das mulheres. (UN WOMEN, 2000). Com a criação 

da Comissão Sobre a Situação das Mulheres (CSW), em 1946, sob a supervisão do 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), a busca por soluções para os 

problemas e desafios enfrentados pelas mulheres em diversos países ganhou mais atenção 

e a ONU passou a incentivar a proteção e promoção dos seus direitos nas áreas política, 

econômica, civil, social e educacional. (A CSW..., 2016).  

Nos anos seguintes à sua criação, o foco da ONU em relação às mulheres eram 

direitos civis, além da divulgação de dados e elaboração de relatórios acerca da situação 

das mulheres pelo mundo. Entretanto, logo ficou claro que somente as leis não foram o 

bastante para assegurar a igualdade e empoderamento das mulheres, o que levou a 

Organização a buscar novas formas de fazê-lo. (UN WOMEN, 2000).  

Dessa forma, a ONU começa uma nova fase de planejamento e incentivo de novas 

medidas para o desenvolvimento da situação das mulheres, traçando novas estratégias para 

garantir a igualdade entre homens e mulheres. Assim, os trabalhos das Nações Unidas 

passaram por um processo de transformação, no qual as mulheres começaram a ser 

percebidas como agentes de mudança em diferentes áreas, além de terem suas 

necessidades e vulnerabilidades identificadas. (UN WOMEN, 2000). 

A partir de 1975, a CSW tornou-se responsável pela organização e realização de 

quatro conferências mundiais acerca da situação das mulheres: México (1975), Copenhague 

(1980), Nairóbi (1985) e Pequim (1995). O objetivo de tais conferências era tornar a 

igualdade de gênero um tema central da agenda internacional, além de aproximar os 

Estados em prol de objetivos comuns, abrangendo o desenvolvimento da mulher em todos 

os níveis e lugares. (UN WOMEN, 2000). 

2.2 I Conferência Mundial sobre a Situação da Mulher 

 

A Primeira Conferência Mundial sobre a Situação da Mulher foi realizada em 1975 na 

Cidade do México durante o Ano Internacional da Mulher, que fora criado para conscientizar 

acerca da persistência da discriminação contra as mulheres pelo mundo. A conferência 

representou um símbolo na luta em prol das mulheres e deu início a uma nova etapa dos 
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esforços para alcançar igualdade de gênero. Sendo assim, além de estabelecer a Década 

da Mulher (1976-1985), por meio de uma resolução da Assembleia Geral das Nações 

Unidas (AGNU), a primeira conferência deu abertura para um "processo de aprendizado que 

envolve deliberação, negociação, definição de objetivos, identificação de obstáculos e 

revisão dos progressos realizados."4 (UN WOMEN, 2000, n.p., tradução nossa).  

O principal objetivo da Conferência da Cidade do México era trazer a atenção 

internacional para as necessidades das mulheres, unindo esforços e estratégias coletivas 

para a promoção do empoderamento e avanço da situação feminina. Assim, sob orientações 

da AGNU, foram estabelecidos três principais objetivos que guiariam os trabalhos da ONU 

pelas mulheres e meninas ao redor do mundo, sendo estes: "a plena igualdade e eliminação 

da discriminação de gênero; a integração e a plena participação das mulheres no 

desenvolvimento; e a maior contribuição das mulheres no fortalecimento da paz mundial."5 

(UN WOMEN, 2000, n.p., tradução nossa).  

Como resultado das discussões realizadas durante a conferência, os participantes 

adotaram o Plano Mundial de Ação, documento que traçava metas e objetivos a serem 

alcançados pelos Estados nos anos seguintes, baseados nos três objetivos mencionados 

anteriormente. O foco era assegurar os direitos básicos das mulheres, garantindo o pleno e 

igualitário acesso a "recursos como educação, oportunidades de emprego, participação 

política, serviços de saúde, habitação, nutrição e planejamento familiar."6 (UN WOMEN, 

2000, n.p., tradução nossa).  

Esta nova abordagem provocou uma grande mudança na maneira como as mulheres 

eram vistas e inseridas na sociedade: elas passaram agora a ser percebidas como iguais 

em direitos e capacidades em relação aos homens e, também, como imprescindíveis para o 

processo de desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Além disso, a conferência 

convocou os governos a identificar as áreas prioritárias e formular planos capazes de 

promover a igualdade de gênero dentro de seus países. (UN WOMEN, 2000). 

A I Conferência Mundial sobre a Mulher resultou também na criação do Fundo de 

Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM) e o Instituto Internacional de 

Treinamento e Pesquisa para a Promoção da Mulher (INSTRAW), "constituindo o quadro 

institucional para a investigação, formação e as atividades operacionais na área de 

mulheres e desenvolvimento7.” Vale ainda ressaltar a importância das mulheres durante os 

                                                           
4
  A process of learning that would involve deliberation, negotiation, setting objectives, identifying 
obstacles and reviewing the progress made. 

5
 Full gender equality and the elimination of gender discrimination; The integration and full participation 
of women in development; An increased contribution by women in the strengthening of world peace.  

6
 Resources such as education, employment opportunities, political participation, health services, 
housing, nutrition and family planning. 

7
 To provide the institutional framework for research, training and operational activities in the area of 
women and development. 
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dias de debate, nos quais das 133 delegações dos Estados, 113 eram lideradas por 

mulheres. (UN WOMEN, 2000, n.p., tradução nossa).   

Outro ponto importante da conferência foi o fato desta ter reunido pessoas de ambos 

os gêneros com diferentes culturas e realidades, incentivando o compartilhamento de suas 

experiências e opiniões acerca da situação feminina em seu país, o que em muito contribuiu 

para a institucionalização de um movimento internacional nesse sentido.  Ainda, a 

conferência permitiu a participação de ONGs, o que contribuiu para dar maior ênfase para 

reinvindicações das mulheres, e permitiu a inserção destas nos processos de tomada de 

decisão. (UN WOMEN, 2000).  

2.3 II Conferência Mundial sobre as Mulheres 

 

Reconhecendo a importância que a Primeira Conferência teve na luta das mulheres 

e o expressivo progresso que ocorrera desde a primeira edição, em 1980, reunindo 145 

membros, ocorreu a Conferência de Copenhague. O objetivo da II Conferência Mundial era 

a avaliação dos progressos obtidos desde 1975 e a revisão das disposições feitas naquele 

ano. Concomitantemente, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Convenção 

sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher (CEDAW), outro marco da luta pelos 

direitos das mulheres no âmbito internacional. A Convenção, em atuação conjunta com as 

ações da CSW, é considerada um dos principais instrumentos para a promoção da 

igualdade e empoderamento das mulheres, sendo reconhecida como a "carta dos direitos 

das mulheres" (UN WOMEN, 2000). 

Mesmo com os avanços obtidos nos anos anteriores, era evidente que muito ainda 

tinha de ser feito e que, mesmo com a afirmação dos direitos das mulheres no papel, na 

maioria das vezes tais direitos não eram garantidos na prática. Assim, os Estados 

identificaram áreas essenciais nas quais ações imediatas eram mais necessárias para que 

os objetivos estabelecidos pela Conferência do México fossem alcançados. Estas áreas 

eram "igualdade de acesso à educação, oportunidades de emprego e serviços de saúde 

adequados." (UN WOMEN, 2000).  

Em meio às discussões foi elaborado o Programa de Ação que, ainda que não 

adotado por consenso, apontava diversas razões que dificultavam o pleno exercício dos 

direitos das mulheres. (UN WOMEN, 2000). Entre essas razões, pode-se destacar: 

 

Falta de participação suficiente dos homens na melhoria do papel das 
mulheres na sociedade; Insuficiente vontade política; Falta de 
reconhecimento do valor das contribuições das mulheres para a sociedade; 
[...] A escassez de mulheres em cargos de tomada de decisão; Falta de 
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conscientização das mulheres sobre as oportunidades disponíveis para elas 
[...].

8
 (UN WOMEN, 2000, n.p., tradução nossa).  

 
 

O Programa de Ação ainda ressaltava a importância de os governos reforçarem seu 

aparato legal, criando "medidas nacionais para assegurar o domínio e o controle de 

propriedade das mulheres, bem como melhorias nos direitos em relação à herança, à 

guarda dos filhos, e à perda da nacionalidade." (NAÇÕES UNIDAS, s.d). Além de também 

reforçar o “fim de atitudes estereotipadas em relação às mulheres."9 (UN WOMEN, 2000, 

n.p., tradução nossa). 

2.4 III Conferência Mundial sobre a Mulher 

 

Foi durante a III Conferência Mundial sobre a Mulher realizada em Nairóbi em 1985, 

que os esforços para a igualdade de gênero tomaram proporções globais. Sob o título de 

“Conferência Mundial para a Revisão e Avaliação das Realizações da Década das Nações 

Unidas para a Mulher: Igualdade, Desenvolvimento e Paz”, o evento reuniu milhares de 

representantes, tanto de ONGs, quanto atores governamentais e da sociedade civil, sendo 

apontado como o "nascimento do feminismo global." Agora o encontro englobava dez anos 

de esforços coletivos e avanços, nos quais muitas informações foram elaboradas e 

compartilhadas, ampliando o conhecimento acerca da importância e vulnerabilidades das 

mulheres e meninas. (UN WOMEN, 2000).  

Os relatórios elaborados pela ONU e os Estados mostravam, entretanto, 

surpreendentes dados acerca dos progressos da última década. Descobriu-se que as 

melhorias obtidas acabaram por beneficiar apenas uma pequena parcela das mulheres. 

Especialmente nos países em desenvolvimento, a situação das mulheres apresentou 

avanços insuficientes, o que revelou a necessidade de criar uma nova abordagem para se 

atingir os objetivos da Década da Mulher. (UN WOMEN, 2000).  

Dessa forma, surgiram as Estratégias Prospectivas de Nairóbi para o Ano 2000, 

adotadas por todos os 157 Estados, que renovaram as ideias e os objetivos para o futuro 

das mulheres. Desta vez, o documento redigido apontou para a necessidade de se garantir 

a igualdade de gêneros a nível nacional - porém, cada Estado era responsável por 

estabelecer seus objetivos e prioridades, uma vez que o progresso de cada país era dado 

de forma particular, além de as necessidades e os recursos de cada um serem diferentes. 

(UN WOMEN, 2000).  

                                                           
8
  Lack of sufficient involvement of men in improving women's role in society; Insufficient political will; 
Lack of recognition of the value of women's contributions to society; A shortage of women in 
decision-making positions; Lack of awareness among women about the opportunities available to 
them. 

9
 End to stereotyped attitudes towards women. 
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As metas básicas para todos eram, contudo, claras e objetivas. Os países deveriam 

assegurar a igualdade e empoderamento de gênero através do igual acesso na participação 

política e social, da inserção das mulheres nos processos decisórios e da garantia do gozo 

dos plenos direitos legais e civis. Além disso, as Estratégias abrangiam uma série de 

temáticas, desde educação ao meio ambiente, promovendo o reconhecimento e inserção 

das mulheres nos mais diferentes debates. (UN WOMEN, 2000).  

Em decorrência desta abordagem mais ampla, a ONU recomendou aos países a 

adoção da perspectiva de gênero10 em todos os níveis institucionais - afinal, a desigualdade 

entre homens e mulheres podia ser percebida em todos os aspectos da sociedade. (UN 

WOMEN, 2000). A Assembleia Geral solicitou, ainda, a instituição de “pontos estratégicos 

sobre as questões das mulheres em todos os setores do trabalho da Organização.” (UN 

WOMEN, 2000, n.p., tradução nossa)11. 

2.5 IV Conferência Mundial sobre a Mulher 

 

Passados vinte anos da primeira conferência mundial sobre a mulher, apesar da 

evolução em relação aos problemas enfrentados, a ONU reconheceu que a desigualdade 

entre gêneros persistia. Nota-se que as decisões eram tomadas quase que exclusivamente 

por homens, o que favorecia a negligência em relação às necessidades das mulheres. Esse 

diagnóstico reforçou a ideia de que era imprescindível empoderar as mulheres para que 

assim elas fossem capazes de discutir e tratar suas próprias dificuldades, equivalendo à 

participação masculina em todos os âmbitos dos processos de tomada de decisão. (UN 

WOMEN, 2000).  

Foi durante a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Pequim no ano 

de 1995, que uma nova fase no tratamento das questões das mulheres se iniciou. Foi 

reconhecido que toda questão referente às mulheres deveria ser analisada a partir de uma 

perspectiva de gênero, pois, toda estrutura da sociedade e suas relações eram configuradas 

por meio desta. (UN WOMEN, 2000).  

Somente percebendo a forma como o gênero influencia na maneira como as 

mulheres são vistas e inseridas na sociedade seria possível identificar os problemas 

enfrentados e como solucioná-los, a fim de empoderar as mulheres e garantir a igualdade 

                                                           
10

 Perspectiva de gênero ou gender mainstreaming é o “[...] processo de avaliação das implicações 
para as mulheres e os homens de qualquer ação planejada, incluindo legislação, políticas ou 
programas, em todas as áreas e em todos os níveis. É uma estratégia para tornar as preocupações 
e experiências das mulheres e dos homens uma dimensão integral de implementação, 
monitorização e avaliação de políticas e programas em todas as esferas políticas, econômicas e 
sociais, de modo a que as mulheres e os homens se beneficiem igualmente e a desigualdade não 
seja perpetuada. O objetivo final é alcançar a igualdade de gênero. (UNESCO, 1997, n.p., tradução 
nossa). 

11
 Focal points on women's issues in all sectors of the work of the Organization. 
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entre gêneros em todos os aspectos. Assim, a desigualdade entre homens e mulheres 

passou a ser tratada como um problema universal, cuja solução seria benéfica para todos. 

Com isso, a Conferência de Pequim atraiu atenção internacional como nunca visto antes, e 

seus debates resultaram na Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, adotada 

unanimemente. (UN WOMEN, 2000).  

2.5.1 A Declaração e Plataforma de Ação de Pequim 

 

A Conferência Mundial de Pequim reuniu durante a sua realização todas as 

resoluções adotas nas três primeiras conferências. Seu objetivo era criar um novo 

documento que abrangesse os obstáculos enfrentados pelas mulheres e meninas, fazendo 

com que as mesmas pudessem exercer seus direitos e deveres e alcançassem o 

desenvolvimento pleno. (DECLARAÇÃO E PLATAFORMA DE AÇÃO..., 1995). É neste 

contexto que surgiu a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, que reunia doze áreas 

temáticas consideradas prioritárias pelos Estados, sendo elas:  

 

[...] a crescente proporção de mulheres em situação de pobreza (fenômeno 
que passou a ser conhecido como a feminização da pobreza); a 
desigualdade no acesso à educação e à capacitação; a desigualdade no 
acesso aos serviços de saúde; a violência contra a mulher; os efeitos dos 
conflitos armados sobre a mulher; a desigualdade quanto à participação nas 
estruturas econômicas, nas atividades produtivas e no acesso a recursos; a 
desigualdade em relação à participação no poder político e nas instâncias 
decisórias; a insuficiência de mecanismos institucionais para a promoção do 
avanço da mulher; as deficiências na promoção e proteção dos direitos da 
mulher; o tratamento estereotipado dos temas relativos à mulher nos meios 
de comunicação e a desigualdade de acesso a esses meios; a 
desigualdade de participação nas decisões sobre o manejo dos recursos 
naturais e a proteção do meio ambiente; e a necessidade de proteção e 
promoção voltadas especificamente para os direitos da menina 
(DECLARAÇÃO E PLATAFORMA DE AÇÃO..., 1995, p. 148). 

 

O documento reuniu uma série de objetivos estratégicos dentro das áreas temáticas 

mencionadas, além de indicar os caminhos que os Estados deveriam seguir para alcançá-

los. Logo, o propósito da declaração era de servir como orientação aos países e a 

sociedade, auxiliando “no aperfeiçoamento do marco legal, na formulação de políticas e na 

implementação de programas para promover a igualdade e para evitar a discriminação.” 

(DECLARAÇÃO E PLATAFORMA DE AÇÃO..., 1995, p.149). 

A Declaração e Plataforma de ação trouxe três inovações que foram essenciais para 

a promoção dos direitos das mulheres: “o conceito de gênero, a noção de empoderamento e 

o enfoque da transversalidade.” A inclusão da ideia de gênero teve como objetivo 

compreender como elementos e padrões sociais e culturais influenciam nas relações entre 

homens e mulheres, passando pela ideia de poder e dominação, sustentando a 



12 
 

desigualdade existente. Já a noção de empoderamento, ressaltava a relevância da mulher 

em ter controle de si e seu desenvolvimento, sendo necessário todo o suporte possível para 

garantir tal condição. Por fim, a ideia de transversalidade surge como forma de aderir à 

perspectiva de gênero em todos os níveis de atuação dos governos. (DECLARAÇÃO E 

PLATAFORMA DE AÇÃO..., 1995, p.149).  

2.5.2 As Áreas Temáticas, os Objetivos e suas Ações 

 

Como dito anteriormente, a Declaração e Plataforma de Ação foi dividida em doze 

áreas temáticas, consideradas cruciais para os países avançassem nas discussões sobre 

políticas de gênero e atingissem a igualdade. Reconhecendo os mais diversos desafios que 

mulheres e meninas ao redor do mundo enfrentam diariamente, a Declaração de Pequim 

abrangeu tais desafios a fim de eliminá-los. (BEIJING DECLARATION..., 1995).  

A primeira área temática abordada pela Plataforma de Ação foi mulheres e a relação 

com a pobreza. Nesse sentido, as mulheres e meninas sofrem amplamente com a pobreza, 

uma vez que além da discriminação sofrida pelo seu status econômico, elas também sofrem 

a discriminação baseada em gênero. Portanto, os Estados deveriam adotar medidas que 

considerassem as especificidades das mulheres no combate à pobreza, diminuindo o nível 

de mulheres em tal situação. (UN WOMEN, s.d.). 

A segunda área é educação e formação, reforçando a ideia que a educação de 

meninas e mulheres é essencial para se garantir a igualdade e a capacitação das mesmas. 

Além disso, a Plataforma afirmava que o aumento dos níveis de instrução entre as mulheres 

promove avanços nas mais diversas áreas da sociedade, impulsionando outros níveis, como 

saúde e nutrição no âmbito familiar. (UN WOMEN, s.d.). Já a terceira área relaciona-se à 

saúde, no qual meninas e mulheres necessitam de estar saudáveis, tendo o direito de 

desfrutar de sua saúde física e mental plenas, a fim de garantir suas capacidades de 

participação em todos os níveis da vida social. (BEIJING DECLARATION..., 1995). 

A quarta área da Declaração é a violência contra a mulher, questão que se tornou 

central nas discussões internacionais nos últimos anos, havendo a criação e ratificação dos 

mais diversos planos e políticas estatais para acabar com a violência de gênero. (UNRIC, 

2010). O fim da violência é uma prioridade para a ONU e para os Estados, uma vez que a 

mesma impede meninas e mulheres de se desenvolver nas mais diversas áreas. Entretanto, 

reconhece-se que ainda há um caminho a ser percorrido nessa questão, uma vez que há 

uma escassez de serviços e aparatos legais capazes de atender todas as mulheres. (UN 

WOMEN, s.d.).  

A quinta área é relacionada aos conflitos armados, no qual as mulheres e meninas 

são as que mais se encontram vulneráveis, sendo alvos de constante violência. Nos últimos 
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anos, a ONU vem chamando a atenção e se esforçando para a inclusão de mulheres nos 

processos de reconstrução e paz, além de promover os seus direitos e a perspectiva de 

gênero em situações de conflito armado e reconstrução. (UNRIC, 2010). Entretanto, ainda 

há poucas mulheres nos processos de negociação de paz, mesmo que elas sejam um 

elemento crucial na promoção da segurança. (UN WOMEN, s.d.). 

A sexta área trabalhada pela Plataforma é a questão econômica, onde pode ser 

observado que o acesso das mulheres aos recursos e oportunidades é inferior ao dos 

homens, além de serem excluídas dos processos de tomada de decisão econômicos. Muitas 

vezes, as mulheres estão submetidas a menores salários e piores condições de trabalho, 

tanto no setor formal quanto no informal. (BEIJING DECLARATION..., 1995). Estima-se, por 

exemplo, que as mulheres recebam entre 10 e 30% menos do que os homens exercendo a 

mesma profissão, além de sofrerem discriminação em outros níveis. (UN WOMEN, s.d.). 

A sétima área da Declaração é a inserção das mulheres nos polos de poder e 

tomada de decisão. Se as mulheres têm acesso a cargos de liderança, elas podem utilizar 

recursos disponíveis em prol da mudança. Entretanto, há a falta de representatividade das 

mulheres nesse âmbito, seja no nível político, civil, governamental, etc. A oitava área inclui 

mecanismos institucionais de formulação de medidas e políticas de promoção da igualdade 

de gênero. A criação de leis e outros mecanismos, junto à ação de múltiplos atores, pode 

acelerar a agenda e garantir que os objetivos sejam alcançados. (UN WOMEN, s.d.). 

A nona área é a garantia dos direitos humanos das mulheres. Mesmo com os 

avanços, a discriminação ainda persiste, sendo meninas e mulheres do mundo todo vítimas 

de desigualdades. (UNRIC, 2010). Por isso, tratados como a Convenção para a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) servem como um guia 

para os Estados, a fim de auxiliá-los no desenvolvimento e proteção dos direitos humanos 

das mulheres.  

A décima área é mulheres e a mídia. A mídia pode ser utilizada como uma forma de 

perpetuar a objetificação das mulheres, inferiorizando-as, porém também pode ser utilizada 

como uma forma de empoderá-las, retratando mulheres fortes e independentes. (UN 

WOMEN, s.d.). Sendo assim, considerando a difusão das tecnologias e a rede de 

comunicação global, as mídias podem ser um elemento importante no progresso das 

mulheres, especialmente pelo fato de que estas estão cada vez mais inseridas nesse 

mercado e a quebra dos estereótipos de gênero é cada vez mais presente. (BEIJING 

DECLARATION..., 1995). 

A décima primeira área da Declaração é mulheres e o meio ambiente. As mulheres e 

meninas possuem acesso menor que o dos homens a recursos produtivos e bens, o que as 

torna mais vulneráveis aos problemas ambientais, como, por exemplo, as mudanças 

climáticas. Na maioria das vezes as mulheres são deixadas de fora da na gestão ambiental, 
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tendo suas necessidades e habilidades ignoradas, o que constitui outra barreira a ser 

vencida. Por fim, a última área é a das meninas, afetadas por questões específicas como 

Mutilação Genital Feminina (MGF), casamento e abuso infantil, entre outras práticas de 

violência. Combater essas práticas é considerado essencial para que as meninas possam 

usufruir de seus direitos e ser tratadas de forma igualitária. (UN WOMEN, s.d.). 

2.6 A 59ª CSW e os 20 anos da Declaração de Pequim 

 

Entre os dias 9 e 20 de março de 2015 ocorreu, na sede da ONU em Nova Iorque, a 

quinquagésima nona sessão da Comissão Sobre a Situação das Mulheres (CSW). Em 

celebração do vigésimo aniversário da Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres e a 

adoção da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, a temática discutida pelo comitê 

foram os avanços e desafios para a implementação dos objetivos da Plataforma e como 

estes influenciam na igualdade e empoderamento feminino. (ONU MULHERES, s.d.). A 

sessão ainda abordou maneiras de integrar o empoderamento e igualdade de gênero à nova 

agenda de desenvolvimento, incluindo a perspectiva das mulheres. (COMISSION ON 

THE..., 2015). 

Depois de um processo de preparação de dois anos, a 59ª CSW analisou relatórios e 

resultados de 167 países, além de promover reuniões regulares e outras atividades 

envolvendo ONGs e a sociedade civil. Durante os debates, os participantes expressaram 

suas preocupações com a lentidão desproporcionalidade dos avanços entre os países, além 

de ressaltarem que nenhum deles havia sido capaz de alcançar seus objetivos. Sendo 

assim, muitas mulheres e meninas ainda se encontravam em situações desfavoráveis de 

desenvolvimento, sendo impedidas de exercer plenamente seus direitos e deveres.  

(COMISSION ON THE..., 2015). 

Os representantes de governo se responsabilizaram por tomar iniciativas mais 

concretas a fim de acelerar o processo de implementação da Declaração, reforçando seu 

aparato político e jurídico relacionado às mulheres, além de criar novos instrumentos 

institucionais para promover a igualdade de gênero e aumentar o investimento em tais 

iniciativas. Os atores estatais também se comprometeram com a inclusão dos atores civis e 

suas reinvindicações, além de empenhar-se para alcançar a igualdade até o ano de 2030. 

(COMISSION ON THE..., 2015). 
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3 APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 

 

A CSW é uma instância da Organização das Nações Unidas, considerada como o 

principal organismo intergovernamental global dedicado exclusivamente à promoção da 

igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Apesar de ser composta por 

representantes dos Estados, ela também permite a participação de ONGs e de 

organizações da sociedade civil em suas sessões. (UN WOMEN, s.d.) 

Foi criada em 1946 pelo Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC), a fim de 

criar relatórios e recomendações ao mesmo, abrangendo a promoção dos direitos das 

mulheres nas áreas política, econômica, civil, social e educacional (A CSW..., s.d). Desta 

maneira, desempenha um papel importante provendo informações acerca da situação das 

mulheres mundialmente e implementando medidas para moldar os padrões globais e 

garantir a igualdade de gênero, além de trabalhar ao lado da ONU Mulheres e de outros 

atores visando garantir seus objetivos. (UN WOMEN, s.d.). 

Em 1996, o ECOSOC resolveu ampliar o mandato da CSW, instituindo-lhe a 

capacidade de assumir um papel de liderança no acompanhamento e na análise dos 

progressos e problemas relativos à implementação da Declaração de Beijing e Plataforma 

de Ação e na incorporação da perspectiva de gênero nas atividades da ONU. Portanto, a 

CSW passou a ter um caráter ainda mais importante no que tange às mulheres, abordando 

problemas e soluções referentes às mesmas. (UN WOMEN, s.d.). 

Durante sua sessão anual, o CSW reúne Estados-membros da ONU, organizações 

civis e outras entidades das Nações Unidas, a fim de discutir o progresso e os problemas 

relacionados às mulheres. Nessas discussões, os Estados-Membros concordam com novas 

ações para acelerar o progresso e promover a fruição das mulheres sobre seus direitos em 

campos políticos, econômicos e sociais. Ao fim, os resultados e recomendações de cada 

sessão são encaminhados ao ECOSOC. (UN WOMEN, s.d.). 

Cada ano a Comissão adota uma agenda multidisciplinar diferente, sendo as 

discussões focadas em um tema principal baseado nas disposições da Declaração de 

Beijing. Outro objetivo das discussões múltiplas é identificar as metas alcançadas, os 

avanços e desafios em relação à execução dos principais compromissos. Além disso, a 

CSW só adota resoluções acordadas entre os membros. (UN WOMEN, s.d.). 

A Comissão é composta por 45 Estados-membros, eleitos para mandatos de 4 anos 

pelo ECOSOC, considerando-se uma distribuição geográfica equitativa. Dessa forma, a 

África possui 13 representantes, a Ásia 11, a América Latina e Caribe 9, enquanto a Europa 

Ocidental tem 4 representantes e a Europa Ocidental e outros Estados12 possuem 8 

                                                           
12

 Bloco regional das Nações Unidas composto por países membros majoritariamente da Europa 
Ocidental, porém também possui representantes de outras regiões.  
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membros. Além disso, a Comissão possui um Conselho composto por cinco membros 

eleitos para 2 anos de mandato, que possuem a função de realizar reuniões antes de cada 

sessão. O objetivo é dar apoio à preparação destas e garantir o sucesso das reuniões, 

sendo realizados atividades e eventos laterais fora do programa formal apresentado pelo 

comitê. (UN WOMEN, s.d.). 

Tendo essa dinâmica da Comissão em mente e a apresentação dos objetivos 

estabelecidos pela Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, o propósito do comitê é o 

de revisar a Declaração e os avanços feitos a partir da mesma. Dessa forma, e com base 

em outros materiais que serão disponibilizados até os dias da simulação, a ideia é que 

vocês delegados e delegadas consigam identificar os maiores desafios existentes com 

relação à efetiva implementação dos objetivos da Declaração, para assim recriar um novo 

documento capaz de responder essas questões e promover a agenda de empoderamento e 

igualdade de gênero. 

Todas as delegações têm um papel importante dentro das discussões, cada qual 

com um posicionamento diferente, explicitado nos dossiês e outros materiais disponíveis no 

blog e página do comitê. Isso significa que o delegado deverá agir de acordo com a política 

externa do país que o mesmo representa, e não as suas crenças pessoais. Dessa forma, 

muitas vezes o delegado adotará discursos que não condizem com sua opinião pessoal e 

que podem parecer ofensivos, entretanto, é importante salientar que se trata de uma 

simulação, na qual é necessário o respeito para com o próximo. No mais, bons estudos e 

estamos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos! 

4 POSIÇÕES DOS PRINCIPAIS ATORES 

 

Esta seção tem como objetivo expor os principais atores do comitê, buscando guiar 

vocês delegados em relação ao posicionamento de alguns dos membros da Comissão. Vale 

ressaltar que a escolha dos principais atores em nada influencia na importância que cada 

delegação tem para o andamento dos debates, especialmente considerando o assunto, em 

que a participação de todos é imprescindível para solucionar essa temática de cunho 

universal. 

 

4.1 Brasil 

Apesar dos altos índices de violência contra a mulher e a grande desigualdade entre 

os gêneros existente no país, nos últimos anos o Brasil vem se mostrando um ator relevante 

na questão das mulheres, promovendo cada vez mais políticas e providências nesse âmbito. 

(ONU MULHERES, 2016). Dessa forma, o Brasil tem sido reconhecido cada vez mais no 
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cenário internacional, sendo inclusive um dos 5 membros eleitos para compor o Grupo de 

Trabalho da 59ª sessão da Comissão, responsáveis por relatar quaisquer discriminações e 

desigualdades para com as mulheres. Logo, a delegação do Brasil é um membro relevante 

para as discussões, sendo participativo nas medidas em prol das mulheres e meninas. 

 

4.2 Finlândia 

Considerado o segundo país com a maior taxa de igualdade entre os gêneros, a 

Finlândia é um dos países referência na questão das mulheres e empoderamento de 

gênero, tendo sido, inclusive, o primeiro país da Europa a conceder às mulheres o direito de 

votar e serem eleitas, em 1906. (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016; FINLAND, s.d) É um 

dos países com a maior taxa de igualdade e representatividade no trabalho, alta inserção 

das mulheres no âmbito político e educacional, além de possuir uma legislação que 

promove a igualdade entre homens e mulheres em todos os âmbitos. (FINLAND, s.d). 

Dessa forma, o posicionamento da delegação da Finlândia será em prol da melhoria da 

situação das mulheres, sempre propondo novas medidas e iniciativas nesse sentido. 

 

4.3 Holanda 

Considerada em 2016 como o país com a menor taxa de desigualdade entre os 

gêneros pelo Gender Inequality Index da ONU, a promoção da igualdade e empoderamento 

das mulheres é uma das questões principais trabalhadas pelo país. (DEARO, 2016; 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2014b). Com 

uma legislação que proíbe a discriminação baseada em gênero, a Holanda possui uma série 

de políticas e programas voltados para a questão das mulheres, visando à diminuição dos 

estereótipos e discriminação de gênero. (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-

OPERATION AND DEVELOPMENT, 2014b). Assim, a delegação da Holanda é um membro 

de suma importância para o andamento dos debates, demonstrando-se proativo durante as 

discussões e as decisões tomadas. 

 

4.4 Índia 

Mesmo com a igualdade entre gêneros sendo garantida pela lei, a situação das 

mulheres na Índia é marcada por uma série de disparidades nos mais diversos âmbitos, 

sendo este considerado como um dos piores países para a mulher viver. (PIDD, 2012). 

Culturalmente a mulher é considerada como sendo inferior ao homem, sendo alvo de 

constante discriminação e altos índices de violência doméstica e sexual, tráfico, além de o 

https://data.undp.org/dataset/Table-4-Gender-Inequality-Index/pq34-nwq7
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país possuir altas taxas de infanticídio feminino. Essa cultura está refletida nas leis e 

políticas governamentais, que tratam as mulheres como inferiores aos homens e admitem, 

por exemplo, práticas como o estupro marital, que não é considerado crime. 

(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 2014a). 

Dessa forma, a delegação está disposta ao debate, entretanto o posicionamento da Índia 

estará em consonância e limitado por essa visão da mulher. 

 

4.5 Paquistão 

No Paquistão, há uma grande presença da religião e da cultura na sociedade, sendo 

que estas refletem no nível público e privado. Assim, tem-se uma visão inferiorizada e 

conservadora acerca das mulheres e o seu valor, estando elas sujeitas aos mais diversos 

tipos de violência e práticas discriminatórias. É um dos países com os maiores índices de 

desigualdade entre os gêneros do mundo, não havendo leis que amparem as mulheres 

nesse sentido. (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2014c). Portanto, a delegação do Paquistão é um membro importante nos 

debates que ocorrerão, entretanto a posição do delegado será baseada na visão da mulher 

a partir da perspectiva islâmica existente no país.  

 

4.6 Rússia 

A Rússia possui altos índices de violência contra a mulher e as disparidades e 

estereótipos de gêneros são amplamente difundidos no país. Mesmo com essa realidade, o 

país investe pouco em medidas em prol das mulheres, especialmente no âmbito da criação 

de políticas públicas, não havendo uma legislação específica que ampare as mulheres 

russas e suas necessidades. (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2014d). Em termos de seu posicionamento, a Rússia será participativa 

durante os debates e aberta ao diálogo, entretanto, a visão tradicional e patriarcal que se 

tem da mulher no país tornará a delegação russa um impasse às negociações.  

5 QUESTÕES RELEVANTES PARA O DEBATE13 

 

                                                           
13

 Sugestões de sites de pesquisa para entender melhor a situação das mulheres em seu país e as 
medidas que foram implementadas até hoje, além da Plataforma de Ação: 
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii; http://www.genderindex.org/; 
http://www.wikigender.org/;  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm#concern; 
http://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/sg%20report_synthesis-
en_web.pdf?vs=5547;  

http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
http://www.genderindex.org/
http://www.wikigender.org/
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm#concern
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/sg%20report_synthesis-en_web.pdf?vs=5547
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/sg%20report_synthesis-en_web.pdf?vs=5547
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/sg%20report_synthesis-en_web.pdf?vs=5547
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 Como trabalhar em conjunto para garantir um desenvolvimento igualitário para as 

mulheres e meninas ao redor do mundo considerando suas necessidades 

individuais? 

 De quais formas os países menos desenvolvidos economicamente podem garantir 

recursos a fim de investi-los em medidas e políticas em prol das mulheres? 

 Como as mulheres podem ser integradas nos processos de peacekeeping visando 

apoiar os processos de paz e a proteção dos direitos das mulheres em conflitos? 

 De quais as formas as mulheres podem ser inseridas dentro dos processos de 

liderança e tomada de decisão nos mais diversos níveis? 

 De que forma os homens podem vir a contribuir para a igualdade e empoderamento 

de gênero? 

 Como os países podem trabalhar entre si e cooperar uns com os outros em prol da 

igualdade entre homens e mulheres, considerando suas disparidades 

socioeconômicas e culturais? 
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TABELA DE REPRESENTAÇÕES 

 

Algumas delegações são mais demandadas do que outras, ou seja, conforme já dito 

anteriormente, estas delegações repercutem direta e indiretamente no conflito. Contudo, 

cabe a ressalva de que todas as delegações foram escolhidas devido sua importância 

dentro das discussões. A tabela de representação, no entanto, classifica as delegações que 

serão mais demandadas a se pronunciarem, sendo 1 uma demanda média, 2 uma demanda 

alta, e 3 uma demanda alta e constante.  

Legenda 

 

Representações pontualmente demandadas 

a tomar parte nas discussões. 

 

Representações medianamente 

demandadas a tomar parte nas discussões. 

 

Representações frequentemente 

demandadas a tomar parte nas discussões. 

República Federal da Alemanha    

República Popular de Bangladesh 
 

Reino da Bélgica 
  

República da Belarus 
 

República Federativa do Brasil    

Burkina Faso 
 

República do Cazaquistão 
  

República Popular da China 
  

República da Colômbia 
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República do Congo   

República Democrática do Congo 
  

República da Coreia   

República de Cuba 
 

República Árabe do Egito 
 

República de El Salvador 
  

República do Equador 
 

Reino da Espanha 
  

República da Estônia   

Estados Unidos da América 
   

República da Finlândia 
   

República do Gana 
 

Geórgia 
  

República Coopertiva da Guiana 

 

República da Guiné Equatorial 

 

Reino dos Países Baixos 
    

República da Índia 
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República da Indonésia 
  

República Islâmica do Irã 
  

Estado de Israel 
 

Jamaica 

 

Japão 
  

Reino de Lesoto 
  

República da Libéria 
  

República do Níger 
   

República Islâmica do Paquistão 
   

República do Paraguai    

República do Quênia 
   

Federação Russa  

República do Sudão  

Confederação Suíça  

República do Tajiquistão  

Reino da Tailândia  

República Unida da Tanzânia  
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República de Uganda  

República Oriental do Uruguai  

República do Zimbábue  
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