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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

Luísa Hostalácio – Diretora do Comitê 

Prezados senhores delegados, gostaria de desejar a todos boas-vindas ao comitê 

CSW 7 e, assim, iniciar as apresentações de nossa equipe. Meu nome é Luísa Marques 

Hostalácio, tenho vinte e um anos e curso o 7º período de Relações Internacionais na PUC 

Minas. 

O primeiro contato que tive com o Modelo Intercolegial das Nações Unidas 

(MINIONU) foi MINIONU durante meu Ensino Médio, porém minha primeira participação no 

projeto foi na 16ª Edição como voluntária do Comitê ONU Mulheres (2020), do diretor Pedro 

Barbabela. Em 2016, já na 17ª Edição, tive a oportunidade de participar como diretora-

assistente ao lado de minha grande amiga Ana Eliziário, no Comitê CSW 60 (2016), projeto 

proposto pela minha querida amiga Nicolle Limones. 

Desde minha primeira interação com o MINIONU, me encantei por perceber o quanto 

o projeto é capaz de proporcionar, aos seus participantes, experiências únicas e 

engrandecedoras, por isto, me senti inspirada a propor um comitê que, assim como os 

outros que participei, o objeto de estudo principal fosse a questão das mulheres. Por esse 

motivo, na simulação do Comitê CSW 7, do ano de 1953, abordará os direitos políticos e 

civis das mulheres discutidos na Convenção sobre os Direitos Políticos das Mulheres, o que 

poderá permitir a reflexão sobre a trajetória para a conquista desses direitos. 

A equipe do CSW 7 deseja com muita satisfação que os senhores delegados sejam 

bem-vindos ao nosso comitê e estamos animadas para que possamos proporcionar a todos 

uma incrível experiência durante os dias de simulação. Gostaríamos também de informar 

que além deste guia, teremos também nosso blog, a página do Facebook e nosso email1, 

nos quais disponibilizaremos mais informações sobre o tema. Além de todo esse material, 

lembrem-se que toda a nossa equipe estará disponível para sanar quaisquer dúvidas ou 

esclarecer algo que não tenha sido entendido. No mais, sejam muito bem vindos e 

desejamos a todos ótimos estudos. 

 

Aline Lello – Diretora Assistente 

Olá senhores delegados! Meu nome é Aline Lello, tenho 19 anos e estou cursando o 

3º período de Relações Internacionais. Meu primeiro contato com o MINIONU foi em 2014 

                                                           
1 18minionuCSW@gmail.com 

 

https://minionupucmg.wordpress.com/category/csw-7-1953/
https://www.facebook.com/csw18minionu/
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quando fui delegada da Guiné Equatorial no comitê FOCAC (Fórum de Cooperação China-

África). Essa experiência fez com que eu me apaixonasse pelas discussões que envolvem o 

âmbito internacional e, por isso, decidi cursar Relações Internacionais. Em 2016, fui 

voluntária de mídia com a responsabilidade de divulgar o projeto nas redes sociais. Essas 

duas participações em cargos diferentes me proporcionaram uma visão mais ampla do 

MINIONU e fizeram com que eu desejasse sempre poder obter uma experiência nova. Por 

esses motivos fico muito entusiasmada de fazer parte, neste ano, do comitê CSW (1953) e 

espero proporcionar aos senhores uma participação incrível e enriquecedora. 

 

Brenda Agatha – Diretora Assistente 

Queridos delegados, meu nome é Brenda Agatha e serei uma das diretoras 

assistentes do comitê CSW 7, no 18º MINIONU. Enquanto aluna do ensino médio, tive a 

oportunidade de ser delegada, e este foi o meu primeiro contato direto com os alunos e os 

temas tratados em Relações Internacionais. Atualmente, como aluna do curso, contribuí na 

última edição como voluntária, o que me possibilitou a chance de ajudar a organizar e 

compor este grande evento. Portanto, espero que nessa nova função eu possa ajudá-los 

para que possamos tirar o máximo proveito das simulações. Até outubro! 

 

Maria Paula Britto – Diretora Assistente 

Caros delegados, nome é Maria Paula Britto, tenho 19 anos e estou no 2º período do 

curso de Relações Internacionais. Minha relação com o MINIONU se iniciou no ano 

passado, quando participei como voluntária da 17ª Edição no Comitê Logística, e pude 

compreender o motivo pelo qual muitos falavam da importância do projeto e de sua 

magnitude. Desde então, me afeiçoei pelo MINIONU de tal forma a desejar integrá-lo 

enquanto for possível. Espero que na 18ª Edição não seja diferente, e os senhores também 

se sintam cativados pelo projeto e pelo nosso Comitê, o qual aborda uma questão que foi e 

ainda é de bastante relevância no âmbito internacional. 
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2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

2.1 Perspectiva sobre as mudanças sociais ocorridas entre os séculos XIX e XX 

A princípio, é necessário esclarecer um conceito essencial para o desenvolvimento 

desse projeto: questões de gênero que, segundo a autora J. Ann Tickner (1992), não se 

restringem somente à definição biológica, ou seja, o ‘ser homem’ e/ou o ‘ser mulher’, mas, 

também, e principalmente, às características de gênero que são construídas culturalmente e 

socialmente. Características essas que promovem uma noção sobre o que é o masculino e 

o que é o feminino (TICKNER, 1992). 

O conceito de questões gênero, dessa forma, é de suma importância para o 

entendimento das discussões propostas pelo comitê CSW 7, de 1953. Será simulada a 

Convenção sobre os Direitos Políticos das Mulheres, ao passo que, os debates serão 

embasados nas desigualdades de direitos políticos e civis, determinadas a partir do gênero. 

Isso, pois, em diversos países, os direitos das mulheres ainda não eram garantidos pelo 

Estado, que não consideravam as mulheres como cidadãs.  

As questões de gênero podem ser compreendidas em diferentes perspectivas, para 

a autora Joan Scott, o gênero pode ser compreendido como “um elemento constitutivo de 

relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos” e “uma forma primária 

de dar significado às relações de poder” (SCOTT, 1995). 

Ao apresentar essas perspectivas sobre o conceito de gênero, essas questões 

podem ser entendidas como um dos principais eixos de influência na dinâmica social. Assim 

sendo, é possível perceber a existência de desigualdades sociais, como, por exemplo, a 

determinação dos papéis sociais para as mulheres e os homens, ou seja, o lugar a ser 

ocupado pela mulher, no mundo social, é a esfera privada e o do homem, a esfera pública. 

Dessa forma, é possível demonstrar que existe uma relação entre essas questões, da 

ordem de gênero, e outros fatores capazes de influenciar na estrutura, como classe, raça e 

sexualidade (MIGUEL; BIROLI, 2014). 

Por outro lado, pode-se levar em conta a identidade subjetiva, termo que 

compreende a concepção de gênero como um conceito orgânico determinado socialmente, 

ou seja, não é algo natural. Essa compreensão possibilita dimensionar a capacidade de 

influência e determinação nas relações sociais, do conceito de gênero, o que torna possível 

uma análise das formas, como as desigualdades de gênero se revelam tanto na esfera 

pública quanto na esfera privada e, dessa forma, observar as desigualdades permanentes 

entre os direitos políticos e os direitos civis entre os homens e as mulheres (SCOTT, 1995 

apud TICKNER, 1992). 
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A partir disso, para maior entendimento da determinação dos papéis sociais de cada 

gênero, se faz necessário apresentar o conceito de patriarcado. Esse termo é definido por 

Carole Panteman (1993) como uma estrutura de poder político, colaborando para a 

interpretação da posição ocupada pela mulher no âmbito social, ou seja, contribui para o 

esclarecimento das formas de dominação dos homens sobre as mulheres, dominação essa 

que está muito além do âmbito privado, presente, também, na esfera pública (PANTEMAN, 

1993). Segundo Barreto (2004), o patriarcado caracteriza a estrutura social, em que a 

autoridade é imposta institucionalmente, sendo assim, esses aspectos permeiam desde a 

organização da sociedade, da produção e do consumo, da política à legislação e à cultura 

(BARRETO, 2004). 

Para Joan Scott (1995), é possível que a estrutura hierárquica e desigual – cenário 

em que os homens exercem dominação sobre as mulheres –, permaneça por um longo 

período e, como consequência, perpetue a opressão naturalmente imposta às mulheres. É 

fundamental, no entanto, que esses fatores sejam analisados a fim de que se torne viável a 

compreensão de como se apresentam nas instituições, na organização social e em outros 

contextos, evitando que esse processo tenha continuidade (SCOTT, 1995 apud TICKNER, 

1992). Assim, percebe-se como as posições organicamente dispostas na sociedade 

resultam da estrutura social – do patriarcado –, visto que, a esfera pública é ocupada 

privativamente por homens, enquanto as mulheres ocupam a esfera privada. 

Assim, o domínio exercido pelos homens sobre as mulheres, ao ser analisado, pode 

apresentar vários níveis diferentes de dominação, porém, a origem dos fenômenos de 

dominação do gênero masculino sobre o feminino é comum (SAFFIOTI, 2011). Por isso, 

segundo Saffioti (2011), esse aspecto é legitimado e, consequentemente, absorvido pela 

sociedade. Considerando esse fato, a partir disso compreende-se que as mulheres, como 

agentes da estrutura social, também reproduzem os papéis patriarcais – mesmo que sem 

perceber –, pois 

“[...]esta estrutura hierárquica, que confere aos homens o direito de dominar as 
mulheres, independentemente da figura humana singular investida de poder. 
[...]imbuídas da ideologia que dá cobertura ao patriarcado, mulheres desempenham, 
com maior ou menor frequência e com mais ou menos rudeza, as funções do 
patriarca, disciplinando filhos e outras crianças ou adolescentes, segundo a lei do 
pai. Ainda que não sejam cúmplices deste regime, colaboram para alimentá-lo” 
(SAFFIOTI, 2011, p. 102). 

O conceito de feminismo, segundo Bell Hooks (2000), se refere a um movimento que 

tem como objetivo acabar com o sexismo – também compreendido como patriarcado, sua 

exploração e opressão contra as mulheres. A autora expõe que, a partir dessa definição de 

feminismo, é esclarecido que não se trata de um movimento contra os homens, deixando 

bem claro que a questão central é o patriarcado. O que contribui para a percepção de que 

tanto homens quanto mulheres foram socializados desde que nasceram, absorvendo, assim, 
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certas opiniões e atitudes sexistas. Outro ponto abordado por Hooks (2000) é que, o fato de 

as mulheres também serem agentes capazes de reproduzir o sexismo, não se pode justificar 

a dominação dos homens sobre as mulheres a partir disso, sendo, portanto, um tanto 

quanto inocente por parte dos autores da teoria feminista, considerar um movimento que 

tem como objetivo apenas criar uma oposição aos homens, ou seja, pode-se compreender o 

feminismo como uma 

“[...]batalha pela igualdade jurídica, civil e educacional tem sido – e até certo ponto 
ainda é – um elemento central no feminismo; mas o movimento também destacou as 
diferenças entre os sexos e pediu uma compreensão nova e profunda da 
necessidade especial das mulheres como esposas e mães”

2
 (WALTERS, 2005, p. 

90-91). 

A principal demanda dos movimentos feministas, ao longo do século XIX, foi pelo 

direito ao voto, que significava para as mulheres o reconhecimento de seu direito à 

cidadania e, na prática, contribuiria para transformações empíricas na realidade das 

mulheres (WALTERS, 2005). O conceito de cidadania – essencial para a compreensão do 

debate proposto acerca dos direitos das mulheres –, segundo Marshall (1963), é uma 

condição garantida a todos que integram a sociedade, fundamentando que todos nessa 

condição têm direito e deveres semelhantes, assim, os direitos garantidos pela condição de 

cidadania eram estabelecidos a partir de uma estrutura hierárquica considerando as classes 

sociais, além disso, esta discussão analisará as desigualdades de direitos determinadas a 

partir dos gêneros. 

Nesse cenário, Silva e Silva (2009) definem o movimento feminista como um 

movimento que proporciona o surgimento de uma identidade coletiva, em que as mulheres 

compartilham valores semelhantes, apesar disso, é necessário levar em conta as 

particularidades tanto das lutas quanto das demandas dos diferentes grupos que integram o 

movimento feminista. Com isso, os valores compartilhados por essas mulheres estão 

diretamente relacionados ao “fim da subordinação aos homens, da invisibilidade e da 

impotência, a defesa do direito de igualdade e de controle sobre seu corpo e sobre sua vida” 

(SILVA; SILVA, 2009, p. 145). 

Desse modo, segundo Silva e Silva (2009), as mulheres que faziam parte do 

movimento feminista tinham como princípio fundante a superação do autoritarismo e a 

busca pela igualdade entre de direitos entre os gêneros. Para os autores, portanto, era 

possível perceber claramente as desigualdades que existiam no âmbito político, ou seja, as 

opressões sofridas pelas mulheres no ambiente privado, não poderia ser considerada de 

certo isolada de alguma situação pública (SILVA; SILVA, 2009). Seguindo esse argumento, 

                                                           
2
 “The battle for legal, civil, and educational equality has been – and to some extent still is – a central element in 

feminism; but the movement has also highlighted the differences between the sexes, and asked for a new and 

deeper understanding of women’s special needs as wives and mothers” (WALTERS, 2005, p. 90-91) (tradução 

nossa). 
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Saffioti conclui que ainda que se perceba os diferentes atributos de cada esfera, não é viável 

afastar esses conceitos quando se tem como objetivo analisar o campo social (SAFFIOTI, 

2011). 

É importante perceber como se evidenciaram a relação, que se constitui, entre as 

demandas encaminhadas pelos movimentos sociais e o feminismo teórico. Ou seja, a 

capacidade de produzirem com a comunidade, debates fundamentados em reivindicações 

políticas e em atividades acadêmicas que, dessa forma, mostram-se capazes de alterar, 

sobremaneira, a dinâmica social através do deslocamento de determinados grupos. A 

realização dos movimentos tinha como objetivo a igualdade de direitos entre os gêneros e a 

promoção de debates que se contrapunham organicamente à estrutura estabelecida 

(MIGUEL; BIROLI, 2014). 

Ao analisar o ponto de vista histórico ocidental, pode-se perceber que sempre 

existiram mulheres que se revoltavam contra sua situação de vida, que reivindicavam 

direitos e lutavam pela sua liberdade, muitas delas arcaram se sacrificaram ao longo de sua 

trajetória (MIGUEL; BIROLI, 2012). A trajetória pelo sufrágio feminino se estendeu da 

metade do século XIX até meados do século XX – período que ficou conhecido como a 

“primeira onda do feminismo” –, esse processo histórico por intermédio dos movimentos 

sufragistas, possibilitou estabelecer uma agenda de reivindicações feministas, tais como a 

representação política, o direito à propriedade, o acesso à educação e o direito ao voto para 

mulheres – que foi o primeiro a ser difundido (MIGUEL; BIROLI, 2014).  

A expressão “sufragistas”, segundo Walters (2005), adotado pelo jornal Daily Mail no 

ano de 1906, qualificava o movimento feminista de forma pejorativa, mesmo assim, o 

movimento aderiu ao termo, transformando-o, posteriormente, em um conceito característico 

à luta pelos direitos das mulheres. Quando reivindicavam o reconhecimento das mulheres 

como sujeitos na sociedade e no Estado, o movimento sufragista tinha como objetivo 

orientado empoderá-las. O que só se dá, a partir da admissão de seus direitos políticos e 

civis. Propiciando, assim, de forma qualitativa, a liberdade para decidirem por si, sem 

depender das perspectivas e dos interesses de seus cônjuges e/ou familiares (MIGUEL; 

BIROLI, 2014). 

Segundo Walters (2005), desde o fim do século XIX, as transformações ocorridas na 

sociedade foram perceptíveis, ao passo que, o fato de as mulheres se emprenharem na luta 

pelos seus direitos promoveu mudanças essenciais no que se refere ao papel da mulher no 

âmbito social. Além disso, a autora Margaret Walters (2005) apresenta outro fator que 

acarretou em um impacto na vida de mulheres de várias nações, referindo-se aos 

 

“[...]efeitos da Primeira Guerra Mundial foram tão complexos que é impossível 
generalizar sobre eles. Permitiu que algumas mulheres tivessem a oportunidade de 
trabalhar fora de casa; nos anos de guerra, o número de mulheres empregadas fora 
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de casa aumentou em mais de um milhão. Algumas trabalhavam em fábricas de 
munições e obras de engenharia, outras eram empregadas em hospitais; muitos 
exigiram salários, às vezes insistindo que seus salários deveriam ser iguais aos dos 
homens”

3
 (WALTERS, 2005, p. 86). 

 

O avanço nos direitos das mulheres, resultado da trajetória do movimento sufragista, 

representava a possibilidade de ocuparem o âmbito público e garantir a participação nos 

processos de tomada de decisão, ou seja, contribuía para que as mulheres apresentassem 

suas próprias demandas, além disso, que tivessem o acesso à educação de qualidade e 

direito à propriedade. Sendo assim, ao incorporar as mulheres na estrutura social, observa-

se, cada vez mais, a necessidade de transformações sociais mais profundas, como por 

exemplo, as reivindicações de uma cidadania igualitária para homens e mulheres, que foram 

propostas pelos movimentos feministas, como citado anteriormente (MIGUEL; BIROLI, 

2014). 

Porém, de acordo com Miguel e Biroli (2014), a promoção da igualdade entre os 

gêneros acarretava algo para além da justiça legal, na realidade, o foco era é a indagação 

dos princípios das hierarquias sociais e o desempenho das instituições, uma vez que, 

 

“Em cada uma destas esferas – educação, política, lar e trabalho – foram obtidos 
avanços, decerto, mas permanecem em ação mecanismos que produzem 
desigualdades que sempre operam para a desvantagem das mulheres” (MIGUEL; 
BIROLI, 2014). 

Consequentemente, em sua trajetória os movimentos feministas procuram promover 

mudanças na sociedade, a fim de formar ambientes mais justos em questões tanto sociais 

quanto econômicas, sem perder o foco das questões de gênero (MIGUEL; BIROLI, 2014).  A 

conquista ao direito de voto para as mulheres e a garantia de poder ocupar a esfera pública, 

eram elementos essenciais para se promover uma sociedade mais justa e igualitária, 

portanto,  

“Não é surpreendente, dado as crenças contemporâneas sobre o papel de uma 
mulher, que, durante décadas, as sufragistas alcançaram apenas pequenas vitórias 
e sem padrão, no entanto, a longo prazo, isso seria muito importante para conquistar 
a opinião pública”

4
 (WALTERS, 2005, p. 74). 

As teorias feministas, por sua vez, analisam os papéis determinados socialmente 

como femininos ou masculinos e que contribuem para a criação de políticas a partir dos 

interesses individuais, ou seja, as políticas criadas pelos homens eram para os homens. A 

                                                           
3
 “The effects of the First World War had been so complex that it is impossible to generalize about 

them. It had allowed some women the opportunity to work outside the home; in the war years, the 
number of women employed outside the home rose by well over a million. Some worked in munitions 
factories and engineering works, others were employed in hospitals; many demanded pay rises, 
sometimes insisting their wages should be equal to men’s” (WALTERS, 2005, p. 86) (tradução nossa). 
4
 It is hardly surprising, given contemporary beliefs about a woman’s role, that, for decades, suffragists 

achieved only small and undramatic victories, though, in the long run, these would prove very 
important in winning over public opinion (WALTERS, 2005, p. 74) (tradução nossa). 
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partir desse fato, a presença de mulheres na esfera pública se fazia urgente, pois assim, 

poderiam reivindicar seus direitos políticos e civis de acordo com suas demandas. 

Então, uma estrutura que privilegia os indivíduos do sexo masculino, faz com que 

esses sujeitos se tornem responsáveis pela opressão sobre as mulheres, desde a 

determinação dos papéis sociais no que diz respeito ao gênero até a negação de direitos 

políticos e a participação efetiva na esfera pública (MACKAY, 2015) é, ao observar essa 

privação dos direitos políticos e civis às mulheres que mostra-se necessário o debate acerca 

do tema, pois numa estrutura em que os homens são claramente privilegiados, estes se 

tornam responsáveis por determinar e/ou conceder os direitos das mulheres de acordo com 

seus interesses privados. Por isso, é essencial entender que a estrutura social que se 

reafirma a partir da identidade e dos interesses é capaz de determinar a maneira que as 

desigualdades serão identificadas, tanto no âmbito doméstico como no Sistema 

Internacional. 

Com isso, o resultado das estruturas e dos processos sociais que são perpetuados 

por gerações, contribuem para a marginalização e vulnerabilidade social das mulheres, além 

de privá-las de condições importantes, como consequência, percebem essas mulheres 

como inferiores aos homens e invisíveis perante a sociedade (ENLOE, 1989). Perceber, 

portanto, como as mulheres permanecem vulneráveis à estrutura que estão inseridas e à 

mercê das decisões e dos interesses de outros indivíduos que não compreendem suas 

questões e demandas, são essenciais. Sendo, igualmente, importante identificar quais os 

instrumentos utilizados para apresentar as demandas das mulheres nas sociedades, como 

os documentos que serão salientados na próxima sessão. 

2.2 Declarações em prol dos Direitos das Mulheres 

Essa seção tem como objetivo, apresentar alguns documentos oficiais que foram 

instrumento para reivindicação dos direitos políticos, civis e sociais para as mulheres e, que 

contribuíram na trajetória da conquista desses direitos.  

2.2.1 Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã – Olímpia de Gouges 

Durante a Revolução Francesa (1789), foi aprovada pela Assembleia Nacional, a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Com dezessete artigos, essa declaração 

ratificava que as mulheres eram marginalizadas e discriminadas pela sociedade francesa, 

dado que o documento é direcionado estritamente aos cidadãos do sexo masculino. Dessa 

forma, os homens eram protegidos por uma série de direitos legítimos, enquanto as 

mulheres continuavam em uma situação de completo desprezo, ao passo que não eram 
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consideradas dignas, sequer, de direitos de caráter “universal” como liberdade, propriedade 

e segurança (DALLARI, 2016).  

Esse contexto encorajou a militante Olímpia de Gouges a se posicionar contra essa 

desigualdade e se empenhar para modificá-la. Por ter crescido em uma região que prezava 

pelo respeito à mulher e possibilitava a independência feminina, bem como a superioridade 

aos homens, Olímpia considerava inconcebível a forma como as mulheres eram tratadas em 

Paris e ao norte da França. Sendo assim, ela passou a fixar cartazes de sua autoria pela 

cidade, denunciando as injustiças sociais consolidadas na sociedade e propondo mudanças. 

Posteriormente, em 1791, Olímpia escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da 

Cidadã (DALLARI, 2016). 

A Declaração foi dedicada à rainha Maria Antonieta, pois “ela atribuía à rainha um 

papel de fundamental importância para a implantação dos direitos com igualdade para 

todos, homens e mulheres, sem as discriminações até então vigentes” (DALLARI, 2016). 

Também com dezessete artigos, Olímpia se dedicou a incluir as mulheres nos direitos 

outrora concedidos apenas aos homens na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão. Com isso, ela almejava que a primeira Constituição da França integrasse as duas 

declarações, para que a igualdade fosse estabelecida em seu sentido puro, entre ambos os 

sexos (DALLARI, 2016).  

Os dois primeiros artigos do documento redigido por Olímpia já demonstram sua 

intenção em conferir às mulheres o que estava restrito aos homens: 

 

“Artigo I - A mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. As 
distinções sociais não podem ser fundadas a não ser na utilidade comum.  
Artigo II – A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos 
naturais e imprescritíveis da mulher e do homem: esses direitos são a liberdade, a 
propriedade, a segurança e sobretudo a resistência à opressão” (DALLARI, 2016). 

 

Devido a essa característica revolucionária, a Declaração obteve uma repercussão 

insuficiente para fazer com que houvesse uma mudança significativa no cenário político-

social francês. A Assembleia, constituída apenas por homens, sequer considerou modificar 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de forma a abranger também a mulher, 

uma vez que ela sugeria reformas significativas no caráter patriarcal da sociedade francesa 

– o que não era visto como algo positivo (DALLARI, 2016).  

Além dos dois artigos citados acima, o documento propõe às mulheres, entre outras 

questões, o direito à formação; aos empregos públicos e demais cargos; à liberdade de 

comunicação e pensamento; e à propriedade. Ao final, Olímpia tenta instigar as mulheres a 

renunciarem ao conformismo para com a realidade injusta a elas imposta, e aderirem à luta 

pelos seus direitos (DALLARI, 2016). Em seu postâmbulo, ela escreve 
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“Mulher, acorde; o rebate da razão se faz ouvir em todo o universo, tome 
conhecimento de teus direitos. O poderoso império da natureza não está mais 
cercado de preconceitos, de fanatismo, de superstição e de mentiras. A tocha da 
verdade dissipou todas as nuvens da tolice e da usurpação. (...) Ó mulheres! 
Mulheres, quando vocês deixarão de ser cegas? Quais são as vantagens que vocês 
obtiveram da Revolução? Um desprezo mais acentuado, um desdém mais 
assinalado” (DALLARI, 2016). 

 

Contudo, a Declaração não foi acatada pela Assembleia, tampouco promoveu 

quaisquer mudanças no que se refere a concessão de direitos à mulher. No mesmo mês em 

que Olímpia a elaborou, foi aprovada a primeira Constituição da França, pautada nos ideais 

defendidos durante a Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Esse “lema” 

é de certo controverso, ao se considerar que, em rigor, alcançava apenas os homens. A 

igualdade foi de fato estabelecida, mas apenas entre os indivíduos do sexo masculino, não 

havia igualdade de direitos entre os cidadãos de ambos os sexos (DALLARI, 2016).   

É importante ressaltar o fato de que, apesar da Declaração dos Direitos da Mulher e 

da Cidadã não ter atingido o seu objetivo no período em que foi elaborada, posteriormente 

ela foi considerada um dos principais feitos na luta pelos direitos da mulher. Além disso, 

Olímpia passou a ser vista como uma das pioneiras do movimento feminista, servindo de 

influência para demais gerações que buscavam a equidade de direitos às mulheres 

(DALLARI, 2016). 

2.2.2 Reivindicação dos Direitos da Mulher – Mary Wollstonecraft 

Mary Wollstonecraft, nascida em 27 de abril de 1759 em Londres, foi uma grande 

filósofa e escritora do século XVIII. Durante sua vida, ela passou por diversas situações 

pessoais que se destacaram mais que suas obras. Filha de Edward John Wollstonecraft e 

Elizabeth Dixon passou a maior parte da sua infância mudando de endereços, devido à 

instabilidade financeira de sua família. Além disso, conviveu com um pai violento que, 

durante episódios de alcoolismo, batia na sua mãe.  Uma de suas amizades na juventude foi 

importante para formação de seu pensamento filosófico. Na casa de Jane Arden, assistindo 

a palestras do pai, Wollstonecraft conviveu em uma atmosfera intelectual. Já com outra de 

suas amigas, imaginou viver uma utopia feminina, onde Fanny Blood e ela alugariam um 

apartamento e se apoiariam emocional e financeiramente. Porém, essa vida não condizia 

com a realidade da época e suas condições econômicas (DALLARI, 2016).  

Mais tarde, para fugir de um escândalo amoroso, Mary se muda para França onde 

viveu no ambiente intelectual estimulante da Revolução Francesa. Nesta época, teve uma 

relação apaixonada e experimental com Gilbert Imlay, pai de sua primeira filha, Fanny Imlay. 

Após um período conturbado, Wollstonecraft volta a Londres, onde motivada pela rejeição 

de Imlay, tenta suicidar-se duas vezes. Gradualmente voltando a sua vida literária, ela se 
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encontra com Willian Godwin, com que casa e tem sua segunda filha, Mary Wollstonecraft 

Godwin. Dez dias depois de dar à luz a sua filha, Mary faleceu devido a uma infecção no 

parto. No ano seguinte, Godwin publicou “Memoirs of the Author of A Vindication of the 

Rights of Woman5” onde revelava fatos da vida de sua esposa, o que denegriu sua imagem 

(DALLARI, 2016). 

Mesmo sendo uma carreira breve, a autora escreveu vários romances, onde a 

principal obra foi “A Vindication of the rights of woman6”, e é considerada uma das primeiras 

de filosofia feminista. Publicada em 1792, nele Mary Wollstonecraft traz uma resposta aos 

teóricos da política e educação da época sobre o acesso feminino ao sistema educacional. 

Ela utiliza um argumento racional onde as mulheres só aparentariam inferioridade por falta 

de educação e escolaridade. Wollstonecraft ainda afirma que elas são essências para a 

nação porque são responsáveis pela educação dos filhos, futuros cidadãos, e não são 

apenas enfeites para a sociedade, ou mercadoria negociada nos casamentos. Portanto, as 

mulheres seriam merecedoras de iguais direitos dados aos homens (WOLLSTONECRAFT, 

1792). 

O livro é um grande ensaio que adota um argumento racional sem deixar de lado 

uma retórica de sensibilidade. O que foi criticado na época por caracterizar as mulheres 

como excessivamente emocionais, sem capacidade de excluir os fatores externos. Em 

contraponto, a autora apresenta um fundamento central, em que a educação daria 

oportunidade de contribuir para a sociedade, o que ia contra o que os filósofos do século 

XVIII acreditavam. Segundo eles, as mulheres não tinham capacidade de pensar 

racionalmente ou de forma abstrata, não possuindo a mesma clareza dos homens. Para 

Wollstonecraft, a educação permitiria o desenvolvimento de hábitos de virtude e isso as 

tornaria independente (DALLARI, 2016).  

Contudo, a autora nunca referiu ao seu texto como feminista ou usou esse adjetivo, 

até porque o termo não existia na época. No entanto, o ensaio demonstra uma intensa 

busca pela igualdade, mas isso é algo que partiria de mudanças sociais e políticas 

realizadas por homens. Ela justifica esse princípio na falta de instrução feminina, o que as 

tornaria incapaz de alterar sua própria situação. Contrapondo os discursos hegemônicos já 

existentes, a inferioridade feminina não é apresentada como natural, e sim uma 

consequência histórica e social (WOLLSTONECRAFT, 1792).  

A formação da identidade feminina é problematizada a partir do pressuposto que a 

incapacidade cívica era justificada pela sua exclusão social. Assim como em outros de seus 

textos, ela critica a forma com que as mulheres são tratadas desde a infância no ambiente 

familiar, sendo esse um fator responsável dessa disparidade (WOLLSTONECRAFT, 1792). 

                                                           
5
 Memórias do Autor de uma Reivindicação dos Direitos da Mulher (tradução nossa). 

6
 Uma Reivindicação dos Direitos da Mulher (1792) (tradução nossa). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Memoirs_of_the_Author_of_A_Vindication_of_the_Rights_of_Woman
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memoirs_of_the_Author_of_A_Vindication_of_the_Rights_of_Woman
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A obra se afasta da tradição filosófica, apresentando uma experiência para reflexão, sendo 

possível perceber características da trajetória de vida de Mary. Apesar dos paradoxos, a 

resposta permitiu o aflorar de uma consideração a respeito da condição feminina, sendo 

utilizada mais tarde como base, para a luta na conquista de direitos (DALLARI, 2016). 

2.2.3 Declaração de Direitos e Sentimentos – Convenção de Seneca Falls 

Nos dias 19 e 20 de julho de 1848 aconteceu, no vilarejo de Seneca Falls, uma 

convenção para discutir os direitos civis, sociais e religiosos das mulheres, que ficou 

conhecida como a Convenção de Seneca Falls. Esse encontro originou-se da percepção 

das mulheres da desigualdade de gênero que enfrentavam naquela época (MCMILLEN, 

2008).  

Por meio advento da industrialização, no norte dos Estados Unidos da América, 

surgiram tais percepções, visto que pela primeira vez as mulheres podiam trabalhar fora de 

suas casas, porém o salário delas era por direito do marido e elas não podiam estabelecer 

contratos ou comprar propriedades. Devido a isso, várias mulheres passaram a apoiar o 

movimento abolicionista ao se considerarem presas, assim como os escravos, em uma 

sociedade dominada pelos homens brancos (MCMILLEN, 2008). 

A convenção de Seneca Falls de 1848, organizada por Lucretia Mott e Elizabeth 

Candy Staton, reuniu cerca de 300 mulheres e homens, muitos engajados nas causas 

abolicionistas (MCMILLEN, 2008). Foi apresentada aos participantes a Declaração de 

Direitos e Sentimentos baseada na Declaração da Independência dos Estados Unidos. O 

documento declarava  

 

“[...]consideramos estas verdades como evidentes: que todos os homens e mulheres 
são criados igualmente; que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis; 
que entre esses está a vida, a liberdade e a busca pela liberdade

7
” (THE 

DECLARATION OF SENTIMENTS, 1848).  

 

E completa dizendo que “[...]a história da humanidade é uma história de repetidas 

injustiças e usurpações por parte do homem em relação à mulher; tendo em vista o 

estabelecimento de uma absoluta tirania sobre ela8” (THE DECLARATION OF 

SENTIMENTS, 1848). 

                                                           

7
 “We hold these truths to be self-evident: that all men and women are created equal; that they are 

endowed by their Creator with certain inalienable rights; that among these are life, liberty, and the 
pursuit of happiness” (THE DECLARATION OF SENTIMENTS, 1848) (tradução nossa). 
8
 “The history of mankind is a history of repeated injuries and usurpations on the part of man toward 

woman, having in direct object the establishment of an absolute tyranny over her” (THE 
DECLARATION OF SENTIMENTS, 1848) (tradução nossa). 
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A Declaração dos Sentimentos foi considerada o primeiro documento que listou as 

injustiças sofridas pelas mulheres, como o impedimento do direito ao voto, ao salário que 

recebiam, a compra de propriedades, a ocupação de cargos importantes em empresas, a 

participarem do Ministério Religioso e ao divórcio. Esse escrito marca, assim, o início oficial 

do Movimento de Liberação das Mulheres, o qual busca o fim dos antigos papeis sociais da 

mulher, construídos sob a luz do patriarcado. O objetivo principal desse movimento e 

discutido fortemente durante a Convenção foi o direito ao voto feminino, conquistado, nos 

Estados Unidos, em 1920 (MCMILLEN, 2008). 

2.3 Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas 

Considerando outras Declarações que reivindicaram direitos políticos e civis às 

mulheres, citados anteriormente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, legitimada 

em dezembro de 1948, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, foi importante para que 

direitos como os de igualdade e dignidade, fossem garantidos pelos Estados que se 

comprometeram ao ratifica-la. Dessa forma, esse documento considerava que a dignidade 

era garantia a todos os seres humanos e que “seus direitos iguais e inalienáveis é o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo” (DECLARAÇÃO UNIVERSAL..., 

2005). 

Em seus preâmbulos, a Declaração evidenciou que os Estados-membros haviam se 

comprometido, junto às Nações Unidas, a articular e assegurar o respeito aos direitos e 

liberdades individuais fundamentais em âmbito global, ao passo que, para a efetivação 

desse acordo era necessário compreender a relevância desses direitos. (DECLARAÇÃO 

UNIVERSAL..., 2005). Dessa maneira, segundo a Declaração, 

“[...] o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o 
objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente 
esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o  
respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de 
caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 
observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-
Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição” (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL..., 2005). 

Portanto, no Artigo 1º, a Declaração Universal dos Direitos Humanos propõe que, é 

certificado a todo ser humano a garantia de que são livres e iguais, no que se refere à 

dignidade e direitos. É compreensível que, todos são beneficiados de razão e de 

consciência, sendo assim, espera-se que em suas relações sociais eles atuem com “espírito 

de fraternidade” (DECLARAÇÃO UNIVERSAL..., 2005). 
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O artigo 2º, apresenta que os seres humanos são capazes de desfrutar dos direitos e 

liberdades que a Declaração determina, por isso, deve-se compreender que não deve existir 

qualquer distinção,  

 

“[...]seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. [...]não 
será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou 
internacional do país ou território [...]” (DECLARAÇÃO UNIVERSAL..., 2005). 
 

Dessa forma, pode-se compreender que, os direitos fundamentais são garantidos 

pela Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, com isso, os direitos 

políticos e civis das mulheres, tratados como objeto principal na temática proposta por este 

projeto, deveriam ser considerados inalienáveis, assim, os países deveriam tomar medidas 

e desenvolver propostas que promovessem a igualdade de direitos entre os gêneros em 

todo o mundo. 

3 APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 

A Comissão sobre a Situação das Mulheres, ou CSW9, é uma instituição 

intergovernamental que tem como princípio a promoção da igualdade de gênero e o 

empoderamento das mulheres. A CSW é um instrumento para o progresso dos direitos das 

mulheres, apresentando a realidade das mulheres ao redor do mundo e buscando promover 

metas globais para que os Estados consigam alcançar a igualdade de gênero e estimular o 

empoderamento feminino. (COMISSION ON..., s.d.). 

A primeira reunião da Comissão que aconteceu em Nova York, no ano de 1947, foi 

posterior à criação das Nações Unidas. As representações dos 15 países eram constituídas 

por mulheres. E entre os anos de 1947 e 1952, a CSW se dedicou a criar normas e elaborar 

reuniões internacionais para promover uma mudança na legislação que discriminava as 

mulheres e promover o esclarecimento e conhecimento sobre as questões das mulheres em 

todo o mundo (COMISSION ON..., s.d.). 

A CSW promoveu diversas convenções internacionais que abordassem o tema sobre 

os direitos políticos das mulheres. Os debates promovidos por essas convenções serviriam 

como instrumento para a garantia de reconhecimento e proteção dos direitos políticos, como 

por exemplo, a Convenção sobre os Direitos Políticos das Mulheres, que aconteceu em 

1953 (COMISSION ON..., s.d.). 

A Comissão sobre a Situação das Mulheres (CSW) é uma organização 

intergovernamental que pode ser compreendida como um instrumento para promoção dos 

direitos das mulheres, representando um grande avanço no âmbito das discussões sobre os 

                                                           
9
 Comission on the Status of Women (tradução nossa). 
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direitos das mulheres em meados do século XX. Isso se deu, pois, a instituição tem como 

propósito expor a realidade das mulheres ao redor do mundo e busca promover metas 

globais para que os Estados sejam capazes de alcançar a igualdade entre os gêneros e, 

também, motivar o empoderamento feminino (COMISSION ON..., s.d.). 

Logo após o término da 2ª Guerra Mundial, diversos países ainda não haviam 

concedido direitos políticos às mulheres, por isso, a CSW, foi o principal impulso para a 

criação de uma legislação internacional sobre os direitos políticos das mulheres. Portanto, a 

Convenção foi um dos esforços das Nações Unidas para estabelecer uma ordem para a 

não-discriminação contra as mulheres, assim como a Declaração de Direitos Humanos da 

ONU, de 1947, que garante o direito de sufrágio universal (CONVENTION ON..., 1953). 

O comitê proposto, a Convenção sobre os Direitos Políticos das Mulheres (1953), foi 

aprovado, em 1952, pela Assembleia das Nações Unidas, sendo que, nesse mesmo ano, 

menos de 100 países haviam concedido o sufrágio feminino (CONVENTION ON..., 1953). 

É possível compreender essa reunião como uma ferramenta do direito internacional, 

que apresentou o propósito de reconhecer e proteger os direitos políticos das mulheres, 

como o direito ao voto, à candidatura e à possibilidade de ocupar cargos públicos. Além 

disso, foi o primeiro tratado internacional que obrigou seus membros a proteger os direitos 

políticos dos cidadãos. Foram 123 participantes, sendo que seis países ratificaram o 

documento e quarenta e sete foram signatários (CONVENTION ON..., 1953).  

4 POSIÇÕES DOS PRINCIPAIS ATORES 

Esta seção é destinada para apresentar a posição dos principais atores que farão 

parte da discussão do tema proposto pelo projeto e tem caráter de orientá-los ao que se 

refere às opiniões e atitudes tomadas pelos mesmos. A decisão pelos atores principais não 

influencia, de maneira alguma, a relevância de cada delegação para o desenvolvimento dos 

debates, pois, o envolvimento de todos é de extrema importância para garantir o andamento 

das discussões relacionadas à temática, a fim de refletir sobre a trajetória dos direitos 

políticos das mulheres em todos os países. 

4.1 Estados Unidos do América 

Nos Estados Unidos da América, o movimento a favor do sufrágio feminino ganhou 

força após a primeira reunião da Convenção dos Direitos da Mulher, em 1848, em que 

Elizabeth Stanton redige a “Declaração dos Sentimentos”, em Seneca Falls. Contudo, foi no 

ano de 1920, após vários anos de luta pelos direitos políticos das mulheres, que a 19ª 

Emenda Constituional foi aprovada, apesar disso, os movimentos sufragistas continuaram 
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sua trajetória para conquistar os direitos em Estados que ainda não haviam ratificado o 

documento.  

4.2 Nova Zelândia 

A Nova Zelândia foi o primeiro país no mundo a garantir os direitos políticos às 

mulheres, apesar de várias tentativas frustradas, isso ocorreu após uma lei aprovada no ano 

de 1893. Com a Lei Eleitoral, Elizabeth Yates foi eleita a primeira prefeita do país. No ano de 

1919, a aprovação da Lei de Direitos Parlamentares, garantiu às mulheres o direito de se 

apresentarem às eleições gerais, contudo, as mulheres que se candidataram não foram 

eleitas. 

4.3 Reino Unido 

O Reino Unido foi um dos pioneiros no que se refere à organização do movimento 

sufragista, no princípio sua agenda se baseava no direito de voto às mulheres, porém, as 

reivindicações dos movimentos se estenderam para as áreas de educação e trabalho, a fim 

de promover a igualdade e garantir a participação efetiva nesses âmbitos. Um dos principais 

movimentos sufragistas, foi fundado em 1903, pela família Pankhurst e, é a partir da 

organização União Política e Social das Mulheres10, que é possível perceber que as 

mulheres buscavam seus direitos políticos e civis.  

4.4 Aliança Internacional das Mulheres11 

A instituição Aliança Internacional das Mulheres, fundada em Berlim no ano de 1904, 

inicialmente sob o nome de Aliança Internacional para Sufrágio para mulheres12. Essa 

organização tem como princípio a busca da garantia de direitos igualitários às mulheres no 

mundo todo, tendo como um de seus principais objetivos a capacitação das mulheres a fim 

de promover o desenvolvimento social e a igualdade entre os gêneros. 

4.5 Liga das Mulheres Votantes13 

Em 1890, foi criada nos Estados Unidos da América, a Associação Nacional 

Americana para o Sufrágio Feminino, essa instituição contribuiu para a trajetória pelo voto 

feminino no país, influenciando na conquista do direito ao voto às mulheres em estados 

                                                           
10

 Woman Social and Political Union (WSPU) (tradução nossa). 
11

 International Alliance of Women (IAW) (tradução nossa). 
12

 International Woman Suffrage Alliance (IWSA) (tradução nossa). 
13

 League of Women Voters (tradução nossa). 
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como Colorado, Idaho, Utah e Wyoming, ainda na década de sua criação. Em 1920, a 

organização promoveu diversas campanhas com o intuito de garantir a aprovação da 19ª 

Emenda da Constituição, o que se efetivou, assim, a organização se tornou a Liga das 

Mulheres Votantes, que, a partir desse fato, garantiu o apoio ao direito das mulheres ao voto 

recém conquistado.  

4.6 União Política e Social de Mulheres14 

O principal objetivo da organização nomeada como “União Social e Política das 

Mulheres”, fundada em Londres, no ano de 1903, era a conquista do sufrágio feminino. Essa 

instituição tem grande importância para a trajetória do movimento sufragista, A princípio, 

durante as manifestações, esse grupo utilizava de meios pacíficos, porém, após 

determinado tempo, adotou atitudes deliberadamente violentas com o intuito de chamar a 

atenção dos líderes de partidos e constrange-los a tomar “partido” da luta a favor do sufrágio 

feminino. 

5 QUESTÕES RELEVANTES PARA O DEBATE 

1. Como garantir e/ou promover a igualdade de direitos entre os gêneros no contexto 

proposto pelo comitê? 

2. Como o patriarcado, em nível privado, é capaz de refletir nas estruturas de poder e 

nas instituições? 

3. Como promover políticas públicas que sejam ferramentas para alcançar igualdade de 

direitos políticos entre os gêneros? 

4. Considerando e respeitando as diversas culturas e valores tanto morais quanto 

religiosos, em que medida a influência da cultura e/ou religião se faz legítima no 

âmbito das liberdades individuais? 

5. Ao compreender a importância dos movimentos e organizações sociais no avanço 

dos direitos políticos e civis, como é possível que estes sejam capazes de alterar 

e/ou influenciar na estrutura social? 

6. Quais propostas podem ser desenvolvidas a fim de garantir e/ou reafirmar medidas 

que já foram efetivadas em outros documentos oficiais, como a Carta de Direitos 

Humanos das Nações Unidas? 

  

                                                           
14

 Woman Social and Political Union (tradução nossa). 
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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. 

 

 

Canadá 

 
Colônia da Jamaica 

 
Comunidade da Austrália 

 
Estados Unidos da América 

 
Estados Unidos Mexicanos 

 
Islândia 

 
Japão 

 
Nova Zelândia 
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Reino da Bélgica 

 
Reino da Dinamarca 

 
Reino da Espanha 

 
Reino da Grécia 

 
Reino da Noruega 

 
Reino da Suécia 

 
Reino da Tailândia 

 
Reino dos Países Baixos 

 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 

 
República Argentina 

 
República da Bolívia 

 
República da Colômbia 

 
República da Costa Rica 

 
República da Finlândia 

 
República da França 

 
República da Índia 

 
República da Indonésia 

 
República da Islândia 

 
República da Itália 

 
República da Libéria 
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República da Venezuela 

 
República da Turquia 

 
República das Filipinas 

 
República de Cuba 

 
República de El Salvador 

 
República do Chile 

 
República do Equador 

 
República do Haiti 

 
República do Paraguai 

 
República do Peru 

 
República dos Estados Unidos do Brasil 

 
República Federal da Alemanha 

 
República Federal Democrática da Etiópia 

 
República Libanesa (Líbano) 

 
República Oriental do Uruguai 

 
República Popular da Albânia 

 
República Popular da Hungria 

 
República Popular da Mongólia 

 
República Popular da Polônia 

 
República Popular Federativa da Iugoslávia 
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União da África do Sul 

 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

 
Aliança Internacional das Mulheres 

 
Liga das Mulheres Votantes 

 
União Política e Social de Mulheres 
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