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I. Carta aos Delegados 

 
 Caros Delegados, 

 

 Sejam bem-vindos à primeira edição do Progressão Model United Nations e à 

Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das 

Mulheres (ONU Mulheres). Nesse evento, os senhores irão discutir “Os Avanços e 

Regressos da Luta Mundial pelos Direitos das Mulheres na Última Década”.   

 Nós, da Mesa Diretora do comitê ONU Mulheres, orientamos que os 

senhores, durante as discussões, se atenham às políticas externas de suas 

respectivas delegações, se pronunciem através da linguagem diplomática e 

mantenham o decoro. Apenas sob essas circunstâncias, o debate alcançará a 

fluidez, riqueza e produtividade necessárias. Destacamos também que, para tais 

fins, os senhores precisam estar a par das regras do debate à grega, listadas no 

Guia de Regras do ProMUN 2019. 

A preparação dos senhores para o evento é crucial e deve se basear em 

pronunciamentos oficiais de suas delegações e em argumentos que estejam de 

acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na tentativa de 

solucionar a problemática em questão. Apesar de o presente Guia de Estudos 

contar com informações confiáveis acerca do tema proposto, frisamos que serve 

unicamente como base para nortear suas pesquisas e que menções diretas ao 

conteúdo aqui exposto não serão reconhecidas enquanto fontes de afirmação em 

seus discursos. 

Reconhecendo a complexidade do tema, colocamo-nos a dispor dos 

senhores para que esclareçam quaisquer eventuais dúvidas acerca do evento e do 

tema discutido.  Desejamos a todos uma simulação inesquecível! 

 

 

Atenciosamente, 

 

Brenno Costa Olimpio 

 

Isabella Rosário Marcondes 

 

Guilherme Seabra Rodrigues 

 

Mariana Darwich Gomes 

 

mesaonum@gmail.com 
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      II. Introdução 

 

                   1. A Organização das Nações Unidas (ONU) 

 

 
 Após o conflito militar global conhecido como Segunda Guerra Mundial, que 

devastou a vida de milhões de pessoas, foi fundada, no dia 14 de outubro de 1945, 

a Organização das Nações Unidas (ONU), cuja função é garantir à população global 

seus direitos e manter a paz mundial.  

Esse órgão internacional auxilia na manutenção do equilíbrio entre os países, 

assistindo em crises econômicas, desdobramentos de desastres naturais, 

campanhas humanitárias e de preservação do meio ambiente e em conflitos 

armados. Inicialmente, 51 países se uniam à organização e, hoje, 193 Estados 

soberanos se comprometem aos objetivos propostos pelas Nações Unidas. Todo 

esse apoio é feito através de relações diplomáticas as quais respeitam a soberania 

de cada país.  

Ademais, a organização se divide em seis setores principais: Assembleia 

Geral (AGNU), o Conselho de Segurança (CSNU), o Conselho Econômico e Social 

(ECOSOC), o Conselho de Tutela (inativo desde 1994), a Corte Internacional de 

Justiça (CIJ) e o Secretariado, os quais atuam através de documentos, declarações 

e debates que contam com a participação de países, empresas e ONGs. 

 

2. A Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de 

Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres) 
 

A Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o 

Empoderamento das Mulheres é um órgão oficial da ONU, fundado em 2010, pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas. 

Seu principal objetivo é garantir os direitos fundamentais para todas as 

mulheres ao redor do mundo, assegurando-lhes uma vida livre de violência, 

discriminação e pobreza, além do aumento da liderança feminina e do 

empoderamento econômico desse sexo. A conquista dessas metas é imprescindível 

e associada não somente ao bem-estar feminino, mas ao desenvolvimento da 

população global como um todo.  

 A ONU Mulheres desfruta do apoio dos Estados-Membros da ONU, além de 

contar com os governos e sociedade civil para a formulação de leis e projetos que 

vão de acordo com os objetivos supracitados. Busca-se a aquisição dessas pautas 

através de acordos internacionais bilaterais e debates promovidos mundialmente. 

 Esse órgão foi o resultado da fusão entre outras quatro organizações dentro 

da ONU, experientes em pesquisas e ativismos em diversos países. São elas: A 

Divisão da ONU pelo Avanço das Mulheres, o Escritório da Assessora Especial para 
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Questões de Gênero e o Avanço das Mulheres, o Fundo de Desenvolvimento das 

Nações Unidas Para as Mulheres e o Instituto Internacional de Pesquisa e 

Treinamento pelo Avanço das Mulheres.  

A ONU Mulheres tem caráter recomendatório, portanto, embora seja de 

grande importância tomar as decisões acatadas dentro do comitê, elas não podem 

ser impostas às nações, as quais devem decidir se irão implementar em seus 

territórios as medidas acordadas durante as sessões. 

 

III. A Luta Feminista  

 
           O feminismo é um conjunto de ideologias, movimentos sociais e políticos 

contra todas as formas de repressão às mulheres. Pode ser visto também como uma 

corrente filosófica, atingindo diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, ao longo 

dos anos, autoras e filósofas, como Simone de Beauvoir, remeteram a origem da 

desigualdade de gênero a diversos fatores sociopolíticos e psicológicos, invalidando 

a ideia de que houvesse diferenças de potencial de cunho biológico entre homens e 

mulheres. 

Dentro do feminismo alguns grupos organizam-se a partir das suas 

reivindicações e experiências específicas, a exemplo das mulheres negras, das 

mulheres trans e das lésbicas. Em suas representações diversas, o objetivo comum 

das feministas é o empoderamento da mulher e o fim do machismo1  como um todo, 

desde as esferas políticas até os meios de comunicação. 

 

1.  Importância 

 
     Uma vez que a sociedade pautada nos costumes patriarcais2 ainda se mostra 

extremamente excludente e violenta às mulheres, a necessidade de um movimento 

que preze pela união feminina em prol da paridade de gênero nunca deixou de 

existir. 

As exigências do movimento feminista, sejam essas sociais, de participação 

política, de inserção e igualdade no mercado de trabalho ou relacionadas à cultura 

do estupro nas mais diversas esferas, têm impacto direto na vida feminina e,        

apesar das conquistas obtidas ao longo das décadas, a mulher ainda é vítima de 

desigualdade, preconceito e desrespeito em muitos cenários. 

Portanto, a luta feminista é de suma importância, não apenas para garantir a 

conscientização das diferenças sofridas, mas, principalmente, para a conquista de 

                                                
1
Comportamento, expresso por opiniões e atitudes, de um indivíduo que recusa a igualdade de 

direitos e deveres entre os gêneros sexuais, favorecendo e enaltecendo o sexo masculino sobre o 

feminino.  
2
 Costumes que justificam a posição de destaque do homem nos âmbitos social, econômico, político 

e familiar. Estes somados aos cenários de heteronormatividade e supremacia branca em que 
vivemos, favorece a figura do homem adulto branco, heterossexual e cisgênero. 
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direitos equânimes e de uma vivência por meio do empoderamento feminino e da 

libertação de padrões patriarcais, baseados em normas de gênero. 

 

1.1 Principais Conquistas 

 

A luta feminista conquistou feitos muito importantes ao longo dos séculos, 

mas não significa que ela acabou. A busca pelo direito ao voto foi uma das primeiras 

lutas, sucedida em 1893 na Nova Zelândia e, mais tarde, entre 1914 e 1939 em mais 

28 países, dentre eles o Brasil.  

O direito ao estudo também foi uma importante conquista. O ingresso das 

mulheres nas universidades aconteceu primeiramente nos Estados Unidos da 

América, em 1837, com a criação de instituições exclusivas para o sexo feminino. 

Na Europa o processo foi mais demorado e teve início nas universidades menores. 

O acesso à educação começou a aumentar somente após a 1° Guerra Mundial.  

        A criminalização da violência contra mulher é outra conquista notável e que, por 

ser relativamente recente, ainda precisa de avanços, uma vez que seis mulheres 

morrem a cada hora no mundo, vítimas de feminicídio3. No Brasil, a questão ganhou 

reforço com a Lei Maria da Penha, aprovada em 2006, que pune e investiga mais 

rigorosamente os agressores, classificando a violência doméstica, em suas mais 

diversas formas, como crime de tortura. Outro avanço relevante é o reconhecimento 

do feminicídio enquanto crime em cenário mundial, ocorrido em 2015 no Brasil. 

Em 2018, a Arábia Saudita passou a permitir que suas cidadãs dirigissem,  

outro passo importante da luta feminina, na busca pela paridade de gênero no 

mundo. O secretário-geral da ONU e outros altos funcionários das Nações Unidas 

completaram que viram a medida como uma etapa importante que poderia levar a 

uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho e em outras áreas da 

vida pública. 

 Mesmo com todos os avanços supracitados, as mulheres sofrem com a não 

garantia de muitos de seus direitos ao redor do mundo. Em países como o Irã, por 

exemplo, ainda há casos de mulheres sendo proibidas de ingressar em cursos 

universitários em algumas instituições e cursos de graduação, como engenharia, 

informática, física nuclear, química e muitas outras. Isso acontece porque, cultural e 

sistematicamente, essas áreas da ciência são consideradas como “não adequadas à 

natureza feminina.”  

 

     

     2. Vertentes 

 

Ao longo da trajetória do movimento feminista, foram organizados grupos,      

como as radicais, as liberais e as transfeministas, de ideologias diversificadas e 

específicas. Essas divisões representam uma divergência positiva em torno do 

                                                
3
 Assassinato de mulheres intimamente ligado ao fato das vítimas serem do sexo feminino. 
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pensamento teórico e político do feminismo, norteando as ações de um determinado 

grupo. Tal fato caracteriza o que chamamos de vertentes feministas.  

 

 

    2.1 Feminismo Radical 

 

  O Feminismo Radical causa uma confusão semântica, pela palavra “radical” 

possuir uma interpretação ligada a atitudes extremas, sendo alvo de discriminação. 

Surgiu durante a Segunda Onda Feminista, na década de 1970,  e procurou 

desvendar e examinar o começo de toda a opressão global das mulheres.  

Essa vertente defende que a base da dominação masculina se dê justamente 

pela falsa ideia da  mulher nascer mulher, detentora de certa essência feminina, 

formando uma classe sexual sistematicamente oprimida, dominada e explorada. 

Portanto, as feministas radicais consideram como questões essenciais a violência, 

tanto sexual quanto doméstica, e as julga o maior motivo de sustento das opressões.  

 O Feminismo Radical tem como sua maior luta a abolição de gênero, ou seja, 

acabar com a ideia de hierarquia masculina. Associa o poder masculino com a 

opressão do sexo feminino, portanto, não concorda com instituições como o Estado, 

que tradicionalmente garante poder aos homens. Caracteriza-se, assim, de acordo 

com outras vertentes feministas,  o conceito por estas muito criticado de “guerra dos 

sexos”, que abre margem para, dentre outras, a interpretação de que tal vertente 

seja transfóbica. 

 

 

    2.2 Feminismo Liberal 

 

   As primeiras mulheres que se intitularam “feministas” tinham ideais liberais. 

O Feminismo Liberal, como o próprio nome já diz, possui base na doutrina político-

econômica do liberalismo, a qual busca liberdade individual feminina em diversos 

campos, como econômico, político, intelectual e religioso.  

   O liberalismo serviu como uma abertura de pensamentos feministas, 

despertando o sentimento de liberdade, as mulheres almejaram primeiramente a 

participação na esfera pública, visando a conquista do direito ao voto e de 

reconhecimento político. O que o Feminismo Liberal anseia é a compreensão, de 

todos os gêneros, de que a mulher é capaz de expressar seus desejos e 

capacidade., Além disso, busca obter reformas legais e políticas sempre que houver 

diferenças de tratamento jurídico e social entre homens e mulheres, em que as 

mulheres são colocadas em uma posição de inferioridade e desvantagem em 

relação ao homem. 

 As ideias do Feminismo Liberal têm como base uma perspectiva que, em 

alguns pontos, divergem teoricamente, por exemplo, do Feminismo Marxista, o qual 

é focado em investigar e explicar as maneiras pelas quais as mulheres são 

oprimidas por meio dos sistemas do capitalismo e da propriedade privada. Logo, 
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para as feministas liberais, políticas específicas para as mulheres não seriam 

incentivadas, visto que, ao seu ver, o Estado já foi muito prejudicial à mulher.   

 

 

     

 

2.3 Feminismo Negro 

 

   O Feminismo Negro é uma vertente do movimento feminista protagonizada 

por mulheres negras que se encontram em falta de representatividade nos 

movimentos sociais. Seu objetivo é trazer visibilidade às vidas representadas pelo 

movimento e reivindicar seus direitos não só como mulheres, mas, principalmente, 

como negras. Essa abordagem tem como foco questões raciais porque, enquanto as 

mulheres brancas eram introduzidas ao pensamento sufragista e lutavam por 

direitos civis equânimes, as mulheres negras ainda carregavam o peso da 

escravidão e se encontravam subordinadas, sem o “luxo” de se preocupar com a 

garantia de seus direitos. 

  Atualmente, enquanto mulheres brancas lutam para que seus salários (média 

de R$ 797,00) sejam equiparados aos salários dos homens brancos (média de R$ 

1.278,00), as mulheres negras recebem ainda menos (média de R$ 436,00). Além 

disso, mulheres negras representam mais de 60% das vítimas de feminicídio, 

exatamente porque não contam com assistência adequada, estão duplamente (por 

serem negras e mulheres) vulneráveis aos abusos das próprias autoridades e 

sofrem com a erotização simultânea de seu corpo e sua cor. No Brasil, por exemplo, 

este último fator é proveniente do processo genocida de colonização, no qual 

mulheres negras eram propriedades de seus patrões brancos.  

Evidencia-se assim que essa vertente do Feminismo atua em duas áreas 

sociais diferentes, o racismo e o machismo, e, em certo ponto, interligadas, devido 

ao histórico racista que sempre esteve presente e que sustentou mais ainda o 

machismo contra as negras, portanto, percebe-se sua importância. 

 

 

 

 

 

    2.4 Feminismo Interseccional   

 

O conceito de Feminismo Interseccional foi cunhado em 1989 pela estudiosa 

americana Kimberlé Crenshaw e, segundo ela, se refere às “formas de capturar as 

consequências da interação entre duas ou mais formas de subordinação: sexismo, 

racismo, patriarcalismo”. Desse modo, o Feminismo Interseccional compreende a 

ideia de que as mulheres não são todas análogas, possuindo históricos diferentes. 

https://www.geledes.org.br/?s=feminic%C3%ADdio
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Quando relacionado às mulheres negras, o feminismo negro procura dar 

visibilidade aos direitos das negras e a divergência de tratamento que elas têm. As 

feministas interseccionais trazem à tona também, o fato de que o feminismo 

baseava-se apenas nos desejos de mulheres brancas de classe média alta, 

excluindo do pensamento as mulheres pobres que viviam em condições precárias e 

não tinham seus direitos lembrados. Mulheres privilegiadas, por exemplo, acabam 

oprimindo as que estão em situação desfavorável, como as mulheres negras, que 

estão submetidas, juntamente ao machismo, ao racismo. 

 

Mediante o exposto, o Feminismo Interseccional surge a fim de dar 

visibilidade às outras classes sociais e cores de pele, pois não enxergar as 

diferenças (salariais, políticas, de violência, etc) impede o avanço da luta, portanto, é 

de suma importância para a compreensão de que, muitas vezes, o feminismo como 

um todo representa apenas um ponto de vista, enquanto o Feminismo Interseccional 

reflete sobre as experiências de diferentes mulheres. 

 

 

2.5 Transfeminismo   

  

 O Transfeminismo despertou no meio da Segunda Onda Feminista, com o 

intuito de criticar e reformar o feminismo da época, inserindo as mulheres trans nas 

reivindicações do movimento. Juntamente com outras correntes filosóficas, o 

Transfeminismo possui um papel imprescindível de trabalhar a essencialização e 

biologização do corpo “feminino”, busca desconstruir a ideia de identidade binária.   

  O Transfeminismo considera que o Feminismo como um todo tenha falhado 

com a questão das mulheres trans, que não possuem tanta visibilidade e são muitas 

vezes excluídas da agenda do movimento. Faz de seu lema a célebre frase de 

Simone de Beauvoir, “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher”, que refuta a ideia do 

sexo biológico ser visto como destino e persiste no fato de que mulheres trans 

devem ser consideradas mulheres.  

   As transfeministas sofrem com o preconceito de não terem o direito de 

batalhar pelas pautas feministas, visto que não seriam consideradas 

“verdadeiramentes mulheres”.  

   Em síntese, o transfeminismo busca o combate à violência 

cissexista/transfóbica, a desconstrução das identidades binárias, empoderamento 

das pessoas trans e o livre exercício de sua sexualidade.  

    

 

 

IV. As ondas do feminismo 
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As Ondas do Feminismo se referem a momentos históricos nos quais as lutas 

feministas se destacaram na sociedade. Cada uma das quatro ondas representa um 

recorte socio-cultural que interage diretamente com a luta pela igualdade de gênero 

e, portanto, cada uma apresenta um conjunto teórico diferente da outra. 

 

1. A Primeira Onda 

 
 A Primeira Onda do feminismo é resultado de questões levantadas durante a 

Revolução Francesa, em 1789, e se fez presente em escala global entre os séculos 

XIX e XX, sua principal motivação foi a luta pelos direitos civis das mulheres. 

 O movimento sufragista feminino, num primeiro momento, apresenta à 

sociedade a força que as mulheres têm de lutar por direitos igualitários. Nesse 

contexto, destacam-se protestos a favor da igualdade civil, da participação na 

educação, do fim das diferenças contratuais e, principalmente, do direito feminino ao 

voto. Afloraram também, ainda que de forma secundária, as primeiras noções 

acerca do direito da mulher sobre seu próprio corpo e dos efeitos do patriarcado, em 

países como o Reino Unido e Estados Unidos da América. 

      As discussões sobre a participação feminina no mercado de trabalho também 

surgiram durante a Primeira Onda, mas sob a perspectiva de mulheres brancas e de 

classe econômica estável, uma vez que mulheres negras e pobres tiveram 

necessidade de trabalhar. Muitas vezes, inclusive, trabalharam em condições 

extremamente precárias, recebiam baixos salários e poucos direitos eram 

garantidos. Reflexo do cenário extremamente patriarcal da época. 

 Em 1918, no Reino Unido, as mulheres acima de 30 anos conquistaram o 

direito ao voto. Em 1919, o movimento feminista conquistou o direito ao voto para as 

mulheres nos Estados Unidos da América e, em 1932, no Brasil.  

 

                                               
sufragista do início do século XX, com uma placa que diz “votos às mulheres”. 

 

Leolinda Figueiredo Daltro, fundadora do Partido Republicano da Mulher e 

figura indispensável na luta pelo sufrágio feminino no Brasil, declarou à Revista 

Feminina: “Como mulher que sou, com um sentido superior de altruísmo, tenho me 
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preocupado com a necessidade de minorar o sofrimento humano e de se atingir 

uma melhor distribuição da justiça.”  

 

 

 

 

2. A Segunda Onda 

 
A Segunda Onda Feminista ocorreu entre 1960 e 1980, ganhando força nos 

EUA e na França, e, então, se espalhou pelo resto do mundo. 

Ela se destaca em alguns objetivos: enquanto a Primeira Onda Feminista 

lutava pela conquista de direitos civis, a Segunda Onda, primeira a se importar com 

a liberdade de todas as mulheres, e não de um único grupo, buscava a 

emancipação sexual e o fim da discriminação de sexo. É nesse momento que surge 

o questionamento a respeito da origem das desigualdades sexuais observadas no 

patriarcado. 

Nos EUA, a Segunda Onda foi contemporânea ao chamado movimento 

„hippie‟, que era intimamente ligado às ideias da contracultura observadas no 

restante do mundo e na Europa durante Maio de 68. Foi a perspectiva pacifista e 

antissistêmica adotada  nesse período que abriu portas para uma maior inclusão 

social e abrangência acessível dentro feminismo, contribuindo para a participação 

de mulheres lésbicas e negras dentro do movimento. 

Durante o mesmo período, o movimento feminista mostrou-se insatisfeito 

com os fatores que objetificavam a figura da mulher, como a prostituição, os 

concursos de beleza e a padronização dos corpos femininos intimamente 

relacionados aos direitos sexuais das mulheres e críticos em relação à valorização 

da aparência desse sexo em detrimento de suas opiniões. 

Em 1968, ocorreu o icônico protesto em frente ao evento “Miss America”, em 

que mulheres se uniram com o intuito de mostrar seu desprendimento e desprezo 

por produtos de beleza, sutiãs, sapatos, revistas femininas e outros objetos que 

representavam a chamada “feminilidade”.  Posteriormente, criou-se uma 

consciência coletiva forte relacionada à queima de sutiãs, mesmo que isso não 

tenha acontecido num primeiro momento. 
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Foto do icônico protesto de 7 de setembro de 1968, em Atlantic City, nos EUA, nele os padrões dolorosos e 

irreais de beleza reafirmados pelo concurso “Miss America” foram criticados. Nessa foto, as mulheres estão jogando 

sutiãs e produtos de beleza em um recipiente denominado “Freedom Trash Can” - lata de lixo da liberdade. 

 

A pressão do movimento feminista nessa época fez com que a ONU 

declarasse 1975 como o Ano Internacional da Mulher, além de considerar o período 

de 1976 a 1985 como a Década da Mulher, ilustrando a relevância das conquistas e 

noções humanas adquiridas durante essa Onda. 

 

3. A Terceira Onda 

 
A Terceira Onda Feminista se iniciou na década de 1990 e manteve os 

mesmos ideais e princípios da Segunda Onda, entretanto, pela primeira vez 

questionou o fato de as feministas das ondas anteriores serem, em sua maioria, 

mulheres brancas e de classe média. 

Durante este período, tornam-se evidentes as diversas vertentes do 

feminismo, uma vez que, ao longo da Terceira Onda, mulheres de diferentes 

culturas, vivências e micro-organizações sociais começam a apoiar o movimento 

feminista mesmo que divergissem entre si em alguns pontos. 

Ainda nessa Onda, Judith Butler, filósofa americana importantíssima para o 

movimento feminista, escreve o importante livro “Problemas de Gênero”, 

questionando o pensamento de mulheres como sujeito do feminismo, além de 

abordar e reinterpretar diversos discursos teóricos, como a divisão de gênero e seu 

impacto na sociedade. 
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Capa do livro “Problemas de Gênero”, em que a autora Judith Butler reconstruiu as ideias feministas, se 

baseando na “Teoria Queer”. 

 

4. A Quarta Onda 

 
A  considerada por feministas como “Quarta Onda Feminista” sustenta as 

ideias promovidas durante a Terceira Onda, mas se manifesta no período 

sociocultural da globalização e da popularização da internet. 

A última década, por ser fortemente marcada pela relevância das mídias 

sociais, é considerada o período de reaparição da ideologia feminista e, 

indubitavelmente, é responsável pela constante presença do tema nas discussões 

atuais, que englobam, inclusive, a juventude feminina. Heloísa Buarque de 

Hollanda, importante autora brasileira,  por exemplo, ressalta a magnitude do fato de 

a Primavera Feminista4 conscientizar e informar quase simultaneamente pessoas de 

diferentes realidades acerca da luta pelos direitos das mulheres.   

Toda a noção que se tem coletivamente concernindo o Movimento Feminista 

nos dias de hoje é proveniente da Quarta Onda ou foi resgatada pela mesma, 

explicitando a importância do momento em que vivemos na história da luta feminista 

e, mais do que isso, surtindo consequências - positivas e negativas - na sociedade 

atual.  
 

 
Foto de um protesto da Quarta Onda Feminista com placas que traduzem para o português como 

“#NenhumaAMenos!”. 
 

V. A Popularização do Movimento Feminista 
                                                
4
 Termo futuramente explorado no tópico V. “A Popularização do Movimento Feminista”. 
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Os últimos anos trouxeram consigo a chamada “Primavera Feminista”5, responsável 

pelo resgate da memória feminista nas gerações atuais e, portanto, pela crescente 

relevância do assunto no meio sociocultural do ocidente. É à atual ressurgência 

desse movimento que a solidificação de mantras ditos feministas nos meios social, 

político e - inevitavelmente - comercial se deve. 

        A popularização do feminismo traz maior atenção às pautas gerais desse 

movimento, como as lutas contra o assédio sexual e contra a objetificação do corpo 

feminino, além de uma maior conscientização sobre a importância e ancestralidade 

da luta pelos direitos das mulheres. 

   No entanto, em contraste com ditos efeitos, revelam-se gradativamente 

consequências controversas desse processo, como as listadas a seguir. 

 

 

1.  A Presença na Mídia e a Indústria Cultural 

 
A popularidade e atenção garantidas aos que se pronunciam sobre o 

feminismo nas redes sociais, no caso da Quarta Onda, ilustram o conceito que 

Adorno e Horkheimer, da Escola de Frankfurt, definiram como “Indústria Cultural” 

em 1947. Tal conceito se refere à indústria que se apropria de símbolos, discursos e 

arte e os transforma em mercadoria, descontextualizando e apagando as 

significações por trás deles.  

Basicamente, essa definição frankfurtiana é conceituada pela anulação do 

fator revolucionário, indispensável e inerente a qualquer movimento social, com o 

propósito de agradar a massa consumidora; a história de luta dos movimentos é 

suavizada para que seus discursos mais digeríveis e utópicos sejam revertidos em 

capital.  

As consequências disso são o silenciamento das vozes de fato 

representadas por ditos grupos, a sutil acomodação do público à ideia de que o 

sistema não precisaria de mudanças tão profundas e, por fim, o apaziguamento do 

incômodo que as indignações populares de qualquer natureza visam gerar. A 

sociedade que, em um primeiro momento, é exposta à divergência de interpretações 

de uma mesma realidade e ao pensamento crítico, com o tempo, se restringe a ser 

consumidora passiva do que lhe é vendido. 

O cenário supracitado se faz perceptível na divulgação comercial de mantras 

épicos, heróicos e superficiais, por estes resgatarem no público a ideia de que seu 

poder de compra seria contribuição suficiente para a finalidade dos movimentos em 

questão. Exemplos disso são as frases6 „This is what a feminist looks like‟ - 

                                                
5
 O termo “Primavera Feminista” se refere à súbita relevância da temática feminista no cenário 

mundial globalizado. 
6
 Livremente traduzidas para o português como “É com isso [a imagem de quem comprou a 

peça de vestuário] que uma feminista se parece.” e “Todos nós deveríamos ser feministas.”, 
respectivamente. 
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inaugurada por uma parceria entre a revista Elle, a marca Whistles e a Fawcett 

Foundation em 2014 - e „We should all be feminists‟ - lançada pela grife francesa 

Dior em março de 2017. 

 

                        
Foto de um desfile de moda da grife Dior                     Foto da atriz Emma Watson divulgando a campanha                                                                                                            

em que uma das modelos veste uma camisa                                  “This is What a Feminist Looks Like”,  promovida pela 

com os dizeres “We Should All be Feminists”.                                Elle, pela Whistles e pela Fawcett Foundation. 

 

 

 As críticas que surgiram dentro do feminismo a respeito desse tipo de 

publicidade, portanto, não se baseiam na popularização do movimento, uma vez 

que esta é extremamente benéfica. Elas se baseiam na comercialização da ideia 

restritiva de que a luta feminista se resume à busca por “liberdades individuais” 

relativamente pequenas. Há controvérsias também acerca do fato de serem 

promovidos cenários nos quais a imagem de uma feminista é traduzida para as 

normas do patriarcado, ou seja, na Indústria Cultural, apenas as mulheres que se 

encaixam no padrão de beleza atualmente imposto têm sua imagem atrelada ao 

feminismo comercial. 
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Capa da revista estadunidense Seventeen exibindo a cantora Selena Gomez com os dizeres „Girl Power‟ - “poder 

feminino” - enquanto também conta com a chamada „Look Cute All Spring‟ - “fique bonita a primavera inteira” -, 

mostrando o incentivo simultâneo e incoerente à abordagem feminista e aos padrões de beleza patriarcais. 

 

   
Campanha Publicitária sobre a importância do voto divulgada pela top model Kendall Jenner, parodiando a antológica 

imagem com os dizeres „We Can Do It‟ - “Nós [mulheres] podemos”.  

 

2. A Perpetuação da Desigualdade Social na Quarta Onda 

Feminista 

 
A frase “Eu não serei livre enquanto houver mulheres que não são, mesmo 

que suas algemas sejam muito diferentes das minhas.”, dita por Audre Lorde, 

poetisa e feminista negra, é posta à prova na realidade desigual em que as 

mulheres vivem entre si e em relação aos homens. São verificadas, assim, formas 

muito distintas de opressão que, de acordo com cada mulher e sua respectiva bolha 

social, podem ser interpretadas, subjetivamente, como mais ou menos urgentes. 

Em um cenário de compra e venda compulsiva de movimentos e ativismos 

sociais, como o previamente explorado, as mulheres consumidoras de “mercadoria 

feminista” são, inegavelmente, privilegiadas e caracterizam um grupo grande, porém 

restrito. 
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Foto em que a frase de Audre Lorde foi usada como forma de protestar pelos direitos das mulheres. 

 

 

 

A segregação torna-se evidente quando apenas as mulheres estudadas ou 

que têm acesso à teoria feminista - mesmo que de forma simplificada - e que se 

identificam com ela se encaixam em um possível mercado consumidor dos produtos 

“feministas” dentro da Indústria Cultural. 

A relevância do Feminismo nas esferas sociais, portanto, culmina no sucesso 

imediato de qualquer campanha publicitária que se relacione minimamente com a 

ideia da luta pelos direitos femininos. Os produtos anunciados, por sua vez, a partir 

do momento em que são lucrativos, atraem pessoas de ambientes influentes, os 

quais, dentro da dinâmica capitalista, são postos como inspiração para a massa 

consumidora.  

A partir disso, as relações comerciais se estabelecem de forma clara: para 

manter a lucratividade, as grandes marcas usam de mão de obra análoga à 

escravidão e da opressão sistemática de determinados grupos para agradar outros, 

enquanto vendem a ideia de “libertação” e “direitos iguais”. Desse modo, cada vez 

mais pessoas se apegam à ideia de que o Movimento Feminista se resume à 

libertação somente das mulheres atreladas ao mercado, as que têm poder de 

compra e/ou plataforma de venda. 

A desigualdade social se fortalece, portanto, da seguinte maneira: se o 

Feminismo passa, aos olhos da massa, a ser sinônimo das mercadorias da Indústria 

Cultural enquanto os grupos menos favorecidos socioeconomicamente são 

excluídos desse cenário, estes passam a não ser considerados parte dos que 

dependem das pautas do movimento. O Feminismo passa a acolher apenas quem o 

consome. 
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2.1. O Caso Ivy Park 

 

 Exemplo prático dos processos supracitados foi o escândalo envolvendo a 

grife Ivy Park, da cantora Beyoncé - tida como um dos ícones do Feminismo 

contemporâneo -, e a escravidão de mulheres no Sri Lanka, que veio à tona no 

início de 2016. 

 

                                      
   Foto de um show da cantora Beyoncé em que ela aparece na frente da palavra „Feminist‟ - “feminista”. 

 

 A cantora estadunidense, que tem sua marca toda construída ao redor da 

“celebração de todos os corpos femininos” e do empoderamento das mulheres - 

como exaltado no famoso refrão „Who run the world? Girls!‟7 -, fundou em 2016, 

juntamente com a Parkwood Topshop Athletic Ltd., sua grife de roupas esportivas, 

Ivy Park. O mercado reagiu bem à notícia e os produtos passaram a ser vendidos a 

preços altos, fazendo muito sucesso principalmente entre os fãs de Beyoncé. 

 No entanto, no mesmo ano, descobriu-se que a empresa, por trás da 

fabricação das roupas para a grife da cantora, no Sri Lanka, usava de mão de obra 

análoga à escravidão para fazê-lo. As funcionárias, além de serem expostas a 

condições deploráveis de trabalho, recebiam cerca do que equivale a R$21,00 por 

dia, enquanto uma legging da grife custava cerca de R$575,00 na Europa. 

 Conforme depoimento prestado ao jornal O Globo, uma operária de 22  anos 

revelou que vive em uma casa com mais de 100 quartos - sendo que as cozinhas e 

banheiros são compartilhados entre trabalhadores homens e mulheres, o que as 

deixa vulneráveis a possíveis agressões - e que tudo que ela e as outras 

funcionárias fazem é trabalhar e dormir, repetidamente. A moça disse receber 

metade do salário médio do Sri Lanka. 

 A empresa TopShop, que representa a grife de Beyoncé, negou as 

acusações e declarou que se orgulha dos esforços tomados para garantir que a 

conduta de trabalho de suas instalações seja o mais ética possível. No entanto, é 

sabido que países com legislações trabalhistas enfraquecidas, como Sri Lanka, 

Bangladesh e China, são os mais procurados pelas grandes grifes do mundo 

ocidental. 

                                                
7
 Traduzido para o português como “Quem manda no mundo? As meninas!” 
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3. Comoção Seletiva com Pautas Feministas 
  

  Ao longo dos anos, tornou-se perceptível o fato de que, na mídia de 

forma geral, tópicos referentes a grupos socio-politicamente privilegiados recebem 

muito destaque e comoção em detrimento de tópicos igualmente graves 

relacionados a grupos marginalizados. A persistência desse processo tem também 

tido fortes impactos na desigualdade entre as mulheres. 

 Casos de assédio e violência sexual e protestos contra mazelas como essas, 

quando envolvendo mulheres famosas, abalam de maneira gritante o público 

feminista, ao passo que casos da mesma natureza entre cidadãs comuns, 

principalmente não-brancas e membros da comunidade LGBT, só recebem a 

atenção necessária quando denunciados por mulheres influentes. Por exemplo, o 

movimento „Time‟s Up‟, promovido por estrelas de Hollywood contra o assédio 

sexual no meio cinematográfico, ganhou repercussão mundial e comoveu diversos 

veículos midiáticos, enquanto as recorrentes marchas e protestos a favor dos 

direitos das profissionais do sexo mal são noticiadas. 

 A discussão levantada acerca da visibilidade desigual de pautas feministas 

não busca tirar a legitimidade dos movimentos promovidos por figuras famosas, no 

entanto. Busca criticar a abordagem seletiva da mídia em relação a isso, uma vez 

que a mesma também se relaciona com os efeitos da Indústria Cultural. 

 

3.1. #BringBackOurGirls 

 

Em 2014, o sequestro de 276 estudantes nigerianas pelo grupo terrorista Boko 

Haram foi intensamente debatido e divulgado ao redor do mundo, inclusive por 

diversas celebridades através da „hashtag‟ #BringBackOurGirls, traduzida como 

“#TragamDeVoltaNossasMeninas”. 
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Cara Delevingne e Julia Roberts, atrizes estadunidenses, compartilhando sua indignação quanto ao caso, nas redes 

sociais, por meio da #BringBackOurGirls.  

 

 Contudo, logo após a visibilidade do caso, a memória coletiva se esqueceu 

dele. Segundo o The Guardian, o Boko Haram matou mais de 20 mil pessoas e 

deslocou pelo menos duas milhões ao longo de sua história. Duas das meninas 

sequestradas tornaram-se base para o documentário “Stolen Daughters: Kidnapped 

by Boko Haram”8, no entanto, a maioria das outras nunca foram trazidas de volta e, 

ironicamente, o mundo não demonstrou indignação alguma com relação a isso. 

 

 

 

VI.  “Os Avanços e Regressos da Luta Mundial Pelos 

Direitos das Mulheres Na Última Década” enquanto 

problemática 

 
Os fatos e interpretações expostos até o momento têm como único objetivo a 

contextualização dos senhores acerca de algumas das causas e consequências dos 

tópicos abordados.  

Para que os senhores consigam usufruir do tema da melhor forma possível, é 

de extrema importância que consigam enxergar os efeitos negativos da temática, 

tais como a seletividade da mídia, a disparidade de direitos entre mulheres de 

diferentes classes sociais, cores e identificações de gênero e sexuais, além da 

problemática coexistência entre alguns dos interesses das vertentes do Feminismo. 

 A Mesa Diretora terá uma agenda de trabalho pronta para nortear os debates 

e garantir que o tema seja discutido em sua integridade. No entanto, os senhores 

podem fazer alterações nessa agenda a qualquer momento, contanto que sejam 

reconhecidas pela Mesa. Mais uma vez, reiteramos a importância de ler o Guia de 

Regras do ProMUN 2019 e a de se aprofundar em suas pesquisas, para melhor 

fluxo do debate. 

 

 

1. Expectativas Acerca da Leitura do Guia de Estudos 
 

 Espera-se que, com a leitura do presente Guia de Estudos, os senhores 

delegados tomem consciência de informações e pontos de vista pouco expostos e 

discutidos acerca do tema. Portanto, este documento não adota qualquer partido ou 

viés político-ideológico senão o compromisso de muni-los de conhecimento e visões 

de mundo pertinentes à realidade acerca da real situação das mulheres  atualmente. 

 

 

                                                
8
 Traduzido livremente como “Filhas Roubadas: Sequestradas pelo Boko Haram”.  
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2. A Relação Entre o Guia de Estudos e os 

Posicionamentos de Cada Delegação 

 
Recomenda-se que toda delegação presente no ambiente de debates busque 

aprofundar-se na política externa do país ou organização que representa, 

principalmente no que se refere às temáticas abordadas pelo comitê. Esse estudo 

pode se dar por meio da leitura de documentos oficiais e da imersão na história 

socio-política da delegação a ser simulada.  

Caso haja um conflito de ideias entre o Guia de Estudos e o posicionamento 

de uma delegação, é recomendado que os senhores defendam suas respectivas 

políticas externas de forma argumentativa e diplomática, uma vez que, conforme 

previamente exposto, o presente documento trata unicamente de desbravar ideias 

pouco exploradas no contexto em que vivemos. 

 Novamente, a Mesa Diretora põe-se à disposição para sanar quaisquer 

dúvidas que os senhores possam ter referentes ao evento, andamento dos debates 

e tema trabalhado. 
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