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 Este relatório de sistematização é fruto do Seminário Virtual
“Descortinando a corte - O papel da Corte Interamericana de
Direitos Humanos: o caso de Márcia Barbosa, e demais crimes de
feminicídio no Brasil”, organizado pela Articulaçãode Mulheres
Brasileiras (AMB), Cladem - Brasil, Fórum Justiça, Coletivos que
compõem a campanha “Levante Feminista Contra o Feminicídio” e
Jornalistas Livres. O debate contou com a presença de diversos
setores da sociedade civil (pesquisadoras, ativistas dos direitos
humanos e juristas), para debater sobre o caso de Márcia
Barbosa, levado para ser julgado na Corte Interamericana de
Direitos Humanos, e sobre como este órgão, assim como o
sistema judicial brasileiro vem lidando com os casos de feminicídio
em nosso país.

O Seminário foi online, transmitido pelo Youtube da AMB, com
uma média entre 120 a 150 pessoas assistindo no dia, e hoje o
vídeo conta com mais de 600 visualizações. Ao longo de mais de
3h de duração, o Seminário contou com 17 convidadas e foi
dividido em três painéis: 1) O que esperar do sistema
Interamericano de Direitos Humanos? 2) O caso Márcia
Barbosa- 20 anos depois; 3) Os desafios para o enfrentamento
ao feminicídio no Brasil. 
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 Para quem não se lembra, o caso da
Marcia Barbosa, jovem negra com 20
anos, de Cajazeiras (PB), foi morta na
madrugada de 18 de junho de 1998, e
seu caso está para ser julgado pela
Corte Interamericana de Direitos
Humanos, muito em breve. Ela foi vítima
de feminicídio, há 20 anos atrás
(encontrada estrangulada numterreno
baldio), em João Pessoa, e o acusado –
um político influente no estado, nunca
foi preso. 



 O ano de 2017 terminou com 10,7 mil processos de feminicídio sem
solução da Justiça, de acordo com o estudo “O Poder Judiciário na
Aplicação da Lei Maria da Penha – 2018”, elaborado pelo
Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ/CNJ), com base em
informações prestadas pelos Tribunais de Justiça. Em 2019, este
número aumentou para quase 2.000 novos casos.

 Segundo dados atuais, o Brasil continua sendo
o país da América Latina com o maior número
de feminicídios, conforme divulgado pela
Comissão Econômica para a América Latina e o
Caribe (CEPAL), onde a interseccionalidade de
raça e gênero, no âmbito da violência de
gênero, é determinante. 
 A disparidade de condições entre mulheres
negras e não-negras é revelada pelos números
alarmantes e inaceitáveis. Infelizmente a
impunidade é a regra, pois o volume de
processos é maior que a capacidade da Justiça
de julgar os responsáveis pelos crimes.
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 Painel I - O que esperar do
Sistema Interamericano de
Direitos Humanos?
  
 Moderadora: Schuma Schumaher
(ativista feminista
antirracista/REDEH/AMB)
 
 O debate foi iniciado com a fala de
abertura de Schuma, desejando
boa noite e boas vindas e
cumprimentando as companheiras
presentes. 



Schuma, destacou que o “Descortinando a Corte” é uma ação dos
movimentos que lutam contra o feminicídio no Brasil, o país que
mais mata mulheres, a partir da lógica da interseccionalidade, em
que é crescente o aumento do assassinado de mulheres negras,
indígenas, lésbicas e trans, este aumento vem sendo revelado em
diversas pesquisas, à exemplo dos dados do último Atlas da
violência de 20211. Ela ressaltou também que no dia do Seminário,
foi publicada a pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão
sobre as percepções da população brasileira sobre o feminicídio2,
um dos dados mais alarmantes desta pesquisa, destaca que mais
de25 milhões de brasileiras já foram ameaçadas de morte. O caso
de Márcia Barbosa, mulher negra, assassinada há 20 anos, cujo
processo está na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ilustra
bem o descaso da justiça brasileira com os casos de feminicídio, e
a urgência de traçarmos estratégias para o enfrentamento à
violência contra as mulheres.
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Schuma, se apresentou brevemente, ela
trabalha na Rede de Desenvolvimento
Humano (REDEH), é feminista
antirracista, militante da AMB e compõe
a campanha do Levante Feminista
Contra o Feminicídio. Agradeceu as
parceiras que junto com a AMB
organizou o Seminário.
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Schuma, finalizou a sua fala, apontando que queremos justiça para
Márcia, e todas as vítimas de feminicídio, e conhecer e se
apropriar dos mecanismos da Corte Interamericana, pode nos
auxiliar nesta luta, para causar impactos nacionais e internacionais
pela resolução dos casos de feminicídio em nosso país, bem como
a garantia de direitos às mulheres para que não morram vítimas da
violência de gênero. Após a abertura, Schuma passou a fala para a
primeira debatedora.

Leila Linhares (Integrante do mecanismo
da OEA – MESECVI3 que monitora a
Convenção de Belém do Pará e
Coordenadora Executiva da CEPIA)

No início de sua fala, Leila fez sua autodescrição: mulher branca,
com cabelo escuro, mais ou menos curto, com uma blusa
vermelha, atrás dela tinha uma mesa com livros e um quadro azul,
ela tem netas, que espera que sejam feministas engajadas.

 Leila destacou que é importante saber que o Sistema de Defesa
dos Direitos Humanos inclui: O sistema ONU, OEA, Europeu e o
Africano, cada um com suas peculiaridades, e no caso do Brasil ele
faz parte do Sistema Internacional dos Direitos Humanos, que tem
algo muito importante para todas nós, que é a Convenção contra
todas as formas de discriminação contra as mulheres e a
Convenção contra todas as formas de discriminação racial. 

 



 
O Sistema OEA, do qual o Brasil também faz parte, tem convenções
muito importantes, uma delas foi a Convenção Interamericana dos
Direitos Humanos, que preconiza que para que os estados façam parte
da OEA, eles precisam assiná-la, a única exceção são os EUA, que se
vale de sua postura imperialista para não assinar, e mesmo assim
permanecem membros da OEA. 

Leila destacou também outras duas Convenções bem importantes no
sistema OEA, que é a Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência Contra as Mulheres- Convenção de Belém do Pará, e mais
recentemente a Convenção Interamericana contra o Racismo,
discriminação racial e formas correlatas de intolerância, de 2013,
que pode atuar junto a Convenção da ONU de 1968, que também versa
contra o racismo e a discriminação racial.

7

 E por que estamos falando sobre sistemas de
proteção de direitos humanos? No caso do
Brasil é importante porque a nossa
Constituição de 1988 reconhece esses
sistemas, o Brasil assinou as Convenções, e
mais que isso, a Convenção da OEA e da ONU
tem força de lei em nosso país. Então é muito
importante ler e entender essas convenções,
isso fortalece o nosso trabalho de
empoderamento das mulheres e advocacia
pelos direitos humanos das mulheres. 

Desta forma, é importante conhecer todos estes sistemas e
convenções, porque primeiro, podemos levar denúncias e violações,
que vão ter a capacidade de promover processos iniciais para que
estas denúncias sejam avaliadas; 



e segundo que as Comissões Interamericanas têm o poder de
encaminhar os processos e denúncias para a Corte Interamericana de
Direitos Humanos, sendo possível que nesse estágio o Estado
reconheça a sua violação a aceite repará-la não só a vítima, mas o
conjunto de pessoas violadas.

Nesse sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma
espécie de Supremo Tribunal Interamericano, com poder de julgar
estas violações, e exigir que os estados cumpram com o julgamento
da Corte. 

Tanto a Corte quanto a Comissão Interamericana valem para casos
concretos, porque elas geram “jurisprudência”, tendo em vista que se
pronunciam sobre os casos de violação, e se apoiam nos mecanismos
internacionais em defesa dos direitos humanos, que são universais,
independentes e inter-relacionados.
 
 Ainda em relação ao Sistema Interamericano, Leila apontou que na
Convenção de Belém do Pará existe um mecanismo, que monitora
como é que essa Convenção vem sendo cumprida, é o Mecanismo de
Segmento do Belém do Pará, que tem o Comitê de Espertas, que
desenvolveu uma metodologia, com alguns indicadores, planos de
ações nacionais, dados estatísticos e recursos orçamentários para
fazer com que os direitos estabelecidos na Convenção sejam
cumpridos. 
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Esse mecanismo também dialoga com os movimentos de mulheres, no
Brasil a CRIOLA tem acento neste mecanismo.
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 Alexandra iniciou saudando a mesa e agradecendo pelo convite, e
começou a sua fala complementando o que Leila trouxe. Ela
acredita que é importante recuperar que, apesar do Sistema
Universal dos Direitos Humanos ter aprovado em 1979 a
Convençãopelaeliminação ediscriminação contraamulher, a
Convenção Interamericana passa a se dedicar sobre estas
questões apenas na década de 1990. Em termos normativos, foi a
Convenção de Belém do Pará, que definiu sobre o que é violência
contra a mulher, como:

Qualquer ação ou conduta baseado no gênero, que cause morte,
dano ou sofrimento físico e sexual contra a mulher, tanto no
âmbito público quanto privado.

 
 

Alexandra Montegomery (Advogada,
especialista em direito internacional dos
direitos humanos e atualmente diretora
de programas da Anistia Internacional
Brasil)

Por fim, ela salientou que é muito importante conhecer
estes mecanismos para cobrar dos estados, o que
assinaram lá atrás na Convenção, e utilizar esses
argumentos junto ao Supremo Tribunal Federal (STF)
para que faça valer não apenas a Lei Maria da Penha, e
a Lei contra o Feminicídio promulgadas, mas todos
estes acordos internacionais que tem força de lei em
nosso país, como forma de atuar para garantir os
direitos das mulheres.



Retomando o que Leila dizia, os países que não ratificaram a
Convenção, como é o caso dos EUA, e depois a Venezuela, eles ainda
fazem parte do Sistema Interamericano, mas o marco normativo que se
aplica a eles é a da Convenção Interamericana. Um caso importante que
a Comissão Interamericana concedeu foi o de Jéssica Gonzáles, contra
os EUA, que tratava de violência doméstica, e este caso não foi e não
pode ir para Corte, porque os EUA não ratificaram a Convenção, muito
menos a competência para serem submetidos à Corte.

 Por isso é importante entender a diferença entre os dois mecanismos. A
Comissão Interamericana vai até um momento específico, que trata dos
casos que não podem ir para a Corte, que não tem elementos
suficientes para ir para a Corte. E a Corte irá decidir sobre os casos que
a Comissão encaminha para ela. Nesse ponto é importante entender
que não é qualquer pessoa que manda um caso para Corte, quem
manda é a Comissão.
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Os casos que estão sujeitos à
jurisdição internacional, que é
subsidiária, ela não é a primeira
jurisdição, então você tem uma
série de mecanismos que precisam
ser garantidos antes de ir para o
sistema internacional. Quando e
como encaminhar um caso à
Comissão Interamericana? Um
elemento importante a ser
observado por quem faz a luta, é
qual é o papel do estado neste
processo.
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 Nesse sentido, os casos que vão para a Comissão, são os praticados
por agentes do estado, mas nos casos de particulares também é
possível enviá-los, quando existe uma denegação de justiça, em que o
estado falha em garantir os direitos humanos. Neste ponto é importante
compreender que as violações de direitos humanos, na vida real ela se
apresenta como uma violação ao direito comum, como se alguém
violasse o meu direito. Quando falamos do Sistema Internacional
estamos falando de uma análise que os mecanismos internacionais
fazem da falha do estado em aplicar aquele tratado, ou seja, quando o
estado não cumpre as regras de um tratado, ele o violou, por isso que
ele é responsabilizado pelo Sistema.

O primeiro caso de violência de gênero levado à Corte, é o
“Castro Castro”, um caso importante, que trata de mulheres
vítimas de atos de violência de maneira diferente dos
homens, numa suposta rebelião. 

 A jurisprudência aí vai tratar de mais coisas,
desaparecimento forçado das mulheres, violência sexual
por parte das forças armadas do estado, do caso do campo
algodoeiro, falta de justiça em caso de violência sexual, no
caso contra a Venezuela, vai tratar no caso de violência
sexual relacionado às mulheres em “Atempo”. Outro caso
também é o da Favela Nova Brasília, em 2017, em que a
Corte determina que a violência sexual a que as mulheres
foram submetidas durante a ocupação policial na chacina
da favela, foi considerada tortura. Outro caso importante
levado à Corte, que é mais tratado como uma violação
contra crianças e adolescentes, do que contra as mulheres,
é o Atlas Riffo no Chile, uma violência praticada em
decorrência da orientação sexual.



 Ana Paula, iniciouagradecendo por estar na mesa, e trouxeque sua fala
parte do lugar da academia, ela coordena atividades no Fórum de
Justiça, que é um mecanismo que busca essa relação entre a
academia, os movimentos sociais e o sistema de justiça e também
integrao Cladem. O seu papel nesse momentoé pensar: em que medida
precisamos acionar esse Sistema Interamericano de Direitos
Humanos,nos casos de gênero e violação dos direitos humanos das
mulheres? E para pensar sobreisso precisamos entenderum pouco do
que a Alexandra trouxe,que é:
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 Alexandra finalizou, afirmando que o caso Márcia Barbosa vai ser
importante para a luta, no entanto, o que será julgado pela Corte é a
denegação de justiça por parte do estado, e não o crime de feminicídio
em si, ou por ele ter sido praticado por um agente do estado.

 

Ana Paula Sciamarella (Coordenadora
do Fórum Justiça e Professora da

UNIRIO)
 
 

Eu aciono o Sistema Interamericano como
subsidiário, ou seja, quandohá uma falha no nosso

próprio sistema de justiça.
 

Eu aciono o Sistema Interamericano como subsidiário, ou seja, quando
há uma falha no nosso próprio sistema de justiça.

 



 Dessa forma, há uma primeira coisa que precisamos desmistificar que é
não há neutralidade no sistema de justiça, recentemente estamos
vendo um maior compromisso com a criação de políticas institucionais
relacionadas às questões de gênero, principalmente no que se refere à
arquitetura institucional, no ambiente de trabalho, inclusive abrindo
espaços para a inserção de mulheres nas instâncias de poder. Além
disso, nós temos uma série de pesquisas e dados sobre as
desigualdades de gênero, principalmente aquelas mais internas,
vivenciadas pelas próprias magistradas, promotoras e defensoras
públicas.
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 Ela apontou que apenas recentemente foi criado um protocolo que
pauta o sistema de justiça para o julgamento de vários casos a partir
desta lente do gênero, e aí é preciso lembrar que quando falamos de
relações de gênero, é algo que constrói as nossas relações sociais, que
constitui a política e o poder, sendo estes eixos centrais da nossa
sociedade. Quando pensamos, como o sistema de justiça lida com
casos em que ele precisa encarar a desigualdade  de gênero para um
julgamento de casos de feminicídio e violência contra a mulher como um
todo, precisamos pensar como este sistema é capaz de se comportar
diante destas desigualdades.

Ana Paula destacou que o que ela gostaria
de trazer em relação às desigualdades de
gênero, se dá em pelo menos duas
dimensões no nosso sistema de justiça: a
primeira é pensar sobre quem está nos
cargos de poder, são, majoritariamente,
homens ou mulheres? Se são mulheres,
elas estão comprometidas com as
questões de gênero? 



 E a segunda dimensão, reflete sobre a necessidade
de olhar para os casos de feminicídio e violência a
partir da lente das desiguais relações de gênero em
nossa sociedade que, historicamente, legitimam a
violência contra as mulheres.

 
 

 Sobre isso, ela apontou que estamos vivenciando um movimento de
uma maior compreensão e conscientização por parte das magistradas,
em relação aos casos de feminicídio, pois, tivemos um caso aqui no Rio
em que a vítima foi uma juíza, e isso sensibilizou muitas magistradas, e
não só nas situações em que elas julgam casos de outras mulheres,
que estão fora de seu ambiente de trabalho, mas elas se viram neste
lugar de juízas que também estão expostas a este tipo de crime.

Nesse sentido, é super importante refletir sobre
estas duas dimensões, porque o Sistema
Interamericano é um recurso acionado apenas
quando o nosso sistema de justiça falha, e ele falha,
muitas vezes porque é incapaz de ser sensível às
questões de gênero no julgamento de determinados
casos. 
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Então precisamos pensar nos espaços da Comissão e Corte
Interamericana, a partir de uma atuação estratégica; inclusive para a
construção de teses jurídicas que influenciem o nosso próprio sistema
de justiça, para que ele seja capaz de fazer justiça, evitando que o
estado brasileiro seja denunciado.



 Ana Paula, finalizou, destacando que precisamos levar ao nosso
sistema judicial a prerrogativa de como fazer justiça a partir de uma
perspectiva de gênero, tanto do ponto de vista das suas práticas
institucionais, como também da sua arquitetura de justiça, que ela seja
mais equânime, com mais mulheres ocupando espaços de poder.
Tendo no Sistema Interamericano uma atuação estratégica,
fortalecendo ações que influenciem as práticas políticas e
institucionais do nosso próprio sistema jurídico, transformando-o de
dentro para fora e de fora para dentro.

Fernanda Kaingang (Advogada, professora,
especialista indígena pela Região da
América Latina perante organismos das
Nações Unidas)

 
 

 Fernanda é morada da terra indígena da Serrinha no Rio Grande do
Sul. Ela iniciou saudando a mesa, ela está refugiada por conta de
violações de direitos humanosvivenciadas em sua terra e fez sua
autodescrição: mulherindígena, cabelos longoscomo manda a tradição
Kaigang,usando uma roupa preta e indumentárias da sua região.Ela
trouxe a sua fala a partir de seu lugar,enquanto mulher e indígena.

 As pessoas perguntam: como você se sente sendo a primeira
mestra em direito no país? Como você se sente sendo mulher e
indígena e está nesses espaços? E ela se sente só. Ser mulher e
indígena num país que é um dos campeões de feminicídio, é ainda
mais difícil.
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 O que nós podemos esperarno Sistema
Interamericano de Direitos Humanos,quando temos
um sistema brasileiro falho, racista, misógino e
excludente, esse é o lugar de onde falamos. A Corte
Interamericana é um órgão judicial autônomo, que
tem por objetivo a interpretação da Convenção
Interamericana de Direitos Humanos, que está em
vigor no Brasil desde 1992. Como já foi dito, a Corte
precisa ser vista como um lugar de atuação
estratégica, de como fazer justiça em uma
perspectiva de gênero, considerando a realidade
brasileira. Como também já foi dito, não é qualquer
pessoa que pode recorrer à Corte, é preciso recorrer
à Comissão que leva até ela.

 O primeiro caso em que o Brasil foi julgado na Corte foi o do povo
Xukuru, localizado na cidade de Pesqueira-PE, quando o estado
brasileiro foi julgado pela demora em demarcar as suas terras. O que
vemos hoje no Brasil é uma série de violações de direitos humanos por
parte das instituições, em que as mulheres indígenas, são afetadas e
invisibilizadas. Torna-se urgente uma maior atenção às violações
sofridas pelos povos indígenas, em especial às mulheres dentro dos
seus territórios, pois as violações aos territórios atingem diretamente
as mulheres, e o símbolo disso são os feminicídios que aconteceram
agora com a Daiane Kaingang, com a Raissa Guarani- Kaiowá, de 11
anos. O relatório do CIMI sobre a violência contra os povos indígenas,
dá conta que 123 mulheres indígenas de 21 povos foram assassinadas
em 2020, e estes dados são invisibilizados, e nós sabemos, inclusive,
que eles são ainda maiores.

Outro ponto trazido por ela, é que as instituições judiciais alegam uma
neutralidade que na verdade é genocida e é racista, então o racismo
institucional faz parte da nossa magistratura, do nosso cotidiano, qual
é a cor dos juízes do nosso país? 
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 Eu sou uma mulher indígena vítima de violência, e nós precisamos
colocar em pauta a violência de gênero, pois a invisibilidade representa
uma negação histórica, de direitos. A Corte Interamericana precisa ser
ocupada com qualidade, nós precisamos ocupar espaços estratégicos,
como mulheres que somos, com todos os direitos e capacidades e
“descapacidades” que temos, para que a violência de gênero seja parte
do passado e ninguém seja deixado para trás. Ao final ela agradeceu
em sua língua.

Dra. Adriana Ramos (Advogada e Professora de
Direitos Humanos)

 
 

 Ela iniciou fazendo a sua autodescrição: mulher branca,com cabelos
encaracolados na altura dos ombros, estava vestindo uma blusa preta,
com uma estante de livros atrás dela. Agradecimento a mesa pela
participação. Adriana é professora, advogada, feminista antirracista,
educadora popular e desenvolveu uma tese de doutorado na UFRJ, que
teve como objetivo compreender os reflexos da estrutura patriarcal no
Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ressaltou a importância
de todas as falas que a antecederam, pois pavimentam o caminho para
a nossa conversa. É muito importante compreender o funcionamento
dos sistemas normativos internacionais, que estão à nossa disposição e
podem ser utilizados para fazer fissuras nesta estrutura que é tão
excludente, racista, capacitista, que nos silencia. Ela destacou que não
acredita no direito como grande movimento emancipatório, mas que ele
pode ser um dos instrumentos nessa luta emancipatória.
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 Ao seu ver o Sistema Interamericano, pode ser um potente megafone
das lutas dos movimentos sociais e articulações políticas dos grupos
comprometidos com a emancipação da periferia. Como a professora
Ana Paula disse, que apesar do Sistema Interamericano ser utilizado no
momento para subsidiar essa luta, quando ela se debruçou sobre os
números e dados, através de uma série histórica, percebeu que nós
temos no Sistema os mesmo reflexos de práticas que percebemos no
sistema judiciário nacional, ou seja este sistema é composto
majoritariamente por homens brancos, portanto, nós não temos um
poder judiciário aberto às nossas demandas, sendo na maioria das
vezes um poder que não faz análise dos casos que chegam a partir de
lentes de gênero.

 Tendo essa preocupação, diante do Sistema
Interamericano e dos órgãos que o compõem
(Corte e comissão), ela percebeu que estes
também estão compostos, por homens brancos,
ou seja, apesar de ser um sistema comprometido
com os direitos humanos, não são órgãos plurais.
Nesse momento, Adriana trouxe alguns dados
para comparação.

 
  Numa análise histórica, 87% dos juízes foram homens, e apenas 13%

mulheres, quando trazendo a categoria de raça, relacionando-a ao
gênero, 82% dos juízes foram homens brancos; 5% homens pretos; 10%
mulheres brancas e 3% mulheres pretas. Se fizermos uma análise
comparativamente com o sistema de justiça brasileiro, olhando para
órgãos que chamamos de elite, tais como os Tribunais Superiores, não
está muito longe desta realidade. De acordo com dados do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), 75% destes órgãos são formados por homens
e 25% por mulheres. A partir destas composições tão excludentes, o
olhar sobre as questões de gênero também podem ficar comprometidas.
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 Ela retomou o caso da Favela Nova Brasil, atentando que houve um
escalonamento na forma de analisar, houve um grande
pronunciamento, com longos votos se posicionando em relação à
violência policial, contra a juventude preta e pobre da favela, mas ela
destacou poucos parágrafos que versam sobre as dores das mulheres
que tiveram seus corpos rasurados pelas violências tão profundas
durante a ocupação policial. Em um dos parágrafos do julgamento, as
mulheres são tratadas como objetos, demonstrando uma carência
deste olhar de gênero para as análises que chegam.

 Para terminar, Adriana trouxe outro ponto importante que é a baixa
participação desses juízes em movimentos sociais, apenas 10% dos
juízes que compõema Corte nessa série histórica, tinha algum
vínculocom os movimentos. Para ela, sendo a Corte um instrumento
em defesa dos direitos humanos, é necessária essa aproximação e
compromisso com esses movimentos emancipatórios.

Schuma agradeceu as participantes do Painel 01. 
E foi passado o vídeo “Canción Sin Miedo” antes do Painel 02.

 Painel 02 - O Caso Márcia Barbosa –
20 anos depois

Moderadora: Beatriz Galli (Cladem
Brasil e Relatora Nacional de Direitos
Humanos da Plataforma Dhesca
Brasil)
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 Saudação às presentes, é com muita
emoção que ela iniciou o debate sobre
o caso de Márcia. 
A denúncia de seu assassinato foi
levada pelo GAJOP e CEJIL a Comissão
Interamericana, pedindo justiça e
denunciando as violações sofridas pela
família de Márcia ao longo do processo.

Helena Rocha (Advogada, professora e Co
Diretorado Programa para o Brasile o Cone-Sul
do Centro pela Justiça e o Direito Internacional -
CEJIL)

 

                                     Helena iniciou com a sua autodescrição: mulher
branca, branca, ruiva com cabelo crespo,estava usando uma blusa verde
clara, com uma prateleira de livros ao fundo. Ela apontou para a reflexão
trazida por Adriana sobre a representação de gênero e raça dentro da
Comissão Interamericana, destacando que houve um processoseletivo
recente, que demonstra a necessidade de mudanças nestes espaços, e
cabe a nós da sociedade pressionar para que haja amplo debatesobre os
processos seletivos, que afetam diretamente a execução dos casos.
Atualmente só tem uma juíza na Comissão, algo que ela anuncia que irá
mudar ano que vem, pelo menos na questão de gênero, ainda que nãona
questão de raça.

Ela relembrou o caso de Márcia, uma mulher jovem migrante, negra e
morta, cuja resposta ao seu feminicídio foi totalmente ineficaz, e o seu
caso demonstrauma total negação ao direito de viver uma vida livre de
violências. 
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  O seu caso, cujo assassino é um deputado com
imunidade parlamentar, trará novas temáticas,
representando o primeiro caso de feminicídio julgado
na Corte em relação ao Brasil. Helena destacou que o
feminicídio é um problema endêmico em nosso país, e
reforçou que no caso da Favela Nova Brasil, as
questões raciais não foram levadasem consideração,
reforçando o padrão interseccional das violações de
direitos humanosem nosso país.

 Hoje, vivenciamos uma série de obstáculos na garantia
do acesso à justiça, tendo a negação a esta ferramenta
como uma prerrogativa. Ao final de sua fala, ela
destacou também que a justiça se utiliza de
estereótipos de gênero negativos, o que resulta em
terríveis julgamentos nos casos de violência e
feminicídio, por parte do estadobrasileiro. Sendo
necessário estabelecer parâmetros e padrões para que
o estado garanta o amplo direito de defesapara a
população.

Gilberta Soares (Feminista, psicóloga e perita
da Corte Interamericana do caso de Márcia
Barbosa)

 

 Gilberta iniciou com a sua autodescrição: mulherbranca, de
cabeloscastanhos e encaracolados, usando batom vermelho, óculos,
com paisagem circense atrás, em sua parede. Ela trouxe as dimensões
psicanalíticas a partir do trabalho desenvolvido por ela no casode
Márcia. 
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  Destacou as dimensões traumáticas que essa
família passou a partir da morte de Márcia, uma
morte cruel e brutal, potencializada por diversos
fatores que foram trazidos aqui, tais como a intensa
difamação de Márcia e das mulheres de sua família
ao longo do processo, a impunidade, consequência
da influência políticae do poder financeiro do
agressor Aécio Pereira, a impunidade por conta
também de sua imunidade parlamentar e a
constante publicização dos fatos, e da vida da
família, revelando sua sexualidade e todas as
violações de direito sofridaspela família. 

 Sabemos que toda morte causa intenso sofrimento na família, e é
comum episódios de transtornos pós-traumáticos. Mas, nesse caso
específico,diante de tudo que foi vivido, foi levando a outros
sofrimentos com repercussões na saúde física,social e financeira da
família, manifestada de diferentes formas,na mãe, pai, irmãos,
atingindoquatro gerações de sua família.

 Todo o estigma em torno de sua morte recaiu sobre a sua família, a
insistência da imprensa por depoimentos e a culpabilização da própria
vítima, sempre na intenção de inocentar o agressor. O que seria um
trauma a ser vivenciado em um período, foi sendo revisitado ao longo
dos anos da tramitação do processo; que mesmo depois de 11 anos o
agressor não foi preso. Tudo isso incorreu em um luto inacabado,
resultando numa grande melancolia, tornando difícil o fechamento do
processode enlutamento por parte da família.

 Gilberta trouxe todos esses elementos para destacar os impactos
negativos do sexismo, do racismo (uma mulher, negra, sertaneja, do
sertão da Paraíba) presentes na morte de Márcia, uma mulher de 20
anos que tinha toda uma vida pela frente, deixando sua família vivendo
sem a possibilidade de reparação. 
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 Estudos mostram que em casos como este, mas que a família alcançou
a reparação, a sensação de justiça contribui para o fechamento dos
ciclos, e para que a família sinta que foi cuidada, o que não aconteceu no
caso de Márcia, em que a família não foi devidamente amparada, não
teve o cuidado institucional de profissionais (psicólogos, assistentes
sociais, advogados e etc.). Os apoios foram esporádicos, e vieram dos
movimentos de mulheres, de um deputado que na época recorreu ao
Conselho de Ética, mas a família ficou desamparada.

 Ela conclui afirmando que são muito elementos desta saga tortuosa
vivenciada pela família de Márcia, e finaliza com uma frase da mãe de
Márcia, que diz:

Raissa D. Ribeiro (Professora especializada em
Direitos Humanos, coordenadora dos projetos
"Feminismo Literário" e "Feminismo
Interamericano")

 

 “A filha dela era uma jovem cheia de vida, alegre, festiva, brincalhona
e afetuosa, Márcia só queria uma vida melhor e por isso ela morreu.”
(Mãe de Márcia)
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Raissa iniciou com a sua autodescrição: mulher branca,
olhos claros, cabelo loiro, vestido vermelho e uma parede
branca por trás. E indagou logo no começo: O que a gente
espera em relação à Corte neste caso? 



  E como parte de sua pesquisa históricasobre o Sistema Interamericano,
ela contou que, historicamente, é o movimento de mulheres que
pressiona o Sistema para que ele implemente os direitos das mulheres,
constituindo a ideia que ela elaborado “feminismo interamericano”, como
sendo esse movimento de mulheres que impulsiona a luta contra o
feminicídio no espaço interamericano de justiça. À exemplo da
Convenção de Belém do Pará, com todas as recomendações sobre
políticas públicas a serem implementadas pelos estados, foi fruto da
atitude de várias feministas latino- americanas, e tem sido a atuação
dessas mulheres que impulsiona mudanças sociais em seus países, indo
a fundo, provocando mudanças estruturais e influenciado na
implementação de políticas públicas.

 Todas as transformações que vivenciamos na estrutura social na
América Latina é fruto da luta das mulheres e dos movimentos
feministas, que vem cobrando por respostas eficazes de seus
governantes. Ela destacou que já ocorreram muitas mudanças na Corte,
e indagou, como esse caso será encarado agora?
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 Outro ponto trazido por ela, são as diversas
irregularidades nas investigações dos casos de
violência contra as mulheres, o que dificulta ainda mais
que a justiça seja feita nestes casos. Raissa contou
sobre o Memorial construído no contexto do feminismo
interamericano, sobre o caso de Márcia, focando nos
problemas específicos de seu caso.

 Ao final ela falou do livro que foi lançado na semana do
Seminário sobre “Feminicídio e imunidade parlamentar-
uma análise sobre o caso de Márcia Barbosa”, em que
ela foi uma das coordenadoras.



Ingrid Leão (Advogada, Doutora em Direitos
Humanos, Docente da UEMS e integrante do
Cladem Brasil)
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 Ingrid iniciou saudando as mulheres presentes. Ela trouxe algumas
anotações no sentido de descortinar mesmo a Corte. Como podemos
perceber o Sistema Interamericano no nosso cotidiano? Como trazer as
decisões da Corte para o cotidiano das mulheres? Essa sentença, sobre
o caso de Márcia, quando sair, o martelo for batido, não significa que o
caso encerrou ali, significa que ali tem um conteúdo de direitos
humanos, que influencia o Sistema Interamericano, o sistema brasileiro,
e que vamos precisar trabalhar juntos e monitorar esse material. Para
não ficar parecendo que o trabalho acabou, mas na verdade representa
uma outra etapa, que precisa muito da sociedade e dos movimentos
sociais para que reverbere essa decisão internacionalmente.

 20 anos depois do caso Márcia Barbosa, gostaria de enfatizar um
ponto que para mim é muito importante, o que significa, um caso
envolvendo uma pessoa poderosa dentro de um sistema de justiça? 23
anos depois e as coisas não mudaram tanto, principalmente em cidades
menores, em regiões como NO e NE, e o que isso importa pra gente?
Importa compreender que, quando eu falo de um problema privado, que
seria a violência, teoricamente um problema entre marido e mulher, e
isso se torna um problema de justiça, e por isso também que será nesse
contexto, acionado o Sistema Interamericano, e aí não estamos falando
só do homem violador, mas de quem faz a investigação tem
responsabilização nesse processo de violência de gênero. O caso de
Márcia, nesse sentido, representa uma questão de justiça de gênero, é
assim que compreendemos essa sentença quando ela sair.



 Outro ponto, é como podemos relacionar o caso de Márcia Barbosa,
com o caso de Maria da Penha, um caso que se tornou visível graças à
Comissão Interamericana, é essa Lei que vai falar das políticas públicas,
e não a Lei contra o Feminicídio, não é esta que vai falar das ações pela
igualdade de gênero. Vai ser também o oitavo artigo da Lei Maria da
Penha que vai falar sobre gênero, raça e etnia nos currículos escolares.
Eu separei este aspecto da prevenção porque quando a Comissão
Interamericana falou no caso Márcia Barbosa lá atrás, falando da
necessidade de prevenção da violência de gênero, o Brasil assinou um
pacto de promoção e enfrentamento a violência contra a mulher. Quando
sai uma decisão da Corte, o estado brasileiro vai responder
internacionalmente sobre qual a tarefa de casa que está sendo feita,
quais as políticas públicas que o estado vem fazendo para promover a
igualdade?
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 E o nosso papel enquanto sociedade civil é
o monitoramento, então quando o estado
brasileiro assina um tratado de direitos
humanos, ele está se comprometendo com
o monitoramento deste conteúdo. Dessa
forma, o envio de documentos, denúncias
para OEA, para a ONU faz parte desse
monitoramento internacional desse
compromisso, e quando tem a sentença ele
não se encerrou, ele continua, continua
também o monitoramento do caso, e das
políticas públicas.

Ao final Ingrid colocou a importância da gente falar da
representatividade e do fortalecimento, a partir desse caso, para todo o
Sistema Interamericano, esse caso não é só do Brasil, ele é muito
importante para a toda região, ele traduz não só a experiência das
mulheres brasileiras. 



 O que fazemos aqui, em relação às políticas
públicas, também influencia outros países aqui
na região. Ingrid convidou a todas à reverberar
o conteúdo da sentença no legislativo e na
sociedade como um todo, no sentido de
fortalecer o monitoramento do direito que já
temos e impulsionar outros direitosque
precisamos garantir.
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Painel 03 - Desafios para o
enfrentamento ao Feminicídios no
Brasil

 Moderadora: Analba Brazão
(Militante da Articulação das
MulheresBrasileiras, Fórum de
Mulheres de Pernambuco e
integrante do SOS Corpo)

 Ao final Beatriz agradeceu a participação de todas, em seguida foi
passado o vídeo da campanha “Levante contra o feminicídio” e o início
do Painel 03.

 Analba iniciou com a sua autodescrição: mulher
negra, de pele escura, cabelos crespos
alaranjados, usando um vestido branco, brincos e
colares indígenas, com cartaz  fundo de “Justiça
por Miguel" e do filme “Bacurau”, saudou as
presentes, reforçou a importância do Seminário e
seguiu para as convidadas.

 



 Márcia destacou os elementos que fazem parte desta luta conjunta, nós
que somos feministas, lutamos em diversos espaçose de diferentes
maneiras, e sabemos que nossa luta porjustiça é múltipla, complexa e
urgente.
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Marcia Tiburi (Feminista, antirracista,
Professora de filosofia e integrante da
Campanha Levante Feminista contra o
Feminicídio)

 Saudações a mesa, real satisfação de estar
neste momento, saudando as companheiras do
Levante, ela falou também da tristeza das falas
que mencionaram a situação da família Márcia, é
um capítulo doloroso e terrível a se enfrentar, o
caso de Márcia, e das pessoas que precisam
sobreviver a esse tipo de tragédia. Quando nós
lutamos contra o feminicídio, é para que as
pessoas tenham uma vida boa, livre de
violências, lutamos contra um sistema que deve
ser ultrapassado e é nesse sentido que criamos o
Levante, que se encaminha para completar seu
primeiro ano de existência, esta é uma campanha
que trabalhamos para que dure por dois anos, e
visa a conscientização e a unidade das mulheres
das diversas feministas e lugares. Essa é uma
campanha que busca movimentar as mulheres,
pois sabemos que o fim do feminicídio
dependerá da nossacapacidade de
lutarmosjuntas.
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 Márcia indagou: Onde nós temos sido felizes? Na
nossa luta umas com as outras, mas essa luta
precisa avançar, e daqui há um tempo nós
precisamos não só de um congresso de maioria
feminista, mas a gente precisa ter um partido
feminista em breve, e cada vez mais candidatas
mulheres para tomar o partido do nosso país, pois o
destinoda sobrevivência do mundo está em
estabelecermos padrões eco sociais feminista para
a nossa sobrevivência.

 Ela trouxe uma questão para ajudar na reflexão dessa unidade entre
nós, mulheres, uma unidade de diálogo, de proposição de luta e não no
sentido de um pensamento único, porque o feminismo não é um sistema
ele é um anti sistema, em que as mais diversas proposições se
encontram de maneira dialógica. Para ela, não haverá sociedade sem
feminicídio, enquanto houver uma sociedade patriarcal e capitalista ou
“patriarcapitalista”, como estamos chamando, ou seja, enquanto houver
capitalismo e patriarcado, nós teremos feminicídio.

 Todas vocês sabem que a morosidade na Corte Interamericana para
julgar este caso de Márcia, reflete uma realidade que não visa de forma
nenhuma mudar a vida das mulheres. Em certo sentido, sem amenizar
os fatos, todas nós por sermos mulheres vivendo nessa sociedade,
somos ameaçadas de morte, e só mudaremos isso através dessa
unidade para a luta que chamamos de pacto social feminista, que nos
leve ao “poder”.Obviamente que discutimos sobre o conceitode poder,
mas para Márcia nós precisamos nos envolver cada vez mais com a
construção de uma governamentalidade feminista para o mundo. E para
isso precisamos pensar sobre a necessidade de uma internacional
feminista, porque se não, não haverá justiça para asmulheres nessa
sociedade em que vivemos.



 Ingrid iniciou sua fala agradecendo pelo convite e saudando as pessoas
presentes. Ingrid compõem a RENFA, que é uma Rede em que a maioria
das mulheres se articula em torno do projeto político por uma nova
política de drogas no Brasil, pois elas entendem que a política de drogas
hoje é utilizada para o controle, a morte e o encarceramento de
mulheres, principalmente de mulheres negras, assim como são as
condições do feminicídio no Brasil. Ela destacou a importância da
semana do 25 de novembro (semana em que o seminário aconteceu), e
saudou a memória das mulheres que perderam suas vidas nesse
contexto do ódio às mulheres, à nossa existência e a busca por
autonomia. E ressaltou que nós do movimento feminista nos deparamos
diariamente com mulheres na luta para sobreviver, diante de relações
abusivas, de um estado abusador, mulheres cis e trans.

 Estar aqui hoje dialogando sobre não só o papel da justiça brasileira,
mas da Corte Internacional, e toda essa estrutura do sistema de justiça,
que infelizmente não dá contadas nossas demandas e diversidades, é
de extrema importância, sobretudo, diante do contexto que vivemos, é
fundamental a disputa por esses espaços, com mais mulheres, para que
a gente possa avançar com políticas que garantam as nossas vidas. 

Ingrid Farias (Pesquisadora em gênero, raça e
política de drogas e ativista da Rede Nacional
de Feministas Antiproibicionistas - RENFA)
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Com vocês eu ando muito melhor (Marielle Franco).



Importante estarmos aqui para relembrar este caso de Márcia, e
também para refletir sobre os casos que vêm sendo julgados pela
justiça, em que não se tem o mesmo peso e as mesmas medidas. É
importante também falar dos impactos desse sistema de justiça, para
nós que atuamos na RENFA, esse sistema tem sido um dos piores
violadores das nossas vidas, da vida da juventude negra; então é
importante que a gente possa refundar marcos que possam reconstruir
o sistema de justiça brasileiro, que esteja alinhado à democracia:

 Ela finalizou agradecendo mais uma vez, e destacou, que é
fundamental que o sistema brasileiro de democracia
compreenda o movimento de mulheres como uma força
política nacional, que vem atuando não só no ambiente
institucional e legislativo, mas executivo, queremos mais
espaços, e mulheres comprometidas com a luta pela liberdade
e pelos direitos das mulheres.
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Porque sem democracia não temos justiça.

Silvia Dantas (Assistente Social,integrante da
AMB e do FMPE)

 Silvia iniciou a sua fala agradecendo a mesa, e
fazendo sua autodescrição: ela estava de batom
vermelho, óculos incolor, uma blusa colorida, fones
de ouvido e por trás dela tem uma janela, ela é
branca e tem cabelos curtos.



 Para pensar essas estratégias é preciso analisar em que contexto ela se
apresenta no Brasil de hoje. Nós da AMB, consideramos que as
violências contra nós mulheres, e o feminicídio em especial, é fruto do
capitalismo, do patriarcado heteronormativo e do racismo. Vivemos uma
crise sem precedente do capitalismo e ela rebate desigualmente entre
homens e mulheres, entre as pessoas brancas e negras, entre as
pessoas heterossexuais e cis e as pessoas LGBTQIA+, entre a classe
trabalhadora e os donos do capital. Essa crise afeta o sistema patriarcal
heteronormativo e aprofunda o racismo.

Para sobreviver a essa crise o capitalismo precisa extrair ao máximo
mais, valia a parte não paga pelo empregador ao trabalhador que
produziu algo. Isso pode acontecer de várias maneiras, acelerando a
produtividade do trabalho, reduzindo ao mínimo os impostos da classe
capitalista e assegurando que os recursos do Estado se destinem
principalmente aos empreendimentos capitalistas, extinguindo ou
precarizando as políticas de bem-estar social.
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 Segundo Silvia, a crise atual provoca um profundo retrocesso cultural. É
preciso que nós mulheres sejamos culturalmente preparadas para
exercer as funções que eram designadas a nós. Para isso é necessário
exercer o controle sobre nosso corpo, nossas atividades e nossas
atitudes. 

 Se o Estado não investe na educação infantil, alguém tem
que cuidar das crianças. Se o Estado não investe em
políticas de apoio aos idosos, alguém precisa se ocupar
com isso. Se não investe numa política de saúde que
promova, previna, trate e recupere as pessoas vulneráveis,
alguém terá que se ocupar com isso. Se não investe em
uma políticade assistência socialque seja capaz de garantiro
necessário para nossa sobrevivência, inclusive assegurando
nossa autonomia como mulheres, nós ficamos ainda mais
dependentes de nossos parceiros e mais vulneráveis à
violência.



 Numa sociedade de origem escravocrata e colonialista,
como a nossa, a carga do trabalho doméstico,
remunerado ou não, das mulheres negras é muitas
vezes maior. O corpo, as atitudes e as atividades das
mulheres negras são ainda mais afetados pelo racismo,
pela vigilância e pela violência. Não é à toa que a taxa
de violência e o feminicídio contra as mulheres negras é
maior do que contra as mulheres brancas e o
atendimento nos serviços de proteção é ainda mais
negligenciado. Da mesma forma, o preconceito e a
violência contra mulheres lésbicas e transexuais se
acentuam porque sua orientação sexual e identidade
sexual violam a ideologia patriarcal.
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 Uma das causas do golpe de 2016 está intimamente relacionada à
crise do capital, que tenta impor um novo padrão cultural e de
exploração da força de trabalho, impondo a interrupção das políticas
do cuidado, da igualdade racial, da identidade e orientação sexual dos
Governos Lula e Dilma. Desde então, tanto o governo Temer quanto o
governo Bolsonaro produziram o desmonte quase total dessas políticas
sociais e das políticas de igualdade. Ao invés de políticas de direitos e
de igualdade das mulheres, este governo se alia à forças
fundamentalistas religiosas para recuperar a velha noção de Família
tradicional, de que tudo se resolve no interior dela, quando sabemos
que é justamente dentro da família que a violência acontece. Então,
vivemos um momento dramático de re- domesticação de nós mulheres.
Nesse contexto, penso que nós, feministas, temos uma imensa tarefa
pela frente para pôr fim ao feminicídio. Assim, penso em algumas
estratégias em relação ao próprio movimento feminista, em relação à
sociedade e em relação ao Estado.

 



Em relação aos movimentos feministas, ela destacou
alguns pontos: Construir uma forte articulação de
mulheres que seja capaz de territorializar nossa luta,
que seja inclusiva à todas as mulheres: negras,
Lésbicas, transexuais, mulheres com deficiência,
mulheres das periferias, do campo, das florestas e
ribeirinhas. Absorvendo as diversas condições de
desigualdade e seu impacto frente ao feminicídio.
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 Considerar que o fim do feminicídio só é possívelnum governo
democrático, portanto, é necessário lutar contra esse desgoverno
fascista. Criar uma rede de solidariedade e proteção às mulheres,
fortalecendo cada uma de nós em nossa subjetividade e os nossos
coletivos.

 Já em relação à sociedade ela apontou a necessidade de desconstruir
os argumentos fundamentalistas religiosos, como a "ideologia de
gênero" nas escolas
– o principal argumento dos extremistas conservadores/as para a
ofensiva contra direitos sexuais e reprodutivos no Brasil – e a noção
tradicional da “boa” família– com sua forte perspectiva racista,
heteronormativa e sexista – cuja noção nada mais é do que re-
domesticar as mulheres. Denunciar os abusos sexuais contra mulheres
e meninas por lideranças religiosas, como forma de criticar a
moralidade ultraconservadora.

  Em relação ao poder judiciário: Exercer pressão para que os crimes de
feminicídio sejam julgados. Os dados indicam que menos de 15% dos
crimes de feminicídio são julgados no Brasil. Reivindicar que se
cumpraas Diretrizes aprovadasem 2016 pelo governo brasileiro para
investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes
violentas de mulheres. Não esquecendo que tais diretrizes incluemo
transfeminicídio.

 



 Em relação ao poder legislativo, ela propõe: Exercer
pressão sobre os parlamentares para evitar que sejam
aprovadas leis que enfraqueçam a Lei Maria da Penha,
em aliança com a Frente Parlamentar Feminista
Antirracista com Participação Popular. Atualmente há
inúmeros projetos de lei que pretendem tornar inócuos
alguns artigos da Lei.

 Em relação aos poderes executivos, é importante
monitorar os serviços de proteção às mulheres em
situação de violência, denunciando o fechamento e/ou a
precarização de vários deles.

  Ao final, Silvia trouxe uma frase de Analba que diz: “a
misoginia e a violência contra nós estão autorizadas.
Estão nos matando, e isso também é uma reação às
conquistas do feminismo”. Mas, apesar de todos os
ataques, seguiremos na luta e na resistência. Por isso
estamos construindo a Campanha Nacional contra o
Feminicídio.

Denunciar, inclusive nos organismos internacionais, os juízes que têm
violado o código penal absolvendo criminosos, feminicidas,
estupradores e agressores de mulheres, com o argumento da
passionalidade do crime ou revitimizando as mulheres, sob o
argumento de que a vítima assediou o estuprador.
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POR NÓS, PELAS OUTRAS E POR MIM!

Joaquina Lino (Educadora social, feminista,
defensora dos direitos humanos, integrante da
AMA e do MAMA- movimento articulado das
mulheres do Amazonas- e da Campanha do
Levante)



Denunciar, inclusive nos organismos internacionais, os juízes que têm
violado o código penal absolvendo criminosos, feminicidas,
estupradores e agressores de mulheres, com o argumento da
passionalidade do crime ou revitimizando as mulheres, sob o
argumento de que a vítima assediou o estuprador.
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 Cumprimentou a todas, agradeceu e fez a sua
autodescrição: uma mulher negra com cabelos curtos e
cacheado, usando óculos, vestindo um vestido curto e
alaranjado, tem 59 anos.

 Joaquina iniciou falando da necessidade de falar deste
tema, que nos entristece, mas também muito nos encoraja,
pois não podemos retroceder, temos que caminhar. Ela
trouxe dados das estatísticas de 2021, dos 612 casos de
feminicídio entre janeiro e novembro, sendo estado do Acre o
lugar com mais casos de feminicídio. Ela chamou a atenção
para uma situação típica da Amazônia que é a subnotificação
da estatística, nem todos os casos vão para a estatística, nós
vivemos em um lugar em que a justiça não chega e quando
chega, não nos dá uma resposta. As mulheres indígenas não
estão nas estatísticas oficiais, estão morrendo muito,
sofrendo todas as mazelas, e todos esses casos são
invisibilizados. Estas estatísticas em relação às mulheres
indígenas, não perpassam só a violência doméstica, elas se
relacionam as disputas nos territórios, a violência no campo.
Muitas mulheres lideranças mortas pelo simples fato de
estarem nessa luta; muitas quilombolas, indígenas. Outra
particularidade, é que essas questões vem a partir da
colonização, a Amazônia continua esse processo de
colonização, com a invasão dos impostores que querem dizer
como a gente tem que viver, tendo o estado como cúmplice,
arrancando as mulheres do seu habitat para o agronegócio. 



 Sem respeitar que o nosso solo sagrado tem dono, e são as pessoas
que vivem aqui, mas é o olhar do colonizador que permite que esses
grandes projetos se alojem por aqui.

 Joaquina finalizou a sua fala dizendo que precisamos denunciar o
feminicídio, genocídio e ecocídio que acontece em nosso território, e o
estado não tem o que nos oferecer, e nós, precisamos denunciar que a
Amazônia está completamente isolada, sem esse olhar do estado para
nós, ninguém está preocupado com o que vivemos aqui. Esperamos
uma maior celeridade da justiça para resolver os casos, esperamos
também que ano que vem (ano de eleição) essa situação mude.
Queremos também nos fortalecer na luta cada dia mais, pois temos
essa conexão com o ambiente inteiro da Amazônia, que nos pertence, e
não vamos baixar a sua luta, enquanto não houver cada pedacinho
dessa livre para aspessoas.

 Analba pontuou acerca do feminicídio político que as mulheres
indígenas e quilombolas vem sofrendo, as quebradeiras de coco,
pontuando que isso que vem acontecendo é violência política.

36

Léo Ribas (Articuladora Nacional da Liga
Brasileira de Lésbicas – LBLe Coordenadora
do LesboCenso Nacional)

Léo iniciou fazendo sua autodescrição: sapatão branca, de cabelo
curtinho, usa óculos, de camisa cinza, tem 49 anos e é sobrevivente do
câncer. Pediu licença aos seus orixás, ao seu pai Ogum, e saudou sua
Ìyálorixá e todas as pessoas presentes.



 Para trazer proposições, Léo trouxe que precisa localizar essas
violências, começou se solidarizando com as famílias, com es amigues
das mulheres lésbicas estupradas, uma a cada 4h nesse país. Se
solidarizando também com as família se amigues das mulheres trans, 
 mortas, uma a cada dois dias nesse país, essas vítimas são corpos que
valem menos, pois elas engrossam as estatísticas dos casos menos
importantes para o estado, são corpos que já fizeram hora extra na
terra, que nem deveriam ter nascido. Quando interseccionalizamos a
orientação sexual de lésbicas, com outros marcadores da diferença,
como raça e etnia, deficiência, geração, as violências se potencializam
muito mais. Um estudo realizado pela Fiocruz e Instituto Federal do Rio
Grande do Sul, apontou que no Brasil entre 2015 e 2017, foram
registradas 24.064 notificações de violência contra a população LGBT,
uma média de 22 violências por dia, quase uma a cada hora.
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 Em relação ao perfil dessas denunciantes,
a maioria eram pessoas negras,69%
tinham entre 20 e 59 anos, 46,6% eram
travestis ou transexuais, 32,6% eram
lésbicas e 25% eram gays. Ainda que, a
lesbofobia, entendida como um tipo
específico de violência sofrida por lésbicas
e pessoas identificadas como lésbicas,
apareça na segunda posição de registros,
isso não tem influenciado na
implementação e efetivação de políticas
públicas em diversas áreas, de apoio às
vítimas, sistematização de dados,
investigação e possível punição de seus
agressores, e tampouco para a prevenção
das violências lesbofóbicas. 

Essa ausência de políticas públicas se estende ao acesso às
informações sobre políticas públicas e violações de direitos, uma vez
que os dados sobre essa população são escassos e não estão
disponíveis.



 Por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), tanto no Censo quanto na Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), não
pergunta às suas respondentes sobre sua orientação
sexual e identidade de gênero. Em ambas as pesquisas,
as lésbicas só são notificadas se forem casadas ou
estiverem em união estável com a responsável pelo
domicílio. 

As ausências de dados nos impedem de saber os números sobre esta
população. Mas, nós resistimos, e a nossa resistência é estarmos vivas.
Por isso no último 29 de agosto, lançamos o Primeiro Lesbo Censo
Nacional4, uma pesquisa acadêmica, registrada em Comitê de Ética
universitário, que mapeou o perfil de lésbicas e sapatões no Brasil, e
essa pesquisa só foi possível graças a união entre os movimentos
sociais.

 Léo chamou a atenção que é preciso considerar o lesbocídio e o
transfeminicídio como variantes do feminicídio, pois atravessadas pelo
machismo. E o estado que deveria garantir as nossas vidas, quando
não mata, como no caso de Luana Barbosa, nos deixa morrer. Luana foi
morta há três anos por agentes do estado na cidade de Ribeirão Preto.
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 Nos últimos 10 meses no Paraná, 08 lésbicas morreram, 06 brancas e
02 negras, ou seja, nem o privilégio da branquitude, que em vários
momentos protege estas mulheres, permitiu que elas ficassem vivas. A
estimativa de vida de uma mulher lésbica que não performa
feminilidade é de 24 anos.

 Ao final de sua fala Léo trouxe algumas estratégias para o
enfrentamento da violência e feminicídio, tais como: a prevenção em
várias modalidades de formação continuada em todas as formas de
ensino, a partir da raça, gênero; campanhas nacionais, maior agilidade
da liberação das medidas protetivas, qualificação para o acolhimento
das denúncias por uma equipe multidisciplinar, valorização das falas
das vítimas; 



 Myllena iniciou falando de como é gratificante estar
nessa live e fez a sua autodescrição: ela é uma
mulher branca, cabelos abaixo do ombro, usa
óculos e um rosto com feições indígenas, sua filha
estava ao seu lado.

responsabilização e punição dos agentes do estado e o compromisso
efetivo e sério do estado brasileiro para assegurar a vida das mulheres,
junto às comissões interamericanas.
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Myllena Calasans de Matos (Advogada e
integrante do Consórcio Lei Maria da Penha
e do Cladem-Brasil)

Qual estratégia devemos focar a nossa força política para enfrentar o
feminicídio que vem crescendo no Brasil? Não só o feminicídio íntimo,
mas o lesbocídio e transfeminicídio, entendendo que todos esses
feminicídios são praticados pelo estado, em decorrência de conflitos
com o estado, como no caso das quebradeiras de coco, em contextos
de tráfico de drogas, como vem acontecendo com as mulheres na
Amazônia. Como reflexão Myllena trouxe a importância de pensar e
priorizar em nossas ações as políticas de prevenção, de assistência e
de reparação.

 E como política de prevenção é o que está no artigo
oitavo da Lei Maria da Penha, com enfoque na educação
formal e informal, e de todos os esforços que vêm sendo
feitos para implementar a educação de gênero com
equidade de raça e etnia nas escolas, e para essa
implementação, quanta resistência temos enfrentado
com a criminalização de professoras/es que tentam levar
estes conteúdos como uma forma de prevenção ao
feminicídio nas escolas.

 



 Um outro esforço dentro dessas ações é o que o Levante vem
fazendo, com denúncias, levantamento de informações sobre os
direitos. Myllena ressaltou também que a ideia de feminicídio vai além
da violência íntima, é preciso considerar toda a complexidade que
envolvem os casos, atentando para a maior vulnerabilidade das
mulheres trans, l ésbicas, mulheres no campo, quilombolas, mulheres
na política, com o feminicídio político. Sendo necessário cobrar uma
atuação do estado que vem sendo totalmente omisso e quando atua é
para nos matar. É necessário também políticas estruturantes e não
apenas campanhas que dizem para as mulheres denunciarem.

 Milena destacou também que em nossas campanhas além do grito por
nenhum feminicídio a mais, precisamos cobrar o papel do estado na
efetivação da Lei Maria da Penha e do Plano Nacional que vem
sofrendo um desmonte desde 2016, e hoje só valoriza a família, e a
mulher como essa mola, que só existe em favor da família,sem
considerar a sua autonomia e complexidade. Além de ser uma política
que incentiva o armamento, indo contra o estatuto do desarmamento,
ceifando cada vez mais a vida das mulheres.

 Diante desse contexto é importante que a gente ouse, e a ousadia
pode ser o próprio Levante elaborar uma proposta, um Plano Nacional
de Enfrentamento ao Feminicídio, em contraponto a ausênciade
políticas públicas.É fundamental também defender a Lei Maria da
Penha, que vem sofrendo ataques.
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 Soraya iniciou falando da sua felicidade em está nesse momento e
pontuou os três pilares sobre os quais ela se debruçou. Os três pilares
de sua fala foram: uma breve observação, enquanto perita do caso de
Márcia Barbosa, a respeito do processo penal, e também como uma
das advogadas da ADPF 779, que levou a tese da legítima defesa da
honra até o STF, e por último ela trouxe uma proposição a respeito do
feminicídio de estado e a misoginia bolsonarista.
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Soraya Mendes (Advogada, escritora,
ativista feminista)

 Em primeiro lugar, em relação ao caso Márcia
Barbosa, este é um caso representativo de
todos os estereótipos de gênero que
conhecemos, agregados a outras formas
perversas de lidar com as vítimas, neste caso as
vítimas indiretas, ossobreviventes, a família de
Márcia, de uma forma destruidora de
subjetividades. Nesse sentido, ela destacou três
recomendações que ela fez em relação ao caso
à Corte Interamericana: a primeira foi a criação
de mecanismos legais, processuais penais e
estruturais para implementar o depoimento
único e especializado das mulheres em todas as
espécies de violência de gênero, precisamos
batalhar para que esta forma da obtençãoda
palavra das vítimas diretase indiretas, sejam
usadas para os crimes sexuais e situações de
feminicídio.

 



 Em primeiro lugar, em relação ao caso Márcia Barbosa, este é um caso
representativo de todos os estereótipos de gênero que conhecemos,
agregados a outras formas perversas de lidar com as vítimas, neste
caso as vítimas indiretas, os sobreviventes, a família de Márcia, de uma
forma destruidora de subjetividades. Nesse sentido, ela destacou três
recomendações que ela fez em relação ao caso à Corte Interamericana:
a primeira foi a criação de mecanismos legais, processuais penais e
estruturais para implementar o depoimento único e especializado das
mulheres em todas as espécies de violência de gênero, precisamos
batalhar para que esta forma da obtenção da palavra das vítimas
diretas e indiretas, sejam usadas para os crimes sexuais e situações de
feminicídio.

 A segunda recomendação, foi a criação de dispositivos processuais
penais explícitos e específicos para marcar com nulidade absoluta todo
e qualquer ato pré- processual desde o inquérito policial, que diga com
a violaçãoda dignidade da pessoa humana e das mulheres. E a terceira,
a criação de dispositivos legais processuais penais, que vedem a
veiculação de entrevistas e reportagens (elementos extra judiciais) que
se refiram à conduta social, sexualidade ou qualquer outra forma de
“comportamento” das vítimas, que podem influenciar na visão e decisão
dos julgamentos dos casos de feminicídio.

Por fim, ela trouxe a constatação, que estávamos diante de um caso de
feminicídio absolutamente claro, mas que extrapola a dimensão como
conhecemos. E destacouque há diversos casos que são feminicídios,
mas que não se caracterizam da forma como conhecemos. 
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E destacou que há diversos casos que são feminicídios, mas que não
se cara Em relação a ADPF 779, da tese da legítima defesa da honra,
ela compartilhou a vitória que foi para nós dos movimentos feministas,
em fazer com que a Corte compreendesse que a dignidade da mulher é
que deve prever a “obstaculização” do discurso de ódio. Quem defende
levar adiante esta lei como forma de legítima defesa, defende o
discurso de ódio e o que o STF nos disse é que esse discurso não é
admissível.

 Soraya finalizou com uma consideração a respeito do feminicídio de
estado, em que vivemos durante a pandemia um genocídio praticado
por um agentes de estado que precisam responder pela morte das
mulheres negras, travestis, quilombolas, da juventude negra, e para
isso precisamos também colocar Bolsonaro no banco dos réus para
que ele responda por todos esses crimes e feminicídios de estado que
vem praticando em seu governo.
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ENCERRAMENTO

 Analba agradeceu a todas as participantes
presentes no Seminário, que foi na verdade
uma formação, tendo em vista a riqueza de
informações e dados compartilhados.
Finalizamos com o vídeo “El Violadorés Tú!”

SENTENÇA - Brasil é condenado pela Corte IDH em caso de
feminicídio ocorrido em 1998

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) condenou o
Brasil no caso do assassinato de Márcia Barbosa de Souza, ocorrido
em 1998. A decisão foi publicada no último dia 24 de novembro. É a
primeira vez que o Estado brasileiro é condenado internacionalmente
pelo crime de feminicídio. 

 



Também pela primeira vez, a Corte IDH proferiu uma decisão que trata
de forma categórica da questão de gênero. Na sentença, o Brasil foi
responsabilizado pela discriminação no acesso à Justiça, por não
investigar e julgar a partir da perspectiva de gênero, pela utilização de
estereótipos negativos em relação à vítima e pela aplicação indevida da
imunidade parlamentar.Márcia Barbosa de Souza foi morta por asfixia,
aos 20 anos, no dia 17 de junho de 1998. O acusado era o ex-deputado
estadual pela Paraíba Aércio Pereira de Lima. O caso só começou a ser
julgado quando Lima deixou de ser parlamentar, em 2003, e ele só foi
condenado em 2007. Apesar de ter sido sentenciado a 16 anos de
prisão por homicídio e ocultação de cadáver, ele não chegou a ser
preso e foi encontrado morto poucos meses depois, vítima de um
infarto. 
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Para a Corte IDH, a imagem de Márcia foi estereotipada
durante o julgamento, no intuito de descredibilizá-la e
impedir o andamento do caso. Assim, a Corte concluiu
que a investigação e o processo penal tiveram "um
caráter discriminatório por razão de gênero e não foram
conduzidos com uma perspectiva de gênero".

A Corte também entendeu que a imunidade parlamentar
vigente no país provocou um grave atraso no processo,
que resultou na violação dos direitos e das garantias
judiciais e dos princípios de igualdade e de não
discriminação em prejuízo do pai e da mãe da vítima.
A sentença determina que o Brasil crie um sistema de
coleta de dados sobre violência contra a mulher; ofereça
treinamento para as forças policiais e membros da
Justiça; promova conscientização sobre o impacto da
feminicídio, da violência contra a mulher e do uso da
figura da imunidade parlamentar; e o pagamento de
indenização por dano material e imaterial para a família de
Márcia, entre outros.
                          



 Segundo o CNJ, os avanços da Justiça brasileira na luta pelo combate
à violência contra a mulher devem nortear as discussões do Conselho
em relação ao cumprimento dessa sentença.
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Ilustração criada para o Dia
Internacional Pela Eliminação da
Violência Contra as Mulheres em
homenagem à Marcia Barbosa,
por Marta Moura
                          

A Rede Projetemos, no dia
25 de novembro, projetou
na Cidade de São Paulo e
Belo Horizonte.
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Clique para acessar o
vídeo "El violador és tu"!

Clique para acessar o
vídeo "Corpo Meu" 

Música da Campanha Nacional
do Levante  Feminista Contra o

Feminicídio 
 

Clique para acessar o
vídeo "Cancion sin miedo"

 

Clique para acessar o
vídeo de Mc Anaranda

https://youtu.be/bPZ7ad7up8M
https://youtu.be/bPZ7ad7up8M
https://youtu.be/_bKBiBcQLIo
https://youtu.be/D4eq_miShKs
https://youtu.be/e3On2NZxJF0

