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RESUMO: A violência contra as mulheres é uma grave violação de direitos humanos, que 

ocorre tanto na esfera pública quanto no ambiente doméstico, e que tem resultado, nas últimas 

décadas, na adoção de diversos instrumentos jurídicos globais e regionais acerca do tema. O 

presente estudo tem por objetivo analisar de que maneira a Convenção de Belém do Pará, do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e o Protocolo de Maputo, do Sistema Africano 

de Direitos Humanos e dos Povos, enfrentam a violência contra as mulheres como uma questão 

de direitos humanos, a partir de uma comparação entre as regulações e as responsabilidades 

atribuídas aos respectivos Estados-parte. A partir de uma revisão bibliográfica e da análise 

documental dos tratados, a pesquisa concluiu que, ainda que disponham sobre suas 

particularidades regionais, as responsabilidades delegadas aos Estados, tanto na Convenção de 

Belém do Pará quanto no Protocolo de Maputo, são formuladas de modo semelhante aos 

parâmetros globais de proteção, presentes no âmbito global da Convenção sobre a Eliminação 

de todas as formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) e de seu respectivo Comitê. 

PALAVRAS-CHAVE: direitos humanos, violência contra as mulheres, violência doméstica, 

CEDAW, Convenção de Belém do Pará, Protocolo de Maputo, responsabilidade estatal. 

 

ABSTRACT: Violence against women is a major human rights violation, which occurs both 

in the public and private sphere, and which has led, in the past few decades, to the adoption of 

several global and regional legal instruments around the theme. The present study aims to 

analyze how the Convention of Belém do Pará, of the Inter-American System of Human Rights, 

and the Maputo Protocol, of the African System of Human and Peoples' Rights, face violence 

against women as a matter of human rights, based on a comparison of the regulations and the 

responsibilities assigned to the respective States Parties. Based on a bibliographic review and 

documental analysis of the treaties, this research concluded that, although there are regional 

peculiarities, the responsibilities delegated to the States, both in the Belém do Pará Convention 

and in the of Maputo, are formulated similarly to global protection parameters, present in the 

global scope of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women (CEDAW) and its respective Committee. 

KEY WORDS: human rights, violence against women, domestic violence, CEDAW, Belém 

do Pará Convention, Maputo Protocol, state responsibility. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa “Violence Against Women Prevalence Estimates”, publicada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em conjunto com diversas agências da Organização das 

Nações Unidas (ONU),  define a violência contra as mulheres como uma grave violação de 

direitos humanos, bem como uma preocupação generalizada de saúde pública (2018, p. 10). A 

violência cometida por um marido ou parceiro íntimo é, globalmente, a forma mais disseminada 

de violência contra as mulheres.  De acordo com o estudo, 26% das mulheres do mundo acima 

de 15 anos já sofreram, ao menos uma vez na vida, violência física ou sexual por parte de algum 

parceiro (OMS, 2018, p. 14). 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada em 2015 pelos Estados-

membros das Nações Unidas, tem como meta 5.2 “Eliminar todas as formas de violência contra 

todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração 

sexual e de outros tipos”, reafirmando a importância desta questão e de um engajamento para 

solucioná-la. No entanto, apesar de seu atual reconhecimento como um problema de proporções 

globais, passaram-se décadas de mobilização internacional até que a violência contra as 

mulheres fosse reconhecida como uma violação de direitos humanos, e ela continua sendo uma 

realidade.  

A construção tradicional dos direitos humanos, até a segunda metade do século XX, 

detinha seu foco nas violações cometidas pelos Estados, sem adentrar nos acontecimentos da 

esfera privada e sem proteger as mulheres de agressores domésticos. A Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) em 1979, “é o primeiro tratado internacional 

que dispõe amplamente sobre os direitos humanos da mulher. São duas as frentes propostas: 

promover os direitos da mulher na busca da igualdade de gênero e reprimir quaisquer 

discriminações contra a mulher nos Estados-parte” (PIMENTEL, 2006). No entanto, a 

Convenção não trata explicitamente da violência contra as mulheres, que foi pautada por órgãos 

e documentos internacionais apenas na década de 1990. A Recomendação Geral nº 19 “Violence 

against women”, adotada em 1993 pelo Comitê CEDAW1, foi um importante documento 

internacional na abordagem deste tema como uma questão de direitos humanos, ainda que não 

disponha de força vinculante. 

Em 1994, na esfera do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, foi 

 
1Órgão responsável por monitorar o cumprimento da Convenção CEDAW, a partir da análise de relatórios 

submetidos pelos Estados-Partes e do levantamento de sugestões. 
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adotada a “Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a 

Mulher”, também nomeada “Convenção de Belém do Pará”. Na década seguinte, em 2003, é 

adotado pela União Africana o “Protocolo da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 

sobre os Direitos das Mulheres na África”, mais conhecido como “Protocolo de Maputo”. 

Ambos os tratados tratam da questão da violência contra as mulheres, nos âmbitos público e 

privado, além de estabelecerem, a nível regional, compromissos vinculantes aos respectivos 

Estados signatários. 

 Considerando que há poucas décadas a violência contra a mulher passou a ser 

considerada uma violação de direitos humanos, reconhecida por sistemas regionais de proteção 

e pelo Comitê CEDAW, este estudo analisa de que maneira a Convenção de Belém do Pará, do 

Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e o Protocolo de Maputo, do Sistema Africano 

de Direitos Humanos e dos Povos, enfrentam a violência contra as mulheres como uma questão 

de direitos humanos, a partir de uma comparação entre as regulações e as responsabilidades 

atribuídas aos respectivos Estados-parte. 

Assim, os objetivos específicos são: (1) compreender de que modo a violência 

doméstica contra as mulheres foi concebida como uma violação de direitos humanos no direito 

internacional; (2) analisar, a partir da Convenção e do Comitê CEDAW, a inserção do direito 

das mulheres no âmbito da ONU, no que diz respeito ao enfrentamento à violência contra as 

mulheres; (3) identificar o contexto de elaboração, os direitos protegidos e as responsabilidades 

dos Estados definidas na Convenção de Belém do Pará para o enfrentamento da violência contra 

as mulheres; (4) identificar, do mesmo modo, o contexto de elaboração, os direitos protegidos 

e as responsabilidades dos Estados definidas no Protocolo de Maputo para o enfrentamento da 

violência contra as mulheres; (5) na conclusão, comparar as responsabilidades delegadas ao 

Estado e os demais elementos identificados em ambos os tratados, visando averiguar se os dois 

sistemas regionais enfrentam a questão de forma semelhante, com base em um denominador 

comum estabelecido pelas normas da Convenção e do Comitê CEDAW. 

A hipótese central deste trabalho é a de que, apesar das especificidades das realidades 

regionais estarem presentes tanto na Convenção de Belém do Pará quanto no Protocolo de 

Maputo, as definições de violência, os direitos protegidos e as responsabilidades delegadas aos 

Estados são formuladas de modo semelhante. Isso poderia ser observado por meio de uma 

influência dos parâmetros globais, no âmbito da ONU, sobre os parâmetros regionais dos 

respectivos tratados. Portanto, os aspectos do enfrentamento do tema na esfera global e das 

recomendações do Comitê CEDAW seriam um ponto em comum no processo de formulação e 
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na proteção dos direitos humanos das mulheres entre os dois tratados regionais, no que tange 

ao combate à violência contra as mulheres nas esferas pública e privada. 

O tema deste estudo, inserido na área do direito internacional dos direitos humanos, 

apresenta uma crescente relevância para as Relações Internacionais. Diante da proliferação de 

documentos internacionais sobre o assunto, há uma expressiva demanda internacional para o 

reconhecimento das obrigações do Estado em relação aos direitos humanos em geral, e aos 

direitos das mulheres em particular. 

Diante disso, analisar como o tema é tratado no sistema interamericano e africano é 

relevante para refletir sobre a construção dos parâmetros de direitos humanos na esfera global 

e nas esferas regionais, bem como o que se considera possível adaptar considerando as 

realidades e culturas regionais. É também interessante para se compreender melhor a forma 

como a violência contra as mulheres é enfrentada no direito internacional dos direitos humanos, 

e quais são as obrigações estabelecidas para os Estados para o seu enfrentamento. 

Vale acrescentar que existe uma carência de produção científica no Brasil sobre o 

Protocolo de Maputo e os direitos humanos das mulheres da África, com uma quase totalidade 

dos textos produzidos em língua estrangeira. Desse modo, o presente trabalho também pode 

contribuir com a redução da barreira do idioma, ampliando a acessibilidade aos pesquisadores 

e analisando estudos e produções acadêmicas de diferentes esferas regionais. 

Por fim, a violência contra as mulheres, especialmente a violência doméstica, possui um 

impacto nocivo e incessante em todas as regiões do planeta. O relatório “Measuring The 

Shadow Pandemic: Violence Against Women During Covid 19”, publicado pela ONU Mulheres 

em 2021 constatou que, desde o início da pandemia da Covid-19, houve um aumento 

significativo dos índices de violência doméstica, incluindo conflitos e abusos, físicos e/ou 

verbais, cometidos por um parceiro. Dada a atual gravidade do problema, entender a construção 

das responsabilidades do Estado em aparatos regionais de direitos humanos pode favorecer 

possíveis estudos sobre as persistentes falhas no enfrentamento da violência e sobre as soluções 

a serem discutidas. 

Em essência, esta é uma pesquisa de revisão bibliográfica e análise documental, com 

processo metodológico de natureza descritiva. A partir de uma abordagem qualitativa e 

hipotético-dedutiva, busca-se explorar a bibliografia produzida sobre a Convenção de Belém 

do Pará e o Protocolo de Maputo e, diante disso, comparar as regulações das duas regiões, no 

que se refere ao combate à violência contra as mulheres. São utilizados artigos científicos e 

livros que abordam a construção da violência contra as mulheres como uma questão de direitos 

humanos, bem como o envolvimento do Comitê CEDAW e, especialmente,  dos respectivos 
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tratados regionais nesta temática. Também serão consultadas fontes primárias, especialmente 

os referidos tratados regionais, além de documentos internacionais de direitos humanos 

relevantes neste contexto. 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos e uma seção de conclusão. O primeiro 

capítulo apresenta de que modo a violência doméstica contra as mulheres passou a ser 

concebida como uma violação de direitos humanos, a partir do processo de especificação do 

sujeito de direitos humanos, bem como da definição das responsabilidades estatais 

considerando que se trata de violência não necessariamente praticada por agentes de Estado.  O 

segundo capítulo irá analisar, a partir da mobilização de organizações de mulheres, o processo 

de construção da Convenção CEDAW e a inserção do direito das mulheres no âmbito da ONU, 

com foco especial no enfrentamento à violência. No terceiro e quarto capítulos, serão 

identificadas, respectivamente, os direitos e responsabilidades reivindicadas na Convenção de 

Belém do Pará e no Protocolo de Maputo para o enfrentamento da violência contra as mulheres. 

Por fim, na conclusão, serão comparadas e discutidas as principais características identificadas 

em ambos os tratados, em relação à pergunta de pesquisa apresentada. 

 

1. A mulher como sujeito de direitos humanos e a violência doméstica como violação de 

direitos humanos 

 

De acordo com Flávia Piovesan (2012), a violência contra as mulheres está entre as 

questões centrais que, nas últimas três décadas, ganharam maior atenção do movimento 

internacional de proteção dos direitos humanos das mulheres. As agressões cometidas por um 

parceiro íntimo, dentro de seus lares, tinham ficado inviabilizadas por muito tempo, sem que 

sua prevenção e punição fossem incorporadas aos documentos de direito internacional dos 

direitos humanos e às responsabilidades dos Estados. 

Este capítulo irá abordar de que modo a violência doméstica contra as mulheres passou 

a ser concebida como uma violação de direitos humanos, a partir de duas questões teóricas: o 

processo de especificação do sujeito de direitos humanos e a definição das responsabilidades 

estatais frente à violência cometida por parceiros íntimos. Como referencial teórico, serão 

utilizados os trabalhos de Norberto Bobbio (2004), sobre o processo de universalização e 

especificação do sujeito de direitos humanos; de Maíra Zapater (2016), sobre a constituição da 

mulher como sujeito de direitos humanos; de Christine Chinkin (1999), sobre a 

responsabilidade estatal na dicotomia público-privado; e de Ronagh McQuigg (2011), sobre o 

enquadramento da violência contra a mulher no Direito Internacional dos Direitos Humanos. 
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, é aclamada como um marco histórico dos direitos 

humanos da era moderna. Em “A Era dos Direitos”, Bobbio (2004) afirma que os direitos 

humanos são historicamente construídos, e explica como a Declaração trouxe universalidade e 

fundamento aos direitos da pessoa humana. 

 Em uma análise histórica sobre os direitos humanos, Bobbio (2004) identifica as 

declarações de direitos dos Estados Unidos (1776) e da França (1789) como o início da 

construção da proteção dos direitos humanos. Entretanto, em seguida, esses direitos passaram 

a ser protegidos internamente, nos ordenamentos jurídicos de alguns Estados, destinados 

exclusivamente aos seus respectivos cidadãos. Os indivíduos que não são nacionais de nenhum 

estado ficam sem proteção, e os demais cidadãos não têm a quem recorrer se o seu próprio 

Estado se torna violador de direitos. Por sua vez, a Declaração de 1948 estende seus direitos a 

todos os indivíduos, sem distinção de nacionalidade, ultrapassando as fronteiras dos Estados e 

inaugurando uma proteção universal de todo e qualquer ser humano, inclusive contra as 

violações dos próprios Estados. Além disso, uma vez aprovada por 48 Estados na Assembleia 

Geral da ONU, a declaração é resultado de um consenso inédito em torno de valores e princípios 

da conduta humana (BOBBIO, 2004). Portanto, uma vez aceitos e explicitamente declarados 

pela comunidade da época, a declaração traz fundamento e legitimidade aos direitos humanos, 

agora universais e positivos. 

 Em complemento a Bobbio, Piovesan (2022) também reconhece a natureza dos direitos 

humanos como resultado de uma construção histórica. Como um primeiro marco da 

internacionalização destes direitos, destacam-se o direito humanitário, a Liga das Nações e a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), sendo estes adventos que registram “o fim de 

uma época em que o Direito Internacional era, salvo raras exceções, confinado a regular 

relações entre Estados, no âmbito estritamente governamental” (PIOVESAN, 2022, p. 69). 

Deste modo, a proteção dos direitos passa a ser de interesse internacional e o Estado deixa de 

ser o único sujeito de Direito Internacional, na medida em que o indivíduo também passa a ser 

considerado, para além de apenas objeto, um sujeito de Direito Internacional. Neste momento, 

há também uma limitação na soberania estatal, que vê-se sujeita a compromissos, obrigações e 

intervenções provenientes do âmbito internacional, em favor da proteção dos direitos humanos. 

 Quanto à Declaração Universal, Piovesan (2022) a identifica como a verdadeira 

consolidação do Direito Internacional dos Direitos Humanos, a partir das atrocidades 

vivenciadas na Segunda Guerra Mundial. Diante das violações cometidas pelo Estado durante 

o nazismo, o pós-guerra situa-se como um período de reconstrução dos direitos humanos. A 
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Declaração Universal também delimita as ideias de “direitos humanos e liberdades 

fundamentais”, às quais a Carta das Nações Unidas (1945) faz referência. No âmbito da ONU, 

a temática dos direitos humanos é um dos três pilares estruturais, juntamente com o tema da 

segurança e da cooperação internacional.  Em síntese, 

 

A necessidade de uma ação internacional mais eficaz para a proteção dos direitos 

humanos impulsionou o processo de internacionalização desses direitos, culminando 

na criação da sistemática normativa de proteção internacional, que faz possível a 

responsabilização do Estado no domínio internacional quando as instituições 

nacionais se mostram falhas ou omissas na tarefa de proteger os direitos humanos 

(PIOVESAN, 2022, p. 69). 

 

Uma vez os homens reconhecidos como sujeitos do Direito Internacional e titulares de 

direitos humanos, Bobbio (2004) fala sobre o processo de multiplicação dos direitos do homem. 

Assim como a universalização, a multiplicação resulta do desenvolvimento da teoria e da 

prática dos direitos do homem, após o final da Segunda Guerra. Este fenômeno ocorre de três 

maneiras: pelo aumento e diversificação dos direitos protegidos que, para além dos direitos de 

liberdade, passam a integrar os direitos políticos e sociais; pela extensão da titularidade de 

direitos a novos sujeitos, como a família, as minorias étnicas e, posteriormente, até mesmo os 

animais; e, por fim, pelo processo de especificação do sujeito de direitos, que deixa de lado a 

concepção genérica e abstrata do homem e migra em direção à sua “especificidade ou na 

concreticidade de suas diversas maneiras de ser em sociedade, como criança, velho, doente, etc. 

Em substância: mais bens, mais sujeitos, mais status do indivíduo” (BOBBIO, 2004, p. 33). 

O processo de especificação implica no entendimento de que os direitos do homem não 

são uma categoria homogênea. Junto aos novos personagens que surgem para além do homem 

genérico, surgem também diferenças frente às múltiplas vivências e condições sociais de cada 

indivíduo, que podem variar de acordo com sexo, cor, idade, língua, religião, entre outros. 

Diante disso, ainda que seja um marco histórico importante, Bobbio destaca que “a Declaração 

Universal é apenas o início de um longo processo, cuja realização final ainda não somos capazes 

de ver” (2004, p. 18). Uma vez que a declaração reflete a consciência histórica da época em que 

foi criada, o conteúdo da declaração, bem como o processo de especificação de direitos, deve 

inspirar e desdobrar-se na proteção de novos direitos, que são mutáveis de acordo com os novos 

carecimentos e demandas que se manifestam ao longo das novas gerações. 

Em sua tese, Maíra Zapater (2016) direciona sua atenção à constituição da mulher como 

sujeito de direitos no Direito Internacional dos Direitos Humanos, a partir de uma análise 

histórica da figura da mulher e das assimetrias construídas frente à figura masculina. 
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Zapater (2016) afirma que certos lugares de poder, como a ciência, a política e a religião, 

impactaram diretamente na formação da mulher como sujeitos de direito. A partir da 

representação das figuras cristãs, por exemplo, as mulheres foram construídas como 

personagens, coadjuvantes das figuras masculinas. A narrativa da mulher, como a de Eva e 

Maria, torna-se relevante apenas quando presente no protagonismo masculino, como o de Adão 

e Cristo, e perdem o sentido quando observadas por si só. Para a autora, 

 

Essa oposição de arquétipos femininos a partir da mitologia cristã não é inédita, mas 

na abordagem proposta nesta tese é imprescindível retomá-la em razão do impacto 

dessa forma de representação na mentalidade europeia, exatamente onde se 

desenvolvem os conceitos de pessoa e de sujeito de Direito, e podem contribuir para 

explicar como esse processo se deu de formas tão distintas para homens e para 

mulheres (ZAPATER, 2016, p. 25). 

  

No século XVIII, momento em que os órgãos femininos passam a ser nomeados no 

processo de “invenção do sexo”, a ciência médica também teria impactado a mentalidade da 

época sobre a figura da mulher. Até então, as mulheres eram vistas como um “modelo 

imperfeito do homem”, e prevalecia a ideia de um sexo único, o masculino, como paradigma 

de perfeição. Com esta mudança de chave, as características biológicas das mulheres, em 

particular as relacionadas à reprodução, passam a justificar seu lugar de inferioridade nas 

estruturas sociais. Ou seja, sua condição social seria fundamentada em explicações naturalistas, 

reforçando sua predisposição às funções domésticas (LAQUEUR, 2001, APUD ZAPATER, 

2016). 

Diante disso, no momento da formulação de certos direitos, as mulheres e outros grupos 

foram deixados de lado da proteção de direitos, uma vez que o status de sujeito era condicionado 

apenas àqueles considerados aptos ao raciocínio lógico e à participação política. Portanto, desde 

esse período, haveria uma exclusão e seletividade no discurso dos direitos humanos. Seguindo 

adiante no curso da história, observa-se que a mulher conquista seu status de sujeito em 

declarações de direitos específicas à sua pessoa, documentos esses que representam o processo 

de especificação descrito por Bobbio.  

Zapater (2016) atenta ao fato de haver uma constante volatilidade nos conceitos de ser 

humano, que passa por diversas transformações de acordo com o contexto social em que se 

insere. Em relação à CEDAW, a autora traz um pensamento crítico frente ao sujeito de direito 

nela representado, que remete ao estereótipo de “mulher convencional” (esposa, mãe, etc). 

Além disso, no período em que se insere, a defesa desses direitos não era vista como um fim 

em si mesmo, mas como um meio para atingir o progresso econômico e a cooperação 
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internacional. Portanto, assim como Bobbio afirma que a especificação do sujeito de direitos 

humanos no pós-guerra é o início de um longo processo, Zapater (2016) afirma que o conceito 

de mulher não deve permanecer fechado, mas sim se abrir para as mais variadas formas de ser 

mulher. 

O primeiro aspecto analisado acima, que influencia diretamente na construção dos 

direitos das mulheres, é o processo de especificação do sujeito de direitos humanos. Uma 

segunda discussão de grande relevância aos direitos humanos das mulheres, especialmente no 

tema da violência doméstica, é a responsabilidade estatal diante de violações cometidas na 

esfera privada, que será explorada a seguir. 

Em uma análise sobre a eficácia do Direito Internacional dos Direitos Humanos, 

McQuigg (2011) afirma que, por muitos anos, a violência doméstica contra as mulheres foi 

deixada de lado, sem adentrar no âmbito da interpretação tradicional dos direitos humanos. 

Remontando às raízes que caracterizam essa interpretação tradicional, a autora identifica dois 

fatores: o modo como se deu a formulação dos direitos humanos e o desenvolvimento da 

dicotomia público-privado. 

Sobre o primeiro fator, a autora afirma que a formulação tradicional dos direitos 

humanos se deu a partir de uma concepção liberal do papel do Estado. Nessa concepção, são 

exaltadas as liberdades e a autonomia dos indivíduos, em um momento histórico que sucede-se 

aos abusos de poder cometidos pelo Estado absolutista. Diante dessa configuração, emerge o 

princípio da não-intervenção do Estado em assuntos da esfera privada, e seu papel fica restrito 

a apenas abster-se das violações e a preservar as liberdades individuais de seus cidadãos. Como 

consequência histórica, os princípios liberais e de mínima intervenção estatal levou à uma 

limitação das situações em que os direitos humanos poderiam intervir, como é o caso da 

violência doméstica (MCQUIGG, 2011). 

Isso nos leva ao segundo fator, que é o desenvolvimento da dicotomia público-privado 

no Direito Internacional. Nesta dicotomia, o público é associado à esfera de atuação do Estado, 

e o privado seria resguardado ao domínio do indivíduo e seu direito à liberdade e privacidade. 

Nos termos da autora, “rights were developed in such a manner as to create a public/private 

dichotomy whereby human rights norms were upheld in the public sphere where the state is 

involved, but were not applied in the private sphere” (MCQUIGG, 2011, p. 4). Ademais, a 

esfera privada é submetida ao poder do homem e da família, que foi tradicionalmente associada 

à segurança e à proteção. Porém, considerando a realidade das mulheres, o ambiente familiar é 

um fator de risco em casos de violência doméstica, o que implica na exclusão das mulheres 

diante do escopo de proteção do Estado. 
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Assim como McQuigg, Chinkin (1999) também se debruça sobre a questão da 

dicotomia público-privado e sua relação com a responsabilidade estatal. Para a autora, o 

conceito de responsabilidade estatal é delimitado, por um lado, pelas ações e omissões que lhe 

podem ser atribuídas e, por outro, por aquelas que não lhe podem ser atribuídas, como é o caso 

das ações cometidas por atores não-estatais. Os direitos humanos, por sua vez, também seriam 

delimitados por esta dicotomia, regulando apenas as relações entre Estado e o indivíduo, tendo 

como base as ações de oficiais públicos e excluindo os abusos de atores privados (CHINKIN, 

1999, p. 389). Este enfoque nos acontecimentos que se dão na esfera pública converge com o 

início da construção do Direto Internacional dos Direitos Humanos, após as atrocidades 

cometidas pelo próprio Estado durante o holocausto. Em outros termos, 

 

No período pós-Segunda Guerra Mundial, o enfoque permaneceu no âmbito público, 

dando-se vazão à proteção dos indivíduos perante os seus Estados, contra violações 

perpetradas pelo Estado, ficando as questões relativas à esfera privada e que afetam 

sobretudo mulheres, literalmente invisibilizadas, em um processo de verdadeira 

cegueira normativa. (GONÇALVES, 2013, p. 92) 

 

Diante do panorama apresentado, compreende-se o modo como a violência doméstica 

contra as mulheres, situadas no ambiente privado e cometida por indivíduos não-estatais, ficou 

isolada do escopo de proteção dos direitos humanos. Entretanto, como defende Bobbio, os 

direitos humanos não são uma categoria imutável, à medida em que refletem as demandas e a 

conjuntura da época em que se insere. Com as conquistas do movimento feminista, que a partir 

da década de 1960, pauta a crítica à distinção público-privado e a inserção deste tema na agenda 

dos órgãos internacionais de direitos humanos, nota-se que o cenário atual não é o mesmo de 

antigamente, diante de uma ampliação da alçada de proteção desses direitos. Para McQuigg, 

 

It should be noted that human rights law has developed in such a manner as to create 

a range of ways in which it may now enter into the private sphere. [...] a concept of 

state responsibility has been developed, under which positive obligations can be 

placed directly on the state to ensure that human rights standards are upheld in 

situations involving only private individuals (2011, p. 7). 
 

Em paralelo, Chinkin (1999) explica como o conceito de “due diligence”, ou devida 

diligência, concebeu-se de forma a atravessar a dicotomia público-privado, à qual se submete a 

responsabilidade estatal. Sob a ótica da devida diligência, o Estado deve tomar ações positivas 

para proteger e promover os direitos humanos em seu território, bem como investigar abusos 

cometidos por atores não-estatais. Sendo assim, caso comprovada a falha do Estado em cumprir 

com seu dever de proteger a população e de garantir os direitos atestados em sua constituição, 
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o mesmo pode ser responsabilizado pela violência cometida por atores privados, como é o caso 

da violência doméstica. Nos dizeres de Chinkin, 

 

The standard of due diligence (itself contextually variable) has thus been coupled with 

state omission to penetrate the private sphere of non-responsibility under 

international law. This reasoning has been deliberately targeted by feminist critics of 

the traditional exclusion of abuses by private actors and incorporated into the 

articulation of normative standards with respect to state responsibility for private acts 

of violence against women (1999, p. 394). 

 

Este primeiro capítulo expôs, por meio de um resgate teórico, como a construção da 

violência doméstica contra as mulheres se concebe como uma violação de direitos humanos, 

sob a perspectiva da mulher como sujeito de direito e da responsabilidade estatal na dicotomia 

público/privada. Em seguida, será analisada a inserção dos direitos das mulheres e da questão 

da violência contra as mulheres no âmbito da ONU, a partir da atuação do movimento das 

mulheres na esfera transnacional e da instituição da CEDAW. Será também apresentada a 

atuação do Comitê CEDAW na matéria.  

 

2. A Violência Contra as Mulheres na Esfera Global: ativismo transnacional, CEDAW e 

atuação de seu Comitê 

 

Conforme visto no capítulo acima, a partir da Declaração Universal de 1948, passa a ser 

construído o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH). Além disso, no 

desenvolvimento do DIDH observa-se  o processo de especificação dos direitos humanos, que 

considera particularidades de grupos sociais, deixando-se de se ter como titular dos direitos 

humanos apenas um indivíduo genérico e abstrato. Piovesan localiza, junto ao direito à 

igualdade, o surgimento do direito à diferença entre os seres humanos e sua importância para o 

movimento feminista: 

 

Se,  para  a  concepção  formal  de  igualdade,  esta  é  tomada  como pressuposto, 

como um dado e um ponto de partida abstrato, para a concepção material de igualdade, 

esta é tomada como um resultado ao qual se pretende chegar, tendo como ponto de 

partida a visibilidade às diferenças. O reconhecimento de identidades e o direito à  

diferença  é que conduzirão a uma plataforma emancipatória e igualitária. A 

emergência conceitual do direito à diferença e do reconhecimento de identidades é 

capaz de refletir a crescente voz do movimento feminista, sobretudo de sua vertente 

crítica e multiculturalista (2012, p.74-75). 

 

No contexto do pós-guerra, Silvia Pimentel (2006) identifica a Comissão de Status da 

Mulher como um importante órgão que tomou iniciativas para construir normas jurídicas 
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específicas às mulheres. Este órgão foi criado em 1946, dentro da ONU, e teve como base 

norteadora os princípios constantes da Carta da ONU, especialmente a igualdade de direitos e 

liberdades entre homens e mulheres. Na sequência, entre 1949 e 1962, resultaram a Convenção 

dos Direitos Políticos das Mulheres (1952), a Convenção sobre a Nacionalidade de Mulheres 

Casadas (1957) e a Convenção Sobre o Casamento por Consenso, Idade Mínima para 

Casamento e Registro de Casamentos (1962). 

A Conferência Mundial do Ano Internacional da Mulher, promovida pela ONU em 

1975, bem como a Década das Nações Unidas para a Mulher no período de 1976 a 1985, 

declarada pela Assembléia Geral da ONU, foram eventos importantes para impulsionar a 

criação de uma convenção, por parte da Comissão do Status da Mulher, que se voltasse à 

eliminação da discriminação contra a mulher (PIMENTEL, 2006). Assim, em 1979, é adotada 

pela Assembleia Geral2 a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher, entrando em vigor em 3 de setembro de 1981. De acordo com Pimentel, 

 

A Convenção da Mulher deve ser tomada como parâmetro mínimo das ações estatais 

na promoção dos direitos humanos das mulheres e na repressão às suas violações, 

tanto no âmbito público como no privado. A CEDAW é a grande Carta Magna dos 

direitos das mulheres e simboliza o resultado de inúmeros avanços principiológicos, 

normativos e políticos construídos nas últimas décadas, em um grande esforço global 

de edificação de uma ordem internacional de respeito à dignidade de todo e qualquer 

ser humano. (...) A Convenção vai além das garantias de igualdade e idêntica proteção, 

viabilizada por instrumentos legais vigentes, estipulando medidas para o alcance da 

igualdade entre homens e mulheres, independentemente de seu estado civil, em todos 

os aspectos da vida política, econômica, social e cultural (2006, p. 15). 

 

Para supervisionar a aplicação dos princípios da Convenção e o cumprimento efetivo 

dos direitos das mulheres pelos respectivos Estados-partes, a CEDAW dispõe de um comitê 

próprio, o Comitê da ONU sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher (Comitê CEDAW). Este órgão é composto por 23 especialistas independentes, de 

diversas regiões do planeta, que não atuam como representantes de seus Estados. “Committee 

members have had diverse backgrounds, from fields like sociology, medicine, international 

relations, education, political science, law and government. With only three exceptions, all 

Committee members have been women” (ALSTON e GOODMAN, 2013, p. 186). 

  O monitoramento da Convenção se dá por meio de alguns mecanismos: com a análise 

de relatórios periódicos, enviados pelos Estados-parte, sobre as medidas adotadas para o 

cumprimeito da Convenção; com a elaboração de sugestões aos órgãos da ONU e de 

recomendações gerais aos Estados, com o intuito de interpretar os direitos e princípios previstos 

 
2  Resolução n. 34/180. 
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na CEDAW; e com a tarefa de “examinar comunicações apresentadas por indivíduos ou grupo 

de indivíduos que alegam ser vítimas de violação dos direitos dispostos na Convenção”3. 

A construção internacional de um sistema de proteção às mulheres, como destaca 

Piovesan (2012), reflete as demandas feministas que foram levantadas na época. O movimento 

feminista traça consigo uma trajetória plural, e diversas de suas reivindicações foram 

incorporadas por documentos internacionais de direitos humanos. Keck e Sikkink (1998) 

descrevem como as redes de ativismo transnacional foram importantes para inserir as 

reivindicações feministas sobre a violência doméstica no âmbito global, na CEDAW e, 

futuramente, em documentos internacionais que dispõem sobre a violência contra as mulheres 

como uma violação de direitos humanos. 

Keck e Sikkink (1998) retratam as redes de ativismo transnacional (transnational 

advocacy networks, em inglês) como formas de atuação organizada por diferentes atores, que 

proporcionam canais alternativos de comunicação para os indivíduos, capazes de amplificar e 

levar à arena internacional as vozes que são marginalizadas na esfera nacional. As redes são 

baseadas na troca, na produção e no uso estratégico das informações, que são compartilhadas 

entre diversos grupos e possuem o poder de redefinir debates domésticos e internacionais, 

trazendo novas ideias e identidades a estes espaços. São compostas por ativistas motivados por 

suas ideias e unidos por valores e objetivos em comum. Ao expandir e construir novos canais 

de comunicação entre representantes da sociedade civil, Estados e organizações internacionais, 

essas redes transnacionais são capazes de transformar as práticas de soberania nacional e seu 

controle sobre seus cidadãos, os quais podem recorrer à defesa de seus direitos na esfera 

supranacional. Portanto, em suma, as redes de ativismo transnacional compartilham as 

seguintes características: “the centrality of values or principled ideas, the belief that individuals 

can make a difference, the creative use of information, and the employment by nongovernmental 

actors of sophisticated political strategies in targeting their campaigns” (KECK e SIKKINK, 

1998, p. 10-11). 

Tratando-se especificamente dos direitos das mulheres, as autoras examinam o 

desenvolvimento da campanha internacional sobre a questão da violência contra a mulher. Elas 

afirmam que este tema chegou de forma tardia ao movimento internacional das mulheres e, 

ainda que a CEDAW seja o principal marco normativo desses direitos, direcionada às questões 

 
3 Disponível em <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-

mulheres/arquivo/assuntos/acoes-internacionais/Articulacao/articulacao-internacional/cedaw-proposta-para-o-

site.pdf/view>. Acesso em 04/07/2022. 

 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/assuntos/acoes-internacionais/Articulacao/articulacao-internacional/cedaw-proposta-para-o-site.pdf/view
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/assuntos/acoes-internacionais/Articulacao/articulacao-internacional/cedaw-proposta-para-o-site.pdf/view
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/assuntos/acoes-internacionais/Articulacao/articulacao-internacional/cedaw-proposta-para-o-site.pdf/view
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de discriminação e igualdade, ela não aborda explicitamente a questão da violência contra as 

mulheres. A violência contra as mulheres se tornar pauta dos órgãos internacionais de direitos 

humanos é resultado da luta do movimento feminista, a partir formação de uma rede de ativismo 

transnacional, dividida em dois momentos: primeiro, por meio de uma convergência dos grupos 

de mulheres em torno da questão da violência de gênero; depois, na inserção deste tema na 

agenda internacional (KECK e SIKKINK, 1998). 

Um passo de suma importância para a construção desta rede foi a identificação e 

nomeação do problema. Ainda que a violência contra as mulheres se manifeste de diversas 

formas, a depender da região e das práticas culturais na qual se insere, este é um problema que 

atinge as mulheres em todo o mundo, e que possui um elemento em comum na maior parte dos 

casos: o risco à integridade corporal. Keck e Sikkink (1998) afirmam que as redes de ativismo 

transnacional não são formações homogêneas, mas sim um espaço de troca de experiências 

entre mulheres. Nesse contexto, casos que ameaçam a integridade física do ser humano chama 

mais atenção, possuindo maiores chances de serem bem-sucedidos na esfera internacional. 

Diante da gravidade do problema em torno da integridade corporal, a atuação dessa rede de 

ativismo transnacional tomou grandes proporções e teve um desdobramento mais rápido do que 

o relativo às prévias demandas feministas por igualdade e desenvolvimento. Nas palavras das 

autoras, “in twenty years the issue had moved from no international attention to a high level of 

awareness” (KECK e SIKKINK, 1998, p. 207-208). 

Em termos práticos, as discussões sobre o problema da violência contra as mulheres, 

dentre elas a violência doméstica, emergem localmente, à medida em que as mulheres de suas 

respectivas comunidades se organizam para oferecer serviços de amparo à vítimas de estupro e 

de abuso doméstico. Estas raízes do movimento remontam principalmente às iniciativas 

empregadas pelos países em desenvolvimento, como na Ásia e na América Latina (KECK e 

SIKKINK, 1998). 

Para a construção da rede em si, que ocorreu a partir da reunião de grupos de mulheres 

e demandas de diferentes lugares, as conferências sediadas pela ONU desempenharam um papel 

primordial, servindo de arena para a interação das diversas informações e experiências dos 

atores presentes (KECK e SIKKINK, 1998). Em 1980, a conferência da ONU em Copenhague 

une as mulheres do norte às mulheres do sul que, ainda que trazem consigo diferentes vivências, 

se identificam em torno do tema da violência. Conforme mencionado anteriormente, para além 

das diferenças presentes entre estes grupos, a troca de experiências e informações é o que 

fortalece as redes de ativismo transnacional. 

Além das conferências da ONU, destaca-se o papel das Organizações Não-
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Governamentais (ONGs) que, por meio de fóruns paralelos, reuniram milhares de mulheres de 

todo o globo em torno deste tema, o que gerou diversas novas redes regionais. Neste sentido, o 

que se observa é uma rede dispersa de grupos que cria consciência sobre o problema em questão, 

e começa a unir esforços de mulheres de todo o planeta em direção a um alvo comum (KECK 

e SIKKINK, 1998). 

Diante disso, é a partir do final da década da mulher, com a Conferência de Nairóbi 

(1985), que o tema da violência contra as mulheres entra para a agenda da ONU. Como 

descrevem as autoras, 

 

Partly as a result of these pressures from women's networks, the late 1980s and early 

1990s saw the beginning of normative development on the issue of violence against 

women in the UN and in the inter-American system. (...) Even though rights issues 

were firmly embedded in the UN system, the human rights bodies and treaties paid 

little attention specifically to women's rights. Furthermore, the public-private divide 

within human rights discourse posed a significant problem for women's organizations 

that hoped to claim that domestic violence, dowry death, and female genital 

mutilation, though all carried out in the household, were nevertheless violations of 

women's rights for which states could and should be held responsible.  (KECK & 

SIKKINK, 1998, p. 195-196). 

 

As autoras citam dois elementos importantes nesse processo de inserção da violência 

doméstica na agenda da ONU, que foram apresentados no primeiro capítulo deste trabalho: a 

especificidade dos direitos das mulheres e o problema da distinção das esferas público-privado. 

Para Alston e Goodman (2013), a divisão entre o que é público e o que é privado se torna um 

tema especialmente proeminente em relação aos direitos das mulheres, considerando que as 

mulheres estão muito mais sujeitas à violências cometidas por seus parceiros ou conhecidos. 

Assim como ressaltado pelas demais bibliografias, os autores reiteram que, em termos clássicos, 

“human rights obligations are assumed by, or imposed upon, the state”, e os tratados de direitos 

humanos não previam deveres de proteção, contra ataques físicos, à atores não-estatais 

(ALSTON e GOODMAN, 2013, p. 191). 

Para superar as barreiras impostas pela dicotomia público-privado e enfrentar a 

violência doméstica contra as mulheres, o movimento feminista utiliza o conceito de “due 

diligence” como argumento para criticar a omissão do Estado diante de casos generalizados de 

violência, e cobrar por responsabilização com relação aos abusos sofridos pelas mulheres na 

esfera privada (CHINKIN, 1999). O caso Velásquez Rodriguez vs. Honduras é tido como uma 

referência nesta temática dicotômica, “because of its clarification of a state’s duties with respect 

to violence committed by non-state actors” (ALSTON e GOODMAN, 2013, p. 193). 

Em 1988, o Estado de Honduras foi condenado, pela Corte Interamericana de Direitos 
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Humanos (CORTE IDH), pela detenção e desaparecimento do estudante Ángel Manfredo 

Velásquez Rodríguez, conduzido por agentes que agiram sob cobertura das autoridades 

públicas. Ainda que estas ações fossem diretamente cometidas por atores não-estatais, a Corte 

afirma que o Estado tem o dever de respeitar e garantir os direitos reconhecidos na Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos: 

 

172. É então claro que, em princípio, é imputável ao Estado toda violação aos direitos 

reconhecidos pela Convenção realizada por um ato do poder público ou de pessoas 

que atuam se beneficiando dos poderes que ostentam por seu caráter oficial. Não 

obstante, não se esgotam ali as situações nas quais um Estado está obrigado a prevenir, 

investigar e punir as violações aos direitos humanos, nem as hipóteses em que sua 

responsabilidade pode ver-se comprometida por efeito de uma lesão a esses direitos. 

Com efeito, um fato ilícito violatório dos direitos humanos que inicialmente não 

resulte imputável diretamente a um Estado, por exemplo, por ser obra de um particular 

ou porque o autor da transgressão não foi identificado, pode acarretar a 

responsabilidade internacional do Estado, não por esse fato em si mesmo, mas pela 

falta da devida diligência para prevenir a violação ou para tratá-la nos termos 

requeridos pela Convenção. (CORTE IDH, 1988, p. 34). 

 

Embora nem toda violência praticada por particular implique, por si só, em uma falha 

do Estado em proteger os direitos humanos, a Corte IDH reconhece que o Estado pode ser 

responsabilizado por não cumprir seu dever de garantir o livre e pleno exercício dos direitos 

humanos de seus cidadãos. Um caso cometido por um ator privado pode ser, portanto, imputável 

ao Estado, devido à falta de devida diligência na prevenção ou resposta à violações, pois o 

Estado possui o dever legal de tomar ações positivas em direção à prevenção destas violações. 

Em 1992, diante da articulação das redes transnacionais do movimento feminista, em 

fóruns globais e paralelos à ONU, para a conscientização e o reconhecimento da violência 

contra as mulheres, tanto na esfera pública quanto na privada, como uma violação de direitos 

humanos, o Comitê CEDAW adota a Recomendação Geral nº 19: “Violence against women”. 

Em seus comentários gerais, o documento afirma que a violência contra as mulheres 

prejudica a garantia dos direitos e liberdades fundamentais previstos na CEDAW, como o 

direito à vida, direito à não ser submetida a tortura, direito à liberdade e segunrança pessoal, o 

direito à igualdade na família e o direito ao mais alto padrão atingível de saúde física e mental. 

O Comitê CEDAW reconhece, portanto, a violência contra as mulheres como uma forma de 

discriminação contra as mulheres, sob a definição do artigo 1º da CEDAW. 

O documento identifica diversas práticas que envolvem violência contra as muheres, 

como casamento forçado, circuncisão feminina, tráfico e exploração sexual, assédio sexual no 

ambiente de trabalho, e o papel de subordinação das mulheres em áreas rurais. Essas práticas 

contribuem com a manutenção da discriminação, da desigualdade e, em alguns casos, da 
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pobreza que afetam as mulheres, e vice-versa: “the underlying consequences of these forms of 

gender-based violence help to maintain women in subordinate roles and contribute to their low 

level of political participation and to their lower level of education, skills and work 

opportunities” (COMITÊ CEDAW, 1992, art. 10). 

O Comitê CEDAW faz recomendações específicas aos Estados, que devem tomar 

medidas preventivas, protetivas e punitivas para superar a violência contra as mulheres, como 

programas de educação e informação pública, estudos sobre a natureza e as causas das 

manifestações de violência, provisões penais, serviços de suporte às vítimas, e a submissão de 

relatórios sobre a situação da violência contra as mulheres no país, bem como as medidas que 

vem sendo tomadas para combatê-la. 

A violência doméstica (family violence, no texto original do documento), é identificada 

como uma das formas mais insidiosas de violência contra as mulheres, que não se restringe às 

ações cometidas diretamente por agentes do Estado. Para o Comitê, “These forms of violence 

put women’s health at risk and impair their ability to participate in family life and public life 

on a basis of equality” (COMITÊ CEDAW, 1992, art. 23). Em casos de violência doméstica, 

as medidas recomendadas aos Estados incluem: sanções criminais quando necessário e recursos 

civis; serviços para garantir a segurança das vítimas, incluindo refúgios, aconselhamento e 

programas de reabilitação; programas de reabilitação para perpetradores de violência 

doméstica; e serviços de apoio às famílias onde ocorreu incesto ou abuso sexual. 

De modo semelhante à interpretação da Corte IDH no caso Velásquez, em casos de 

omissão à proteção dos direitos humanos, o Estado pode ser responsabilizado por violações 

cometidas por indivíduos não-estatais. Conforme declarado, 

 

8. The Convention applies to violence perpetrated by public authorities. (...) 9. It is 

emphasized, however, that discrimination under the Convention is not restricted to 

action by or on behalf of Governments (see articles 2 (e), 2 (f) and 5). For example, 

under article 2 (e) the Convention calls on States parties to take all appropriate 

measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or 

enterprise. Under general international law and specific human rights covenants, 

States may also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to 

prevent violations of rights or to investigate and punish acts of violence, and for 

providing compensation (COMITÊ CEDAW, 1993, art. 8-9). 

 

Ainda que não disponha de força vinculante, esse documento apresenta uma importante 

interpretação do Comitê CEDAW conforme a qual a violência doméstica, mesmo que cometida 

por um agente não-estatal, é uma violação de direitos humanos e demanda ações positivas do 

Estado para combatê-la. Sendo assim, frente à evolução dos direitos das mulheres e no 

surgimento de documentos internacionais sobre o tema, a rede feminista de ativismo 
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transnacional mostrou-se bem-sucedida, no sentido de aumentar a visibilidade global sobre a 

questão da violência contra as mulheres (KECK e SIKKINK, 1998). 

Ainda estaria por vir, entretanto, “o primeiro tratado internacional de proteção dos 

direitos humanos a reconhecer, de forma enfática, a violência contra as mulheres como um 

fenômeno generalizado” (PIOVESAN, 2012, p. 79). Para Alston e Goodman, “The efforts 

begun in the late 1980s to label and prohibit violence against women, and in which CEDAW 

played a major part, have since generated a rich array of new treaty provisions, especially at 

the regional level” (2013, p. 204). A Convenção de Belém do Pará, adotada em 1994 no Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, será analisada a seguir. 

 

3. A Violência Contra as Mulheres e as Responsabilidades Estatais na Convenção de 

Belém do Pará 

 

Além do sistema global de proteção dos direitos humanos que funciona no âmbito da 

ONU, existem também os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos que, de acordo 

com Tamara Amoroso Gonçalves, “visam garantir o respeito aos direitos humanos sob o 

aspecto geográfico-espacial” (2013, p. 115). Este capítulo irá tratar de uma convenção regional 

sobre os direitos das mulheres do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), 

portanto, cabe aqui uma breve apresentação desse sistema. 

O SIDH está ligado à Organização dos Estados Americanos (OEA), fundada em 1948, 

e tem como principal tratado a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou “Pacto de 

São José da Costa Rica”. A Convenção Americana foi adotada em 1969, e prevê dois órgãos de 

direitos humanos no SIDH: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). A CIDH foi instaurada como um órgão 

autônomo da OEA, previamente à criação da Convenção Americana, com o objetivo de 

promover os direitos estabelecidos na Carta da OEA e na Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem (1948). Deste modo, ainda que um Estado não ratifique a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, como é o caso dos Estados Unidos e de Cuba, o 

monitoramento pela Comissão se dá em face de todos os Estados-parte da OEA 

(GONÇALVES, 2013). 

Com a adoção da Convenção Americana, a CIDH também assumiu as tarefas de 

promoção e proteção dos direitos humanos previstos nesse tratado, inclusive por meio do 

recebimento e da análise de denúncias de violações que podem ser submetidas por indivíduos, 

grupos de indivíduos ou ONGs que representam as vítimas. Caso o Estado não atenda às 
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recomendações da CIDH como resposta às violações constatadas, a mesma pode encaminhar o 

caso à Corte IDH, que poderá condenar esse Estado: “Nos casos em que a Corte aprecia litígios, 

sua decisão tem força jurídica vinculante, obrigatória e inapelável, devendo o Estado cumpri-la 

imediatamente” (GONÇALVES, 2013, p. 146). 

Com referência ao desenvolvimento de uma proteção especial aos direitos das mulheres 

no âmbito interamericano, Bandeira e Almeida (2015) destacam o papel da Comissão 

Interamericana de Mulheres (CIM), criada em 1928 durante a 6ª Conferência Internacional 

Americana. Esse órgão pertencia à antiga União Pan-Americana, mas foi incorporado à OEA 

em 1948, com o objetivo de garantir os direitos das mulheres na região e auxiliar os Estados-

membros nessa missão. Dentre suas funções, estão: 

 

formular estratégias direcionadas a transformar os papéis e a relação entre mulheres e 

homens nas esferas públicas e privadas; informar periodicamente à Assembleia Geral 

da OEA sobre os aspectos da condição da mulher no continente americano, 

evidenciando o progresso ocorrido nesse campo e os persistentes problemas relativos 

à condição de desigualdade; informar aos governos as recomendações que tendam a 

solucionar tais problemas; e, por fim, promover a adoção ou adequação de medidas 

de caráter legislativo, necessárias para eliminar a discriminação (BANDEIRA e 

ALMEIDA, 2015, p. 505). 

 

Keck e Sikkink (1998) reconhecem os países em desenvolvimento como fortes 

precurssores na construção de uma rede de ativismo transacional sobre a violência contra as 

mulheres, como já mencionado. Os grupos de mulheres da América Latina, por sua vez, 

figuravam entre as participantes mais ativas do movimento. Esses grupos começaram a 

trabalhar em torno da questão entre as décadas de 1970 e 1980, preocupadas com a violência 

estatal praticada contra prisioneiras políticas da época, como o estupro e a tortura. A partir desse 

momento, as mulheres começaram a identificar padrões mais profundos de subordinação e 

violência, tanto na esfera pública quanto na privada, e tomaram importantes iniciativas para 

inserir a questão da violência contra as mulheres na agenda global de direitos humanos. 

Em 1981, no primeiro Encontro Feminista da América Latina e Caribe, propõe-se a 

criação do Dia Contra a Violência Contra as Mulheres4. Na sequência, é criada a campanha 

global "16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres", que viria a ocorrer 

anualmente entre os dias 25 de novembro e 10 de dezembro, visando uma maior conscientização 

global acerca do tema. Além dessas iniciativas, “Activists set up the Southern Cone Network 

against Domestic and Sexual Violence in 1989, and the Latin American and Caribbean Network 

 
4November 25 (...), in honor of three sisters from the Dominican Republic who were murdered by security forces 

of the Trujillo dictatorship on that day in 1960” (KECK E SIKKINK, 1998, p. 193). 
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against Domestic and Sexual Violence in 1990" (KECK e SIKKINK, 1998, p. 195). Este é o 

período de ativismo feminista transnacional que antecede a criação do “primeiro tratado 

internacional de proteção dos direitos humanos a reconhecer, de forma enfática, a violência 

contra as mulheres como um fenômeno generalizado" (PIOVESAN, 2012, p. 79). 

Frente ao compromisso de traçar estratégias para a melhoria dos direitos das mulheres 

no continente, a CIM identificou, no texto da CEDAW, a ausência de uma abordagem explítica 

em relação à violência contra as mulheres, e assumiu “a tarefa de elaborar uma ação-estratégia 

multidimensional e multifocal para abordar tal questão” (BANDEIRA e ALMEIDA, 2015, p. 

505). Em 1990, junto à participação da sociedade civil, de especialistas sobre o tema e de 

instâncias decisórias da OEA, iniciou-se um processo de consulta para investigar e construir 

estratégias de erradicação da violência contra as mulheres nas américas. Como resultado, 

identificou-se um predomínio de diversas formas e manifestações dessa violação, e assim surge 

a oportunidade de elaborar uma convenção interamericana sobre mulher e violência, 

encabeçada pelo Comitê Diretivo da CIM (BANDEIRA e ALMEIDA, 2015). 

O anteprojeto do texto circulou entre os governos dos países da região e, na sequência, 

de forma mais ampla entre outros atores, como ministérios e agências governamentais, 

associações profissionais, ONGs e organizações de mulheres e de direitos humanos. Após o 

encerramento destas consultas, o projeto é apresentado pela CIM e, em 9 de junho de 1994, é 

aprovada pela Assembleia Geral da OEA a “Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher”, também denominada por “Convenção de Belém do 

Pará”. O tratado entrou em vigor em 5 de março de 1995. 

O documento foi ratificado por 32 Estados, e apenas Bahamas o ratificou com reservas5. 

Uma vez ratificado, o tratado possui força vinculante, gerando obrigações incorporadas ao 

ordenamento jurídico de seus respectivos Estados. Sua estrutura é formada por um preâmbulo 

e vinte e cinco artigos, divididos em cinco capítulos. 

A Convenção, como diz seu próprio nome, é inteiramente voltada para o combate à 

violência contra as mulheres. Seu preâmbulo afirma que: 

 

a violência contra a mulher constitui violação dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais e limita total ou parcialmente a observância, gozo e exercício de tais 

direitos e liberdades; (...) constitui ofensa contra a dignidade humana e é manifestação 

das relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens (OEA, 1994, 

p. 97). 

 

 
5 http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-61.html consultado em 16/7. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-61.html
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No primeiro capítulo do documento, o artigo 1º define a violência contra a mulher como 

“qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual 

ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada” (OEA, 1994). Esta foi 

a primeira definição oficial do termo “violência contra a mulher”, e esse novo foco na esfera 

privada representa uma importante inovação conceitual para o discurso do direito internacional 

dos direitos humanos, uma vez que a maior parte da violência contra as mulheres é cometida 

por indivíduos privados (KECK e SIKKINK, 1998). O artigo 2º enfatiza a abrangência da 

violência contra a mulher, que pode ocorrer: 

 

a. no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação interpessoal, 

quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua residência, incluindo‐

se, entre outras formas, o estupro, maustratos e abuso sexual; b. ocorrida na 

comunidade e cometida por qualquer pessoa, incluindo, entre outras formas, o estupro, 

abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada, seqüestro e assédio 

sexual no local de trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de saúde 

ou qualquer outro local; e c. perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde 

quer que ocorra. (OEA, 1994, p. 98). 

 

Para Bandeira e Almeida, essa definição ampliada da matéria  institui: 

 

um novo paradigma na luta internacional da concepção e de direitos humanos, 

considerando que o privado é público e, por consequência, cabe aos Estados 

assumirem a responsabilidade e o dever indelegável de erradicar e sancionar as 

situações de violência contra as mulheres (2015, p.505). 

 

Os direitos protegidos são elencados no segundo capítulo, do 3º ao 6º artigo. Dentre 

eles, a Convenção reconhece: o “direito a ser livre de violência, tanto na esfera pública como 

na esfera privada” e o direito a desfrutar e exercer todos os direitos consagrados nos demais 

instrumentos regionais e internacionais de direitos humanos, que abrangem o direito à vida e  à 

integridade física, mental e moral; direito à liberdade e segurança pessoais; direito a não ser 

submetida a tortura; direito a igual proteção perante a lei e da lei; direito a recurso simples e 

rápido perante tribunal competente que a proteja contra atos que violem seus direitos; direito 

de livre associação; direito à liberdade de professar a própria religião e as próprias crenças, de 

acordo com a lei; e direito a ter igualdade de acesso às funções públicas de seu país e a participar 

nos assuntos públicos, inclusive na tomada de decisões (OEA, 1994, p. 98-99). 

 As responsabilidades dos Estados constam no terceiro capítulo da Convenção. De 

acordo com o artigo nº 7, os mesmos devem empenhar-se em: 

 

a. abster‐se de qualquer ato ou prática de violência contra a mulher e velar por que as 

autoridades, seus funcionários e pessoal, bem como agentes e instituições públicos 
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ajam de conformidade com essa obrigação; b. agir com o devido zelo para prevenir, 

investigar e punir a violência contra a mulher; c. incorporar na sua legislação interna 

normas penais, civis, administrativas e de outra natureza, que sejam necessárias para 

prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como adotar as medidas 

administrativas adequadas que forem aplicáveis; d. adotar medidas jurídicas que 

exijam do agressor que se abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de 

fazer uso de qualquer método que danifique ou ponha em perigo sua vida ou 

integridade ou danifique sua propriedade; e. tomar todas as medidas adequadas, 

inclusive legislativas, para modificar ou abolir leis e regulamentos vigentes ou 

modificar práticas jurídicas ou consuetudinárias que respaldem a persistência e a 

tolerância da violência contra a mulher; f. estabelecer procedimentos jurídicos justos 

e eficazes para a mulher sujeitada a violência, inclusive, entre outros, medidas de 

proteção, juízo oportuno e efetivo acesso a tais processos; g. estabelecer mecanismos 

judiciais e administrativos necessários para assegurar que a mulher sujeitada a 

violência tenha efetivo acesso a restituição, reparação do dano e outros meios de 

compensação justos e eficazes; h. adotar as medidas legislativas ou de outra natureza 

necessárias à vigência desta Convenção. (OEA, 1994, p. 100) 

 

 O artigo 8º dispõe sobre os deveres que são exigíveis progressivamente aos Estados, 

como a promoção de campanhas de conscientização à população, de treinamento e capacitação 

de funcionários públicos, de mudanças de práticas culturais para combater preconceitos que 

legitimem ou exarcebem a violência contra as mulheres, de prestação de serviços e atendimento 

especializados às mulheres vítimas de violência, e o incentivo à coleta de dados e informações 

relevantes para avaliar a eficiências das medidas adotadas para combate à violência contra as 

mulheres (OEA, 1994, p. 101). 

 Nota-se uma ampla gama de obrigações destinadas ao Estado, que vão desde o dever de 

abstenção à prática da violência por agentes públicos, até a obrigação de punir e investigar tais 

atos de violência, sejam estes situados na esfera pública ou privada, além das disposições sobre 

medidas de proteção e reparação às mulheres violentadas e medidas de prevenção, por meio da 

mudança dos aparatos jurídicos e dos padrões sociais que tolerem essa violação. Vê-se, 

portanto, o dever da devida diligência encabido ao Estado, destinado à prevenção, punição e 

erradicação da violência contra as mulheres, tanto em espaços públicos quanto no ambiente 

doméstico. 

Como mecanismo de proteção, no capítulo IV, o artigo 12º dispõe sobre o direito de 

qualquer pessoa, ou grupo de pessoas, de apresentar petições à CIDH contendo denúncias de 

violação às obrigações assumidas no artigo 7º pelos Estados-parte. Diferente do artigo 7º, que 

prevê medidas a serem adotadas prontamente pelos Estados, as obrigações do artigo 8º são mais 

direcionadas à prevenção gradativa da violência contra as mulheres, não podendo ser 

reivindicadas pelo sistema de petições. De todo modo, “no que diz respeito aos mecanismos de 

monitoramento, a Convenção de Belém do Pará representa um enorme avanço se comparada 

ao Pacto da ONU, visto não ter se restringido ao ultrapassado sistema de relatórios” 
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(MONTEBELLO, 2000, p. 167). 

Ao longo da revisão bibliográfica deste capítulo, notou-se que a maior parte dos textos 

sobre a Convenção do Pará falam também sobre a Convenção e o Comitê CEDAW, e vice-

versa. O tratado regional foi adotado apenas um ano após a Recomendação Geral nº 19 do 

Comitê, e é visto como uma continuidade da missão de combater a violência contra as mulheres 

na esfera regional (LINHARES, 2006). As definições de violência, os direitos protegidos e as 

responsabilidades estatais presentes na Convenção de Belém do Pará são construídas de forma 

semelhante à do Comitê CEDAW em sua recomendação, à medida que demanda, além da 

abstenção do Estado em praticar a violência, a adoção de medidas preventivas, punitivas e 

protetivas a essa prática, tanto na esfera pública quanto na esfera privada: 

 

Essa importante Convenção (de Belém do Pará) complementa a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, de 1979, ratifica 

e amplia a Declaração e o Programa de Ação da Conferência Mundial de Direitos 

Humanos, realizada em Viena, em 1993, e compõe o quadro de avanços legislativos 

internacionais que foi impulsionado pela ação decisiva dos movimentos feministas de 

diversos países para dar visibilidade à violência contra a mulher e para exigir o seu 

repúdio e sua eliminação (LINHARES, 2006, p. 140). 

 

Vale notar que, no primeiro parágrafo de seu preâmbulo, a Convenção de Belém do Pará 

reconhece que “o respeito irrestrito aos direitos humanos foi consagrado na Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

e reafirmado em outros instrumentos internacionais e regionais” (OEA, 1994, p. 97). Há, 

portanto, um reconhecimento dos direitos protegidos nos demais sistemas de direitos humanos, 

reforçando a tese de que os sistemas regionais posicionam-se de modo complementar aos 

aparatos globais de proteção. Como explica Gonçalves, 

 

Os sistemas regionais (..), ao contrário do que se poderia inicialmente pensar, não 

criam qualquer dicotomia com as normas e mecanismos globais de proteção aos 

direitos humanos. Criam-se aparatos jurídicos próprios, particulares de cada região do 

globo, com o objetivo de estabelecer uma forma complementar de garantia da 

efetivação dos direitos humanos, sob a ótica de cada região específica. Assim, os 

sistemas regionais atendem à necessidade de proteção particularizada, levando-se em 

conta as características socioculturais de cada região (2013, p. 115). 

 

Ainda que boa parte dos direitos protegidos e das responsabilidades estatais 

reconhecidas pela Convenção de Belém do Pará conste na recomendação do Comitê CEDAW, 

o tratado também aborda outros fatores que podem influenciar nos padrões de violência em sua 

esfera regional. De acordo com seu artigo 9º, 

 



25 

Para a adoção das medidas a que se refere este capítulo, os Estados Partes levarão 

especialmente em conta a situação da mulher vulnerável a violência por sua raça, 

origem étnica ou condição de migrante, de refugiada ou de deslocada, entre outros 

motivos. Também será considerada sujeitada a violência a gestante, deficiente, menor, 

idosa ou em situação sócio‐econômica desfavorável, afetada por situações de conflito 

armado ou de privação da liberdade (OEA, 1994, p. 102). 

 

Desse modo, vê-se na Convenção de Belém do Pará uma maior atenção às suas 

particularidades regionais e às especificidades das mulheres inseridas nesta realidade, que são 

constituídas por diferentes vivências, raças, idades e outras condições físicas e sociais que, caso 

não sejam devidamente observadas pelo Estado, podem sujeitá-las a situações de violência. 

No que diz respeito à violência doméstica, Bandeira e Almeida (2015) identificam uma 

importante contribuição da Convenção para a transformação das realidades locais dos Estados-

parte, uma vez que ela pode servir de parâmetro para a formulação e aplicação de legislações 

nacionais: 

 

há uma retroalimentação permanente entre o horizonte geral da Convenção e as 

particularidades estabelecidas e vivenciadas dentro de cada Estado no que toca ao 

tema mulher e violência. Ao se buscar colocar em prática a Convenção pelos Estados-

membros, acumulou-se uma experiência e agregou-se conhecimento sobre os planos 

emergidos na realidade das dificuldades e dos impedimentos à efetiva aplicação das 

legislações a partir de então geradas dentro de cada nação, como no que se refere à 

Lei Maria da Penha (BANDEIRA e ALMEIDA, 2015, p. 507). 
 

A Lei nº 11.340, ou Lei Maria da Penha, foi adotada pelo Brasil em 2006, após 

condenado pela Corte IDH por não garantir um processo justo e em prazo razoável contra o 

agressor de Maria da Penha, que foi vítima de violência doméstica e tentativa de assassinato 

cometida por seu ex-esposo (BANDEIRA e ALMEIDA, 2015). A Convenção de Belém do 

Pará, que inspirou a adoção dessa lei, representa um importante tratado regional de direitos 

humanos, que busca impulsionar transformações nas realidades locais para garantir às mulheres 

uma vida livre de violência. 

 

4. A Violência Doméstica Contra a Mulher e as Responsabilidades Estatais no Protocolo 

de Maputo 

 

Alston e Goodman (2013) identificam o Sistema Africano de Direitos Humanos como 

o mais novo dos sistemas regionais. A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, 

também conhecida como Carta de Banjul, foi adotada em 1981 pela Assembleia dos Chefes de 

Estado e de Governo da Organização da Unidade Africana (OUA). A entrada em vigor dessa 
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carta, em 21 de outubro de 1986, 

 

consolidou o terceiro sistema regional de proteção internacional dos direitos humanos. 

Trata-se, sem lugar a dúvidas, de um marco nos esforços que vêm sendo feitos, tanto 

a nível global quanto regional, com vistas à promoção e ao respeito dos direitos 

humanos (ANDRADE, 2001, p. 1). 

 

Assim como o SIDH, o Sistema Africano dispõe de dois órgãos: a Comissão Africana 

de Direitos Humanos e dos Povos (CADHP) e a Corte Africana de Direitos Humanos e dos 

Povos (Corte ADHP). A Comissão possui a função de promover os direitos humanos sob as 

condições estabelecidas na Carta, por meio de estudos na área, da divulgação de informações, 

da elaboração de textos legislativos e da cooperação com outras organizações, governamentais 

ou não-governamentais, voltadas à proteção dos direitos humanos. Possui também “a missão 

de assegurar a proteção dos direitos humanos e dos povos nas condições fixadas pela própria 

Carta” (ANDRADE, 2001, p. 20), a partir do recebimento de comunicações de violações às 

disposições da Carta, que podem ser enviados por indivíduos, grupos de indivíduos, ONGs ou 

até mesmo pelos próprios Estados, além de interpretar provisões da Carta quando solicitado 

pelos Estados ou por instituições da OUA e de receber relatórios dos Estados referente às 

medidas adotadas para a garantia dos direitos humanos em seu território. 

A Corte ADHP foi estabelecida anos mais tarde, em 2004, com o recebimento da 15ª 

ratificação ao protocolo de sua adoção6: 

 

The Court's jurisdiction extends to cases and disputes 'concerning the interpretation 

and application' of the Charter, Protocol, 'and any other relevant human rights 

instrument ratified by the States concerned' (Art. 3). (...) To invoke the Court's 

contentious jurisdiction, the Commission, a state party that has brought a complaint 

before the Commission or against whom a complaint has been brought, a state party 

whose citizen is a victim of a violation, and African intergovernmental organizations 

can submit a case to the Court (Art. 5)” (ALSTON e GOODMAN, 2013, p. 1042). 

 

No que se refere aos direitos das mulheres na região, Fareda Banda (2006) descreve 

brevemente o processo que culminou na adoção do Protocolo de Maputo. Em 1995, em uma 

iniciativa conjunta para discutir a situação das mulheres na África, a CADHP e a ONG “Women 

in Law and Development in Africa (WILDAF)” notaram que, mesmo com a ratificação da 

CEDAW e da Carta de Banjul, persistia a violação aos direitos das mulheres nos respectivos 

Estados africanos, que não se empenhavam em proteger tais direitos. A Comissão formou um 

 
6 Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights to establish an African Court on Human and 

Peoples' Rights, adotado pela Assembleia da OUA em 1998 (ALSTON E GOODMAN, 2013, p. 1042). 
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grupo de trabalho para analisar a questão mais a fundo, e nomeou um Relator Especial sobre os 

Direitos das Mulheres Africanos para coordenar e ajudar nas iniciativas de promoção dos 

direitos das mulheres no continente. A iniciativa recebeu o apoio da OUA, que incumbiu ao 

relator a tarefa de construir um protocolo sobre os direitos das mulheres da África. O processo 

de elaboração do documento contou com a participação de diversas ONGs, especialistas dos 

governos e da unidade de mulheres da OUA. Para Viljoen, “the majority were convinced that 

an African instrument would provide more specificity, serve as a clear yardstick for assessing 

government action, act as lobbying tool, and denote African ownership” (2009, p. 23). 

Em 2002, a OUA foi substituída pela União Africana (UA). O Protocolo da Carta 

Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Mulheres na África, também 

conhecido como “Protocolo de Maputo”, foi adotado pelo órgão supremo de tomada de decisões 

da UA7 em 11 de julho de 2003, e entrou em vigor em 25 de novembro de 2005. Como aponta 

Viljoen, “The Protocol (...) is a legally binding multilateral supplement to the African Charter 

on Human and Peoples' Rights (...). Its adoption testifies to the greater visibility and mobilizing 

strength of women's organizations in Africa” (2009, p. 12). Sua estrutura constitui-se em 32 

artigos e um preâmbulo, e foi ratificado por 55 Estados até maio de 2019 (UNIÃO AFRICANA, 

2003, p. 22). 

Diferentemente da Convenção de Belém do Pará, que trata especificamente sobre o 

combate à violência contra a mulher, o Protocolo de Maputo é um tratado que abrange os 

direitos das mulheres africanas em geral. Diante disso, ainda que disponha sobre a questão da 

violência, a mesma aparece distribuída ao longo do tratado, a depender do tema referido em 

determinado artigo. 

A definição de “violência contra as mulheres” é apresentada no artigo 1º, que traz a 

definição deste e de outros termos. Assim como na Convenção de Belém do Pará, o Protocolo 

também reconhece a violência contra as mulheres em ambas as esferas pública e privada, 

concebida como uma violação de direitos humanos. Conforme citado no documento,  

 

j)”Violence against women” means all acts perpetrated against women which cause 

or could cause them physical, sexual, psychological, and economic harm, including 

the threat to take such acts; or to undertake the imposition of arbitrary restrictions on 

or deprivation of fundamental freedoms in private or public life in peace time and 

during situations of armed conflicts or of war; (UNIÃO AFRICANA, 2003, p. 6-7) 

 

 Os artigos subsequentes dispõem sobre os diversos direitos que devem ser assegurados 

 
7 “African Union Assembly of Heads of State and Government”, em inglês. 
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às mulheres. De início, nota-se que alguns desses direitos são semelhantes aos reconhecidos 

pela Convenção de Belém do Pará, como o direito à vida e à dignidade, à integridade e à 

segurança pessoal e o direito a participar em assuntos públicos e de tomada de decisão. Por 

outro lado, sendo este um tratado mais abrangente aos direitos das mulheres e não apenas 

direcionado à questão da violência, há direitos específicos ao Sistema Africano que não constam 

no SIDH, como direitos igualitários ao casamento, separação e divórcio, direitos reprodutivos, 

direito à segurança alimentar e à habitação adequada, direito a um contexto cultural positivo e 

a um ambiente saudável e sustentável, direito das viúvas e direito à herança, entre outros. 

Assim como os direitos protegidos, as responsabilidades dos Estados estão distribuídas 

ao longo do documento. O artigo IV, que dispõe sobre os direitos à vida, à integridade e à 

segurança da pessoa, define uma série de responsabilidades voltadas ao combate à violência 

contra as mulheres, como segue: 

 

2. States Parties shall take appropriate and effective measures to: a) Enact and enforce 

laws to prohibit all forms of violence against women including unwanted or forced 

sex whether the violence takes place in private or public; b) Adopt such other 

legislative, administrative, social and economic measures as may be necessary to 

ensure the prevention, punishment and eradication of all forms of violence against 

women; c) Identify the causes and consequences of violence against women and take 

appropriate measures to prevent and eliminate such violence; d) Actively promote 

peace education through curricula and social communication in order to eradicate 

elements in traditional and cultural beliefs, practices and stereotypes which legitimise 

and exacerbate the persistence and tolerance of violence against women; e) Punish the 

perpetrators of violence against women and implement programmes for the 

rehabilitation of women victims; f) Establish mechanisms and accessible services for 

effective information, rehabilitation and reparation for victims of violence against 

women; g) Prevent and condemn trafficking in women, prosecute the perpetrators of 

such trafficking and protect those women most at risk; h) Prohibit all medical or 

scientific experiments on women without their informed consent; i) Provide adequate 

budgetary and other resources for the implementation and monitoring of actions aimed 

at preventing and eradicating violence against women; (UNIÃO AFRICANA, 2003, 

p. 8-9) 

 

De modo semelhante ao Artigo 9º da Convenção de Belém do Pará, o Protocolo de 

Maputo atenta-se às situações de vulnerabilidade as quais as mulheres podem estar sujeitas: 

 

The precarious position of groups of women that have been rendered particularly 

vulnerable due to the loss of a spouse, old age, disability, and poverty also receives 

the Protocol's attention. The Women's Protocol addresses multiple oppressions that 

some women face on the grounds of gender as well as disability, poverty, and "the 

loss of a spouse overlap with old age” (VILJOEN, 2009, p. 23) 

 

Viljoen (2009) faz uma interessante análise sobre as sobreposições e as diferenças 

existentes entre o Protocolo de Maputo e outros instrumentos internacionais de direitos 
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humanos, como a CEDAW e a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos que, até o 

momento da adoção do Protocolo, eram os dois principais instrumentos de relevância particular 

aos direitos das mulheres na África. 

Em relação à Carta Africana, Viljoen (2009) destaca o preâmbulo do Protocolo que 

afirma que, apesar da ratificação da Carta Africana e de outros instrumentos internacionais de 

proteção pela maioria dos Estados-parte, as mulheres na Áfria continuam sendo vítimas de 

discriminação e práticas nocivas. “Therefore, the Protocol should not be viewed primarily as 

correcting normative deficiencies in international human rights law dealing with women's 

rights, but rather as a response to the lack of implementation of these norms” (p.17). Gawaya 

e Mukasa (2005) complementam que, na visão de muitas ativistas africanas, a Carta Africana 

era excessivamente positiva em relação aos valores, tradições e costumes da região, e teria 

falhado em reconhecer que algumas dessas práticas são discriminatórias e nocivas às mulheres. 

Em comparação à CEDAW, segundo Viljoen, 

 

the Protocol speaks in a clearer voice about issues of particular concern to African 

women, locates CEDAW in African reality, and returns into its fold some casualties 

of quests for global consensus, resulting from the adoption of CEDAW. More 

specifically, the Protocol expands the scope of protected rights beyond those provided 

for under CEDAW and it deals with rights already covered in CEDAW with greater 

specificity. Importantly, it emphasizes the private sphere as an important domain in 

which rights are to be realized and it underlines the need for "positive action” (2009, 

p. 21). 

 

O Protocolo de Maputo é o primeiro tratado que aborda explicitamente os direitos 

reprodutivos e sexuais das mulheres, como o direito ao aborto médico em casos de estupro ou 

de risco à vida da gestante. É também o primeiro instrumento do direito internacional que 

reivindica a proibição da mutilação genital feminina. Como explicam Gawaya e Mukasa, 

 

The African Women’s Protocol outlaws traditions such as female genital mutilation 

(FGM), widow inheritance, and child marriages. Furthermore, it does not stop at 

outlawing negative cultural practices, but goes on (in Article 17) to assert the right of 

African women to live in a ‘positive cultural context’ and their right to ‘enhanced 

participation in the determination of cultural policies’. This article provides African 

women with a legal tool which can address one of their biggest challenges: the 

coexistence of customary and religious laws – which often discriminate against 

women – and civil law (2005, p. 44). 

 

Para algumas mulheres ativistas, a eficácia da CEDAW seria enfraquecida na região, 

em razão das suas raízes ocidentais (GAWAYA e MUKASA, 2005). O protocolo expõe os 

obstáculos que estão presentes na realidade das mulheres africanas, tais como conflitos 

regionais, pobreza, o impacto da pandemia de HIV/AIDS e as práticas culturais nocivas citadas 
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acima. O protocolo foi desenvolvido no continente africano, destinado às mulheres africanas, 

para que estas pudessem desfrutar de seus direitos (GAWAYA, MUKASA, 2005). 

 Por fim, Viljoen (2009) reconhece que as diferenças entre a CEDAW e o Protocolo 

podem ser mais aparentes do que reais, uma vez que a CEDAW, por meio de seu comitê, tem 

expandido seu escopo de proteção por meio de resoluções e comentários gerais, como é o caso 

da Recomendação Geral nº 19 sobre Violência contra as Mulheres. Ainda assim, diferente do 

Protocolo, tais disposições não constituem deveres vinculantes aos Estados. O Protocolo de 

Maputo, “By making those "clarifications" unequivocally binding - (...) takes an undeniable 

normative step forward” (VILJOEN, 2009, p.23). 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho teve como objetivo analisar de que maneira a Convenção de Belém 

do Pará e o Protocolo de Maputo enfrentam a violência contra as mulheres como uma questão 

de direitos humanos, comparando as regulações estabelecidas por ambos os tratados e 

identificando as responsabilidades atribuídas aos Estados. 

 Para que a violência contra as mulheres, especialmente quando cometidas por um 

parceiro íntimo e/ou no ambiente familiar, fosse reconhecida como uma violação de direitos 

humanos, foi necessária uma mudança no Direito Internacional dos Direitos Humanos, que 

concebia o sujeito de direitos de modo abstrato e regulava apenas as violações cometidas pelos 

Estados na esfera pública. Os tratados regionais de proteção às mulheres podem ilustrar uma 

continuidade ao processo de especificação dos sujeitos de direitos humanos, explicado por 

Bobbio. À medida em que consideram os diferentes contextos, culturas e particularidades locais 

em suas provisões, as mulheres passam a ser vistas como sujeito de direitos humanos, por meio 

de suas diferenças e particularidades, sem que se limitem a conceitos abstratos e convencionais 

sobre “ser mulher”. 

As redes de ativismo transnacional, compostas por mulheres de diferentes realidades, 

atuaram em uma forte mobilização para incluir o tema da violência contra as mulheres na 

agenda internacional. As bibliografias que abordam a adoção da Convenção de Belém do Pará 

e do Protocolo de Maputo identificam a participação de grupos e movimentos das mulheres na 

elaboração dos instrumentos regionais que tratam tal temática, evidenciando a importância do 

ativismo feminista no avanço à proteção dos direitos das mulheres em seus respectivos sistemas 

regionais de proteção. 

A CEDAW constitui um importante marco para os direitos humanos das mulheres a 
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nível internacional, mas não tratou especificamente da violência contra as mulheres. Foi apenas 

na década de 1990, após a articulação das redes em fóruns da ONU, que o Comitê CEDAW 

emitiu uma recomendação geral sobre violência contra a mulher, interpretando-a como uma 

violação de direitos humanos a ser combatida pelo Estado. Por sua vez, ambos os tratados 

interamericano e africano preenchem a lacuna da violência que se apresenta na Convenção 

CEDAW e, diferente da recomendação adotada pelo Comitê, conferem a seus respectivos 

Estados-parte obrigações vinculantes para combater a violência contra as mulheres em seu 

território, sejam estas cometidas na esfera pública ou privada. 

No que se refere ao conteúdo de cada tratado, tanto a Convenção de Belém do Pará, do 

sistema interamericano, quanto o Protocolo de Maputo, do sistema africano, definem a questão 

da violência contra a mulher de forma abrangente, englobando qualquer ato que possa causar 

danos físicos, sexuais ou psicológicos, tanto na esfera pública quanto na esfera privada.. 

Percebe-se, entretanto, que o escopo de direitos protegidos pelo Protocolo de Maputo vai além, 

dispondo sobre direitos reprodutivos, de proteção à infecções sexualmente transmissíveis e às 

práticas nocivas (como é o caso da mutilação genital feminina), direitos à segurança alimentar 

e à habitação adequada, direito das viúvas e das idosas, direito à proteção em confitos armados, 

entre outros. 

Tal abrangência pode ser justificada pelo fato de o Protocolo de Maputo dispor sobre os 

direitos das mulheres em geral, diferente da Convenção de Belém do Pará, que diz respeito à 

questão específica da violência. Por outro lado, é interessante notar que a maior parte dos 

direitos previstos no Protocolo são permeados pela questão da violência contra as mulheres, 

seja esta na esfera pública ou privada. Essa ampla gama de direitos protegidos também poderia 

ser explicada, portanto, por uma maior atenção do Protocolo de Maputo aos mais diversos 

contextos, práticas e fatores culturais de sua região. 

Vale notar também que, em geral, a bibliografia sobre a Convenção de Belém do Pará 

apresenta-a como uma continuidade dos princípios e das disposições da Convenção e do Comitê 

CEDAW, ainda que possua provisões relacionadas ao seu contexto regional. Já a bibliografia 

analisada sobre o Protocolo de Maputo, mesmo que reconheça a CEDAW como um importante 

instrumento para os direitos das mulheres, apresenta a adoção do tratado em direção a um maior 

senso de pertencimento regional e cultural, em contraposição aos valores ocidentais que 

permeiam a CEDAW. 

Por fim, quanto aos deveres estatais estabelecidos pelos tratados, observa-se que ambos 

caminham em direção semelhante ao conceito de devida diligência, pautado pelo ativismo 

transnacional de mulheres na esfera da ONU. Ao assumir o dever de tomar ações positivas de 
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prevenção e punição às violações de direitos humanos das mulheres, tanto na esfera pública 

quanto na esfera privada, os compromissos previstos na Convenção de Belém de Pará e no 

Protocolo de Maputo poderiam indicar uma influência das construções globais às construções 

regionais de proteção aos direitos das mulheres, em especial no que se refere ao combate à 

violência doméstica.  

As considerações apresentadas acima demonstram uma complexa sobreposição entre os 

diversos mecanismos internacionais de proteção aos direitos das mulheres, envolvendo órgãos 

internacionais e regionais, grupos de ativismo transnacional, documentos internacionais e 

tratados regionais de direitos humanos. Com a construção de um sistema completo de proteção 

aos direitos humanos das mulheres, que permeia diversas esferas e realidades, espera-se 

fortalecer as ferramentas de enfrentamento à uma violência que, lamentavelmente, afeta a vida 

de incontáveis mulheres ao redor do planeta. 
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