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Resumo: Os movimentos neoconservadores expandiram na úl-
tima década no cenário político brasileiro; contrários às pautas 
de diversidade, direitos sexuais e reprodutivos, encontraram no 
campo do Direito mais um espaço para disputar narrativas acerca 
dos dogmas religiosos que estreitam as possibilidades de gênero 
e sexualidade livres. Nesse passo, a disseminação da lógica ne-
oliberal – que reestrutura o Estado e facilita o neoconservado-
rismo de se cristalizar, está imbricado com este. Para além da 
instrumentalização comum, a juridificação reativa é utilizada es-
trategicamente para sustentar visões essencialistas dos direitos 
sexuais e reprodutivos. As titulares desses direitos, por sua vez, 
tensionam com os sistemas excludentes, encontram dificuldades 
diversas a depender de seus marcadores sociais, motivo pelo 
qual as indagações se repetem: onde está a igualdade? Quem de 
fato impõe e perpetua a morte dessas mulheres? 
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REPRODUCTIVE RIGHTS IN BRAZIL: TENSIONING BE-
TWEEN LIFE AND DEATH 
 
Neoconservative movements have expanded over the past dec-
ade on the Brazilian political scene; contrary to the guidelines of 
diversity, sexual and reproductive rights, they found in the field 
of Law another space to dispute narratives about religious dog-
mas that narrow the possibilities of free gender and sexuality. In 
this step, the dissemination of neoliberal logic - which restruc-
tures the state and facilitates neoconservatism to crystallize, is 
interwoven with it. In addition to common instrumentalization, 
reactive legalization is used strategically to support essentialist 
views of sexual and reproductive rights. The holders of these 
rights, in turn, tension with the excluding systems, find different 
difficulties depending on their social markers, which is why the 
questions are repeated: where is the equality? Who actually im-
poses and perpetuates the death of these women? 
 
Keywords: neoliberalism; neoconservatism; reproductive and 
sexual rights; reactive legalization. 
 
INTRODUÇÃO 
 

s movimentos conservadores no Brasil tomaram 
uma nova proporção, bem como seu modus ope-
randi tem se reconfigurado, de forma que não há 
como determinar uma causa exclusiva e isolada 
acerca de seu sucesso nos últimos dez anos em 

ocupar cada vez um número maior de cargos nos três poderes.  
Dada a capacidade de articulação e a reconfiguração 

mencionada, passa-se a chama-los de neoconservadores; um dos 
expoentes do neoconservadorismo brasileiro foi cristalizado 
com a eleição de Jair Messias Bolsonaro no período de 2018, 
sob o slogan de “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, 

O
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além de empreender uma verdadeira guerra contra os movimen-
tos sociais, as feministas, LGBTQI+ ((Lésbicas, gays, bissexu-
ais, transexuais, queer, intersexo, assexuais), etc., enfatizando 
como inimigos quaisquer discussões de gênero, sexualidade e 
diversidades. 

Tal situação tem significado um retrocesso em termos de 
políticas públicas, acesso a direitos, da própria compressão de 
quem é ou não cidadão, desestruturando o Estado para direcioná-
lo a finalidades outras, cujo mecanismo de atuação se aproxima 
bastante daquilo que Loic Wacquant nomeia de reengenharia do 
Estado no contexto neoliberal. Nesse ponto, assim como muitos 
outros, o neoconservadorismo e o neoliberalismo se alinham.  

Nesse interim, a partir do recorte dos direitos sexuais e 
reprodutivos e das vidas das mulheres, o presente artigo está es-
truturado sobre esses dois conceitos: neoconservadorismo e ne-
oliberalismo, dado que a partir das autoras selecionadas um não 
pode ser analisado como fenômeno descolado do outro. O des-
monte do Estado brasileiro, e o uso estratégico do Direito como 
meio de impedir, restringir ou desvirtuar o acesso aos direitos 
sob pressupostos morais e pessoais constituem um dos braços 
desse processo caótico. 

A consequência fica explícita quando se observa casos 
de arbitrariedades e a real cultura de morte imposta às mulheres, 
as quais cometidas não somente por agentes privados, mas aque-
les imbuídos de poder na estrutura estatal; ainda, as violências 
incidem com maior ou menor gravidade de acordo com os mar-
cadores sociais das mulheres, se brancas ou negras, cisgêneras 
ou transgêneras, assim como classe, sexualidade, localidade.  

 
1 A JURIDIFICAÇÃO REATIVA DOS DIREITOS SEXUAIS 
E REPRODUTIVOS: PARA ALÉM DA INSTRUMENTALI-
ZAÇÃO DO DIREITO 

 
O estado democrático de direito brasileiro tem sofrido 
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incisivos ataques, contaminando inúmeras estruturas em todos 
os âmbitos de poder; esses mesmos ataques possuem fontes di-
versas (desde indivíduos com seus canais em plataformas digi-
tais3 à grupos organizados e armados4), porém sustentados por 
premissas comuns: a desestruturação do país, o ataque às mino-
rias sociais e, consequentemente, a subjugação ao neoconserva-
dorismo5. 

A percepção de possibilidade de tornar o direito mais um 
campo de atuação, transformando-a em uma completa arena de 
batalhas, foi notada pelos grupos neoconservadores brasileiros, 
todavia, isto leva a seguinte questão: quem são essas pessoas? 
Como aponta Biroli, Vaggione e Machado6, a composição dos 
neoconservadores no Brasil tem forte presença de católicos, pen-
tecostais, neopentecostais. Tal união é, no mínimo, curiosa con-
siderando o histórico de tensionamento entre as duas institui-
ções. 

Tais peculiaridades também podem ser encontradas nas 
premissas encampadas pelos neoconservadores, que é o uso dis-
torcido da defesa da vida, da família, dos papéis sociais de ho-
mens e mulheres em sociedade: mostram-se veementemente 
contrários a qualquer regulamentação do aborto, do reconheci-
mento da união homoafetiva, das identidades de gênero7. 

Nesse sentido8,  
Essa apropriação do discurso dos direitos humanos foi obser-
vada também no debate sobre a legalização do aborto na Ar-
gentina em 2018 e 2019, quando setores opostos à reforma le-
gal abreviaram as normas internacionais para afirmar que os 

 
3 FILHO, João. Quem são os youtubers recomendados por Jair Bolsonaro, The Inter-
cept, 18 nov. 2018. Disponível em: https://theintercept.com/2018/11/17/youtubers-
bolsonaro-nando-moura-diego-rox-bernardo-kuster-fake-news/. Acesso em: 8 fev. 
2021. 
4 Vide o grupo 300 do Brasil, encabeçado pela conservadora Sara Geromini, respon-
sável pelos movimentos antidemocráticos. 
5 BIROLI, VAGGIONE, MACHADO, 2020, p. 23-25. 
6 Idem, 2020, p. 76-77. 
7 Idem, 2020, p. 135-137. 
8 Idem, 2020, p. 31. 
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direitos humanos protegem a vida desde a concepção. A ten-
dencia a traduzir suas posições morais em termos de direito não 
se limita aos católicos. Os pentecostais, que se tornaram hege-
mônicos no campo evangélico da América Latina, também têm 
usado a gramática dos direitos humanos para defendera liber-
dade de crença, as prerrogativas das instituições religiosas e, 
em algumas sociedades, a inserção dos princípios morais cris-
tãos nos quadros constitucionais.  

No Brasil, quem tem encabeçado e incentivado atitudes 
reacionárias é a figura de Jair Messias Bolsonaro, presidente 
eleito nas eleições de 2018, o qual assumiu seu mandato a partir 
de janeiro de 2019, cuja campanha eleitoral foi marcada por inú-
meros problemas, principalmente a disseminação de notícias fal-
sas sobre a distribuição de um “kit gay”9. 

Como apontam Corrêa e Kalil10 entre 2011 e 2017, Bol-
sonaro mencionou a terminologia “ideologia de gênero” – outro 
termo bastante frequente para deturpar os estudos acerca das 
identidades de gênero e diversidade – ao menos 63 vezes na Câ-
mara dos Deputados; anos antes, em 2012, Bolsonaro havia acu-
sado Fernando Haddad de ser “pai do kit gay”. 

Outro fenômeno aliado ao neoconservadorismo auxilia 
na compreensão das incongruências acima relatadas, qual seja, 
o neoliberalismo, que está muito além de um simples projeto 
econômico, sua amplitude atinge, quiçá, todas as esferas da vida 
de cada indivíduo – no seu íntimo, e também enquanto integrante 
de uma comunidade11  

Andrade12 mostra que, no campo das ciências sociais, 
existem posições múltiplas sobre conceitos do neoliberalismo, 
ele traz ao longo de sua argumentação definições que passam 
por Foucault, Marx, até visões pós-colonialistas, neorregulacio-
nistas, dentre outras. Para a finalidade a qual se propõe este item, 
opta-se pela leitura bourdiesiana, a partir de Loic Wacquant, 

 
9 AZEVEDO; LIMA, 2020, p. 5. 
10 CORRÊA; KALIL, 2020, p. 23. 
11 ANDRADE, 2018, p. 212. 
12 Idem, 2018, p. 224-226. 
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para quem o neoliberalismo “[...] prioriza os meios políticos so-
bre os fins econômicos e, portanto, a reestruturação do Estado 
sobre o mercado e sobre as técnicas de poder não estatais.” 

A reengenharia do Estado proposta por Wacquant13 sig-
nifica que o neoliberalismo no lugar de desmantelar o estado, 
modifica suas estruturas para impor aos cidadãos às lógicas dos 
mercados, trabalhando em função destes últimos; aumentando e 
reificando a ideia de responsabilidade individual; enrijecendo o 
aparato penal estatal e por políticas sociais disciplinadoras14. 

 Em cada um destes pontos levantados por Wacquant é 
possível alinhar a política do governo de Jair Bolsonaro, bem 
como identificar traços do neoconservadorismo – com ênfase às 
“críticas” voltadas para sexualidades e identidades de gênero. 
Para iniciar, a ministra Damares Alves, do ministério da Mulher, 
Família e Direitos Humanos relatou em uma palestra “Sabe por 
que ela [Elsa] termina sozinha em um castelo de gelo? Porque é 
lésbica! O cão está muito bem articulado e nós estamos aliena-
dos. No fim, ela afirma que Elsa ‘vai acordar a Bela Adormecida 
com um beijo gay’ [...]”15. 

Noutra situação, ocorrida em agosto de 2020, um grupo 
de conservadores religiosos causou confusão em frente a um 
hospital para impedir a entrada dos profissionais responsáveis 
por um procedimento de aborto legal, que seria realizado em 
uma menina de dez anos de idade, vítima de crime sexual, cujo 
resultado foi a gravidez. O ato foi promovido por Sara Geromini, 
integrante de movimentos de extrema-direita, que divulgou ile-
galmente os dados da criança; além de tumultuarem o local, Ge-
romini pediu aos manifestantes que “rezassem e colocassem os 
joelhos no chão”16. 

Ato contínuo, Azevedo e Lima17 asseveram um ponto 

 
13 WACQUANT, 2012, p. 515. 
14 Idem, 2012, p. 510-511. 
15 SOBRINHO PREITE, 2019. 
16 REZENDE, 2020. 
17 AZEDEVDO; LIMA, 2018, p. 9. 
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relevante acerca dos discursos defendidos pelos neoconservado-
res: sua bandeira é reiteradamente propagada enquanto liberdade 
de expressão, trata-se, em verdade, de colocar sob o manto do 
direito constitucionalmente garantido a possibilidade de profes-
sar o discurso de ódio, mas que a este tipo de direito não se res-
tringe. 

Biroli, Vaggione e Machado18 explicam que mesmo com 
a separação entre Estado e Igreja, ainda assim não houve a reti-
rada completa do segundo em relação ao primeiro, e dentro do 
contexto Latino Americano, elas esclarecem que “o impacto po-
lítico e cultural da Igreja católica também implicou a universali-
zação da moral católica sob o manto secular”, significando que 
o direito secular pudesse agir como protetor dos dogmas católi-
cos. 

Dessa maneira, políticos, advogados e juristas confessi-
onais – regra geral – os quais se identificam com as crenças re-
ligiosas e as transmutam para a vida prática, fazem uso do litígio 
estratégico, trazendo fundamentações nas doutrinas religiosas e 
as alinhando ao direito posto19.  

Quanto ao papel dos advogados que também exercem a 
docência, as autoras são enfáticas20: 

Esses professores têm destacada atividade, portanto, na cons-
trução e na difusão de argumentos contrários aos direitos sexu-
ais e reprodutivos, baseados no direito privado (particular-
mente no direito de família), no direito público ou na renatura-
lização dos direitos humanos. Existe, desse modo, um processo 
de relegitimação de interpretações restritivas do direito, que se 
difunde por meio do ensino legal e de seu efeito na doutrina e 
na jurisprudência.  

Na perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos, dos 
movimentos feministas e LGBTQI+, o uso do direito penal tem 
se tornado um forte aliado, na criminalização do aborto, em in-
terpretações restritivas das possibilidades de praticá-lo – a figura 

 
18 BIROLI; VAGGIONE; MACHADO, 2020, p. 45-46. 
19 Idem, 2020, p. 64. 
20 Idem, 2020, p. 67. 
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do aborto legal -, da manutenção de institutos penalizantes do 
trabalho sexual21, o adultério, etc22.  

A juridificação reativa busca seus fundamentos em con-
cepções essencialistas e de complementariedade de homens e 
mulheres, além de ser reducionista quando compreende que 
existem apenas dois gêneros e que, esses por sua vez, correspon-
dem aos sexos biológicos designados, dessa forma, embora não 
seja exclusividade da Igreja católica a defesa dos essencialis-
mos, - como fora apontado, no Brasil existe a união de movi-
mentos que tensionam entre si – é necessário romper com tais 
lógicas que tentam se inserir no ordenamento jurídico23. 

 
2 GÊNERO E SEXUALIDADE NO ESTADO DEMOCRÁ-
TICO DE DIREITO BRASILEIRO  

 
A Constituição da República Federativa de 1988 erige 

em seu art. 5º, caput, que “todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, [...]”24 
todavia existe uma diferença imensa entre o texto constitucional 
e as realidades brasileiras.  

 
21 Dentre os direitos sexuais e reprodutivos elencados, reconhece-se que há certa re-
gulamentação e acesso no ordenamento jurídico brasileiro, ressalvada a hipótese do 
trabalho sexual, tópico que fomenta controvérsias e debates acalorados, pois como 
apontam Monique Prada (2018) e Ivonete Pereira (2004) dois movimentos tensionam 
fortemente: aquele que luta pela regulamentação do trabalho sexual, seu reconheci-
mento enquanto profissão, criação e acesso à políticas públicas voltadas para as tra-
balhadoras sexuais, a fim de que tenham tanto sua integridade física quanto psicoló-
gica asseguradas. Ainda que a Constituição da República Federativa do Brasil não 
vede sua prática, a legislação penal dificulta possibilidades de associações formais 
entre as trabalhadoras, condicionando o exercício à precarização. Por outro lado, há 
também um intenso movimento pela criminalização do trabalho sexual, mas, princi-
palmente, daqueles que são potencialmente clientes – situação consolidada no orde-
namento jurídico Sueco, como bem salienta Prada, e que ganha espaço nos debates 
brasileiros acerca do tema.  
22 Idem, 2020, p. 49; p. 69. 
23 Idem, 2020, p. 47-48. 
24 BRASIL, CRFB, 1988. 
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Isso é resultado de um sistema criado e pensado por in-
divíduos específicos: homens, brancos, burgueses, heterossexu-
ais25, o próprio Direito é permeado por pessoas que se encaixam 
nessas características, motivo pelo qual surge o problema: como 
a pluralidade de vivências pode ser cogitada, como os direitos 
podem ser adquiridos se somente uma parcela da sociedade as-
cende aos cargos de poder? As epistemologias feministas têm 
buscado explicar os meios pelos quais os direitos das mulheres 
foram negligenciados por tanto tempo, bem como porquê suas 
vivências e histórias foram solapadas para um segundo plano26  

Em um estudo feito por Gonçalves27 a autora procurou 
compreender a compatibilidade das normas do ordenamento ju-
rídico brasileiro pós-1988 a partir de perspectivas decoloniais28 
diante da razão neoliberal vigente, utilizando para tanto um re-
corte de marcadores sociais como gênero, raça, classe, sexuali-
dade e identidade de gênero. 

Nesse diapasão foi possível concluir que considerando os 
marcadores sociais elencados, a categoria mais invisibilizada 
nas legislações foi a de sexualidade29 além disso, ao atentar-se 
para o Código Penal, surgiram os seguintes apontamentos30: 

O nosso Código Penal pouco faz referência às categorias le-
vantadas neste trabalho, pelo contrário. Levando em conta que 
nosso recorte temporal de pesquisa é o de 1988-2018, algumas 
questões discorridas anteriormente nesta legislação ficaram de 
fora. Questões estas que evidenciam fortemente o machismo 
presente neste ramo do direito, portanto, na estrutura jurídica. 

 
25 SATTLER, 2019, p. 1-2. 
26 Idem, p. 2.  
27 GONÇALVES, 2019, p. 15. 
28 A decolonialidade, como propõe Gonçalves (2019, p. 133) é romper com a lógica 
de exploração e subalternidade dos saberes, no sentido de contra-atacar a premissa de 
que aqueles que estão no Sul Global, nos países ditos “periféricos”, não possuem con-
dições de produzirem conhecimento, a decolonialidade permite que aquelas vozes – 
que por muito tempo foram silenciadas – adotem a postura ativa, enquanto sujeito, 
não objeto, com capacidade de contar e produzir sua própria história.  
29 GONÇALVES, 2019, p. 159. 
30 Idem, 2019, p. 149. 
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Como por exemplo a expressão “mulher honesta” que perdu-
rou até 2005. A ideia de que apenas as mulheres “honestas” ou 
virgens deveriam ser protegidas pelo Estado. Quem são essas 
mulheres? A clássica abertura para discricionariedade dos jul-
gadores. Outro fator também é o do controle da sexualidade 
das mulheres. Trata-se de um fato passível de estudos, que já 
foram realizados, e que provavelmente ainda o serão.  

Denota-se, portanto, que a premissa constitucional de 
“todos são iguais perante a lei” não corresponde à realidade, 
basta questionar analogicamente que no Código Penal não há 
qualquer menção ao controle da sexualidade masculina através 
do adjetivo “honesto”31. Aproveitando este contexto, diferente-
mente dos homens, no Código Civil de 1916 – que permaneceu 
em vigor até a início dos anos 2000 – as mulheres eram tratadas 
como relativamente incapazes e, dessa forma, dependiam da 
anuência masculina para prática de determinados atos32. 

Não se trata de ignorar a mudança significativa no orde-
namento jurídico brasileiro no período de redemocratização, 
após longos anos de ditadura militar, nem mesmo desmerecer o 
rol de direitos trazidos com a CRFB/1988, mas sim de efetivar o 
que está nela, bem como tornar possível que a pluralidade de 
mulheres e homens tenham suas vidas resguardadas33. 

Na senda constitucional e a legislação dela decorrente, 
Gonçalves34 (2019, p. 159) apontou para o fato de que a sexua-
lidade das mulheres foi um marcador social negligenciado, 
quase nunca mencionado, reflexo não somente da invisibilização 
das vivências das mulheres, mas também da lógica que estabe-
lece critérios para as formas aceitas de expressão da sexuali-
dade35.  

Foucault36 explorou em A História da Sexualidade dos 

 
31 Idem, ibidem. 
32 Idem, 2019, p. 88-89. 
33 SATTLER, 2019, p. 3-5. 
34 GONÇALVES, 2019, p. 159. 
35 AGNOLETI, 2019, p. 343-347. 
36 FOUCAULT, 2018, p. 91. 
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mecanismos de controle exercidos sobre a sexualidade: divi-
dindo entre o lícito e ilícito, permitido e proibido, em todos os 
níveis e instituições, permeando a estrutura do Estado e Família, 
atuando através da lei. Assim, o poder sobre o sexo37: 

[...] se exerceria do mesmo modo em todos os níveis. De alto a 
baixo, tanto em suas decisões globais como em suas interven-
ções capilares, não importando os aparelhos ou instituições em 
que se apoie, agiria de maneira uniforme e maciça; funcionaria 
de acordo com as engrenagens simples e infinitamente repro-
duzidas da lei, da interdição e da censura: do Estado à família, 
do príncipe ao pai, do tribunal à quinquilharia das punições co-
tidianas, das instâncias de dominação social às estruturas cons-
titutivas do próprio sujeito, encontrar-se-ia, em escalas diferen-
tes apenas, uma forma geral de poder. Essa forma é o direito, 
com o jogo entre o lícito e o ilícito, a transgressão e o castigo.   

O corpo e a sexualidade da mulher, a partir dessas estru-
turas de poder, passará por diversas análises, dotadas de um sa-
ber científico médico que transformará corpo e sexualidade 
numa composição patológica, a fim de que toda uma ordem seja 
mantida e assegurada38 - em seu caráter reprodutivo, familiar e 
enquanto mãe39. 

Não é por acaso que a família40 se configura como um 
dos espaços onde a sexualidade da mulher é vigiada: na pretensa 
dicotomia entre as esferas público e privada compete ao homem, 
enquanto sujeito político, o mundo da razão, da vida pública e 
dos negócios; à mulher reserva-se o ambiente privado, da casa, 

 
37 Idem, 2018, p. 92-93. 
38 Idem, 2018, p. 113. 
39 Foucault (2008, p. 334-335) aborda em outras passagens esse processo que inferio-
riza as mulheres e as restringe no ambiente familiar, no livro O Nascimento da Bio-
política, aula do dia 21 de março de 1979, ao trabalhar com as teorias de capital hu-
mano no neoliberalismo, aponta para o fato de que a “renda” resultante de todo “in-
vestimento” feito pela mãe ao criar um filho/uma filha será a renda psíquica, a satis-
fação de ver que seus cuidados foram bem sucedidos. 
40 A família tem ganhado um posto de significativa relevância na defesa de pautas 
conservadoras e que pregam por uma certa ordem de gênero e sexualidade, como 
apontam Corrêa e Kalil (2020, p. 24), numa pesquisa realizada pela Gênero e Número, 
ao analisar os discursos de Jair Bolsonaro enquanto representante na Câmara dos De-
putados, a palavra “família” foi utilizada 73 (setenta e três) vezes pelo deputado.  
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das tarefas do lar, recorrendo-se a uma concepção essencialista 
que enxerga como intrínseco e natural que ela – a mulher – per-
maneça em casa, cuide dos filhos e do marido41. 

Esses códigos de conduta permeiam a vida de mulheres 
e homens, e, ao lançar os olhares no texto constitucional, per-
cebe-se que ele carece de termos mais abrangentes que não re-
duzam as vivências dentro da lógica binária – dado que esse tipo 
de discurso além de excluir outras formas de expressão da sexu-
alidade, pode fomentar a perpetuação de violências que se ma-
nifestam institucionalmente - como a única a ser seguida ou ado-
tada enquanto verdadeira42. 

Para fins exemplificativos, mas que demonstram as re-
sistências a efetivação de direitos, pode-se mencionar o caso da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.277 e a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132, que versam 
sobre o reconhecimento da união homoafetiva como entidade fa-
miliar43 cuja tese firmada está colacionada na ementa abaixo: 

[...] 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS 
EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTO-
MIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO DA 
ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A 
PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO 
CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM 
AO PLURALISMO COMO VALOR SÓCIO-POLÍTICO-
CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA 
SEXUALIDADE, INSERIDA NA CATEGORIA DOS DI-
REITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO 
QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À IN-
TIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. 
[...] Reconhecimento do direito à preferência sexual como di-
reta emanação do princípio da “dignidade da pessoa humana”: 
direito a autoestima no mais elevado ponto da consciência do 
indivíduo. Direito à busca da felicidade. Salto normativo da 
proibição do preconceito para a proclamação do direito à 

 
41 LOBO, 2017, p. 52. 
42 BIROLI; VAGGIONE; MACHADO, 2020, p. 136-137. 
43 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2011. 
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liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da 
autonomia da vontade das pessoas naturais. Empírico uso da 
sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade consti-
tucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pé-
trea. 3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA INSTI-
TUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBS-
TANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO ORTO-
DOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍ-
LIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍ-
PIO ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTI-
TUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIO-
NISTA. [...] Isonomia entre casais heteroafetivos e pares ho-
moafetivos que somente ganha plenitude de sentido se desem-
bocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomi-
zada família. Família como figura central ou continente, de que 
tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-
reducionista do conceito de família como instituição que tam-
bém se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da 
Constituição Federal de 1988 no plano dos costumes. Cami-
nhada na direção do pluralismo como categoria sócio-político-
cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para man-
ter, interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fun-
damental atributo da coerência, o que passa pela eliminação de 
preconceito quanto à orientação sexual das pessoas. 4. UNIÃO 
ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA 
A HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL 
PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO 
CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES JU-
RÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE 
AS DUAS TIPOLOGIAS DO GÊNERO HUMANO. IDEN-
TIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE “EN-
TIDADE FAMILIAR” E “FAMÍLIA [...] Isso para excluir do 
dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reco-
nhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pes-
soas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de 
ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas conse-
quências da união estável heteroafetiva. 

Trata-se de uma conquista significativa considerando os 
apontamentos feitos de como o Direito é criado e pensado (ou 
seja, a quem suas proteções e privilégios são resguardados). 
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Nesse sentido, importante a lição que traz Biroli, Vaggione e 
Machado44no tocante ao panorama das democracias, em especial 
voltando a atenção para o cenário brasileiro, e sua relação com 
o avanço ou retrocesso de pautas concernentes ao gênero e se-
xualidade. 

A democracia brasileira tem múltiplas contradições e não 
é a mais consolidada numa perspectiva latino-americana, e vem 
ganhando espaço, como apontam Biroli, Vaggione e Machado45 
a utilização dos valores familiares “tradicionais” para frear o 
avanço dos direitos das mulheres, LGBTQIA+. 

Rememorando as lições de Biroli, Vaggione e Ma-
chado46, enfatiza-se que a ascensão do neoconservadorismo à 
moralização do Estado, da ampliação da esfera privada prote-
gida – compreendida como a família – que procuram reafirmar 
a essencialidade do gênero e seus papéis decorrentes, por exem-
plo, com a mulher permanecendo em casa cuidando dos filhos e 
tarefas dos lares. Ela aduz que tais valores são invocados para 
subsidiarem uma “resposta” ao “declínio moral”. 

Nesse sentido, o próximo item abordará como tem ocor-
rido o desdobramento das práticas neoconservadoras no tocante 
ao gênero e sexualidade no Brasil, se o Estado brasileiro está 
adotando alguma medida para que as vidas de milhares de mu-
lheres sejam resguardadas, principalmente quando se retoma a 
premissa constitucional elencada do art. 5º de igualdade. 

 
3 A REAL CULTURA DA MORTE: UM OLHAR SOB A 
VIDA DAS MULHERES  

 
De acordo com Biroli, Vaggione e Machado47 na pers-

pectiva dos neoconservadores – principalmente aqueles que de-
fendem bandeiras relacionadas a religião – tratar sobre direitos 

 
44 BIROLI; VAGGIONE; MACHADO, 2020, p. 136. 
45 Idem, 2020, p. 148-149. 
46 Idem, 2020, p. 148-149. 
47 Idem, 2020, p. 52-53. 
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sexuais e reprodutivos segundo os anseios dos movimentos fe-
ministas – acesso ao aborto legal, trabalho sexual, sexualidade 
desvinculada de pressupostos morais, políticas públicas de saúde 
voltadas para as mulheres, respeito às múltiplas identidades de 
gênero, etc. – pretendem implantar uma cultura de morte. Toda-
via, apresentar-se-á o que se compreende como a real cultura da 
morte: a necropolítica que vigora a todo vapor no Brasil neocon-
servador. 

Uma das questões preliminares que precisa ser enfren-
tada, para que se entenda a estrutura pela qual opera a necropo-
lítica, refere-se às características que atuam de maneira singular 
sob a vida de cada mulher. Isso significa que, a multiplicidade 
de consequências e/ou oportunidades acerca do próprio corpo 
dependerá de como determinadas circunstâncias atravessam as 
mulheres48. 

Adotando referencial dos feminismos negros, traz-se o 
conceito desenvolvido por Kimberlé Crenshaw, que permite vi-
sualizar as diversas matrizes que perpassam a vida dos sujeitos 
nos escopos de privilégio/discriminação e sua posição relacio-
nal, bem como as intersecções decorrentes. Em síntese: é neces-
sário abarcar características de raça, gênero, classe, sexualidade, 
etc., para ter uma real noção de como operam as violências49. 

Como decorrência lógica desse processo de análise, re-
futa-se, então, a ideia de um sujeito universal e essencial oriundo 
de teorias androcêntricas, tendo em vistas as experiências de ho-
mens (para os quais o arcabouço teórico pressupunha poder re-
solver os problemas). De igual modo50, quando se afasta da pre-
missa de um “homem genérico”, com ela é levada, também, a de 
que exista uma mulher essencial e universal51. 

Para Cisne, Oliveira e Castro52 – reforçando os 

 
48 CISNE; OLIVEIRA; CASTRO, 2018, p. 453. 
49 OLIVEIRA, 2017, p. 27-28. 
50 BAGGENSTOSS, 2018, p. 200-201. 
51 HARDING, 1993, p. 2-3. 
52 CISNE; OLIVEIRA; CASTRO, 2018, p. 453-454. 
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argumentos levantados no item anterior - é a divisão sexual do 
trabalho que orienta os locais de pertencimento de mulheres e 
homens a duas esferas distintas: para eles a produção, um su-
posto espaço público, colocados em funções reconhecidas pela 
sociedade; para elas, o trabalho doméstico, a reprodução, o cui-
dado com a família e filhos. 

Todavia, a dinâmica capitalista não permite que elas fi-
quem encerradas no contexto da casa, e, além do trabalho afe-
tivo53 não remunerado, precisam se inserir no mercado de traba-
lho, em condições já precárias, fazendo com que o mercado in-
formal seja a única saída, subordinando-as a ausência completa 
de direitos54. 

Isto posto e, comparando analogicamente, o que ocorre é 
uma espécie de terceirização dessas formas de trabalho, con-
forme Fraser55:  

Além de diminuir o provimento público de bem-estar social e 
recrutar as mulheres para a força de trabalho assalariada, o 
capitalismo financeirizado tem reduzido os salários reais, ele-
vando, assim, o número de horas de trabalho pago que, por do-
micílio, são necessárias para manter uma família, bem como 
provocando uma corrida desesperada para transferir o trabalho 
de cuidado para outrem (Warren, Tyagi, 2003). A fim de pre-
encher a “lacuna de cuidado”, o regime importa trabalhadores 

 
53 Acerca da noção de trabalho afetivo, que não será aprofundada aqui, adota-se a 
compreensão oferecida por FEDERICI, Silvia. Sobre o Trabalho Afetivo in: O Ponto 
Zero da Revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. Tradução Cole-
tivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2019. p. 324-353. “O trabalho afetivo se refere ao 
caráter interativo do trabalho, à sua capacidade de promover fluxos de comunicação, 
sendo polivalente com relação às atividades associadas a ele.” O afeto, nesse caso, vai 
além do seu entendimento no campo filosófico, transpondo-se para o econômico e 
político, no qual a afetividade, dentro da lógica capitalista contemporânea, pode ser 
utilizada enquanto componente de trabalho. Ainda assim, recaem sobre as mulheres 
as funções do trabalho afetivo (as próprias subjetividades são usadas, no campo dos 
serviços, como parte integrante do trabalho desenvolvido) e, como é possível verificar 
na obra de Federici, a dimensão do trabalho reprodutivo. A parcela não remunerada, 
pressuposta como característica natural da mulher, sustenta um – senão mais – pesado 
pilar do capitalismo atual.  
54 CISNE; OLIVEIRA; CASTRO, 2018, p. 454. 
55 FRASER, 2020, p. 279-280. 
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emigrantes dos países mais pobres para os mais ricos. De modo 
típico, são mulheres racializadas, amiúde campesinas e de re-
giões pobres que assumem o trabalho de cuidado e reprodutivo 
que, antes, era desempenhado por mulheres mais privilegiadas. 
Mas, para fazer isso, as emigrantes devem transferir suas pró-
prias responsabilidades familiares e comunitárias para outras 
cuidadoras ainda mais pobres, que devem, por sua vez, fazer o 
mesmo – e assim por diante, em “cadeias globais de cuidado” 
cada vez mais compridas. Longe de preencher a lacuna de cui-
dado, o resultado é o deslocamento dessa lacuna – das famílias 
mais ricas para as mais pobres, do Norte Global para o Sul Glo-
bal (Hochschild, 2002, p. 15-30; Young, 2001). 

Em outras palavras, além de terem as condições materi-
ais necessárias inviabilizadas pelo capitalismo, e diante da falta 
para compartilhar as tarefas do lar, são mulheres com marcado-
res sociais específicos que deixam as suas casas para prestarem 
serviços de cuidado a outras famílias – privilegiadas -, ciclo esse 
que vai tornando-se vicioso e expansivo56. 

Nessa perspectiva, a precariedade – quando não total 
falta – de direitos e políticas públicas assistencialistas57 consti-
tuem uma parcela da conjuntura complexa que é tratar de direi-
tos sexuais e reprodutivos, bem como qual sua ligação com a 
necropolítica de Mbembe58. 

 Em primeiro lugar, tem-se em mente a possibilidade de 
dispor sobre o próprio corpo faz uma ponte (in)direta com o con-
ceito de soberania trazido por Mbembe59. De acordo com este 
autor, o poder decisório exercido sobre a morte e definição da 
vida, como manifestação desse mesmo poder, entende-se en-
quanto uma “expressão máxima da soberania [...] Por isso, matar 
ou deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos 
fundamentais.”60  

Como resultante, até mesmo o aborto legal é colocado à 

 
56 Idem. 
57 OPAS, 2017. 
58 MBEMBE, 2018. 
59 Idem, 2018, p. 5. 
60 Idem. 
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prova: uma menina de 10 anos de idade, cuja gravidez era ori-
unda de estupro, teve seus dados divulgados por terceiros, acerca 
do local onde faria o procedimento abortivo. Grupos de neocon-
servadores religiosos contrários ao aborto legal se colocaram em 
frente ao hospital, causando tumulto, além de tentar impedir a 
feitura do aborto61. 

Vale mencionar que essa foi uma situação extremamente 
caótica e cruel, ademais, tendo em mente que o Brasil é um es-
tado laico – que não possui religião oficial -, corrobora com as 
ideias trazidas por Biroli, Vaggione e Machado62 da consolida-
ção dos movimentos religiosos conservadores e sua articulação 
com as estruturas de poder para inviabilizar a consecução de di-
reitos. 

Nesse sentido, cabe rememorar o caso de Janaína, mulher 
negra que foi submetida a esterilização compulsória após ação 
civil pública intentada pelo Ministério Público do Estado de São 
Paulo; o representante do parquet aduziu que Janaína era depen-
dente química e, portanto, não tinha condições de criar seus fi-
lhos ou mesmo decidir acerca do procedimento. Após recorrer 
da determinação de primeiro grau que autorizou a esterilização, 
o acórdão sobreveio três meses depois, momento em que não 
seria possível a reversão médica63. 

Debora Diniz, antropóloga e pesquisadora sofreu, mais 
uma vez, ameaças – inclusive de morte, bem como recebeu toda 
forma de xingamento - após uma publicação na rede social Ins-
tagram: sua escrita foi distorcida para levar o leitor ou leitora a 
entender que Diniz havia acusado o presidente Jair Bolsonaro de 
“perseguição a pedófilos”. Em verdade, Diniz alertava para o 
fato de que o atual governo opera na lógica do medo, incita o 
pânico – seja real ou não – a fim de justificar suas atitudes auto-
ritárias, sem esquecer da “única” solução: flexibilização do porte 

 
61 REZENDE, 2020. 
62 BIROLI; VAGGIONE; MACHADO, 2020, p. 147-149. 
63 CRUZ, 2018. 
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de arma64. 
As violências não encontram freios: de acordo com ma-

téria publicada pelo jornal eletrônico The Intercept Brasil65, to-
mou-se conhecimento do nível de tratamento cruel ao qual a mu-
lher pode ser submetida, ainda que seja vítima. Do trecho dispo-
nibilizado da audiência de instrução e julgamento do caso em 
que Mariana Ferrer é vítima – estupro de vulnerável -, em deter-
minado momento o advogado do réu dispara66: 

Tanto a virgindade dela quanto a sua manifestação nas redes 
sociais foram usadas pelo advogado do empresário, que alega 
que ela manipulou os fatos. ‘Tu vive disso? Esse é teu cria-
douro, né, Mariana, a verdade é essa, né? É teu ganha pão a 
desgraça dos outros? Manipular essa história de virgem?’, 
disse Cláudio Gastão durante a audiência de instrução e julga-
mento. 

Embora seja sustentado que o Direito imprime um dis-
curso imparcial e objetivo, completamente fora do aspecto polí-
tico, é possível denotar que isso não corresponde à realidade67: 
a maioria dos cargos de juiz é preenchido por homens brancos, 
a porcentagem de mulheres negras nos tribunais é ínfima, o que 
facilita a manutenção do status quo das demandas atinentes aos 
direitos delas68. 

No tocante aos direitos reprodutivos as complicações não 

 
64 ALESSI, 2021. 
65 ALVES, 2020. 
66 Cf. Soraia Rosa Mendes (2020), autora do livro Processo Penal Feminista, elabora, 
ao longo de sua obra uma visão diferenciada do direito penal e processo penal sob 
uma perspectiva feminista, da necessidade de um olhar atento para as singularidades 
que envolvem as mulheres principalmente quando da escuta/colheita de prova, audi-
ências que tenham por base os crimes sexuais, ou mesmo outros que possam causar 
fragilidades psicológicas, sentimentais às vítimas, testemunhas. A estrutura jurídica 
tende a legitimar determinados discursos e indivíduos, algo que não ocorre quando os 
olhares são voltados para as mulheres, nesse ponto as epistemologias feministas bus-
cam revelar as falhas tanto no Direito quanto na sua forma instrumentalizada – através 
do processo, por exemplo -, com destaque para a ideia reiterada de que ele é racional, 
imparcial, universal e objetivo. 
67 SATTLER, 2019, p. 5-6. 
68 SEVERI, 2016, p. 84-86. 
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terminam, observando-se a pesquisa de Cardoso, Vieira e Sara-
ceni69 sobre os dados existentes à prática do aborto (legal/ile-
gal/motivo desconhecido/espontâneo), índices de morte e o per-
fil das mulheres, foi possível obter à seguinte conclusão quanto 
ao perfil delas: em sua maioria são mulheres pretas, de baixa 
escolaridade. Todavia, é imperativo ressaltar que são números 
subnotificados,  

Isso mostra que, diferentemente do que é preconizado 
nos textos legais, vide a própria CRFB/1988, a garantia funda-
mental de igualdade está distante de sua aplicação a todos, ainda 
que, no campo teórico, tenha-se debruçado com afinco nas teo-
rias de que homens e mulheres são livres e iguais, dotados de 
autoconhecimento, autoconsciência e autorrepresentação70. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir da exposição feita, que não se esgota neste tra-

balho, buscou-se mostrar um panorama dos movimentos neo-
conservadores no Brasil, principalmente após a eleição de Jair 
Bolsonaro, em 2018, que vem acarretando em inúmeras conse-
quências para as vidas das mulheres, uma vez que foi sob a ban-
deira de que feministas, LGBTQI+, aliado ao discurso da “ideo-
logia de gênero” e proteção da família que o presidente da repú-
blica tornou os grupos minoritários enquanto inimigo não so-
mente seu, mas do próprio país.  

Com o aumento da participação política de neoconserva-
dores, a articulação estratégica de suas forças, mesmo entre 
aqueles que tem diferenças elementares – católicos e evangéli-
cos pentecostais e neopentecostais – torna mais difícil a possibi-
lidade de garantia de direitos pelo viés do Poder Legislativo. To-
davia, o elemento religioso é apenas um dos componentes das 
forças autoritárias, a reestruturação do Estado para atender 

 
69 CARDOSO; VIEIRA; SARACENI, 2020, p. 10. 
70 MBEMBE, 2018, p. 9. 
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finalidades outras, a imposição de condições para acesso ou ma-
nutenção de direitos demonstram que também está presente o 
neoliberalismo. 

Este, por sua vez, na percepção de Wacquant71 engloba 
estruturas que são passíveis de identificação na realidade brasi-
leira: aumento da responsabilidade individual (frases de notório 
conhecimento do presidente da república e seus semelhantes cul-
pabilização da vítima, “engravidou porque quis”, “bandido bom, 
é bandido morto”); enrijecimento do aparato punitivo e políticas 
públicas disciplinadoras72 como se os direitos pleiteados fossem, 
em verdade, concessões, atos de bondade ou privilégios. 

Nesse sentido, uma interpretação restritiva das normas 
jurídicas por juristas neoconservadores mostra como a juridifi-
cação reativa tem operado, o Direito é um campo de tensiona-
mentos e disputas narrativas – e, na realidade, seus problemas se 
iniciam antes, quando da percepção do sujeito universal, do dis-
curso polido que pretensiosamente acredita englobar todas e to-
dos, mas apenas o faz em teoria, quando muito -, na qual esses 
grupos de juristas estão empenhados em fazer valer.  

Diferentemente do que afirmam, são os neoconservado-
res a empreenderem a cultura da morte, suas narrativas matam 
mulheres todos os dias, silenciam-nas de inúmeras formas, às 
vezes pelo viés institucional; rejeita-se, de plano, que a busca 
pelo acesso a políticas públicas de saúde, educação, ao respeito 
às sexualidades e identidades de gênero – como insistem – a raiz 
de todos os males que perpassam a sociedade.  
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