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Simpósio: 28 - OS DIREITOS DA MULHER COMO DIREITOS HUMANOS: JUSTIÇA SOB 
A PERSPETIVA DE GÉNERO 
 
RESUMO: Essa proposta de análise surge como desdobramento de um projeto de pesquisa 
mais amplo intitulado “Violência de gênero e direitos humanos: perspectivas teológicas de 
análise”. Vinculado à Linha de Pesquisa “Políticas Públicas e Educação em Direitos humanos”, 
do PPGDH da PUCPR (Brasil), e objetiva discutir o problema do sofrimento decorrente da 
violência e o consequente esvaziamento (kénosis) da humanidade no próprio ser humano. Esse 
esvaziamento do humano principalmente na violência de gênero proporcionada e sedimentada 
por instâncias culturais, históricas e religiosas coloca em questão tanto a proteção jurídica dos 
direitos ditos inalienáveis quanto uma nova percepção da relação com Deus. Dentre outros 
elementos, nossa pesquisa procura demonstrar que o esvaziamento de Jesus ao encarnar-se 
(kénosis da encarnação) e ao aceitar morrer na cruz (Kénosis da crucifixão) é signo de que Deus 
jamais é indiferente ao sofrimento humano. Se Ele se decidiu pela sua doação à humanidade, 
muito mais os próprios seres humanos deveriam lutar contra a indiferença em relação ao 
sofrimento alheio. A discussão e a luta pela tutela dos direitos humanos, especialmente os 
direitos das mulheres, é um exemplo excelso dessa solidariedade para com o ser humano.  Neste 
sentido a análise da “Declaração sobre a Eliminação da violência contra a Mulher”, criada em 
1993 pela ONU, será uma das propostas do presente plano de estudo, uma vez que esta tem 
sido fundamental para romper as “paredes” argumentativa da inviolabilidade do privado que 
invisibiliza a violência contra as mulheres. E vale notar que os argumentos da inviolabilidade 
do espaço privado, via de regra está sustentado por questões e argumentações de cunho cultural 
religioso. A partir dessa Declaração, portanto, fica explicito o direito e o dever dos Estados 
intervir, independentemente de qualquer questão, uma vez que a violência contra a mulher deve 
ser simplesmente banida. Nos diversos contextos culturais, sobretudo no mundo ocidental, os 
textos sagrados, em razão de sua polissemia, têm dado margem a interpretações que resultaram 
na legitimação das violências cometidas contra as mulheres. Tais interpretações ainda hoje 
estão presentes, não somente justificando as atitudes do agressor, como também mantendo a 
vítima numa disposição de aceitação e sujeição dessa legitimação da violência. No nosso País 
(Brasil), o tema da violência contra as mulheres é abordado muitas vezes somente como um 
problema de segurança pública e a perspectiva reflexiva das relações de gênero é invisibilizada. 
Ou quando essa perspectiva é aventada, ela é criticada por alguns setores da sociedade como se 
fosse algo que subverte a moral vigente, de cunho eminentemente patriarcal; ou ainda, ela é 
pulverizada no interior de outras lutas minoritárias que buscam reconhecimento no âmbito   da 
orientação sexual. Diante disso, há a necessidade da articulação entre os vários setores e 
instituições, em âmbito público e privado, para que a sociedade contribua no enfrentamento da 
situação. Por se tratar de uma problemática interdisciplinar, queremos examinar até que ponto 
a reflexão teológica em torno do sofrimento (teologia da Kénosis) pode contribuir para a defesa 



dos direitos humanos, principalmente dos direitos humanos das mulheres em situação de 
violência. 
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