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Simpósio: 26 - DESAFIOS À DISCRIMINAÇÃO LEGAL E À DISCRIMINAÇÃO SOCIAL 
DE RAÇA E DE GÊNERO: UMA PROPOSTA TRANSDISCIPLINAR NECESSÁRIA 
PARA A PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 
 
RESUMO: Em 2012 esperava-se que o Egito iria entrar em uma fase de desenvolvimento, que 
se tornaria um país mais aberto e que sua economia se expandiria. Era esperado que mulheres 
finalmente tivessem a oportunidade de levantar sua voz e terem seus direitos civis assegurados 
e respeitados. A constituição de 2014 trouxe alguma esperança sobre as mulheres serem 
consideradas efetivamente cidadãs com poder de decisão ao assegurar a igualdade, a liberdade 
individual, possibilitar a contestação de possíveis violações de direitos e garantir o devido 
processo legal. Mas as esperanças iniciadas com a Primavera Árabe foram efêmeras. As 
mulheres continuaram relegadas à esfera privada com pouco acesso a oportunidades 
econômicas e de independência, sendo a sua participação política quase inexistente. O projeto 
de Constituição de 2014 embora traga algumas mudanças em relação a Constituição de 1971 
ainda é muito superficial em assegurar sua legitimidade dentro do país. Pois apesar de muitos 
valores serem defendidos constitucionalmente, a legislação infraconstitucional egípcia tem sido 
omissa em resguardar tais direitos, sendo esta validada não por sua constitucionalidade e sim 
por sua conveniência política. Como é possível constatar na discrepância entre os direitos 
assegurados na Constituição e as leis penais vagas e arbitrariamente criadas pelos governantes 
egípcios. Como país não laico, o Egito tem sua base política e fonte da legislação na Lei 
Islâmica, a Sharia e com a reformulação da Constituição afirma-se esta estar em alinhamento 
com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bem como em seu Artigo 11: The Place of 
Women, motherhood, childhood reafirma o comprometimento do Estado em alcançar a 
igualdade de gênero.Entretanto, nota-se que o próprio nome do artigo pode ser interpretado 
como uma forma de manutenção do status arcaico de resumir o papel feminino a atividades 
domésticas e à maternidade, alterando-se apenas seu conteúdo para servir aos desígnios do 
poder reinante. Tal contexto mostra-se como um chamado à reflexão: Até que ponto a liberdade 
das mulheres está condicionada aos costumes e aos interesses dos governantes? E de que modo 
uma Constituição escrita tem poder para mudar os costumes de uma sociedade? Governos 
podem ser derrubados e novos surgirem, mas enquanto não houver participação social, 
informação ao alcance de todos e conscientização da sociedade, não há lei que possa ser efetiva. 
As ativistas dos direitos humanos têm lutado para mudar essa realidade e têm enfrentado o 
medo, a perseguição e muitas vezes sido aprisionadas, torturadas e assassinadas. Analisaremos 
a legislação egípcia e o contexto social atual para determinar se há uma ruptura entre o que é 
designado como lei e  o que é praticado tanto pelo Estado como pela sociedade civil. 
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