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1. APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

Prezados senhores delegados, é com enorme satisfação que lhes desejo boas 

vindas ao nosso comitê e assim iniciamos as apresentações. Meu nome é Nicolle Barbara 

Limones Viana, tenho vinte anos e curso o 6º período de Relações Internacionais na 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG). 

Meu primeiro contato com o Modelo Intercolegial das Nações Unidas (MINIONU) foi 

em 2014 na área de logística, onde eu tive a oportunidade de entender melhor como o 

projeto era planejado e executado. No ano seguinte, motivada pela experiência que eu havia 

tido anteriormente, decidi me candidatar para o cargo de diretora assistente no ONU 

MULHERES, do meu agora amigo, Pedro Barbabela.  

Sem dúvida alguma, ter feito parte desse comitê foi o que me fez apaixonar de vez 

pelo projeto e o que me levou a querer ser diretora. A experiência que eu tive em 2015 

ajudou a desenvolver-me enquanto pessoa e aluna, me ensinando a ter mais confiança em 

mim mesma e, a saber, contornar as dificuldades pelas quais sou submetida. Por isso, 

gostaria de agradecer ao Pedro e ao projeto por terem me dado a oportunidade de ser quem 

eu sou hoje. 

Em relação à temática do comitê, as questões acerca das mulheres vêm sendo há 

muito tempo um tema pelo qual tenho bastante interesse e apego. Acredito que os assuntos 

referentes a gênero são de extrema importância e devem ser debatidos com afinco pelas 

pessoas, não só pelo fato de a pauta estar em ascensão na conjuntura internacional, mas 

especialmente pelo fato de que é a partir de discussões que podemos alterar a maneira 

como muitas pessoas enxergam a mulher individualmente e socialmente. Além disso, 

acredito que o objeto de estudo desse comitê é algo próximo a todos nós, sendo assim, 

debatê-lo pode provocar mudanças no atual quadro de hostilidade e inferioridade em que as 

mulheres se encontram. 

Olá senhores delegados! Meu nome é Ana Luiza Eliziário, tenho 20 anos e estou 

cursando o 6º período de Relações Internacionais. Minha história com o MINIONU começou 

em 2011, quando participei como delegada de imprensa no comitê Assembleia Geral das 

Nações Unidas (AGNU). Em 2013 fui delegada da Grécia no Escritório das Nações Unidas 

sobre Drogas e Crimes (UNODC), comitê no qual tive o privilégio de atuar como voluntária 

em 2015. Este ano será meu quarto MINIONU. Me reconheço como feminista e poder 

participar de um comitê de tamanha importância me deixa lisonjeada. Só tenho a agradecer 

à equipe do 17º MINIONU e à minha diretora pela confiança em mim depositada. Espero 

cumprir meu papel como diretora assistente e me coloco à disposição para auxiliar todos os 

delegados em quaisquer questões levantadas. 
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Caros delegados, meu nome é Luísa Hostalácio, tenho 20 anos e, estou no terceiro 

ano do curso de Relações Internacionais na PUC Minas. Conheci o MINIONU durante meu 

Ensino Médio, porém minha primeira participação no projeto foi na 16ª Edição como 

voluntária do Comitê ONU Mulheres (2020) e, é com muita satisfação que, nessa edição, 

sou Diretora Assistente da Comissão sobre a Situação Sobre das Mulheres (CSW) (2016). 

O projeto, desde o primeiro momento, me encantou ao proporcionar aos participantes uma 

experiência única e de tamanha importância tanto acadêmica quanto pessoal. Por isso, 

espero dedicação de todos para que tenhamos uma experiência fantástica e enriquecedora 

durante os dias de realização do 17º MINIONU. 

Esperamos que esse ano possamos nos apaixonar ainda mais pelo modelo e que 

vocês, delegados, possam desfrutar dessa experiência de uma forma incrível. Sem dúvidas 

aguardamos imensa dedicação e engajamento da parte de vocês, visando à importância do 

tema e o retorno que se é esperado nos debates. Estamos à disposição para quaisquer 

dúvidas e esclarecimentos e espero que juntos possamos fazer um comitê ainda melhor do 

que o ano passado! 

Portanto, a CSW gostaria de mais uma vez dá-lhes boas vindas ao comitê e ao 

MINIONU e informá-los que, além do guia de estudos – que fornecerá as informações 

necessárias para os dias de simulação – estarão disponíveis também o blog 

(https://17minionucsw2016.wordpress.com), a página do facebook, 

(facebook.com/csw17minionu), onde serão postadas regularmente informações e notícias 

sobre o tema e que virão a complementar as discussões, além do email 

17minionucsw2016@gmail.com. Ademais, o comitê lhes encoraja a buscar outras fontes 

como forma de se informarem ainda mais para os dias de simulação, entretanto, 

mantenham-se atentos à credibilidade e veracidade das informações pesquisadas. 

 

 

 

https://17minionucsw2016.wordpress.com/
file://bh1dpdsrv05/REINTER$/MODELOS/MINIONU/17º%20MINIONU/Comitês/Guias%203ª%20Versão/%5bGuia%202ª%20Versão%20-%20CSW%202016%20-%20Nicolle%20Limones%5d%20REVISADO%20Leandro%20Rangel.docx
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2. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

O comitê baseia-se na 60ª Comissão sobre a Situação das Mulheres, que ocorreu 

em março de 2016 em Nova Iorque, tendo como o principal tema de discussão o 

"Empoderamento e igualdade de gênero e a relação com o desenvolvimento sustentável". 

De acordo com o relatório da pesquisa mundial da ONU Mulheres de 2014 acerca do papel 

das mulheres no desenvolvimento, as consequências socioeconômicas e ambientais 

causadas pela mudança climática e perda de ecossistemas, estão cada vez mais em 

evidência.  

Os efeitos provocados por essas mudanças já podem ser percebidas em diversos 

âmbitos e, dentre os mais afetados, se encontram as mulheres e meninas, dado a 

precariedade de seu sustento, a responsabilidade de garantir acesso a abrigo, água e 

comida que recai sobre elas e, as restrições ao seu acesso a terra e recursos naturais. Além 

disso, a pobreza, as alterações climáticas, a insegurança alimentar, a falta de cuidados na 

saúde, e as crises econômicas globais tendem a aumentar a vulnerabilidade na qual as 

mesmas se encontram. (WORLD SURVEY ON..., 2014). 

 Tendo isso em vista, o objetivo deste comitê é o de, a partir de uma série de medidas 

adotadas pelos Estados, conciliar que os objetivos da agenda de 2030 para o 

desenvolvimento sustentável sejam uma realidade para meninas e mulheres ao redor do 

mundo. Para tal, é necessário compreender como elas podem ser um elemento chave para 

se garantir esses objetivos, reforçando a importância do empoderamento e igualdade de 

gênero. 

Por fim, apesar da temática principal do comitê ser o Empoderamento e igualdade de 

gênero e a relação com o desenvolvimento sustentável, a CSW desde 1987 adota uma 

agenda multidisciplinar, contendo temas prioritários para discussão e ação em suas sessões 

anuais. Sendo assim, o comitê abordará mais de uma temática ao longo do seu decorrer, 

discutindo e gerando resoluções acerca do empoderamento e igualdade de gênero visando 

o desenvolvimento sustentável e qualquer outra questão que possa ser pertinente ao tema. 

 

2.1 Desenvolvimento sustentável 

 

São muitas as definições de desenvolvimento sustentável, porém a mais utilizada 

como referência é a que surgiu em 1987, durante a Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento, chefiada por Gro Harlem Brutland1, no Relatório 

                                                
1
 Médica, ativista e primeira mulher Primeira-Ministra da Noruega. Foi Diretora-Geral da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) entre 1998-2003 e Enviada Especial das Nações Unidas sobre as 
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Brundtland2. É neste momento que a comunidade internacional passa a ter uma 

preocupação maior e conjunta, investindo em iniciativas em prol do futuro sustentável.  

A definição foi criada a partir da preocupação da Organização das Nações Unidas 

(ONU) com o modelo de desenvolvimento adotado pelos países, uma vez que o mesmo 

colocava em risco o futuro do meio ambiente e daqueles que futuramente habitariam o 

planeta. Portanto, havia uma necessidade urgente de se investir em medidas a longo prazo 

capazes de equilibrar o desenvolvimento com o uso sustentável dos recursos naturais. 

(OUR COMMON FUTURE, s.d.) 

Foi assim então que surgira o conceito de desenvolvimento sustentável, entendido 

como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.” (OUR COMMON 

FUTURE, s.d.). Tal conceito abrange três dimensões principais: (i) proteção ambiental; (ii) 

bem-estar social; e (iii) crescimento econômico. A união desses três pilares se configura 

como sendo essencial para se atingir a sustentabilidade. (OUR COMMON FUTURE, s.d.). 

Além desses três eixos, o conceito também abrange quatro princípios fundamentais 

que devem ser considerados ao analisarmos as dimensões do desenvolvimento sustentável, 

e devem ser utilizados pelos Estados ao tratarem do assunto. Primeiramente, o princípio da 

equidade intergeracional, entendido como “a necessidade de preservar os recursos naturais 

para o benefício das gerações futuras”.3 (SANDS, et al, 2012, p. 207 , tradução nossa). 

Segundo, o princípio do uso sustentável, que é “o intuito de explorar os recursos naturais de 

uma forma que é 'sustentável', 'prudente’, 'racional’, ’sábia’ ou ‘adequada’”.4 (SANDS, et al, 

2012, p. , tradução nossa).  Terceiro, o princípio do uso equitativo, que determina “o uso 

equitativo dos recursos naturais, o que implica que a utilização por um Estado deve levar em 

consideração as necessidades de outros estados”.5 (SANDS, et al, 2012, p. 207, tradução 

nossa).  Por fim, tem-se o princípio da integração, que é “a necessidade de garantir que as 

considerações ambientais sejam integradas aos planos econômicos e outros planos de 

desenvolvimento, programas e projetos, e que as necessidades de desenvolvimento sejam 

                                                                                                                                                   
alterações climáticas entre 2007 e 2010. Além de ter sido a responsável por colocar o 
desenvolvimento sustentável na agenda internacional. (GRO HARLEM..., s.d.). 

2
 Documento publicado em 1987, originalmente intitulado “Nosso Futuro Comum”, que reúne os 
resultados e recomendações das discussões feitas durante a Comissão Mundial sobre o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento, acerca da construção de um futuro mais desenvolvido e 
sustentável. (REPORT OF THE WORLD..., s.d.).  

3
 the need to preserve natural resources for the benefit of future generations. 

4
 the aim of exploiting natural resources in a manner which is ‘sustainable’, ‘prudent’, ‘rational’, ‘wise’ 

or ‘appropriate’. 
5
 the ‘equitable’ use of natural resources, which implies that use by one state must take 

account of the needs of other states 
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levadas em consideração na aplicação dos objetivos ambientais”.6 (SANDS, et al, 2012, p. 

207 , tradução nossa). 

Esse conceito foi uma das abordagens mais bem introduzidas e sucedidas nos 

últimos anos e, foi capaz de moldar a agenda e o comportamento da comunidade 

internacional para com o desenvolvimento social, econômico e ambiental. (SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT, s.d.). Sendo assim, a definição foi capaz não só de envolver diferentes 

dimensões demonstrando que todas estão intimamente interligadas, mas também 

constrangendo a possibilidade de desenvolvimento de um campo em detrimento do outro ou 

das gerações futuras. 

A partir do sucesso desse marco, a preocupação internacional com o 

desenvolvimento sustentável foi cada vez mais ampliada e o investimento em medidas 

visando seu cumprimento – especialmente por parte da ONU – foi crescendo a cada ano. 

Em 1992, fora realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, a primeira vez em que os Estados reconheceram o 

conceito de desenvolvimento sustentável e a necessidade de se conciliar desenvolvimento e 

meio ambiente. (CONFERÊNCIA RIO 92..., s.d.). 

Como resultado da conferência, os países adotaram uma série de resoluções, 

reunidas na Agenda 21, definido como um “instrumento de planejamento para a construção 

de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de 

proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica”. (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2016, p. 1). Apesar da redução do entusiasmo demonstrado em 1992 pelos 

países, os investimentos nas políticas persistiram, resultando na Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável em 2002, a Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento 

Sustentável em 2012 (Rio+20) e por fim, a Cúpula das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2015 e que resultou na criação da Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável. 

 

2.2 Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 

 

 Entre 25 a 27 de setembro de 2015, foi realizada na sede da ONU em Nova Iorque a  

Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, reunindo mais de 150 

líderes de diferentes países em prol da adoção de uma nova agenda de desenvolvimento 

sustentável. O objetivo dessa nova agenda era a de servir como uma plataforma de ação 

entre a comunidade internacional e os governos nacionais a fim de promover prosperidade 

                                                
6 the need to ensure that environmental considerations are integrated into economic and other 

development plans, programmes and projects, and that development needs are taken into account in 
applying environmental objectives. 
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comum e bem-estar para todos até o ano de 2030. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2016b). 

 Reconhecendo-se o sucesso dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e com 

base no documento final da Rio+20,  os países concordaram com a criação de um grupo 

responsável pela elaboração de metas e ações para o desenvolvimento sustentável. Foi 

então que, segundo os resultados das cúpulas e conferências de 2002 e 2012 e a Cúpula de 

2010 sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio a nova agenda de desenvolvimento 

sustentável foi criada. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016b). 

 

2.3 Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável  

 

 As discussões e negociações acerca do conteúdo da nova agenda duraram mais de 

dois anos e, reuniram, além dos Estados, a sociedade civil e outras partes interessadas no 

processo. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016b). Em agosto de 2015 as partes 

entraram em consenso sobre o documento final que seria então apresentado e que fora 

aprovado por todos os membros da ONU: 

 

Acordada pelos 193 Estados-membros da ONU, a agenda proposta, 
intitulada “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável”, consiste de uma Declaração, 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas, uma seção sobre meios de 
implementação e uma renovada parceria mundial, além de um mecanismo 
para avaliação e acompanhamento. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS, p. 4 - 5). 

 

 A agenda é um documento único e que se aplica a todos os Estados, independente 

de seus índices socioeconômicos. A mesma declara que para se erradicar a pobreza é 

necessária a adoção de um plano econômico que seja capaz de lidar com as diferentes 

necessidades sociais (saúde, educação, etc.) e que, simultaneamente, preocupe-se com as 

mudanças climáticas e a proteção ambiental. Além de também abranger questões 

importantes presentes na sociedade, tais como a desigualdade, o desenvolvimento, o 

consumo, entre outras. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016b). Assim: 

 

[...] [a agenda] busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. 
Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e 
dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Todos os 
países e todas as partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, 
implementarão este plano. Estamos decididos a libertar a raça humana da 
tirania da pobreza e da penúria e a curar e proteger o nosso planeta. 
Estamos determinados a tomar as medidas ousadas e transformadoras que 
são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho 
sustentável e resiliente. Ao embarcarmos nesta jornada coletiva, 

http://www.odmbrasil.gov.br/os-objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio
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comprometemo-nos que ninguém seja deixado para trás. 
(TRANSFORMANDO NOSSO MUNDO..., 2015, p. 1, grifo nosso). 

 

 Assim, construída a partir dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e composta 

por 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável e 169 metas gerais, a nova agenda 

apresenta um caráter bem mais abrangente em relação às outras agendas utilizadas 

anteriormente. Em termos gerais, ela busca garantir o direito de todos, alcançar a igualdade 

de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Os objetivos “são integrados e 

indivisíveis, e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a 

social e a ambiental.” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016a, p. 3). 

Portanto, a agenda é um plano de ação voltado para os Estados, as pessoas, o 

planeta e a prosperidade, reconhecendo a necessidade da erradicação da pobreza em 

todas as suas formas e dimensões, sendo esta uma condição imprescindível para que se 

alcance o desenvolvimento sustentável. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2016a). 

Todos os Estados que acordaram com a agenda e as partes interessadas devem agir de 

forma a colaborarem umas com as outras a fim de cumprir as metas estipuladas para 2030, 

criando um futuro mais justo e igualitário. 

 

2.4 Empoderamento e Igualdade de Gênero e a Relação com o Desenvolvimento 

Sustentável 

 

Com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela 

ONU, torna-se clara a importância da igualdade e empoderamento de gênero7 para se 

atingir um futuro em que os objetivos descritos acima sejam uma realidade para mulheres e 

meninas ao redor do mundo. Isso não só pela vulnerabilidade desproporcional sofrida pelas 

mesmas em cada âmbito, mas também reconhecendo o papel importante que elas 

desempenham no estímulo ao desenvolvimento justo e igualitário. Afinal, as mulheres 

representam pouco mais da metade da população mundial, não sendo pertinente ignorar 

seus direitos, dignidade e capacidades. (WORLD SURVEY ON..., 2014). 

Para que o processo de igualdade seja efetivo, é necessário que as “ações políticas 

para a sustentabilidade estabeleçam o impacto desproporcional que ocorre sobre as 

mulheres e meninas nos choques e tensões econômicos, sociais e ambientais”. (UN 

                                                
7
 Joan Scott estuda a questão de gênero e a divide em duas partes interrelacionadas. Para ela, “o 
gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre 
os sexos” (SCOTT, p. 86, 1995) e “uma forma primária de dar significado às relações de poder” 
(SCOTT, p. 86, 1995). Assim, ela afirma que gênero representa relações de poder, que implicam 
nas relações de desigualdade e dominação das mulheres pelos homens. 
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WOMEN, 2014, p. 7, tradução nossa)8. E ainda, tem de se reconhecer a capacidade de 

conhecimento das mulheres, que, seja coletivamente ou pelo seu papel desempenhado nas 

agências, possuem um grande potencial de melhorar a produtividade dos recursos, 

preservar o meio-ambiente e o uso sustentável dos recursos disponíveis, além de também 

criar novas soluções nessa área. (WORLD SURVEY ON..., 2014). Desmerecer suas 

habilidades seria um erro, podendo as mesmas desempenhar um papel central na ação 

para a sustentabilidade. 

O movimento de inclusão da mulher dentro do processo de desenvolvimento 

sustentável teve início na década de 70, quando alguns estudiosos assinalaram a distinção 

dos papéis desempenhados pelo homem e a mulher e como eles são afetados de formas 

diferentes pelas interações com o meio ambiente e os seres humanos. Houve até 

estudiosos, como Carolyn Merchant9, que argumentaram que há uma grande relação entre a 

degradação ambiental e socioeconômica e a opressão sofrida pelas mulheres. (ON THE 

ROAD TO..., 2015). Segundo ela: 

 

[...] uma das principais causas de degradação ambiental encontra-se na 
mudança na visão da sociedade sobre o valor da natureza durante o 
Iluminismo, quando as sociedades começaram a ver natureza como algo a 
ser usado, explorado e aproveitado. Ao mesmo tempo, as mulheres eram 
percebidas em posições inferiores e serviçais em comunidades e famílias. 
(ON THE ROAD TO... apud MERCHANT, 2015, p. 1, tradução nossa, grifo 
nosso).

10
 

 

 Foi então que, a partir dessas argumentações, se passou a dar mais importância ao 

estudo da utilização, gestão e manutenção do meio ambiente e dos índices sociais e 

econômicos, analisando como isso gera diferentes responsabilidades e consequências à 

mulher e ao homem, e como eles podem contribuir de maneiras diferentes a isso. Assim, as 

mulheres foram ganhando maior relevância dentro do processo de desenvolvimento 

sustentável e, o papel da igualdade e empoderamento de gênero foram aos poucos sendo 

integrado aos debates e órgãos internacionais. (ON THE ROAD TO..., 2015). 

 O padrão de desenvolvimento insustentável acaba por facilitar a desigualdade de 

gênero, pois como dito anteriormente, meninas e mulheres são mais afetadas por tensões 

econômicas, sociais e ambientais. Portanto, insustentabilidade e desigualdade de gênero 

                                                
8
 Policy actions for sustainability must redress the disproportionate impact on women and girls of 
economic, social and environmental shocks and stresses. 

9
 Phd em História da Ciência, pela Universidade de Wisconsin, especializada em história ambiental, 
ética e filosofia. (CAROLYN MERCHANT…, s.d.).  

10
 one of the main causes of environmental degradation lies in societies’ changing valuation of nature 
during the Enlightenment, when societies began seeing  nature as something to be used, explored 
and exploited. At the same time, women were perceived as having inferior and serving positions in 
communities and households.  
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estão intimamente ligadas, afinal ambas são causados por um processo de desenvolvimento 

que é sustentado por um crescimento orientado para o mercado e que reforça as relações 

de poder desiguais entre homens e mulheres. (WORLD SURVEY ON..., 2014). 

 Tal crescimento e desenvolvimento dependem e reproduzem as disparidades entre 

gênero, pois exploram a mão-de-obra e o trabalho não remunerado da mulher, além de 

provocarem problemas ambientais através da sobre-exploração dos recursos naturais e 

poluição do ambiente. (WORLD SURVEY ON..., 2014). Sendo assim, esse crescimento 

descontrolado está provocando resultantes sociais e ambientais, além de econômicas, em 

que as mulheres e meninas são vítimas não só durante o processo, mas também como 

consequência dele. 

 Primeiramente, a união da igualdade de gênero e desenvolvimento sustentável é 

muito importante, pois, a garantia dos plenos direitos, capacidades e dignidade das 

mulheres e meninas é um ponto de extrema relevância para a existência de um mundo 

sustentável socioeconomicamente e ambientalmente, dado o papel que estas podem 

desenvolver em um ambiente igualitário. Segundo, é preciso restabelecer o impacto 

desproporcional que os âmbitos econômicos, sociais e ambientais têm sobre meninas e 

mulheres, prejudicando o gozo de seus direitos fundamentais e os papéis importantes que 

elas desempenham na sociedade. Terceiro, e mais significativo, é preciso construir as 

capacidades e agências das mulheres para se obter melhores resultados na coesão entre 

igualdade de gênero e desenvolvimento sustentável. (WORLD SURVEY ON..., 2014). 

 Ademais, há evidências de que o empoderamento e igualdade de gênero influem em 

um ambiente sustentável socioeconomicamente e ambientalmente. Por exemplo, quando as 

mulheres ganham maior representatividade e participação em administrações e relações 

públicas, é bem comum que elas aloquem seus recursos em investimentos que priorizem o 

desenvolvimento humano, abrangendo áreas como nutrição, educação, emprego, etc. Ou, 

como informado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO), o acesso e controle das mulheres aos recursos produtivos e ativos agrícolas 

representam um importante passo para a garantia da subsistência e segurança alimentar. 

(WORLD SURVEY ON..., 2014). 

Portanto, as mulheres tendem a usar seu conhecimento e poder para a construção 

de um ambiente desenvolvido mais equitativo e igualitário. Por isso o reconhecimento e 

incentivo cada vez maior da inserção de mulheres nos organismos e no processo de 

elaboração de políticas. Elas geralmente possuem um envolvimento maior com as causas 

presentes na sociedade, colaborando positivamente tanto para a promoção da igualdade 

entre gêneros, quanto o desenvolvimento sustentável. 

Ainda, certas condições sociais da igualdade entre gêneros, tais como maiores 

níveis de educação e emprego, podem influenciar no crescimento econômico dos países. 
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Entretanto, esse crescimento depende de outras variáveis, tais como as estratégias de 

crescimento utilizadas, a estrutura da economia, dentre outros fatores. (WORLD SURVEY 

ON..., 2014). 

Logo, há uma necessidade crescente de se promover a igualdade entre gêneros e o 

empoderamento das mulheres e meninas, uma vez que isso favorecerá os índices 

econômicos, sociais e ambientais, gerando um desenvolvimento sustentável. Assim, fica 

como responsabilidade dos Estados a tarefa de cooperarem entre si para a promoção de 

políticas e programas de desenvolvimento sustentável que abrangem tais aspectos de 

empoderamento feminino. 

Já pensando nessas considerações, há uma série de medidas e instrumentos legais 

criados internacionalmente, a fim de orientar os Estados a impulsionarem o cumprimento 

dos direitos e igualdade das mulheres e meninas e o empoderamento das mesmas. Dentre 

os principais está a Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher (CEDAW), a Declaração e da Plataforma de Ação de Beijing, a Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento, Os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio, entre outras. (WORLD SURVEY ON..., 2014). 

 

2.5 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Vulnerabilidade das Mulheres

  

 O primeiro objetivo, a eliminação da pobreza, só pode ser atingido com o fim da 

discriminação baseada em gênero. A desigualdade coloca as meninas e mulheres em uma 

situação de pobreza, privando-as de seus direitos básicos e oportunidades de vida. Meninas 

pobres possuem duas vezes mais chances de se casarem na infância do que aquelas que 

vivem acima da linha da pobreza, consequentemente se expondo a riscos na saúde sexual 

e a sendo impedidas de estudar. Ainda, as mulheres pobres são mais propensas a não 

terem condições de se sustentarem durante uma crise econômica, além de terem um 

acesso extremamente reduzido a recursos e terras, se comparadas aos homens. (WORLD 

SURVEY ON..., 2014). 

 No que tange ao fim da fome, pesquisas demonstram que 90% das refeições 

familiares preparadas são feitas por meninas e mulheres, porém, elas estão mais propensas 

a terem uma alimentação reduzida. Famílias dirigidas por mulheres também tendem a 

comer menos e a terem uma nutrição inadequada, tendo em vista que mulheres recebem 

menos. Além disso, mulheres possuem um papel importante na produção agrícola, 

representando mais de 40% da força de trabalho. (WOMEN AND THE SUSTAINABLE..., 

s.d.). 

 No terceiro objetivo, acerca da saúde e bem-estar, a discriminação de gênero 

prejudica o acesso de qualidade à saúde, deixando meninas e mulheres mais suscetíveis a 
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doenças e menos propensas de obterem a ajuda necessária. As mulheres são 

biologicamente mais vulneráveis a AIDS, sendo esta a principal causa de morte em 

mulheres na idade reprodutiva, além de as condições sociais e econômicas desiguais 

contribuírem para que elas tenham pouco acesso à informação e a capacidade de se 

protegerem. (WOMEN AND THE SUSTAINABLE..., s.d.). 

 No acesso a educação de qualidade, apesar de todas as regiões terem atingido – ou 

quase – a igual participação de meninos e meninas na educação primária, a inserção de 

meninas e mulheres – especialmente das áreas rurais – no segundo e terceiro grau, ainda é 

muito desigual comparado aos meninos. A educação é um direito, e, além de ser crucial 

para o indivíduo, contribui para ganhos sociais e econômicos, reforçando a necessidade de 

se promover a educação igualitária e de qualidades para todos. (WOMEN AND THE 

SUSTAINABLE..., s.d.). 

 O quinto objetivo, igualdade de gênero, busca eliminar a pobreza, a desigualdade e a 

violência contra as mulheres, sendo o empoderamento um elemento crucial para que os 

outros objetivos sejam atingidos. Para tal é necessário o incentivo legal e legislativo a fim de 

garantir os direitos das mulheres ao redor do mundo. (WOMEN AND THE SUSTAINABLE..., 

s.d.). 

 No sexto objetivo, relação ao acesso à água potável e saneamento de qualidade, as 

consequências para as mulheres nesse âmbito é ainda maior. Em 25 países da África 

Subsaariana, as mulheres e meninas gastam, por dia, cerca de 16 milhões de horas 

buscando e coletando água, muitas vezes deixando de lado os estudos e trabalho para 

cumprirem tal tarefa. Essa, infelizmente, é uma situação pela qual milhares de meninas e 

mulheres passam diariamente, muitas vezes prejudicando sua saúde por conta das 

atividades árduas. (WOMEN AND THE SUSTAINABLE..., s.d.). 

 O sétimo objetivo, acesso à energia limpa e acessível, apesar de não parecer ter 

relação alguma com gênero, é de extrema importância para as meninas e mulheres. Além 

de a energia possibilitar que mulheres andem a noite seguras ou auxiliar em tarefas básicas 

do dia, nos lugares onde não há acesso às fontes modernas de energia, a mulher na maioria 

das vezes fica responsável por buscar e prover outras fontes. Essa atividade não só é 

exaustiva e difícil, como também pode prejudicar a saúde de meninas e mulheres, ao, por 

exemplo, inalarem fumaças tóxicas durante o processo de combustão. (WOMEN AND THE 

SUSTAINABLE..., s.d.). 

 Quando a economia volta-se para promover a igualdade e empoderamento de 

gênero, os benefícios advindos dessas ações refletem positivamente para a toda sociedade. 

As mulheres têm direito ao acesso à trabalhos decentes, igualmente remunerados, bem 

como o direito à voz dentro das decisões econômicas, sendo este o oitavo objetivo. 

(WOMEN AND THE SUSTAINABLE..., s.d.). 
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 O nono objetivo, acerca do desenvolvimento econômico voltado para a infraestrutura, 

deve levar em consideração as necessidades e direitos das mulheres, para que assim os 

serviços e instalações usufruídos pelas mesmas sejam capazes de atendê-las de forma 

plena e adequada. Além disso, a representação feminina nesse âmbito econômico é 

significativamente inferior a dos homens, sendo necessário o incentivo em oportunidades 

mais iguais e justas. (WOMEN AND THE SUSTAINABLE..., s.d.). 

 O décimo objetivo, da redução das desigualdades entre os Estados, é muito 

importante para a eliminação da discriminação de gênero. Apesar de cada vez mais as 

mulheres ocuparem o mercado de trabalho e, assumirem cargos importantes, atualmente 

elas recebem 24% menos que os homens. Além disso, 83% dos trabalhadores domésticos 

são mulheres, estando elas mais propensas do que os homens a assumirem cargos 

vulneráveis, sendo 75% dos cargos ocupados pelas mesmas, informais. (WOMEN AND 

THE SUSTAINABLE..., s.d.). 

 A criação de cidades e comunidades sustentáveis, décimo primeiro objetivo, ajuda a 

diminuir os riscos que as mulheres enfrentam dado aos desastres ambientais. Dados 

apontam que meninas e mulheres são mais vulneráveis a situações de mudanças 

ambientais, representando as maiores vítimas de desastres naturais, sendo isso causado 

pelas desigualdades estruturais nos quais estão inseridas. Portanto, há a necessidade de 

tornar os espaços públicos mais seguros e para que meninas e mulheres estejam mais 

seguras. (WOMEN AND THE SUSTAINABLE..., s.d.). 

 Para que o décimo segundo objetivo – consumo e a produção sustentável – seja 

uma realidade, é necessário que tanto homens quanto mulheres tenham o mesmo acesso 

aos recursos. Por isso, o igual acesso aos meios de produção e consumo tem como 

consequência uma melhora no nível de vida da população, provocando assim uma maior 

responsabilidade por parte da população para com o consumo consciente. 

Consequentemente, você terá uma sociedade mais sustentável e igualitária. (WOMEN AND 

THE SUSTAINABLE..., s.d.). 

 As mudanças climáticas representam um grande risco para toda a população, 

destruindo vidas e casas. As pessoas mais vulneráveis às consequências advindas dessas 

mudanças são as de classe mais pobre, em especial as mulheres. Muitos acabam tendo 

que passar horas buscando combustíveis, comidas, abrigo, o que acaba colocando suas 

vidas em um risco ainda maior. Portanto, os Estados têm de se tornar mais preparados e 

capacitados para lidar com as mudanças climáticas, provendo assistência igual para todos e 

agindo contra a mudança global do clima, sendo este o décimo terceiro objetivo da agenda. 

(WOMEN AND THE SUSTAINABLE..., s.d.). 

 A conservação e uso sustentável dos oceanos e mares, juntamente a proteção dos 

ecossistemas, representam respectivamente o décimo quarto e o décimo quinto objetivos, 
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sendo um benefício não só para as mulheres e meninas, como também para a população 

em geral. A preservação dos ecossistemas é de suma importância para o mundo, 

resguardando a vida e a possibilidade de desenvolvimento das populações futuras. 

(WOMEN AND THE SUSTAINABLE..., s.d.). 

 Por fim, a promoção da paz e cooperação entre os Estados, décimo sexto objetivo da 

agenda, gera o acesso justo e igualitário para todos, construindo instituições mais efetivas e 

inclusivas, capazes de diminuir os conflitos que possam vir a ocorrer. Isso contribui para o 

décimo sétimo objetivo, que é o fortalecimento das relações internacionais e dos meios de 

implementação da agenda, o que consequentemente gera maiores esforços para se atingir 

causas comuns a todos, em especial a parceria global para o desenvolvimento sustentável. 

(WOMEN AND THE SUSTAINABLE..., s.d.). 

 

2.6 Mecanismos e Instrumentos Internacionais para a Mulher 

  

 Na comunidade internacional, é cada vez mais evidente a preocupação com a 

promoção e garantia dos direitos de meninas e mulheres ao redor do mundo. Assim, 

percebe-se uma variedade de mecanismos e instrumentos internacionais criados, que tem 

como objetivo atingir a igualdade e empoderamento de gênero. 

 

2.6.1 Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher 

 

A CEDAW foi adotada pela Assembleia Geral no ano de 1979 e entrou em vigor em 

1981. O tratado possui como principal objetivo promover a discussão sobre igualdade de 

gênero e os direitos das mulheres, a fim de eliminar qualquer tipo de violência e 

discriminação contras as mesmas. (CONVENTION ON THE..., s.d.). 

 

A Convenção define “discriminação contra a mulher” como: 

 

(...) toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por 

objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou 

exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na 

igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em 

qualquer outro campo (CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO..., 1979).  

 

Ao aceitar a Convenção, os Estados se comprometem a adotar uma série de 

medidas visando o fim da discriminação contra a mulher em todas as suas formas. Para tal, 
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é necessária a adoção do princípio de igualdade entre gêneros dentro do sistema legal, 

estabelecendo tribunais e outras instituições públicas que garantam a efetividade das leis e 

da proteção da mulher e, garantindo a eliminação de todos os atos de discriminação contra 

mulheres. (CONVENTION ON THE..., s.d.). 

 A Convenção é a base para a realização da igualdade de gênero através da garantia 

de igualdade de acesso das mulheres a vida política e pública e igualdade de 

oportunidades, bem como a educação, saúde e emprego. Os Estados também concordam 

em tomar todas as medidas apropriadas, incluindo a legislação e medidas especiais 

temporárias, de modo que as mulheres possam desfrutar de todos os seus direitos humanos 

e liberdades fundamentais. (CONVENTION ON THE..., s.d.). 

 

2.6.2 Declaração e Plataforma de Ação de Pequim 

 

 No ano de 1995, em Pequim, na China, ocorreu a Quarta Conferência Mundial sobre 

as Mulheres, visando discutir ações para a promoção da igualdade, desenvolvimento e paz 

para as mulheres. Durante essa conferência criou-se a “Declaração e Plataforma de Ação 

de Pequim”, documento com o objetivo de alcançar a igualdade e eliminar a discriminação 

contra meninas e mulheres ao redor do mundo. (PEQUIM+20, s.d.). 

 O documento identifica 12 áreas temáticas que devem ser prioridade para os 

Estados. Tais áreas são:  

 

[...] a crescente proporção de mulheres em situação de pobreza (fenômeno 
que passou a ser conhecido como a feminização da pobreza); a 
desigualdade no acesso à educação e à capacitação; a desigualdade no 
acesso aos serviços de saúde; a violência contra a mulher; os efeitos dos 
conflitos armados sobre a mulher; a desigualdade quanto à participação nas 
estruturas econômicas, nas atividades produtivas e no acesso a recursos; a 
desigualdade em relação à participação no poder político e nas instâncias 
decisórias; a insuficiência de mecanismos institucionais para a promoção do 
avanço da mulher; as deficiências na promoção e proteção dos direitos da 
mulher; o tratamento estereotipado dos temas relativos à mulher nos meios 
de comunicação e a desigualdade de acesso a esses meios; a 
desigualdade de participação nas decisões sobre o manejo dos recursos 
naturais e a proteção do meio ambiente; e a necessidade de proteção e 
promoção voltadas especificamente para os direitos da menina 
(DECLARAÇÃO E PLATAFORMA DE AÇÃO..., 1995, p. 148, grifo nosso). 

 

 A partir dessas temáticas, o documento traz um conjunto de objetivos específicos, 

com uma série de ações para alcança-las, auxiliando os governos, as organizações 

internacionais e a sociedade civil a promover a igualdade e o empoderamento de gênero. 

(PEQUIM+20, s.d.). A declaração é considerada o documento mais completo já produzido 

pela ONU acerca das mulheres, além de integrar outros tratados previamente produzidos, 
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como a declaração produzida pela CEDAW, sobre a eliminação da violência e discriminação 

contra as mulheres. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2005). 

 A Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, mesmo após de mais de 20 anos, é 

um marco para a história dos direitos das mulheres e ainda é uma inspiração e referência 

importante para a comunidade internacional. (PEQUIM+20, s.d.). Muito se fez nos últimos 

anos em relação às meninas e mulheres e o avanço já é notório, porém, a desigualdade 

entre gêneros ainda é grande, havendo muito a ser feito. 

 

2.6.3 Convenção de Belém do Pará 

 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 

Mulher, mais conhecida como Convenção de Belém do Pará de 1994, foi responsável por 

conceituar a violência contra a mulher e a reconhece como uma violação dos direitos 

humanos. Com o propósito de romper com o ciclo de violência contra a mulher em escala 

mundial, estabelece deveres aos Estados signatários e rompe com a noção de que só há 

desrespeito aos direitos humanos na esfera pública ao tratar da violência contra a mulher 

como uma questão de Estado. (CAMPANHA COMPROMISSO E ATITUDE, 2016). 

A violência contra a mulher é definida no artigo 1º do documento final da Convenção: 

 

Entender-se-á por violência contra a mulher 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. 
(CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ, 1994, p.1, tradução nossa)

11
. 

 

Ela delimita violência contra a mulher como qualquer tipo de violência de gênero, 

incluindo violência física, sexual ou psicológica ocorrida na família, na comunidade ou que 

seja perpetrada ou tolerada pelo Estado e seus agentes. (COMPROMISSO E ATITUDE, 

2012). A convenção também reforça que todos os Estados que fazem parte (lembrando que 

a convenção se dá entre Estados membros da Organização dos Estados Americanos – 

OEA), devem considerar diversos níveis de vulnerabilidade no que se trata às vítimas de 

violência de gênero, como condições raciais, étnicas e socioeconômicas. Desta forma, a 

Convenção de Belém do Pará dialoga com a Convenção contra a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação Racial. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1966). 

Ao exigir um compromisso efetivo na erradicação da violência contra as mulheres, a 

Convenção de Belém do Pará é mais um instrumento para a equidade entre gêneros, 

estimulando a criação de leis de proteção aos direitos das mulheres que podem levar a 

                                                
11

 For the purposes of this Convention, violence against women shall be understood as any act or 
conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or 
suffering to women, whether in the public or the private sphere. 

http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/m.Belem.do.Para.htm
http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/m.Belem.do.Para.htm
http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/conv_int_eliminacao_disc_racial.htm
http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/conv_int_eliminacao_disc_racial.htm
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modificação de padrões socioculturais estabelecidos em diversas sociedades. Também 

fomenta à capacitação pessoal de mulheres e a criação de serviços voltados àquelas que 

possuíram algum direito violado. (FROSSARD, 2006). O artigo 5º define que: 

 

Toda mulher poderá exercer livre e plenamente seus direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais e culturais e contará com total proteção desses direitos 
consagrados nos instrumentos regionais e internacionais sobre direitos 
humanos. Os Estados Partes reconhecem que a violência contra a mulher 
impede e anula o exercício desses direitos. (CONVENÇÃO DE BELÉM DO 
PARÁ, 1994, p. 2 – 3, tradução nossa).

12
 

 

Os Estados que ratificaram a Convenção são: Argentina, Bahamas, Barbados, Bolívia, 

Brasil, Costa Rica, Chile, Dominica, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Honduras, 

México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Perú, República Dominicana, São Cristóvão e Nevis, 

São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. 

(ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, s.d.). 

 

2.6.4 Protocolo de Maputo 

 

O Protocolo de Maputo é um documento oficial que integra a Carta Africana dos 

Direitos Humanos e dos Povos (CADHP), e foi adotado no ano de 2003 pela Assembleia da 

União Africana, em Maputo, Moçambique. O protocolo se torna obrigatório a todos os países 

que o ratificam. (ABOUT THE PROTOCOL, 2011). 

O tratado só entrou em vigor no ano de 2005, após 15 (o mínimo para aprovar o 

documento) dos 53 países membros da União Africana o legitimarem. Segundo dados da 

União Africana, no ano de 2007, 43 países já haviam assinado e 21 países já haviam 

ratificado o documento, entre os países estão África do Sul, Benim, Burkina Faso, Cabo 

Verde, Camarões, Djibouti, Gâmbia, Líbia, Lesoto, Malawi, Mali, Moçambique, Mauritânia, 

Namíbia, Nigéria, Ruanda, Senegal, Seicheles, Tanzânia, Togo e Zâmbia. (ABOUT THE 

PROTOCOL, 2011). 

Desta forma, o documento determina que os Estados devem garantir às mulheres o 

acesso a serviços de saúde, assim como acesso à programas que promovam a informação, 

educação e comunicação às mulheres. Além disso, também devem proteger os direitos 

reprodutivos das mulheres, como o Artigo 14º (Saúde e Direitos Reprodutivos), que afirma 

que o aborto deve ser totalmente legal em todo o território africano, ou seja, as restrições ao 

                                                
12

 Every woman is entitled to the free and full exercise of her civil, political, economic, social and 
cultural rights, and may rely on the full protection of those rights as embodied in regional and 
international instruments on human rights. The States Parties recognize that violence against 
women prevents and nullifies the exercise of these rights. 
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aborto não seriam válidas, assim, a mulher poderia abortar em qualquer momento da 

gravidez. (ABOUT THE PROTOCOL, 2011). 

Ainda, o documento visa a maior representação e inserção das mulheres em todos 

os âmbitos, especialmente na área política e judiciária, promovendo a igual participação de 

ambos os gêneros. Outro objetivo do Protocolo de Maputo é ser instrumento para combater 

a mutilação genital feminina e outros métodos realizados pelas sociedades africanas, em 

especial por serem métodos comuns e mais frequentes no continente. (ABOUT THE 

PROTOCOL, 2011). 

 

2.6.5 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio  

 

 Em setembro de 2000, após anos de discussões, os países se reuniram na ONU 

com o objetivo de criar uma pareceria a fim de combater os principais males presentes na 

sociedade. Assim surgira a Declaração do Milênio da ONU, no qual os Estados se 

comprometeram a desenvolver uma cooperação global voltada para oito objetivos, 

conhecidos como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). (OS OBJETIVOS..., 

s.d.). 

 Os oito objetivos são: (i) a redução da pobreza; (ii) Atingir o ensino básico universal; 

(iii) Igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres; (iv) Reduzir a mortalidade infantil; 

(v) Melhorar a saúde materna; (vi) Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; (vi) 

Garantir a sustentabilidade ambiental; e (viii) estabelecer uma parceria mundial para o 

desenvolvimento. Tais objetivos tinham 15 anos para serem cumpridos, e, apesar dos 

esforços em conjunto e do grande progresso apresentado nesse âmbito, todas as metas não 

foram atingidas em sua totalidade.  (OS OBJETIVOS..., s.d.). 

  Reconhecendo a necessidade de se dar continuidade a esse projeto e transformar o 

mundo em um lugar mais sustentável, em setembro de 2015 as nações aprovaram a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, contendo 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas. “Os ODS aprovados foram construídos 

sobre as bases estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), de 

maneira a completar o trabalho e responder aos novos desafios.” (OS OBJETIVOS..., s.d., 

p. 1). 
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3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ  

 

 A CSW é uma instância da Organização das Nações Unidas, considerada o principal 

organismo intergovernamental13 global dedicado exclusivamente à promoção da igualdade 

de gênero e empoderamento das mulheres. Porém, apesar de sua composição ser feita por 

representantes estatais, ela desempenha um importante papel englobando Organizações 

Não Governamentais (ONGs) e a sociedade civil em suas sessões. (COMISSION ON..., 

s.d.).   

Foi criada em 1946 pelo Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC), a fim de 

criar relatórios e recomendações ao mesmo, abrangendo a promoção dos direitos das 

mulheres nas áreas política, econômica, civil, social e educacional (A CSW..., s.d). Desta 

maneira, desempenha um papel importante provendo informações acerca da situação das 

mulheres mundialmente e implementando medidas para moldar os padrões globais e 

garantir a igualdade de gênero. Além de trabalhar ao lado da ONU Mulheres e de outros 

atores visando garantir seus objetivos. (COMISSION ON..., s.d.).  

Em 1996, a ECOSOC resolveu ampliar o mandato da CSW, lhe instituindo a 

capacidade de assumir um papel de liderança no acompanhamento e análise dos 

progressos e problemas na implementação da Declaração de Beijing e Plataforma de Ação, 

e na incorporação da perspectiva de gênero nas atividades da ONU. Portanto a CSW 

passou a ter um caráter ainda mais importante no que tange às mulheres, abordando 

problemas e soluções referentes às mesmas. (COMISSION ON..., s.d.).  

Durante sua sessão anual, o CSW reúne Estados-membros da ONU, organizações 

civis e outras entidades das Nações Unidas, a fim de discutir o progresso e as falhas citadas 

anteriormente e outras questões emergentes relevantes em relação às mulheres. Dentro 

dessas discussões, os Estados-Membros concordam com novas ações para acelerar o 

progresso e promover a fruição das mulheres sobre seus direitos em campos políticos, 

econômicos e sociais. Ao fim, os resultados e recomendações de cada sessão são 

encaminhados ao ECOSOC. (COMISSION ON..., s.d.).  

Cada ano a Comissão adota uma agenda multidisciplinar diferente, sendo as 

discussões focadas em um tema principal baseado nas disposições da Declaração de 

Beijing. Outro objetivo das discussões múltiplas é identificar as metas alcançadas, os 

avanços e desafios em relação à execução dos principais compromissos. Além disso, o 

CSW só adota conclusões e resoluções acordadas entre os membros. (COMISSION ON..., 

s.d.).  

                                                
13

 Organização criada e composta por Estados, sendo constituído por representantes dos mesmos, 
cabendo aos membros a execução das decisões feitas pelos órgãos. (ALONSO; ERCOLIN; LIMA; 
PAUL, 2012). 
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A Comissão é composta por um representante de cada um dos 45 Estados-

membros, eleitos para mandatos de quatro anos pelo ECOSOC sobre a base da distribuição 

geográfica equitativa. Assim, a África possui treze membros, a Ásia onze, América Latina e 

Caribe nove, a Europa Ocidental e outros Estados possuem oito membros, e a Europa 

Ocidental tem quatro. (MEMBER STATES, s.d.). 

A Comissão ainda possui um Conselho composto por cinco membros eleitos para 2 

anos de mandato, que possuem a função de realizar reuniões antes de cada sessão, com o 

objetivo dar apoio à preparação das mesmas e garantir o sucesso das reuniões. Assim, são 

realizados atividades e eventos laterais fora do programa formal apresentado pelo comitê.  

(COMISSION ON..., s.d.). 

 

4. POSIÇÕES DOS PRINCIPAIS ATORES 

 

 Esta seção é destinada para a exposição da posição dos principais atores da 

discussão e serve como uma forma de orientá-los acerca das preocupações e atitudes 

tomadas pelos mesmos. De forma alguma a escolha dos principais atores interfere na 

importância que cada delegação tem para o andamento dos debates, especialmente dentro 

da temática trabalhada, onde a participação de todos é essencial para solucionar essa 

adversidade que assola meninas e mulheres de todos os países.  

 

 4.1 Brasil 

 

Brasil foi escolhido para presidir 60ª sessão da Comissão tornando-se a principal 

delegação do comitê. O Brasil possui altos níveis de desigualdades de gênero e de violência 

contra mulher, entretanto vem ao longo dos anos trabalhando para mudar sua conjuntura, 

investindo em medidas e políticas públicas em prol das mulheres. Portanto, vai ser um 

membro ativo no comitê, sempre disposto à colaborar em prol da eliminação das 

disparidades e empoderamento das mulheres. 

 

4.2 Finlândia  

 

A Finlândia é o terceiro país do mundo com maior igualdade de gênero, além de ser 

um referencial quando o assunto é empoderamento feminino. Tendo sido o primeiro país da 

Europa a conceder o direito de voto e eleição às mulheres, a Finlândia é precursora de leis e 

políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade. Além disso, apresenta uma alta 

inserção feminina no mercado de trabalho e na política.  
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4.3 Índia 

 

Perante a lei, a igualdade de gênero é garantida no país, entretanto, o estatuto da 

mulher indiana é bastante inferior em relação ao dos homens. Há uma cultura de 

inferiorização bastante enraizada na Índia, e os índices de violência contra a mulher no país 

são altos e extremamente diversificados. Estupros, violência doméstica, tráfico e exploração 

sexual, são alguns dos tipos mais frequentes. 

 

4.4 Paquistão 

 

O Paquistão é um dos países em que os direitos das mulheres são quase que 

completamente ignorados, estando as mulheres sujeitas aos mais variados tipos de 

violência. Não há leis que as ampare nesse âmbito, sendo inclusive o estupro considerado 

roubo de propriedade, não levando em consideração a violação que a mulher sofre. Além 

disso, a cultura e a religião são esferas extremamente fortes no Paquistão, sendo os valores 

conservadores mantidos e perpetuados tanto no público, quanto no privado. 

 

4.5 Suíça 

 

Considerado um dos quatro países com maior igualdade de gênero do mundo, e com 

uma taxa de 95% das mulheres com diploma secundário, a Suiça desempenhará um papel 

relevante promovendo políticas e apoiando o debate acerca da eliminação das 

desigualdades, e auxiliando na inserção de tópicos relevantes ao debate. Além disso, nos 

últimos anos vem se envolvendo cada vez mais com políticas públicas voltadas para as 

mulheres, demonstrando avanço nesta área. 

 

5. QUESTÕES RELEVANTES PARA O DEBATE 

 

1. Como empoderar as mulheres a fim de se obter um desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental sustentáveis? 

2. Até onde a cultura e a religião devem influenciar no âmbito público/privado? 

3. Como se pode alcançar a igualdade de gênero em países que não possuem 

capacidades socioeconômicas de fazê-lo? 

4. Qual a influência da violência de gênero em termos de retrocessos no 

desenvolvimento? 

5. Quais medidas podem ser tomadas para a promoção da igualdade, tendo em vista 

aquelas já ratificadas por tratados anteriores? 
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6. Como fazer com que os países cumpram com suas promessas feitas em relação aos 

temas discutidos? 

7. Como eliminar as desigualdades e vulnerabilidades sofridas pelas mulheres? 

8. Como inserir mais mulheres dentro dos processos de liderança e tomada de 

decisão? 

9. Como garantir às mulheres o acesso igual a recursos e terra? 

10.  De que forma os homens podem vir a contribuir para a igualdade e empoderamento 

de gênero? 
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TABELA DE REPRESENTAÇÕES 

 

 

República da Albânia 
+ 

Alemanha ++ 

Bangladesh + 

Bélgica ++ 

Bielorrússia + 

Bósnia e Herzegovina ++ 

Brasil +++ 

Burkina Faso + 

Cazaquistão ++ 

China ++ 

Colômbia ++ 

República Democrática do Congo ++ 

Coréia + 

Cuba + 

Egito + 

El Salvador ++ 

Equador + 

Espanha ++ 

EUA ++ 

Finlândia +++ 

Gana + 

Guiana + 
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Guiné Equatorial + 

Índia +++ 

Indonésia ++ 

Irã ++ 

Israel + 

Japão + 

Lesoto + 

Libéria + 

Lichenstein ++ 

Malawi + 

Mongólia + 

Níger ++ 

Paquistão +++ 

Paraguai ++ 

Quênia ++ 

República Dominicana ++ 

Rússia ++ 

República Do Sudão ++ 

Suíça +++ 

Tajiquistão + 

Tanzânia ++ 

Uganda ++ 

Uruguai ++ 

 


