
Mais que palavras de ordem vazias, esses 

conceitos possuem ou deveriam possuir 

raízes profundas em uma prática revolu-

cionária, com um horizonte de mudança. 

Pensando nas eleições municipais que se 

aproximam, estudaremos esses conceitos 

imprescindíveis para se entender o movi-

mento feminista na política institucional. 

Essa palavra passa pra gente a sensação de 

ter controle e voz, de ser vista e respeitada, 

de ser dona de si. A ouvimos na boca de 

quem geralmente foca no levante individual 

de mulheres, em programas de TV e na pu-

blicidade. 

“Empoderamento”, simplesmente significa 

“ato de dar poder”. Então, vamos por partes. 

Para que possamos dar esse poder, estamos 

considerando que essas pessoas não o têm, 

certo? E, afinal de contas, o que realmente 

significa “poder”? 

“Poder” pode ser conceituado, de forma 

rápida, como uma relação de controle e, 

nessa lógica, uma das pessoas dessa 

relação está controlando e a outra está 

sendo controlada, subjugada. É por esse 
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motivo que sim, estamos “dando”, incenti-

vando e conquistando este poder para 

aquela que se vê prejudicada nessa relação 

de controle. 

Joice Berth, em seu livro “Empoderamento”, 

nos explica que este conceito não se destina 

a tirar o poder de um e dar a outro. Não se 

trata de inverter essa relação de controle, 

mas sim de subvertê-la, mudá-la por comple-

to, revolucionar as interações sociais para 

que as relações não sejam mais de controle.  

Essa lógica ganhou força com as mulheres 

que divergiam da concepção de mulher uni-

versal, ou seja, negras, indígenas, trans, lés-

bicas, bissexuais, com deficiências, dentre 

outras. Faz-se importante realçar esse movi-

mento, visto que o movimento feminista 

branco e classista tinha e tem uma postura 

que busca inverter a relação de poder entre 

os gêneros, ou seja, considera como empo-

deramento a possibilidade de oprimir 

pobres, negros e grupos marginalizados (ve-

ladamente, claro), assim como homens bur-

gueses, de forma a igualar-se a eles. 

Isso não quer dizer que não se deve ter inde-

pendência financeira. Muito pelo contrário. 

Sabemos que grande parte das mulheres 

que se encontram em relacionamentos abu-

sivos permanece neles por dependerem 

financeiramente de seus parceiros e essa é, 

inclusive, uma forma de empoderamento.  

Outra maneira com que esse termo é divul-

gado se refere ao empoderamento interno, 

pessoal, de autoamor e autoestima. E em 

uma sociedade em que somos ensinadas a 

odiar nossa aparência, sendo sempre con-

sumidoras de maquiagens, roupas, cremes 

“anti-idade”, alisamento de cabelo e pílulas 

emagrecedoras, se amar e reivindicar a sua 

própria beleza é sim imprescindível.  

Entretanto, o problema é quando paramos aí. 

Como conversamos na edição anterior, o 

sexismo funciona tanto culturalmente quanto 

estruturalmente. E aí, como o empoderamen-

to será completo se não considerar os dois 

lados?  

Mudar-se, evolucionar-se, transformar-se é 

preciso. O olhar para o interno deve estar 

sempre alerta. Porém, ele possui dupla 

função: a de reconhecimento da nossa hu-

manidade para construção do amor próprio 

e a de reconhecimento da humanidade 

como coletividade para construção do amor 

solidário. 

Eis um exemplo simples para vermos na 

prática como o empoderamento individual 

não é o suficiente: há alguns anos, o belo, 

nos olhos da moda e dos meios de comuni-

cação, eram cabelos lisos. Mulheres com ca-

belos cacheados e crespos passavam 

formol em seus cabelos, se queimavam com 

pente quente ou até mesmo ferro de passar. 

A pressão para anular quem se é nos faz 

passar por procedimentos dolorosos que nos 

são vendidos como necessários. Quando as 

crespas e cacheadas incentivaram o amor 

por seus cabelos, em muito ganharam. Abri-

ram as portas para a reflexão e análise de 

quem realmente são. Entretanto, não se 

engane, o mercado é esperto. Hoje, vemos 

diversos cremes para esses cabelos e pro-

dutos que prometem o cacho perfeito. O 

capitalismo se adapta e vai sempre transfor-
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mar até mesmo nossas revoltas mais subver-

sivas em simples mercadorias altamente 

lucrativas. 

Joice nos diz que o “empoderamento como 

teoria está estritamente ligado ao trabalho 

social de desenvolvimento estratégico e 

recuperação consciente das potenciali-

dades de indivíduos vitimados pelos siste-

mas de opressão, e visa principalmente a li-

bertação social de todo um grupo, a partir de 

um processo amplo e em diversas frentes de 

atuação, incluindo a emancipação intelectu-

al”. 

Dessa maneira, devemos suscitar o poder a 

todos aqueles que desejam viver em uma so-

ciedade mais justa, igualitária e fraterna. 

Como Joice ressaltou acima, o empodera-

mento é um processo complexo que envolve 

estratégias e coalisões entre os grupos mar-

ginalizados. E isso também envolve o acesso 

à informação! O discurso predominante 

forma o senso comum que, por sua vez, 

acaba virando um obstáculo para o próprio 

empoderamento. 

Quem sempre nos ensina sobre o amor como 

militância é a bell hooks, que você já conhe-

ceu aqui. E, acredito que deu para perceber 

como o empoderamento tem tudo a ver 

como o amor, certo? Mais que apenas pala-

vras e conceitos, devemos florescer em nós 

a ação da coletividade, a troca de experiên-

cias, a união solidária , o amor na prática. 

Nelly Stromquist, de forma muito didática, 

elenca quatro dimensões do empoderamen-

to, que resumem bem o que estudamos. 

Então aqui e�á o
objetivo principal:

empoderar-se
coletivamente. 

Visão crítica da realidade.

Sentimento de autoestima.

Consciência das desigualdades
de poder e capacidade de se

organizar e se mobilizar.

Capacidade de gerar
renda independente.

Dimensão
política

Dimensãopsicológica

Dimensão
cognitiva

Dimensão
econômica
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Então, fica de olho! Se você vir alguma can-

didata falando de mulheres empoderadas, 

procure saber das políticas públicas que ela 

defende, será que são, de fato, políticas 

emancipadoras? 

Como você já sabe, o feminismo nasceu 

para trazer às mulheres brancas e de classe 

média o mesmo poderio desempenhado 

pelos homens: poder votar, trabalhar fora de 

casa, tomar suas próprias decisões e serem 

tratadas mais que meras propriedades. 

Nessa situação, o conceito de “representati-

vidade” já se mostrava muito importante, 

pois as iniciativas políticas, as leis e os meios 

de comunicação não refletiam os interesses 

dessas mulheres. E, por mais que sempre 

tentemos trazer aqui a crítica de como esse 

movimento feminista branco e burguês não 

contempla todas as mulheres, não há como 

negar que ele trouxe avanços nos direitos 

civis. 

Entretanto, dentro desse nicho, muito do que 

se considerava liberdade e igualdade não 

contemplava mulheres marginalizadas. É 

nesse contexto que também o conceito de 

“representatividade” ganhará ainda mais 

força, visto que muito do que liberta algumas 

mulheres aprisiona outras. 

Marilena Chauí, no seu livro “O que é ideolo-

gia” fala pra gente que nada é neutro. As teo-

rias, ideologias e abstrações esquematiza-

das pelas pessoas trazem muito de sua reali-

dade. Grande parte das ideias se mostram 

como meros dados científicos, constatações 

fáticas dotadas de objetividade. Entretanto, 

além de inverídico, isso pode tornar a reflex-

ão muito pobre, pois a nossa realidade é 

cheia de subjetividades, coisas que não po-

demos tocar, de relatividades. Dessa manei-

ra, a discussão é sempre mais rica quando 

analisamos esses diversos pontos de vista, 

de forma que eles somem um retrato mais 

fiel, e não higienizador, da realidade.  

Com isso em mente, olhar a política, as leis, 

a mídia e o mercado capitalista de forma 

“neutra” ajuda a perpetuar os ideais do 

status quo, a manter as coisas como estão, a 

enxergar o mundo com as lentes que muito 

provavelmente não é a do povo real, das mu-

lheres e dos povos oprimidos em geral. 

É aí que entra a importância da “representa-

tividade”, que traz a esses meios historica-

mente masculinos, brancos e burgueses um 

novo olhar que representará melhor outros 

interesses até então não contemplados. 

Um exemplo banal da publicidade são as 

propagandas de cerveja. Há poucos anos, 

esses comerciais apresentavam o homem 

como consumidor principal e a mulher como 

troféu, objeto hiper sexualizado e exposto 

para instigar o consumo destes homens. 

Hoje, apesar de ainda insuficiente, é possível 

verificarmos algumas propagandas que co-

locam as mulheres como consumidoras prin-

O que é
representatividade?



cipais, o que as fazem se sentir representa-

das, “humanizadas” em ambientes que antes 

eram objetificadas (as aspas são apenas 

para a gente não esquecer que essa huma-

nização é intencionada e pelo lucro). 

Passando para a perspectiva política, Flávia 

Biroli e Luíz Felipe Miguel, no livro “Feminis-

mo e Política”, demonstram que apenas o 

direito ao voto não garantiu que as desigual-

dades de gênero fossem solucionadas. Isto 

porque a candidatura de mulheres ainda per-

maneceu com muitas dificuldades por diver-

sos motivos, como a necessidade de cuidar 

do lar ou a falta de financiamento dessas 

candidaturas. A partir daí, a implementação 

de cotas partidárias para mulheres se apre-

sentou como uma solução adicional para 

redução da sub-representação. 

Danuza Marques, no artigo “O que são as 

cotas para mulheres na política e qual é sua 

importância?” do projeto Gênero e Número, 

demonstra que ainda que a lei 9.504/1995, 

tenha determinado em 2009 que “cada parti-

do ou coligação preencherá o mínimo de 

30% e o máximo de 70% para candidaturas 

de cada sexo”, as eleições de 2010 não 

foram satisfatórias em termo de representa-

tividade para as mulheres. Tal fenômeno de-

nuncia mais uma vez que uma mera mu-

dança legal não é suficiente e que ferramen-

tas sociais devem ser disponibilizadas para 

colocar em prática as disposições legais. Em 

2018, houve uma decisão do STF para ga-

rantir que 30% do fundo partidário seja desti-

nado às mulheres dos partidos e ainda em 

decisão do TSE tivemos a garantia de tempo 

de propaganda eleitoral gratuita para elas.  

Pois bem, já podemos perceber como até 

mesmo a representatividade formal é defi-

citária. E por representatividade formal quero 

dizer aquela de aparência, de números, que 

se importa apenas com a existência de mul-

heres naquele espaço, independente do dis-

curso que elas carregam.  

A que pé anda então a representatividade 

real, aquela que de fato leva os interesses 

feministas à frente? 

Flávia Biroli e Luíz Felipe Miguel seguem ex-

plicando, com base na teoria da política de 

presença de Anne Phillips, que as cotas não 

são uma substituição das ideias femininas 

pela mera presença, mas sim “a transição do 

pluralismo convencional, preocupado com 

grupos de interesse, ao pluralismo radical, 

atento aos grupos de identidade”. Dessa ma-

neira, as cotas podem ser degraus para que 

as mulheres tenham espaço de construir 

uma alternativa realmente transformadora. 

Nesse sentido, precisamos permanecer 

atentas às candidaturas femininas e apoiar 

aquelas que são feministas. Estamos cheias 

de exemplos de mulheres que estão na políti-

ca que não representam nossos interesses, 

inclusive, daquelas que se dizem feministas, 

mas que apoiam medidas legislativas que 

nos prejudicam ou que endossam empresas 

exploradoras de sua própria classe.  

Dizer que representatividade importa e que 

mulheres precisam estar no poder é fácil, 

porém, são as práticas dessas pessoas que 

dirão se elas realmente lutam pelo feminis-

mo. Não basta termos mulheres no poder, 
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queremos o avanço de políticas feministas.

Ainda assim, representatividade é impor-

tante. No sistema governamental e na mídia, 

que representam interesses conflitantes aos 

nossos, precisamos tomá-los para que não 

sejamos engolidas. 

Já temos o significado dessa palavrinha na 

nossa cabeça de forma tão instintiva que por 

vezes não aprofundamos a discussão dela. 

Inclusive, muitas pessoas conceituam o femi-

nismo como a busca da igualdade entre 

homens e mulheres, e você, leitora atenta, 

sabe que o feminismo é a luta pelo fim do 

sexismo, não é mesmo? Mas então, e a igual-

dade, onde fica nessa equação toda? 

Para conseguirmos conceituar a “igualdade” 

se faz necessário vermos duas classifi-

cações para ela: formal e material. 

A igualdade formal diz respeito àquela deter-

minada pela lei. Nossa Constituição Federal, 

por exemplo, elenca no seu art. 5º que “todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos bra-

sileiros e aos estrangeiros residentes do País 

a inviolabilidade do direito à vida, à liber-

dade, à igualdade, à segurança e à proprie-

dade, nos termos seguintes: I – homens e 

mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição”. 

Isso significa dizer que o mesmo tratamento 

dado ao homem será dado à mulher, sem 

qualquer discriminação por seu gênero, ou 

seja, o direito ao divórcio será da mesma ma-

neira para ambos, salários deverão ter o 

mesmo valor para mesmos cargos tanto para 

homens quanto para mulheres, e por aí vai. 

Só que se tratássemos todas as pessoas e-

xatamente da mesma maneira acabaríamos 

tendo injustiça! Sim, isso mesmo, a verdadei-

ra igualdade é aquela que analisa as 

desigualdades. Sabemos que homens e mu-

lheres não são idênticos no mundo real, já 

que possuem diferenças biológicas e históri-

cas. É impossível traçarmos uma igualdade 

que não leva em consideração todo a con-

juntura real. 

 

Por isso temos a igualdade material, que sig-

nifica tratar os iguais com igualdade e os 

desiguais com desigualdade, à medida que 

se desigualam. Parece confuso, mas você 

vai entender.  

Vamos pegar um exemplo concreto que ilus-

tre melhor isso tudo. Mulheres cis engravi-

dam e isso traz um série de consequências: 

a dificuldade de inserção no mercado de tra-

balho (já que as empresas darão prioridade 

a homens cis que não precisarão ficar 

afastados com pagamento pela licença ma-

ternidade), a sobrecarga do trabalho 

doméstico (já que não consegue trabalho, 

fica em casa enquanto o marido trabalha 

fora), abandono paterno e maternidade solo 

(o bebê fica no corpo dela, não tem como 

fugir que nem milhões de pais fazem no 

Brasil). Ou então, os próprios papéis de 

Por fim, o que é
igualdade?
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gênero que foram implementados historica-

mente, de início com legitimidade na legis-

lação, mas atualmente ainda presente na 

cultura brasileira que, por exemplo, limitam a 

liberdade de expressão da mulher (primeiro 

te ensinam que você deve ser sempre 

agradável, mas quando isso não funciona e 

você é desagradável, toma-lhe repressão e 

deslegitimação, você ‘tá louca) e a sua liber-

dade de locomoção (sempre fomos posse e 

a todo momento querem nos tomar de volta). 

É por isso que não há qualquer desrespeito 

ao princípio da igualdade quando a legis-

lação leva em consideração as desigual-

dades dos grupos, proporcionalmente. A lei 

Maria da Penha, por exemplo, protege mu-

lheres vítimas da violência doméstica e não 

há qualquer injustiça nisso. As estatísticas já 

comprovam que são elas que sofrem com 

esse mal diretamente relacionado ao seu 

gênero, por isso que são elas que devem ser 

resguardadas de forma especial. 

Silvia Chakian, no livro “Construção dos Dire-

itos das Mulheres” nos diz que “é nesse con-

texto que se diferencia a igualdade formal, 

como visto, garantida para homens e mu-

lheres nos diplomas constitucionais até 

1988, da igualdade material. Enquanto, na 

primeira, há vedação expressa ao Estado de 

tratar de forma discriminatória qualquer 

indivíduo, com base em critérios de gênero, 

raça ou religião, por exemplo; na segunda, 

exige-se que, além de não discriminar, o 

Estado deve garantir condições e oportuni-

dades, adotando medidas e implementando 

políticas públicas, conforme as especifici-

dades dos diversos grupos menos favoreci-

dos, de modo a compensar as desigual-

dades que foram produzidas por um legado 

histórico e cultural”. 

Isto é, o Estado brasileiro não pode promover 

quaisquer discriminações entre homens e 

mulheres, como também deve agir ativa-

mente para construir as condições 

necessárias para que a gente supere essa 

desigualdade. Estado, cadê programa de 

profissionalização de mulheres trans que são 

jogadas à prostituição? Cadê creches públi-

cas em cada esquina para que mulheres 

realmente tenham igualdade no mercado de 

trabalho? Cadê uma licença paternidade que 

realmente mostre pro homem e pro mercado 

que ele deve ser pai de verdade? Cadê a va-

lorização de trabalhos de cuidado, majoritari-

amente exercidos por mulheres negras? E 

você, querida leitora, me diga, a quem inter-

essa que nada disso mude (pelo menos não 

drasticamente)? 

A plena igualdade nós não teremos, se confi-

armos apenas nas instituições que temos 

agora. Empodere-se, olhe para o seu eu 

interno, se ame ao ponto de amar o outro e 

querer poder ao povo. Veja a representativi-

dade como a construção de um mundo em 

que ela não será mais necessária, pois a voz 

popular terá volume. E, por fim, rebele-se 

para colocarmos em prática uma igualdade 

plena, cheia de diferenças que contemplem 

as diversidades da nossa nação. 


