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Ativistas, feministas, agências financiadoras e governos têm, há anos,
examinado e proposto diferentes abordagens para enfrentar violações de
direitos sexuais e reprodutivos (incluindo todos os tipos de violência
baseada no gênero) que não apenas garantam justiça às vítimas e às suas
comunidades, mas também previnam a reincidência.  
 
Enfrentar  violações de direitos por meio da promulgação de uma lei é uma
das soluções mais populares adotadas pelos Estados. Ao criar uma lei que
criminaliza, por exemplo, o casamento precoce e infantil, a mutilação
genital feminina, ou a violência doméstica, governos sinalizam para a
sociedade que rejeitam esses atos, o que é conhecido como "valor
normativo da lei."(1)  Por sua vez, isso pretende funcionar como uma
forma de intimidação, uma maneira de prevenir que indivíduos cometam
violações por medo de serem repreendidos pelas autoridades. Embora
essa função de leis penais funcione na teoria, na prática provou-se não ser
suficientemente eficaz - e em alguns casos totalmente ineficaz - para
prevenir e acabar com violações de direitos sexuais e reprodutivos. Como
resultado, muitas feministas atualmente se encontram numa
encruzilhada. Por exemplo: muitas defensoras da lei Maria da Penha, que
simboliza a luta da violência contra mulheres no Brasil e busca mudar a
resposta do sistema de justiça cível e penal às reivindicações das
mulheres, passaram a questionar o incentivo à criação de mais leis penais
ao concluir que as práticas do sistema de justiça, a implementação da lei e
a mobilização de recursos são mais importantes para uma resposta efetiva
à violência. 
 
Feministas de outros países e regiões também questionam a necessidade
de mais leis e punições mais duras dado que as leis existentes têm falhado
em garantir justiça. Entre elas estão feministas da Índia que lutaram por
punições mais duras por estupro e pelo movimento contrário aos dotes de
casamento. Há também feministas no Egito que comemoraram a bem-
sucedida mobilização de base que levou à aprovação de uma lei penal
sobre assédio sexual, mas que agora questionam as penas impostas pela
lei e observam que discriminação, normas e estereótipos de gênero
seguem exorbitantes e afetam todos as áreas de suas vidas. 
 

[1]   Filósofos de direito tentaram explicar a normatividade da lei - o
fato de que a lei da comunidade é ou se apresenta como um manual
de conduta dos membros da comunidade. Veja mais em Endicott,
Timothy, "Law and Language", The Stanford Encyclopedia of
Philosophy (Summer 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL:
https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/law-
language/>.https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/law-
language/>.
 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/law-language/%3E.


Uma resposta mais efetiva a violações de direitos sexuais e reprodutivos
é optar por uma abordagem mais compreensiva, uma que não dependa
da lei penal para reparar e prevenir violações. 
 
Essa abordagem deve enfrentar as causas dos problemas, as
desigualdades estruturais que levam a essas violações. Também deve
incluir mecanismos disponíveis e acessíveis que promovam justiça,
reparação e atenção às necessidades das pessoas sobreviventes  em seus
próprios termos, que garantam participação comunitária e que abordem
de forma eficaz a desigualdade, a discriminação e os estereótipos de
gênero que criam ambiente propício a violações de direitos sexuais e
reprodutivos.
 
Este relatório apresenta os resultados da revisão de literatura liderada
pela aliança global feminista RESURJ (Realizing Sexual and Reproductive
Justice) como parte de seu trabalho de liderança na análise de falhas e
limitações das políticas criminais no enfrentamento a violações de
direitos sexuais e reprodutivos. O objetivo desse relatório é fortalecer
uma visão de justiça sexual e reprodutiva baseada em evidências e
fomentar o engajamento com feministas e grupos diversos para
reimaginar alternativas às respostas penais, por meio de alternativas
comprometidas com justiça e direitos humanos. A revisão de literatura
identificou pesquisas e relatórios que exploram formas de
enfrentamento a violações de direitos sexuais e reprodutivos de maneira
alternativa à resposta penal tradicional.
 
Apresentando exemplos e evidências decorrentes de pesquisas, o
relatório aborda questões como: dificuldades de implementação de leis
penais; limitações inerentes e sistemáticas do sistema de justiça criminal
como discriminação, estigma e inacessibilidade; impactos do
encarceramento em comparação com seus supostos benefícios, como
ressocialização de pessoas condenadas  e prevenção de crimes;
preocupações de vítimas; consentimento e privacidade. 
 
 



Com base nos resultados da revisão de literatura, foram
feitas recomendações que incluem:

Evitar a criação de novas leis  penais e o endurecimento de penas,
especialmente as de privação de liberdade, como resposta a
violações de direitos sexuais e reprodutivos sem antes debater as
falhas das leis vigentes;

O relatório termina com um convite a feministas, ativistas e agências
financiadoras para repensar demandas de criminalização como resposta a
violações aos direitos sexuais e reprodutivos,  priorizando em seu lugar
estratégias integrais, transversais e sustentáveis. Assim destaca um dos
artigos revisados neste relatório: "A abordagem interseccional para a violência
é similar à feminista em determinados aspectos, considerando que é também
baseada em uma visão estrutural de dominação das mulheres. Mas a
abordagem interseccional considera a intersecção de vários sistemas de
opressão, como patriarcado, racismo e capitalismo, além de incorporar a
perspectiva de gênero e a necessidade de trabalhar com homens autores de
violência."

O relatório explora  formas mais abrangentes de prevenção e combate a violações de
direitos sexuais e reprodutivos que não priorizam ou não são baseadas apenas em leis
penais. O relatório aborda medidas preventivas incluindo  abordagens interseccionais a
problemas sociais, educação integral em sexualidade; advocacy e mobilização
comunitária, bem como medidas tomadas após o acontecimento de violações, tal como
estratégias de justiça restaurativa.

Identificar e investir em novas pesquisas que respondam a lacunas
na avaliação de resultados de políticas criminais no combate  a
violações de direitos sexuais e reprodutivos, especialmente em
países do Sul Global;

Investir em respostas estruturais às violações de direitos sexuais e
reprodutivos por meio de uma abordagem interseccional que leve
em consideração suas dimensões econômica, ambiental e social;

Fomentar programas de educação integral em sexualidade como
importante ponto de partida para combater estereótipos e
desigualdade de gênero;

Garantir participação social, especialmente de organizações da
sociedade civil, no desenvolvimento de políticas públicas de
enfrentamento a violações de direitos sexuais e reprodutivos;

Investir em pesquisas sobre justiça restaurativa e outras alternativas
penais que sejam focadas em necessidades de sobreviventes e suas
comunidades.
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