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RESUMO: Esse texto relata o processo de envolvimento do Conse-
lho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) - criado em 1985, no 
período de redemocratização da sociedade brasileira -, da bancada 
feminina e dos movimentos de mulheres e feminista na elaboração 
da Constituição brasileira, outorgada em 1988. Em especial este tex-
to revisita o Lobby do Batom, que, inicialmente, foi um apelido pe-
jorativo dado por parlamentares, que estavam incomodados com a 
forte presença das mulheres nos corredores do Congresso Nacional. 
Porém, as feministas transformaram este apelido num instrumento 
de luta e lançaram diversas campanhas, dentre elas “Constituinte, as 

da carta constitucional, estamos vendo nossos direitos, conquistados, 
serem ameaçados pela onda conservadora instaurada no Congresso. 
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Tentando evitar o saudosismo, tarefa quase impossível para 
quem participou do grupo que propôs e acompanhou de perto a 
criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em 1985, 
além de ter feito parte de sua equipe na primeira gestão e ter sido 
uma das coordenadoras do Lobby do Batom, relembrarei o proces-
so de envolvimento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), da bancada feminina e dos movimentos de mulheres e 
feminista na elaboração da Constituição brasileira. 

-
tas no processo constituinte e o Lobby do Batom têm sido contados 
de muitas maneiras, por muitas mulheres. Nesta seção tão especial, 
peço licença para relembrar, como numa viagem ao passado, a po-
tência dos movimentos feministas e sua relação com o Estado brasi-
leiro, através do CNDM e vice-versa. 

Em novembro de 1985, quatro meses após sua criação, o 
CNDM lançou a Campanha “
metade”, que tinha o propósito de ampliar a representação femi-
nina no Congresso Constituinte (naquele momento representado 

mulher e incentivar sua participação no processo de formulação da 
nova Constituição brasileira. 

Depois do impacto que a Campanha causou ao ser lançada no  
Ministério da Justiça, com a presença de representantes dos diferentes 
grupos feministas e de mulheres, era preciso enraizá-la, pulverizá-la. 

Muitas de nós, da equipe do CNDM2, viramos peregrinas. 
Visitamos todos os estados, discutimos com as organizações femi-
nistas, grupos de mulheres, conselhos dos direitos das mulheres e 
lideranças locais, divulgando a campanha, estimulando o debate, 

-



67 

defendendo a ampliação de candidaturas femininas, a participação 
no processo eleitoral e, posteriormente, no processo constituinte. 

Paralelamente, o CNDM investiu numa campanha publicitá-
ria que incluía TV, outdoors, publicações e outros recursos de co-
municação, e organizou em todo o país encontros e seminários para 
discussão e formulação de propostas, culminando na realização de 

a Carta das Mulheres aos Constituintes e lançou a segunda fase da 
campanha: “Constituinte prá valer tem que ter direitos da mulher”. 

3, num total 
de 559 parlamentares eleitos. Numa forte conjugação de objetivos 
comuns, o CNDM, centenas de grupos de mulheres, conselhos, sin-
dicatos e a bancada feminina juntaram esforços para que as propos-
tas contidas na Carta das Brasileiras fossem incorporadas na nova 
Constituição que estava sendo elaborada. 

E assim, o CNDM defendeu propostas feministas no Congres-
so Nacional, algumas contra o próprio governo do qual fazia parte, 

entre outras. 
A Carta das Brasileiras foi entregue solenemente ao Presiden-

1987, e depois, lançada em todas as Assembleias Legislativas Esta-
duais de maneira a evidenciar a organização articulada das mulhe-
res e o caráter nacional de suas propostas. Estava dada a largada. A 
estratégia passava a ser, então, visitar gabinete por gabinete e tentar 
convencer os deputados e senadores da legitimidade e importância 
das reivindicações das mulheres. 
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nas propostas que estavam sendo discutidas. “O que estão queren-
do as mulheres?”, provavelmente pensaram alguns deputados que 
se apressaram em tentar desvalorizar o trabalho do grupo, chaman-
do-as de “Lobby do Batom”. 

Mas nós não nos intimidamos nem perdemos o humor com 
essa provocação. Conseguimos transformar, estrategicamente, 
aquilo que pretendia ser uma afronta em mais um elemento da mo-
bilização e força política das mulheres e da bancada feminina. O 
apelido foi parar nos jornais, mas não com a conotação pejorativa 
dos que subestimavam a força e a organização das mulheres. 

Daí nasceu forte e decisivo o Lobby do Batom -
zer sua composição e seus limites, em número de pessoas. Todo 
mundo ajudava a telefonar, consultar, contatar, redigir, reproduzir, 
expedir, visitar gabinetes e persuadir indecisos. No Congresso até o 
mais distante dos parlamentares esbarrava no recado: Constituinte, 
as mulheres estão de olho em você !!!

A maioria das propostas contidas na Carta das Mulheres nas 
áreas da Família e da Saúde foi:

Explicitar no texto constitucional a igualdade entre ho-
mens e mulheres perante a lei. 
Garantia de mecanismos que coíbam a violência domés-
tica. 
Garantia de mecanismos que coíbam a discriminação étni-

Direito à posse da terra ao homem e à mulher, indepen-
dente do estado civil.

Garantia de direitos e benefícios às trabalhadoras rurais.

Ampliação do conceito de família, que não deve mais es-
tar atrelado exclusivamente ao casamento.
Reconhecimento da união estável como entidade familiar.
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Direitos trabalhistas e previdenciários extensivos às traba-
lhadoras domésticas.

Saúde e direitos sexuais e reprodutivos.
Não discriminação por Orientação Sexual.

As integrantes do CNDM, a bancada feminina do Congresso 
Nacional e lideranças de inúmeras organizações de mulheres par-
ticiparam de todas as etapas do processo constitucional, nas subco-
missões, nas comissões temáticas, na apresentação de emendas, na 
análise dos trabalhos do relator, na discussão dos anteprojetos e do 

A bancada evangélica, que naquele momento era composta por 
-

do no relatório do senador José Paulo Bisol, que dizia: “a vida intra-
-uterina, inseparável do corpo que a concebeu, é responsabilidade da 
mulher, comporta expectativa de direitos e será protegida por lei”. 

No entanto, a igreja católica resolveu investir numa Consulta 
Popular – permitida no processo constituinte –, sobre a penalização 
do aborto em qualquer circunstância. Como resistência, o movimen-
to feminista também lançou sua consulta  em favor do direito das 
mulheres decidirem sobre a interrupção da gravidez indesejada, ou 
seja, o direito ao aborto. Esgotado o prazo, as duas emendas – uma 
favorável e outra contra o aborto – foram entregues no Congresso 
Nacional. Diante do impasse e muito lobby, conseguimos manter 
esse assunto fora do texto constitucional. 

Registram-se dois grandes embates travados nas Comissões 
Temáticas5 da Câmara no que diz respeito à autonomia das mu-
lheres: um referente ao direito ao aborto e outro que era garantir 
explicitamente no texto a proibição da discriminação em razão da 
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orientação sexual. Embora essa demanda tenha sido pautada pe-
los movimentos LGBTs e apoiada pelos movimentos de mulheres, 
também não foi incorporada por pressão dos parlamentares conser-
vadores . 

Diante da polêmica instalada no Congresso e na sociedade, 
a equipe do CNDM e a bancada feminina avaliaram que era mino-
ritário o grupo de parlamentares que defendiam a descriminaliza-
ção do aborto, não havendo consenso nem mesmo na bancada das 
mulheres. Considerando o contexto desfavorável e as ameaças de 
retrocessos, os movimentos de mulheres, feministas, parlamentares 
e o CNDM consideraram mais prudente deixar esse assunto para o 
Código Penal. 

VITÓRIA DAS MULHERES 
O CNDM, atuando em nome dos movimentos de mulheres, 

apresentou nove emendas ao texto da Comissão de Sistematização7, 
defendendo teses feministas. Conseguimos incluir no Relatório pro-
postas que oferecem às mulheres plena igualdade ao pátrio poder, 
punem a violência doméstica do homem contra a mulher, ampliam 

pretensão de controle de natalidade. 
Realizamos várias manifestações e vigílias para acompanhar a 

-
lheres negras, indígenas, lésbicas, informando do andamento das 
propostas e transformando-se em um verdadeiro lobby nacional – o 
Lobby do Batom -, considerado um dos dois maiores grupos da so-

-
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das propostas, da Carta das Mulheres, foram incorporadas no texto 

A interação do CNDM com a bancada feminina era tão grande 
e colaborativa que a apresentação das emendas (muitas preparadas 
pelo próprio CNDM) era feita de maneira coletiva. Quando uma 

assinavam em grupo, sinalizando a estratégia colaborativa de fa-
zer avançar nossos direitos. A cumplicidade, o compromisso com 

muitas deputadas constituintes se rebelassem contra suas cúpulas 
partidárias, por defenderem posições consideradas avançadas para 
os partidos aos quais pertenciam , e eram chamadas por eles de “xii-
tas” da Constituinte – especialmente Wilma Maia e Miriam Portela 
(PDS), Maria de Lourdes Abadia e Raquel Cândido (PFL). 

Transcorridas três décadas em que a Carta Magna do país 

-
tão regulamentados e, portanto, permanecem sem aplicação práti-

-
servadores e fundamentalistas que insistem em controlar o corpo e 
a autonomia das mulheres. 

direito à representação, à voz e à vez na vida pública, mas implica, 
ao mesmo tempo, a dignidade na vida cotidiana, que a legislação 
pode inspirar e deve assegurar. 


