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I. Nota Introdutória  

“Mulheres, Direito, Crime ou a Perplexidade de Cassandra” constitui a dissertação 

de doutoramento de Maria Teresa Couceiro Pizarro Beleza, tendo sido submetida à 

apreciação da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em Outubro de 1990 e 

discutida em provas públicas a 6 de janeiro de 1993.  

Esta foi a primeira publicação da autora relativamente a este tema em específico, 

ainda que não tenha sido a sua primeira obra editada, pois já tinha outras publicações, 

nomeadamente no âmbito do ensino do Direito Penal1.  

Maria Teresa Couceiro Pizarro Beleza nasceu no Porto, a 23 de Agosto de 1951. 

Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 

sendo Mestre em Criminologia pela Universidade de Cambridge. É atualmente 

Professora Catedrática e Diretora da Faculdade de Direito da Universidade Nova de 

Lisboa, dirigindo o ensino de unidades curriculares como Direito Penal, Criminologia 

e Direito das Mulheres e da Igualdade Social (unidade curricular introduzida por sua 

iniciativa, em 1998/1999, ainda que não tenha sido pacífico2)3. 

A escolha desta obra para a elaboração de uma recensão crítica no âmbito do 

Seminário “Direito e Género”4, lecionado pela Doutora Isabel Ventura, radicou, 

essencialmente, em duas razões. Primeiramente, pelo tema da obra – tão em voga e 

sempre urgente –, visto que o existente contato com o mesmo se caraterizava pelo 

mero conhecimento coloquial, pois nunca havíamos tido a oportunidade de o 

pesquisar formalmente. A par disto, pela data em que este tópico foi abordado pela 

                                                      
1 BELEZA, Teresa Pizarro, Curriculum Vitae, 2011 
(http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/cv/TPB_CV_221_TPB.CV.Jun2011.resumo.pdf) acesso em 
27/05/2018.  
2 TERESA PIZARRO BELEZA destaca que a existência desta unidade curricular na maioria das universidades 
americanas foi um argumento fundamental para a sua inserção no plano de estudos da licenciatura. 
cfr. BELEZA, Teresa Pizarro, “Antígona no Reino de Creonte, O impacte dos estudos feministas no direito”, 
Revista Ex Aequo, n.º 6, pp. 77-89, 2002, p. 81 (http://exaequo.apem-estudos.org/files/2017-11/artigo-
04-teresa-beleza.pdf) acesso em 01/05/2018. 
3 Idem. 
4 Do Curso de Mestrado em Direito Criminal, ministrado pela Universidade Católica Portuguesa - 
Centro Regional do Porto, ano letivo 2017/2018. 
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autora (em 1990), o que ponderamos que tenha representado um marco na 

consideração e discussão destas questões, principalmente, pelo direito.   

A obra é constituída por três partes – subdivididas em capítulos, onde a autora 

aborda variados aspetos –, introduzida pela breve exposição sobre a lenda grega de 

Cassandra e por diversas questões relativas à ingerência do género (feminino) desta 

nas consequências e perceções das suas ações, das quais destacamos: “Cassandra 

poderia ter sido um homem? (...) Os seus compatriotas teriam acreditado nela se ela 

fosse um ele? (...) Será verdade que as mulheres são mulheres, os homens são homens, 

e, depois, todas elas e todos eles são pessoas?”5. 

Esta dissertação de doutoramento, que decorre no âmbito do debate feminista, 

centra-se na questão entre a neutralidade e a especificação dos géneros (feminino e 

masculino), isto é, igualdade ou diferenciação destes, especialmente no domínio 

jurídico-criminal6.  

Embora a obra seja composta por três partes, esta recensão incide na Parte C, 

analisando concretamente o Capítulo III – A relevância jurídica do género7; o Capítulo 

IV – O género no Direito Penal8; e o Capítulo VII – Neutralidade versus Especificação: 

por uma abolição do género?9. 

 

II. Síntese da obra  

Como já referimos supra, a obra em apreço divide-se em três partes (A, B e C).  

Na Parte A, denominada de “A Criminologia e a questão do género”, a autora 

debruça-se sobre o discurso criminológico relativo à “questão feminina”, recorrendo, 

também, a outras áreas e terminando com a caraterização do traço predominante 

desse discurso – a preocupação comparacionista.10  

                                                      
5 BELEZA, Maria Teresa Couceiro Pizarro, Mulheres, Direito, Crime ou a Perplexidade de Cassandra, 
Lisboa: AAFDL Editora, 1990, p. 5. 
6 Ibidem, pp. 5-6. 
7 Ibidem, pp. 457-462. 
8 Ibidem, pp. 463-507. 
9 Ibidem, pp. 529-546.  
10 Ibidem, p. 9. 
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A Parte B, com o título “Da igualdade à Teoria Feminista do Direito”, é dedicada 

ao que a autora denomina de “paradigma igualitário” e aos seus limites, através da 

exposição evolutiva das discriminações expressas contra as mulheres em vários 

campos (principalmente, no Direito Penal) e da “discussão interdiscursiva (feministas 

e não feministas) e intradiscursiva (feministas radicais versus feministas liberais)”, 

cessando com diversas interrogações11.  

Por fim, na Parte C, sobre “A construção do género no discurso jurídico-penal”, a 

autora desconstrói as diversas categorias conceituais (especificamente, género, 

mulher e, também, homem), mediante a análise de várias fontes (desde literárias a 

jurídicas, passando, especialmente, pela experiência pessoal)12.  

A autora inicia esta Parte C expondo que não considera correta a presunção de 

que os dois sexos13 em que a humanidade se divide são “realidades naturais, biológicas, 

apreensíveis pela ciência” – isto é, pré-estabelecidas, estanques e precisas14 –, sobre as 

quais se cria igualdade ou discriminação15. Para TERESA PIZARRO BELEZA isto é incorreto 

– ou, no limite, insuficiente –, pois entende que esta distinção entre mulheres e 

homens é socialmente construída, identificando o campo do Direito como uma das 

áreas que cria ou contribui para essa diferenciação16. 

Neste sentido, a autora questiona de que forma “o próprio funcionamento da Lei 

e do sistema penais não será, ele mesmo, definitório de conceitos de masculinidade e 

feminilidade”, atentando diversas perspetivas como resposta a este quesito, 

nomeadamente, a perspetiva criminológico-tradicional e a sociológico-

contemporânea17. Porém, é numa “terceira via” referente ao efeito constitutivo (“e não 

                                                      
11 Ibidem, pp. 9-10.  
12 Ibidem, pp. 11-12. 
13 O sexo feminino e o sexo masculino.  
14 Ibidem, pp. 405. 
15 Ibidem, p. 403.  
16 Ibidem, pp. 403-404; ou para a hierarquização dos géneros, nas palavras de MACKINNON, Catherine, 
Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, 1987, apud BELEZA (NOTA 5), p. 404.  
17 Ibidem, pp. 405-407. 
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meramente reprodutivo-declarativo, de espelho ou reflector”), que TERESA PIZARRO 

BELEZA perspetiva o seu entendimento desta interrogação18.  

Coadjuvando o seu raciocínio com a exegese de textos legais, a autora questiona 

se estes se devem abstrair da realidade não-jurídica e em que medida será o Direito o 

domínio “discursivo privilegiado para a caracterização e distinção entre os géneros”19.  

TERESA PIZARRO BELEZA discorre, também, sobre a complementaridade que o 

conceito de género na Lei (nomeadamente, civil) parece perpetuar, isto é, “os dois 

géneros definem-se assim por contraposição, sugerindo um relacionamento que de 

hierarquizado passou paulatinamente a ser, na sociedade professamente igualitarista, 

de “complementaridade” (...) que ainda perpetua uma relativa estanquidade dos papéis”, 

considerando que o conceito de género só se baseia na sexualização física no mediato, 

o que permite a categorização de “homem” e de “mulher”20.  

A autora verifica também que, em alguns diplomas legais, o género diferencia 

expressamente (e, por vezes, implicitamente) as pessoas21 e que, relativamente ao 

Código Penal, o feminino (e, consequentemente, a expressão “mulher”22) é tido como 

a exceção que tem de ser formulada expressamente, sendo o masculino o 

entendimento universal23.  

Neste sentido, TERESA PIZARRO BELEZA observa que a jurisprudência contribui de 

forma ativa para a construção do conceito de género. A par disto, expõe no Capítulo 

IV, os principais três domínios do Direito Penal onde a identidade feminina é 

                                                      
18 Ibidem, p. 407. 
19 Ibidem, pp. 409-410; “(...) é claro que o Direito exige de cada pessoa a adstrição a um dos dois géneros 
admitidos. Um dos elementos que são necessariamente registados no seguimento do nascimento de uma 
criança é a sua pertença ao género feminino ou masculino (Código do Registo Civil, art.ºs 126.º e 128.º).” 
20 Ibidem, pp. 411-413; sendo, por isso, que o Direito, quando surge a questão do género, direciona, 
tendencialmente, o seu entendimento para conceitos de “ordem científico-natural”, ou seja, opta por 
critérios de sexualização física. Apesar desta consideração, “o discurso judicial continua a afirmar a 
essencialidade de características comportamentais, de modos de ser, agir, pensar e sentir como co-
definitórios da identidade feminina ou masculina”. 
21 Ibidem, p. 415 e pp. 461-462. 
22 Ibidem, p. 415; ou outras palavras correspondentes, como mãe.  
23 Idem.  
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definida, concretamente, o “tradicional privilegiamento semi-irresponsabilizador”24, o 

“o discurso em torno da incriminação da interrupção voluntária da gravidez”25 e a 

“sexualidade feminina vista em recentes discorrências jurisprudenciais sobre crimes 

sexuais”26-27. 

Por fim, no Capítulo VII, a autora retoma a questão inicial, debatendo-a, 

essencialmente, em dois planos28 e concluindo que não se deve determinar 

absolutamente a neutralidade ou a especificação, devendo ter-se em consideração o 

campo e o sentido útil da incriminação, pois a abolição do género contribuiria para 

“multiplicar as diferenças, e nunca qualquer absurda ideia de homogeneicização”29. 

 

III. Reflexão Crítica 

Como já referimos anteriormente, a apreciação crítica desta obra incide sobre 

três capítulos da Parte C. É evidente que não nos abstraímos da globalidade da obra, 

dado que isso tiraria coerência à problematização do tema em si, pois, embora os 

temas de cada parte sejam, digamos, especificamente “autónomos”, todos se 

relacionam e têm um fio condutor pautado, no nosso entender, pela questão da 

neutralidade ou especificação do género.  

Um primeiro aspeto a destacar nesta obra é a originalidade da mesma, na 

medida em que, a nosso ver, a elaboração de uma dissertação que debata diversas 

questões relativas ao género – particularmente, o feminino –, no ano de 1990, em 

Portugal, e, especialmente, na área do Direito, comportou novas considerações ou, no 

limite, novas perspetivas dos entendimentos já existentes. Isto, porque acreditamos 

(e TERESA PIZARRO BELEZA refere-o30) que, há 28 anos atrás, esta questão ainda não 

                                                      
24 Ibidem, pp. 479-483. 
25 Ibidem, pp. 485-493. 
26 Ibidem, pp. 495-507. 
27 Ibidem, p. 415. 
28 Ibidem, p. 531; o plano da lei positiva e o plano geral do sistema jurídico.  
29 Ibidem, p. 416 e pp. 541-543. 
30 Ibidem, p. 6, “Eu quero contribuir para a abertura de perspectivas e vias de investigação sensíveis a 
essa desigualdade e às formas da sua constituição (...)”; e pp. 19-20, “Isso deriva do carácter 
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teria sido muito abordada e desenvolvida no âmbito jurídico, o que contribuiu para 

abrir o espaço de discussão (o que julgamos que se terá devido à provável controvérsia 

gerada pelo tema à época). 

Consideramos deveras relevante a fluidez e acessibilidade do discurso da autora, 

que apesar das referências quer literárias, quer técnico-jurídicas, não se torna 

“maçudo” nem pesado, como, por vezes, resulta em obras no âmbito jurídico (e não 

só). Parece-nos que para isto contribuiu, também, a utilização da experiência pessoal 

de forma explícita31 e como uma fonte empírica igualmente válida. É evidente que 

uma tese de doutoramento (tal como, praticamente, qualquer discurso proferido ou 

texto escrito) irá refletir, de alguma forma, a experiência pessoal do autor. Porém, a 

tendencial abstração desse vínculo pessoal é, pela nossa experiência, manifesta em 

grande parte das obras jurídicas. Distintamente, como já referimos, não foi o que 

sucedeu nesta, ainda que na Parte C a narrativa se torne predominantemente jurídica.  

Ainda relativamente aos aspetos constituintes do esqueleto da obra destacamos 

que a repetição de ideias e de conceitos é patente, o que vemos como positivo, tendo 

em conta o tipo de obra e a sua dimensão, conferindo, deste modo, coerência e 

proficiência ao raciocínio. 

Quanto ao conteúdo da obra, ressaltamos, primordialmente, a sua atualidade. 

Isto é, apesar de a autora ter redigido esta dissertação em 1990 (e de ter publicado 

outras obras referentes a este tema32) o que compreendemos da sua leitura – 

                                                      

multifacetado e inexplorado do objecto da dissertação que apresenta. Tenho a convicção (a esperança?) 
de que se este trabalho fosse apresentado daqui a dez ou vinte anos, eu já não teria de falar de tantas 
coisas, que, entretanto, se haveriam tornado “óbvias”.” 
31 Ibidem, p. 20, “Socorri-me e histórias não oficiais, pessoais até (...) Utilizei sistematicamente a reflexão 
pessoal fundada na experiência subjectiva (...) Uso frequentemente “histórias pessoais” ou pessoalmente 
conhecidas. Não se trata de (...) falta de distanciamento anti-científico que se ignora. É consciente e 
deliberadamente que o faço.”; cfr. ibidem, p. 53, “(...) a minha própria vivência me dá a veracidade de 
alguns traços do estereótipo “rapariga” (...)”. 
32 BELEZA, Teresa Pizarro, Direito das Mulheres e da Igualdade Social, A Construção Jurídica das Relações 
de Género, Coimbra, Almedina, 2010; que, infelizmente, não tivemos oportunidade de consultar, pois 
permitir-nos-ia, provavelmente, entender qual o impacto que as alterações ocorridas na última década 
tiveram na sua visão.  
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especialmente da Parte C – foi o quão atual esta se mantém (com as devidas 

atualizações legislativas e alterações no paradigma).  

Denotamos, por isso, o ainda evidente uso excessivo do masculino como um 

“falso” neutro, que se repercute pelo entendimento da mulher como, primeiramente, 

uma existência reflexiva do homem, e, também, como ser inferior, passivo, com o 

destino único de reprodução e de instrumento da vida dos filhos e do marido, 

necessitado de proteção e que, sexual e emocionalmente, quer ser conquistada, como 

expõe TERESA PIZARRO BELEZA ao observar “três fragmentos jurídico-discursivos que 

definem histórica e actualmente o estatuto feminino: a irresponsabilidade (...); a 

maternidade (...); a sexualidade (...)”33. 

Assim, vamos, de certo modo, desconstruir estes vários pontos no sentido de 

analisar as compreensões da autora.  

Não apenas numa questão gramatical, é evidente, ainda hoje, a predominância 

do género masculino tido como “neutro” ou “geral” no vocabulário, em textos, quer 

literários, quer críticos, legais ou, inclusive, na linguagem oral corrente. TERESA 

PIZARRO BELEZA expõe, neste sentido (referindo-se ao Código de 1982, que já não 

vigora atualmente), que “o Código Penal português actualmente em vigor ainda 

contém marcas de um discurso masculino, como ainda as tem a jurisprudência. (...) 

ambas as instâncias de produção jurídica (o legislador e o tribunal) estão falando como 

homem”34-35. Esta “predominância da masculinização” é ainda hoje evidente, em 

muitos aspetos (embora já não no Código Penal agora vigente).  

Afigura-se-nos pertinente evidenciar que desde a publicação da obra já se 

verificaram diversos esforços no sentido da igualdade, especialmente, nas diversas 

profissões, nomeadamente, a elaboração no nosso ordenamento jurídico da Lei n.º 

                                                      
33 BELEZA (nota 5), p. 477. 
34 Ibidem, p. 476. 
35 Esta expressão de os tribunais e códigos “falarem como homens” relembra-nos uma passagem do 
filme Far from the Madding Crowd (2015), de THOMAS VINTERBERG, baseado na obra de THOMAS HARDY 
com o mesmo título, em que Bathsheba Everdene expressa que “It is difficult for a woman to define her 
feelings in a language which is chiefly made by men to express theirs.”. 
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62/2017, de 1 de agosto, sobre o regime da representação equilibrada entre mulheres 

e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades do setor 

público empresarial e das empresas cotadas em bolsa36. A par disto, também o 

Relatório de 2018 sobre Igualdade entre Homens e Mulheres, da Comissão Europeia 

(publicado a 8 de Março de 2018 para assinalar o Dia Internacional da Mulher) destaca 

que o parlamento português está acima da média europeia, com uma representação 

feminina de 35,2%, ainda que sejamos a quinta menor percentagem relativamente à 

presença das mulheres no Governo (16,7%)37. 

A ideia da mulher como mero reflexo do homem carateriza, também, a sua 

definição como inferior e frágil38. Isto é, de um ser que por ser o fraco (por ser menos), 

consequentemente, merece menos (ou pode alcançar menos) e, por ser mais fraco, 

precisa que “o mais forte” a proteja.  

Quanto a isto, TERESA PIZARRO BELEZA fala de uma duplicidade de 

proibição/protecção, e considera-a central na definição jurídica de mulher, expondo 

diversos sentidos em que isto era notório (nomeadamente, no âmbito familiar e as 

leis protetoras)39. Esta ideia de “necessidade” proteção é, ainda hoje, perpetrada nas 

mais diversas áreas, das quais destacamos as artes cinematográficas, pela enorme 

influência que estas têm, no limite, na memória das pessoas, particularmente, o 

recente trailer do filme infantil “Wreck-it Ralph 2”, em que uma das personagens, 

Penélope, entra numa sala onde se encontram todas as “Princesas da Disney” e afirma 

que também ela é uma princesa, sendo que as restantes princesas questionam que 

tipo de princesa é, terminando com a interrogação “Do people assume all your 

                                                      
36 Lei n.º 62/2017 (http://data.dre.pt/eli/lei/62/2017/08/01/p/dre/pt/html) acesso em 29/04/2018. 
37 European Commission, 2018 Report on Equality between women and men in the EU, 2018, p. 65 
(http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=615287), acesso em 28/04/2018. 
38 BELEZA (nota 5), p. 544; também neste sentido, ao considerar que a mulher só existe porque nasceu 
do homem e é parte dele, a Bíblia expõe, no Antigo Testamento, no livro do Génesis, Cap. 2, Versículo 
22, “E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher; e trouxe-a a Adão” 
(https://www.bibliaon.com/genesis_2/) acesso em 01/05/2018.  
39 Ibidem, pp. 481-490. 
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problems got solved because a big, strong man showed up?”, ao que Penélope responde 

“Yes! What’s up with that?” e as princesas reconhecem e afirmam “She is a princess!”40.  

TERESA PIZARRO BELEZA demonstra que “a “mulher” surge como vítima inocente 

incapaz de auto-determinação” por contraposição ao homem “ardiloso e sexualmente 

activo” (não sendo ele uma questão problemática, ao passo de que a mulher é41), 

porque o homem “está sempre disponível”, capaz de utilizar qualquer método42 para 

que “a mulher, ingénua e inocente”, “passiva, “presa”, inocente enganada” caia 

facilmente43. Esta ideia de que a mulher é algo que o homem ganha, pela qual ele 

“luta” – porque ela precisa de ser conquistada – concorreu (e, em parte, ainda 

concorre) para a consideração de que as mulheres são o objeto e os homens o 

sujeito44, de que o homem domina a mulher e de que a mulher é submissa ao 

homem45-46. A autora ressalta, e bem, que a “penetração” é a descrição do ato sexual 

na perspetiva masculina, questionando se se deverá a isso o facto de esse ato ser 

entendido de forma “real e simbólica” como a “apropriação da sexualidade feminina 

pelos homens”47. Julgamos que essa será uma das bases desse entendimento e 

acrescentamos, para esse efeito, que é coletivamente tácita a perceção de que um 

homem que conquista muitas mulheres, só consagra cada conquista quando tem uma 

relação sexual com ela.  

                                                      
40 “WRECK IT RALPH 2 Official Trailer” (https://www.youtube.com/watch?v=b_V0nVTF1NQ), acesso 
em 05/06/2018. 
41 Porque não é um grupo homogéneo, havendo as “mulheres jovens virgens e as mulheres jovens não 
virgens e, depois, todas as outras”; cfr. BELEZA (nota 5), p. 496. 
42 “seduzirá ou/e enganará (...) a mulher, ou violenta-la-á se for preciso para obter o que pretende”, cfr. 
ibidem, p. 498; e ainda, “o sedutor da mulher virgem (com afagos, induzimento ou dádivas (...)”, cfr. 
ibidem, p. 499.  
43 Ibidem, pp. 498-499.  
44 Que também o Direito, historicamente, veio a construir, pois as suas normas têm ingerências sociais 
e são essas mesmas normas que criaram hierarquias de poder e de subordinação.  
45 Ibidem, p. 539; esta ideia de submissão da mulher está presente em todas as suas relações, seja pai-
filha, mãe-filho, marido-mulher, entre outras. 
46 Este “dever” de submissão recorda-nos da passagem do filme Suffragette (2015), realizado por SARAH 

GAVRON e escrito por ABI MORGAN, em que o Inspetor da Polícia Arthur Steed diz para os restantes 
agentes relativamente à detenção da sufragista Maud Watts, “Don’t bother arresting them. Let their 
husbands deal with them.”. 
47 BELEZA (nota 5), p. 541. 
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A autora ressalva ainda que esta conceção do homem “sempre disponível” (em 

bom rigor, do homem que é verdadeiramente um homem) só se aplica aos homens 

heterossexuais, pois o homem homossexual é, ainda hoje (mas menos que antes e 

para onde se continua a caminhar), visto como um “não-homem” ou uma “mulher”48, 

sendo isso evidente nas expressões pejorativas (tendencialmente associadas ao 

feminino) quanto a esta questão49.  

Por outro lado, a mulher, se assumir um papel sexual ativo, é considerada uma 

aberração50, uma “solta” (sendo o homem, com o mesmo comportamento, apelidado 

de “conquistador”, de “garanhão”, positivamente), por contraposição ao constante 

“recalcamento da sexualidade feminina”, através da negação da sexualidade das 

personagens femininas literárias51. A par de que aproximar-se-á do homem, no 

sentido de ser uma “não-mulher”, tal como no caso de mulheres lésbicas52. Deste 

modo, também as mulheres que “se tentem libertar” desse conceito de “ser inferior” 

ou que se desviem da típica imagem de mulher, fá-lo-ão “à custa de uma inconsciente 

“masculinização”: se as mulheres querem viver como os homens, têm de ser como 

eles”53. 

Outra questão que a autora destaca é o quanto estes entendimentos da mulher, 

que são reproduzidos nos discursos legais, contribuem para uma definição da mulher 

enquanto vítima de um crime, ou seja, estas conceções de que a mulher tem de ser 

                                                      
48 Ibidem, pp. 537-538. 
49 Ibidem, p. 501. 
50 Idem. 
51 Ibidem, p. 503. 
52 A mulher lésbica é alvo de uma maior discriminação do que um homem homossexual 
(genericamente), porque “a discriminação e inferiorização” a que aquela está sujeita, devido à sua 
orientação sexual (diretamente), acresce à sua discriminação como mulher. O homem por ser homem 
não vai ser discriminado; é-o por ser homossexual.; cfr. BELEZA, Teresa Pizarro, “Anjos e Monstros – A 
construção das Relações de Género no Direito Penal”, Revista Ex Aequo, n.º 10, 2004, pp. 29-40, p. 33 
(http://exaequo.apem-estudos.org/files/2018-03/artigo-02-teresa-beleza.pdf ) acesso em 28/04/2018. 
53 BELEZA (nota 5), p. 544; a título exemplificativo, uma mulher que não se maquilhe, não vista saias, 
não use saltos, mas sim sapatilhas e roupas largas, é, muitas vezes, considerada pela sociedade como 
não se vestindo como uma mulher; no limite, a sociedade transpõe nesta aparência “desfemininazada” 
a personificação da mulher lésbica, no entendimento de que essas mulheres são o pináculo da mulher 
que não é mulher. 
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conquistada, de que a sexualidade da mulher é para homem (porque ele quer e não 

porque ela quer), edificam a imagem da vítima ideal, fidedigna ou credível que os 

discursos legais tentam encontrar para que ocorra a comprovação de que o crime foi 

efetivamente um crime54. Esta consideração de que a vítima tem de encaixar no perfil 

de vítima coletivamente perpetrado também se prende com o facto de, a nosso ver, a 

mulher, além de ser inferior (ou mais fraca, por ser mais emocional e, 

consequentemente, menos capacidades), estar socialmente associada ao Complexo 

de Cassandra. 

O Complexo de Cassandra, tal como o conto grego que é o mote desta obra, 

sucede a “pessoas que, apesar de estarem dizendo a verdade, são tomadas como 

mentirosas, ou quando uma pessoa, visando o melhor, avisa e dá conselhos, mas tem 

seus conselhos ignorados”55. Ao afirmarmos que a mulher está socialmente associada 

a este complexo, queremos significar que é típico quando uma mulher contesta algo 

ou alguém (especialmente um homem), a reação do contestado e da sociedade seja a 

de questionar não apenas os factos afirmados pela mulher, como também a sua 

capacidade de falar e o seu direito a fazê-lo. Utilizando as palavras de REBECCA SOLNIT, 

há um “impulso raivoso de descartar, desconsiderar, e com frequência ele desliza quase 

exatamente para essa mesma incoerência ou histeria de que as mulheres são tão 

acusadas”56, que é, a nosso ver, perpetrado – ainda hoje – tanto pelos discursos legais, 

como sociais.  

 

 

                                                      
54 Ibidem, pp. 504-507. 
55 Complexo de Cassandra, Wikipédia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Complexo_de_Cassandra) acesso 
em 01/05/2018.  
56 SOLNIT, Rebecca, Os Homens explicam tudo para mim, Editora Pensamento-Cultrix Ltda., Capítulo 
7, (sem página), 2017 
(https://books.google.pt/books?id=4CgzDwAAQBAJ&pg=PT88&lpg=PT88&dq=sindrome+de+cassan
dra&source=bl&ots=g6iTXyXOaS&sig=c_9DGrzI24aAsS7QlsQBDuNVesg&hl=pt-
PT&sa=X&ved=0ahUKEwjxrNTs3LfbAhWJShQKHYHjD3A4ChDoAQg9MAQ#v=onepage&q&f=false) 
acesso em 28/04/2018. 
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IV. Conclusão 

Em tom de remate, o que pretendemos destacar é que nos foi difícil discordar 

dos entendimentos da autora.  

A obra de TERESA PIZARRO BELEZA tem mais quatro anos de existência que nós 

temos de vida (24 anos, portanto 28 anos no total), o que se pode traduzir, 

abstratamente, em décadas de diferença, considerando que a autora a redigiu no 

doutoramento, e, por isso, a sua escrita comporta, igualmente, os seus anos de 

vivências.  

Por esta disparidade de “idades”, e da consequente vivência de realidades – 

tendo em conta que nós só nos tornámos “gente” (como coloquialmente se diz) no 

virar do século XXI –, poderíamos pensar que discordaríamos de muitas 

considerações ou que encararíamos as realidades (supostamente “distintas”) descritas 

pela autora com surpresa ou incredulidade. Todavia, não foi assim.  

Em bom rigor, identificámos (e identificámo-nos, enquanto “rapariga”, 

“mulher”, “cidadã”, “estudante”, entre outras que percebemos ser) com diversas 

situações e realidades evidenciadas por TERESA PIZARRO BELEZA. Quando escolhemos 

a obra com a finalidade de a analisar criticamente (e não apenas de a estudar e a 

absorver como matéria a adquirir), essa escolha radicou, além dos motivos expostos 

na introdução, no encontro supérfluo com ela pela leitura da sua introdução e 

momentânea análise dos capítulos. É verdade que não estávamos para adivinhar o 

quanto poderíamos reconhecer ao vê-la com (corriqueiramente falando) “com olhos 

de ver”. Num breve aparte, tal não significa que nos consideremos apenas esponjas 

acríticas, porém, nunca se tinha proporcionado analisar uma obra no âmbito do 

direito de modo a comentá-la “não-juridicamente”.  

Neste sentido, e como já referimos anteriormente, muitas das conceções 

existentes aquando da publicação da obra ainda persistem, embora o século tenha 

mudado e alguns paradigmas se tenham alterado (mesmo que apenas 

superficialmente).  
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Assim, e tentando responder – ainda que de forma redutora – à questão central 

da obra (“neutralidade ou especificação?”), consideramos que a eliminação da 

desigualdade feminina, nas suas mais variadas formas (seja como “costela” do 

homem, seja pelo teor que a ideia de mulher ainda comporta), e o caminho em 

direção à igualdade não passará pela neutralidade absoluta, nem pela especificação 

total. 

Do mesmo modo que TERESA PIZARRO BELEZA acabou por entender, parece-nos 

demasiado linear querer definir “a régua e esquadro” aquilo que, por si, não existe, 

nem se forma, segundo as regras da geometria – as pessoas57. 

 

 

                                                      
57 Deixamos aqui o excerto do epílogo da obra, onde julgamos que as palavras de Safo e de Cassandra 
espelham de forma clara aquilo que tentámos expressar (ainda que menos utopicamente); BELEZA 
(1990), pp. 565-566:  

“(...) 
Safo aparece, radiosa. Diz, suavemente:  
– Mas vocês o que estão para aí a dizer? Porventura eu alguma vez quis mal aos homens? 

Vocês, com essa mania de dividirem o mundo, confundem tudo. As pessoas deviam poder ser como 
lhes apetece: sozinhas ou associadas, suaves ou assertivas, cerebrais ou emotivas. Aliás, começo 
a desconfiar que estas oposições não fazem nenhum sentido. Devem ter sido imaginadas por 
alguém que queria dominar o mundo, simplificando-o. 

Cassandra entra em transe. Os outros e as outras olham-na, preocupados, murmurando: 
– Lá está ela. Desde que se zangou com o namorado é isto. Razão tinha o Apolo.  
Safo, porém, sorri e olha-a, com o amor e a compreensão só possíveis nos seres 

verdadeiramente livres e sábios.  
Cassandra: 
– Eu vejo um mundo, que há-de vir, em que as pessoas serão pessoas, simplesmente, sem 

terem de se cansar a explicar o que são. Antes disso, vejo homens e mulheres, que se defrontarão 
numa luta sem sentido, feita de palavras e acções, por vezes sublimes, por vezes sangrentas, de 
jogos e oposições. Sofrerão muito, todos eles, as mulheres na sua submissão, ora revoltada ora 
traiçoeira, os homens no seu domínio ora cruel ora envergonhado. Cada um trará em si o peso 
indizível de negar metade de si mesmo e de ter de odiar o que deveriam amar, por vezes tão 
dolorosamente.  

Mas esse dia radioso virá, depois de muitas reivindicações, depois de muitos consensos, 
depois de muitos discursos. De muitas leis. Todas de escravatura e opressão se terão desvanecido. 
Deixará de haver senhores e escravos, pobres e ricos, sábios e ignorantes. Então o mundo será um 
lugar belo na sua infinita diversidade, na sua infinita paz. Cada mulher fará o que souber e quiser, 
e cada homem também. Esquecer-se-ão, mesmo, que estas palavras alguma vez existiram.  

As pessoas serão pessoas, finalmente.”  


