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Resumo:
A comunicação pretende abordar o protagonismo histórico da brasileira, Bertha Lutz,
enquanto feminista oriunda da América Latina, no século XX.
Bertha Lutz teve como primeira formação as ciências biológicas na Universidade Sorbonne,
em França, entretanto posteriormente licenciou-se em Direito, na Universidade do Rio de
Janeiro, no Brasil. Teve relevante papel no campo dos direitos humanos e direitos humanos
das mulheres, dada sua participação política e condição de jurista. Como deputada no
Brasil teve atuação parlamentar por proposta de mudança na legislação referente ao
trabalho da mulher e do “menor”, visando igualdade salarial, licença gestante e redução na
jornada exploratória de trabalho. E como integrante de representação diplomática do país
foi muito atuante em prol também dos direitos das mulheres em importantes momentos da
política internacional, como a Conferência de São Francisco, em abril de 1945 em que se
aprovou a Carta das Nações Unidas, e já idosa, na Conferência das Mundial da Mulher, no
México, em 1975.
Quer-se retomar, registrar e ressaltar as interseccionalidades do papel de Bertha Lutz, por
ser mulher, jurista, sul americana, luso falante, características que não têm permitido as
cidadãs terem seu papel histórico reconhecido pela Academia e outras instâncias políticas
que tradicionalmente subalternizam pessoas com referido perfil.
Com base no levantamento histórico da vida política de Bertha Lutz pretende-se também
discutir a legitimidade e universalidade do discurso dos direitos humanos, bem como o
papel de países do Sul Global na consolidação deste discurso.
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