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aborto

anticoncepção
direitos reprodutivos
embriões
ética médica
exame de corpo de delito
fetos
legalização do aborto
lei do aborto
mortalidade materna
saúde reprodutiva

aborto provocado

legalização do aborto
lei do aborto

ação comunitária

movimentos sociais

acesso à propriedade

igualdade de oportunidades
reforma agrária

adoção

esterilidade
filhos adotivos

Crime, prisões e punição
Direitos
Lei e legislação, incluindo

regulamentações e fiscalizações
Militares e defesa

LEI, GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Políticas sociais e econômicas,
incluindo bem estar, creches e
habitação

Relações internacionais
Teoria e ciência política

gravidez na adolescência
licença maternidade
menores
pais adotivos

advogados

antropologia política

ciência política

apartheid

colonialismo
discriminação
discriminação racial
guetos
movimentos sociais
relações entre raças
violação dos direitos humanos

asilo político

autoritarismo
exílio
exílio político
repressão
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assédio sexual

discriminação sexual
poder
violência contra mulheres

Assembléia legislativa

eleições estaduais
poder legislativo

Assembléia nacional constituinte

Câmara dos deputados
constituição
poder legislativo

assistência jurídica

cidadania
justiça
processos criminais
violação dos direitos humanos

assistência social

assistencialismo
bem-estar social
políticas públicas
políticas relacionadas à população
serviço público

autoritarismo

asilo político
autoritarismo militar
coronelismo
ditadura
fascismo
golpes de estado

autoritarismo militar

autoritarismo

bem-estar social

aposentadoria
assistência social
benefícios sociais
estado de bem-estar
políticas relacionadas à população

benefícios sociais

bem-estar social
pobreza
renda
seguro desemprego

berçários

articulação trabalho/família
bebês
educação infantil
educadores

burocracia

administração
administração pública
corporativismo
gerência
governo
hierarquia
organizações
poder executivo

Câmara dos deputados

Assembléia nacional constituinte
constituição
poder legislativo

Câmara municipal

eleições municipais

campanhas eleitorais

comportamento eleitoral
eleições

campos de concentração

anti-semitismo
holocausto
prisão

casamento

amor
cerimônias
divórcio
dote
estilos de vida
legislação sobre a família
noivado
relações de gênero
virgindade

censura

liberdade de expressão
liberdade de imprensa
liberdade de opinião
meios de comunicação de massa
mídia
pornografia
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cidadania

assistência jurídica
civismo
direitos
educação
educação cívica
estado
imigração
naturalização
participação política
proteção ao consumidor
registro civil

cidadania das mulheres

direitos reprodutivos

ciência política

antropologia política
teoria política

civismo

cidadania
educação cívica

código civil

código penal
leis
sentenças judiciais

código penal

código civil
pena de morte
processos criminais
sentenças judiciais

códigos

colonialismo

apartheid
dependência
desenvolvimento econômico
empresas multinacionais
escravidão
imperialismo
mercado
missões jesuíticas
modos de produção
nacionalismo
nações indígenas

comissões parlamentares

Congresso
poder legislativo

comportamento eleitoral

campanhas eleitorais
eleições
partidos
política

comportamento eleitoral das

mulheres

eleições
eleitorado feminino
voto feminino

comunismo

democracia
modos de produção
socialismo

concubinato

divórcio
relações sociais

Congresso

comissões parlamentares
constituição
poder legislativo

Conselho nacional dos direitos da

mulher

governo federal
poder executivo

conselhos

diretorias

Conselhos estaduais dos direitos da

mulher

governo estadual
poder executivo

Conselhos municipais dos direitos

da mulher

governo municipal
poder executivo
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conservadores

antifeminismo
coronelismo
liberais
partidos

constituição

Assembléia nacional constituinte
Câmara dos deputados
Congresso

Constituição de 1988

corporativismo

burocracia
grupos de pressão
lobbies
sociabilidade

corrupção

crime
fisiologismo político
impunidade

cotas

discriminação positiva

creches

articulação trabalho/família
desenvolvimento da criança
educação infantil
educadores
mães crecheiras

crime

corrupção
crimes contra crianças
crimes contra mulheres
crimes sexuais
criminosos
drogas e tóxicos
homicídios
presos comuns
violência urbana

crime organizado

jogo do bicho
mercado negro
prostituição
seqüestros
violência

crimes

inquéritos
violência

crimes contra crianças

abuso sexual
crime
crimes sexuais
estupro
incesto
prostituição
violência contra crianças
violência

crimes contra mulheres

crime
crimes sexuais
estupro
incesto
prostituição
violência contra mulheres
violência doméstica

crimes sexuais

abuso sexual
crime
crimes contra crianças
crimes contra mulheres
estupro
incesto
violência contra mulheres
violência sexual

criminosos

crime

custódia da criança

autoridade parental
avós
cuidado com
direitos das crianças
divórcio
pensão alimentícia
sentenças judiciais

Década internacional da mulher

Conferências mundiais
movimento internacional de mulheres
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Declaração universal dos direitos

humanos

direitos
direitos civis
direitos políticos
direitos humanos

Delegacias de defesa dos direitos da

mulher

poder executivo
polícia
violência contra mulheres

democracia

comunismo
liberdade
liberdade de expressão
movimentos sociais
representação política
socialismo

deputados

eleições estaduais
poder legislativo
políticos

descriminalização do aborto

direitos reprodutivos
legalização do aborto

desenvolvimento

crescimento econômico
teoria do desenvolvimento econômico

desenvolvimento rural

agricultura
zona rural

desenvolvimento urbano

urbanização
zona urbana

desigualdade

discriminação
distribuição de renda
necessidades básicas

diplomatas

Direito

legislação
leis

direitos

cidadania
Declaração universal dos direitos

humanos
igualdade de oportunidades
leis
liberdade

direitos autorais

direitos civis

Declaração universal dos direitos
humanos

direitos humanos
liberdade de expressão
liberdade de imprensa
liberdade de opinião

direitos das crianças

abuso sexual
custódia da criança

direitos das mulheres

bioética
direitos reprodutivos
feminismo
questão da mulher, a
voto feminino

direitos dos portadores de

deficiência

deficiências

direitos humanos

Declaração universal dos direitos
humanos

direitos civis
feminismo
violação dos direitos humanos

direitos individuais

liberdade de opinião

direitos políticos

Declaração universal dos direitos
humanos

liberdade de expressão
movimento sufragista
voto feminino
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direitos reprodutivos

aborto
bioética
cidadania das mulheres
descriminalização do aborto
direitos das mulheres
feminismo
legalização do aborto

direitos sociais

estado de bem-estar

direitos trabalhistas

discriminação etária

adultos de meia idade
adultos idosos
envelhecimento
idade
igualdade de direitos
velhice
violação dos direitos humanos

discriminação positiva

acesso à educação
discriminação sexual
empowerment
emprego
igualdade de oportunidades
leis
cotas

discriminação racial

anti-semitismo
apartheid
discriminação nos livros didáticos
emprego
igualdade de direitos
igualdade de oportunidades
legislação trabalhista
racismo
segregação
violação dos direitos humanos

discriminação salarial

igualdade de salários
salário

discriminação sexual

assédio sexual
discriminação nos livros didáticos
discriminação positiva

igualdade de direitos
igualdade de oportunidades
linguagem não-sexista
política do corpo
pornografia
sexismo
subordinação das mulheres
violação dos direitos humanos

ditadura

autoritarismo
Mães da Praça de Maio
repressão

diversidade

diferenças raciais e étnicas
discriminação
estereótipos
igualdade

divórcio

articulação trabalho/família
casamento
concubinato
conflitos
custódia da criança
domicílios chefiados por mulheres
famílias
lei do divórcio
mulheres chefes de família
parentela
pensão alimentícia
recasamento

dominação

comportamento sexual
elites
opressão sexista
subordinação

eleições

campanhas eleitorais
comportamento eleitoral
comportamento eleitoral das

mulheres
eleitorado feminino
política
políticos
voto feminino



273Lei, Governo e Políticas Públicas

eleições estaduais

Assembléia legislativa
deputados
governadores
senadores

eleições municipais

Câmara municipal
prefeitos
vereadores

eleições presidenciais

presidentes da república

eleitorado feminino

comportamento eleitoral das
mulheres

eleições
voto feminino

emancipação feminina

movimento sufragista
voto feminino

empowerment

aprendizagem
capacitação
conscientização
discriminação positiva
formação profissional
poder
treinamento

eqüidade

justiça

equipamentos públicos

hospitais e maternidades
patrimônio público
saneamento básico
transportes públicos
zona urbana

esfera privada

casa, a
cozinha
esfera pública
intimidade
privacidade
questão da mulher, a
trabalho doméstico
trabalho não remunerado

esfera pública

economia
esfera privada
ideologia de gênero
instituições
opinião pública
papéis sexuais
poder
questão da mulher, a
sistemas políticos

estado

cidadania
estado de bem-estar
governo estadual
governo federal
ministérios
município
nacionalização
poder executivo estadual
sistemas políticos

estado de bem-estar

bem-estar social
direitos sociais
estado
políticas públicas
previdência social

ética política

fisiologismo político

exame de corpo de delito

aborto
estupro
processos criminais

fisiologismo político

coronelismo
corrupção
ética política
partidos

forças armadas

golpes de estado
guerra
militares
polícia militar
segurança nacional
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funcionários públicos

administração pública
serviço público
setor público

golpes de estado

autoritarismo
forças armadas
movimentos revolucionários

governadores

eleições estaduais
governo estadual
poder executivo estadual
políticos

governo

administração
administração pública
burocracia
estrutura social
gerência
orçamentos
política
setor público

governo estadual

Conselhos estaduais dos direitos da
mulher

estado
governadores

governo federal

Conselho nacional dos direitos da
mulher

estado
ministérios

governo municipal

Conselhos municipais dos direitos da
mulher

município

greve

conflitos
desemprego
mudança social
sindicatos

grupos de pressão

corporativismo
poder

guerra

conflitos
forças armadas
machismo
paz
violência

habitação

abrigos de mulheres
arquitetura
asilos para adultos idosos
casa, a
domicílios
edifícios religiosos
favelas e cortiços
internatos
sem-teto

homicídios

crime

ideologia

sistemas de crença
teoria feminista
teoria sociológica
visão de mundo

igualdade

diversidade
justiça
liberdade
valores

igualdade de direitos

discriminação etária
discriminação racial
discriminação sexual

igualdade de oportunidades

acesso à educação
acesso à propriedade
capacitação
cargos de direção
carreiras
direitos
discriminação positiva
discriminação racial
discriminação sexual
emprego
evasão escolar
guetos ocupacionais
liberdade
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políticas públicas
posição na ocupação

igualdade de salários

discriminação salarial
divisão sexual do trabalho
salário

igualdade dos sexos

discriminação

imigração

aculturação
cidadania
estudos étnicos
exílio
nacionalidade
naturalização

imposto de renda

incentivos fiscais
renda

impostos

impunidade

corrupção

incesto

abuso sexual
crimes contra crianças
crimes contra mulheres
crimes sexuais
estupro
famílias
violência doméstica
violência sexual

inquéritos

crimes
Inquisição
processos criminais

instituições

esfera pública

invasões

Movimento dos Sem-terra
movimentos sociais
reforma agrária

juizes

jurados

legislação criminal
sentenças judiciais
tribunais

justiça

assistência jurídica
eqüidade
igualdade
valores

legalização do aborto

aborto
aborto provocado
descriminalização do aborto
direitos reprodutivos
lei do aborto

legislação

Direito
leis
poder legislativo

legislação criminal

jurados
sentenças judiciais

legislação da educação

políticas de educação

legislação previdenciária

aposentadoria
acidentes de trabalho
licença médica
licença maternidade

legislação sobre a família

casamento
lei do divórcio
famílias

legislação sobre saúde

legislação trabalhista

acidentes de trabalho
discriminação racial
licença maternidade
proteção no trabalho
relações de trabalho
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lei do aborto

aborto
aborto provocado
ética
legalização do aborto

lei do divórcio

divórcio
legislação sobre a família
pensão alimentícia

leis

código civil
Direito
direitos
discriminação positiva
legislação

liberais

conservadores
partidos

liberdade

democracia
direitos
igualdade
igualdade de oportunidades
liberação sexual

liberdade de expressão

censura
democracia
direitos civis
direitos políticos
informação
liberdade de imprensa
movimentos sociais
pornografia
reportagens

liberdade de imprensa

censura
direitos civis
imprensa
liberdade de expressão
liberdade de opinião

liberdade de opinião

censura
direitos civis
direitos individuais
liberdade de imprensa

licença maternidade

adoção
aleitamento
gravidez
legislação previdenciária
legislação trabalhista

licença médica

acidentes de trabalho
legislação previdenciária

líderes feministas

militantes

líderes políticos

militantes
política

líderes sindicais

história do trabalho
história do trabalho feminino
militantes
política sindical

lobbies

corporativismo

menores

adoção
adolescentes
autoridade parental
crianças
meninos de rua

mercado negro

crime organizado
setor informal

militância

movimentos sociais
mudança social
resistência

militares

forças armadas
mulheres nas forças armadas

ministérios

estado
governo federal
política
setor público
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ministros

políticos

movimentos nacionalistas

movimentos revolucionários

movimentos revolucionários

anarquismo
golpes de estado
movimentos nacionalistas
revolução
revoluções socialistas

mulheres na política

ocupações no judiciário e na política
política
políticos
primeiras damas

mulheres nas forças armadas

militares

município

estado
governo municipal

nacionalidade

imigração
naturalização
relações internacionais

nacionalismo

colonialismo
teoria política

nacionalização

estado
privatização

naturalização

cidadania
imigração
nacionalidade

nobreza

classe social
elites
feudalismo

ocupações no judiciário e na política

mulheres na política
ocupações profissionais

poder judiciário
poder legislativo
policiais

ONGs
USE organizações não

governamentais

opinião pública

esfera pública
estereótipos
meios de comunicação de massa
propaganda
sondagem de opinião

orçamentos

governo

organizações não governamentais

UF ONGs

organizações não governamentais

de mulheres

participação política

cidadania
voto feminino

partidos

comportamento eleitoral
conservadores
filiação
fisiologismo político
liberais
política
representação política

patriarcado

cultura
deuses
falocentrismo
matriarcado
poder
sexismo
teologia

patrimônio público

equipamentos públicos
setor público
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paz

guerra
movimentos pela paz

pena de morte

código penal
ética

pensão alimentícia

custódia da criança
divórcio
lei do divórcio
renda

planejamento familiar

anticoncepção
comportamento reprodutivo
crescimento populacional
educação sexual

poder

assédio sexual
autonomia
dinheiro
diretorias
ego
empowerment
esfera pública
falo
gerência
grupos de pressão
matriarcado
negócios
patriarcado
política do corpo

poder executivo

administração pública
burocracia
Conselhos estaduais dos direitos da

mulher
Conselhos municipais dos direitos da

mulher
Delegacias de defesa dos direitos da

mulher
poder político

poder executivo estadual

estado
governadores

poder executivo federal

presidentes da república
primeiras damas

poder executivo municipal

prefeitos

poder judiciário

ocupações no judiciário e na política
poder legislativo
polícia
prisão
reformatórios

poder legislativo

Assembléia legislativa
Assembléia nacional constituinte
Câmara dos deputados
comissões parlamentares
Congresso
deputados
legislação
ocupações no judiciário e na política
poder judiciário
Senado
senadores
vereadores

poder político

coronelismo
poder executivo

policia

Delegacias de defesa dos direitos da
mulher

poder judiciário
policiais

polícia civil

polícia militar

forças armadas

policiais

polícia

política

comportamento eleitoral
eleições
governo
líderes políticos
ministérios
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mulheres na política
partidos

política do corpo

corpos
discriminação sexual
educação física
poder

política externa

política econômica
relações internacionais
relações Norte/Sul
segurança nacional
tratados

política interna

política econômica
políticas públicas
reservas indígenas

políticas públicas

assistência social
estado de bem-estar
igualdade de oportunidades
incentivos fiscais
política interna

políticas relacionadas à população

assistência social
bem-estar social
desemprego
geração de empregos
políticas de habitação
políticas de saúde

políticos

deputados
governadores
ministros
mulheres na política
prefeitos
presidentes da república
representação política
senadores
vereadores

populismo

pornografia

bordéis
censura

discriminação sexual
imagens de mulheres
indústria do sexo
liberdade de expressão
prostituição
sexismo
violência contra mulheres

portadores de deficiência

deficiências
discriminação

prefeitos

eleições municipais
poder executivo municipal
políticos

presidencialismo

presidentes da república

eleições presidenciais
poder executivo federal
políticos

presos comuns

crime
prisão
sentenças judiciais
tortura
violação dos direitos humanos

presos políticos

Movimento pela Anistia
prisão
tortura
violação dos direitos humanos

previdência social

adultos idosos
aposentadoria
estado de bem-estar

primeiras damas

mulheres na política
poder executivo federal

princesas
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prisão

campos de concentração
poder judiciário
presos comuns
presos políticos

privatização

nacionalização
propriedade privada

processos criminais

assistência jurídica
código penal
confissão
exame de corpo de delito
inquéritos
tribunais

promotores

propaganda

anúncios e comerciais
informação
meios de comunicação de massa
mídia
opinião pública

propriedade privada

casa própria
privatização

proteção ao consumidor

cidadania
consumo
segurança

punição

disciplina
pecado
sentenças judiciais

raça

abolição
estudos de gênero, classe e raça
etnias
mulheres negras
racismo

racismo

discriminação racial
estereótipos
minorias

raça
sexismo

rainhas

reforma agrária

acesso à propriedade
agricultura
invasões
ligas camponesas
Movimento dos Sem-terra

reformatórios

poder judiciário

refugiados políticos

exílio político
migração
violação dos direitos humanos

regimes políticos

registro civil

cidadania

relações igreja/estado

relações público/privado

relações internacionais

nacionalidade
política externa
tratados

relações profissionais/clientes

exame ginecológico

representação

teoria sociológica
teoria política

representação política

democracia
partidos
políticos

repressão

asilo político
ditadura

reservas indígenas

nações indígenas
política interna
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resistência

Mães da Praça de Maio
militância
movimentos sociais
quilombos
revolução

revoluções socialistas

movimentos revolucionários
mudança social

saúde pública

aids
medicina preventiva
políticas de saúde
programas de saúde

segurança

condições de trabalho
proteção ao consumidor
proteção no trabalho

segurança nacional

forças armadas
política externa

segurança pública

segurança nas instituições de ensino

seguros

acidentes
aposentadoria
envelhecimento

Senado

poder legislativo

senadores

eleições estaduais
poder legislativo
políticos

sentenças judiciais

código civil
código penal
custódia da criança
jurados
legislação criminal
presos comuns
punição
tribunais

seqüestros

crime organizado
terrorismo

setor público

administração pública
funcionários públicos
governo
ministérios
patrimônio público
relações público/privado
serviço público

sistemas políticos

esfera pública
estado

socialismo

comunismo
democracia
modos de produção

teoria

crítica

teoria política

ciência política
feminismo
individualismo
liberalismo
marxismo
nacionalismo
positivismo
representação
teoria feminista

terrorismo

seqüestros
violência

tortura

presos comuns
presos políticos

tratados

política externa
relações internacionais
relações Norte/Sul
setor exportador
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tribunais

jurados
processos criminais
sentenças judiciais

vandalismo

violência urbana

vereadores

eleições municipais
poder legislativo
políticos

violação dos direitos humanos

apartheid
assistência jurídica
direitos humanos
discriminação etária
discriminação racial
discriminação sexual
presos comuns
presos políticos
refugiados políticos

violência sexual

abrigos de mulheres
abuso sexual
comportamento sexual

crimes sexuais
incesto

violência urbana

crime
gangues
vandalismo

visão de mundo

cosmologia
ideologia
ideologia política
sistemas de crença
utopias

vitimização

violência contra mulheres

voto feminino

comportamento eleitoral das
mulheres

direitos das mulheres
direitos políticos
eleições
eleitorado feminino
emancipação feminina
feminismo
participação política


