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1. Considerações iniciais 

 

As lutas das mulheres por igualdade de direitos, para consolidação de seu 

processo emancipatório, caminham lado a lado com a indiferença 

relativamente aos papéis atribuídos às mulheres e aos homens na 

sociedade. Os avanços alcançados pelas lutas femininas e a afirmação dos 

direitos das mulheres enquanto direitos humanos encontram ainda 

desafios a serem superados, como a presença das mulheres em maior 

número, de forma igualitária com os homens, nos espaços de poder e 

tomada de decisões.  

As lutas femininas giram em torno não só de uma maior 

participação nos espaços decisórios, mas por equiparação salarial com os 
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homens e, pela superação da violência por motivo de gênero, que atinge 

milhares de mulheres, em suas mais variadas dimensões: sexual, 

doméstica, psicológica, patrimonial.  

As mulheres enquanto agentes de mudanças sociais e econômicas, 

à medida em que alcançam cada vez mais uma maior emancipação, 

reconhecem-se enquanto sujeitos de direitos, possibilitando a superação 

das desigualdades de gênero e sua afirmação nos espaços de poder. 

Assim, pretende o presente trabalho, através de um resgate histórico 

sobre a inserção da mulher brasileira na vida social e política desde o 

Brasil colônia até o século XX, passando a analisar o papel e a história do 

movimento feminista brasileiro nas principais conquistas das mulheres, 

para, finalmente, discorrer sobre os principais desafios das brasileiras para 

sua maior inserção nos espaços de poder.  

Ainda, procura demonstrar que, a partir desse reconhecimento, é 

possível que as mulheres alcancem sua autonomia, reconhecendo-se 

enquanto sujeitos da própria história. Trata-se de um trabalho de natureza 

bibliográfica, baseado na revisão doutrinária acerca do tema, fruto de 

discussões desenvolvidas junto ao grupo de Pesquisa Direito Cidadania e 

Políticas Públicas do Programa de Pós Graduação stricto sensu da 

Universidade de Santa Cruz do Sul.  

 

 

2. Raízes do Brasil: as mulheres e o patriarcado 

 

Flávia Piovesan (2012) lembra muito bem que, os direitos humanos das 

mulheres são uma construção histórica e que, portanto, carecem de 

linearidade. Da mesma forma “não compõem um marcha triunfal, nem 

tampouco uma causa perdida”, ou seja, representam a todo tempo a 

história de um combate, diante de processos de abertura e consolidação 

de espaços de luta pela dignidade humana.  

Ao tempo do Brasil colônia, sob forte influência da Igreja, as 

mulheres eram controladas, dentro e fora do lar, sob a escusa de que o 

homem, fosse o marido, o pai, o irmão, ou outra figura masculina 

dominante na família, “representava Cristo no lar”. Às mulheres cabia o 

eterno martírio de pagar pelo pecado de Eva (a primeira mulher), que 

condenou a humanidade à impossibilidade de “gozar da inocência 
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paradisíaca”, e assim, tinha de ser controlada de formapermanente 

(Araújo, 1997). 

No que diz respeito à educação, esta era direcionada unicamente 

para aos afazeres domésticos, sendo que às meninas bastava saber as 

primeiras letras, ou seja, o mínimo de educação formal que poderia, 

inclusive, ser oferecido em casa ou, em alguns casos, em conventos. A 

educação se restringia “ao que interessava ao funcionamento do futuro 

lar: ler, escrever, contar, coser e bordar” (Araújo, 1997).  

Assim, de acordo com Vainfas (1997), a representação da mulher 

brasileira esteve aprisionada por longas décadas a um grande número de 

imagens, algumas reais, outras estereotipadas: hora submissas e 

temerosas dos castigos masculinos, hora fogosas, sempre prontas a dar 

prazer aos machos, utilizando-se de seus dotes de sedução. A primeira 

imagem parece condizer mais com a realidade da época: no século XVI, 

enquanto as mulheres brancas estavam sujeitas primeiro aos pais, depois 

aos maridos, isoladas dentro de suas casas, às índias eram tidas como 

amantes pelos portugueses, subjugadas pelo sexo.  

Mas, ao mesmo tempo, existiam mulheres que fogem a estes dois 

estereótipos: vendedoras de quitutes, chefes de família, sozinhas na tarefa 

de manter a família enquanto o marido saia à cata de ouro e, não raro, 

não voltava mais. “Mulheres que, apesar de oprimidas e abandonadas, 

souberam construir sua identidade e amansar os homens, ora recorrendo 

a encantamentos, ora solicitando o divórcio à justiça eclesiástica” (Vainfas, 

1997).  

No século XVIII, também conhecido como Século de Ouro do Brasil, 

em razão da descoberta de minas de ouro e diamantes que abasteciam 

Portugal, quando muitos homens deixaram tudo de lado para trabalhar na 

mineração, as mulheres passaram a dividir com os homens as tarefas de 

panificação, tecelagem a alfaiataria, “cabendo-lhes algumas exclusividade 

quando eram costureiras, doceiras, fiandeiras e rendeiras”, ou ainda, 

enquanto cozinheiras, lavadeiras ou criadas, e algumas poucas recebiam 

uma espécie de diploma que as permitia exercer a função de parteiras 

(Figueiredo, 1997). 

No que diz respeito à vida pública, por essa época as mulheres 

estavam completamente excluídas do exercício da função política nas 

Câmaras Municipais, na administração eclesiástica, impedidas de exercer 
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qualquer cargo na administração colonial, o que reitera a visão de que os 

papéis sexuais na colônia seguiam os conhecidos na metrópole de 

Portugal. Por outro lado, a presença das mulheres no exercício comércio 

em cidades como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, era quase que 

exclusiva, estabelecendo “uma divisão de trabalho assentada em critérios 

sexuais, em que o comércio ambulante representava ocupação 

preponderantemente feminina” (Figueiredo, 1997).  

Com a consolidação do capitalismo e o incremento da vida urbana 

no século XIX, as relações familiares passam por um processo de mudança, 

incentivado, sobretudo, por uma nova cultura: a burguesa. Com o 

desenvolvimento das cidades, a casa também sofre modificações, 

passando a valorizar mais a intimidade, mas, por outro lado, abrindo as 

portas de tempos em tempos para a apreciação da sociedade, por ocasião 

de jantares e saraus, quando a mulher submetia-se a opinião social. As 

mulheres da elite agora podiam frequentar cafés, teatros e alguns 

acontecimentos da vida social da cidade, e o que parecia ser uma maior 

liberdade, na verdade significava que agora, não só o pai e o marido a 

vigiavam, mas “sua conduta era também submetida aos olhares atentos 

da sociedade. Essas mulheres tiveram que aprender a comportar-se em 

público, a conviver de maneira educada” (D’iancao, 1997). 

A história das mulheres brasileiras até o século XIX é contada por 

fotografias, cartas, jornais, relatos médicos e policiais. Essa história não 

tinha a voz das mulheres, que apenas no século XX passam a contar a 

própria história, através de livros e manifestos de autoria própria, de 

maior participação social (Priore, 1997). 

A primeira mulher brasileira a concorrer a uma cadeira na 

Academia Brasileira de Letras foi Amélia de Freitas, vinda de família 

abastada, foi redatora de uma revista feminina, em Recife, de 1902 a 

1904. Amélia foi casada com o jurista Clóvis Beviláquia, fato que fez ela 

mais conhecida do que sua produção literária (Falci, 1997). 

Aliás, até os anos 1930, a camada social hegemônica era 

constituída por homens brancos, latifundiários e católicos, onde as 

relações sociais eram eminentemente patriarcais e patrimonialistas. 

Porém, com a mudança do cenário econômico desde fins do século XIX, 

com um grande fluxo migratório para o Brasil (mais de três milhões de 

pessoas), essa estrutura social passou a se alterar. Com uma grande massa 
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de operários, iniciam-se as lutas por direitos trabalhistas, das quais faziam 

parte as mulheres (Blay, 1999). 

O perfil das mulheres brasileiras no início do século XX é de uma 

massa de trabalhadoras na agricultura e na indústria, em especial a têxtil e 

no trabalho doméstico; uma parte da classe média atuando como 

professora primária e funcionária, mas a maioria exercendo a atividade de 

dona de casa e uma elite que não trabalhava de forma remunerada. A 

partir dos anos 1920, as mulheres brasileiras passaram a se identificar com 

os movimentos sociais, seja na luta pelo direito ao voto, quanto no 

combate à ditadura de Getúlio Vargas (1930-1945) (Blay, 1999).  

A partir desse período cada vez mais as mulheres passaram a 

participar dos movimentos sociais, na luta por seus direitos, no combate à 

ditadura civil-militar nos anos 1960-1980, na construção de uma 

sociedade mais justa e livre de preconceitos. Desde os tempos do Brasil 

colônia, muitas foram as mudanças, das quais teve participação 

fundamental o movimento feminista. Mas antigos comportamentos 

patriarcais ainda marcam as desigualdades entre homens e mulheres: a 

ideia de que o homem deve ser o provedor do lar, as relações 

extraconjugais toleradas quando é o homem que as mantêm, mas punidas 

com violência e morte quando a “infiel” é a mulher.  

A caminhada em busca da “libertação” das amarras do passado 

conta com a importante participação do movimento feminista brasileiro, 

cuja história passará a ser contada a seguir.  

 

 

3. O movimento feminista brasileiro: apontamentos históricos 

 

A luta das mulheres por igualdade de direitos e condições na sociedade 

vem de muito tempo, e não há como falar em igualdade sem falar em 

desigualdade. A história da igualdade, seja entre homens e mulheres, 

pobres e ricos, negros e brancos, caminha lado a lado com a diferença e, 

não raro, com a indiferença em relação aos papéis atribuídos a cada um na 

sociedade.  

A partir do estabelecimento do patriarcado, desde os tempos 

bíblicos, passa a vigorar o poder do masculino sobre o feminino em todas 

as instâncias. Dois mil anos depois, com o surgimento das indústrias, ao 
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tempo da Revolução Industrial, as mulheres passaram a ser recrutadas 

também para os trabalhos fora de casa. Isso as fez despertar no sentido de 

reivindicar direitos que até então lhes eram negados. A partir daí surgiram 

muitas conquistas: de dona de casa, cabendo-lhe o cuidado da família sem 

direito a salário, hoje a mulher conquistou o mundo do trabalho 

remunerado e tem direito de votar e ser votada.  

Neste contexto, o feminismo, enquanto movimento social, que 

surge “da organização das mulheres para conquistar um lugar valorizado 

para a mulher na nossa sociedade”, denuncia a transformação da 

diferença de gênero em desigualdade. Ou seja, essa diferença de papéis, 

ensinados desde a infância (coisas de menino e coisas de menina, que vão 

da cor das roupas aos brinquedos e brincadeiras), tem valores 

diferenciados na sociedade. As atitudes e comportamentos masculinos 

tem valor maior que os femininos, fazendo com que homens e mulheres 

tenham lugares diferentes e desiguais na sociedade. E é contra essa 

desigualdade que o feminismo, enquanto movimento social, luta, 

procurando mostrar para a sociedade que a diferença física e sexual entre 

homens e mulheres não diminui a capacidade de um ou outro, ao 

contrário, mesmo com estas diferenças, homens e mulheres podem 

realizar os mesmos trabalhos e ter os mesmos direitos (Bonetti, 2000). 

A conquista de direitos pelas mulheres brasileiras é lenta e 

gradual: as instituições de ensino superiores somente foram abertas às 

mulheres em 1879; em 1880 graduam-se as primeiras mulheres no curso 

de direito, porém, encontram grandes dificuldades para o exercício da 

profissão; em 1887, Rita Lobato é a primeira mulher a receber o diploma 

de médica no Brasil e, neste mesmo ano a pernambucana Maria Amélia 

Queiroz proferiu palestras públicas sobre a abolição da escravatura e em 

1899, pela primeira vez, uma mulher é admitida no Tribunal de Justiça 

Brasileiro para defender um cliente (Niem/Ufrgs, online).  

A primeira fase do feminismo no Brasil foi o de luta pelos direitos 

políticos, a partir da participação eleitoral, como candidatas e eleitoras, 

que teve como principal liderança Bertha Lutz. Mas o denominado 

movimento sufragista tem início ainda no século XIX, quando mulheres, de 

forma individual, lutaram pelo direito ao voto, reivindicando seu 

alistamento como eleitoras e candidatas. A constituinte Republicana de 

1891 discutiu o direito ao voto para as mulheres, porém o projeto não foi 
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aprovado, sem, no entanto, ter sido proibido explicitamente o direito ao 

voto das mulheres: “A não-exclusão da mulher no texto constitucional não 

foi um mero esquecimento. A mulher não foi citada porque simplesmente 

não existia na cabeça dos constituintes como um indivíduo dotado de 

direitos” (Pinto, 2003).  

A partir de 1910, começam a surgir as contradições no interior das 

oligarquias: famílias ricas produziam filhos eruditos, com títulos 

universitários e é dentro desses núcleos familiares, onde o acesso à 

educação e a cultura eram parte integrante, que despontam as principais 

vozes feministas da época, contrárias à opressão das mulheres (Pinto, 

2003).  

Ante a não aprovação do voto feminino pelos constituintes de 

1910, um grupo de mulheres funda o Partido Republicano Feminino, 

representando uma ruptura com as estruturas vigentes, uma vez que 

representava e era composto por um grupo de pessoas sem direitos 

políticos, “cuja atuação, portanto, teria de ocorrer fora da ordem 

estabelecida” (Pinto, 2003).  

O direito ao voto para as mulheres somente foi reconhecido em 

1932, com a promulgação do novo Código Eleitoral e nas eleições de 1933 

para a Assembléia Constituinte, foram eleitos 214 deputados e uma única 

mulher, Carlota Pereira de Queiroz (Niem/Ufrgs, online). Vale ressaltar 

ainda que, nesta primeira fase do movimento feminista no Brasil, também 

as operárias de ideologia anarquista estiveram organizadas no movimento 

“União das Costureiras, Chapeleiras e Classes Anexas”, onde, em um 

manifesto de 1917, proclamam: “Se refletirdes um momento vereis quão 

dolorida é a situação da mulher nas fábricas, nas oficinas, 

constantemente, amesquinhadas por seres repelentes” (Pinto, 2010).  

Em 1937, instalada a ditadura de Vargas, a sociedade civil sofre 

um revés em sua organização, em todos os setores, atingindo inclusive o 

movimento feminista. A publicação do livro O Segundo Sexo, em 1949, de 

autoria de Simone de Beauvoir, marca uma nova fase do feminismo 

mundial, que voltaria a se manifestar com força a partir da década de 

1960 (Pinto, 2010).  

Durante a ditadura civil-militar instalada a partir de 1964, com a 

supressão cada vez maior de direitos, o movimento feminista foi 

reprimido pelo regime, que o via com desconfiança, considerando-o 
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moralmente e politicamente perigoso. Nesse cenário, muitas militantes 

feministas foram presas, perseguidas e exiladas, o que não impediu que 

em 1979 fosse lançado, por Terezinha Zerbini, o Movimento Feminino pela 

Anistia, que teve papel importante na luta pela anistia (Pinto, 2010).  

Com a redemocratização, o feminismo brasileiro entra em uma 

fase de efervescência, tendo grande influência e importância na 

proposição de políticas que contemplassem as mulheres, inclusive na 

criação e implementação dos Conselhos de Direitos da Mulher em nível 

federal, estadual e nacional.  

No que concerne às políticas de gênero1, o movimento feminista 

foi responsável pela denúncia da opressão sofrida pelas mulheres ao longo 

da história, e passou a pressionar o Estado, fazendo surgir uma série de 

iniciativas públicas como o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), em 1983, as delegacias da mulher responsáveis pelo 

recebimento de denúncias de violência praticada contra as mulheres, 

sendo a primeira em 1985; os Conselhos de Direitos da Mulher, além de 

entidades autônomas como o SOS- Mulher, realizado de forma voluntária 

para atendimento à mulheres vítimas de violência (Bonetti, 2000). 

A redação da Constituição democrática de 1988 também contou 

com a participação do movimento feminista: “Organizadas em torno da 

bandeira Constituinte pra valer tem que ter palavra de mulher, as 

mulheres estruturaram propostas para a nova Constituição, apresentadas 

ao Congresso Constituinte sob o título Carta das Mulheres Brasileiras” 

(Farah, 2004). Esse protagonismo fez com que várias propostas do 

movimento fossem incorporadas à nova Carta Constitucional, fazendo 

com que ela seja considerada uma das Constituições do mundo que mais 

garante direitos às mulheres (Pinto, 2010). 

No ano de 2003, foi criada a Secretaria Especial de Políticas para 

as Mulheres, com status de ministério, com o objetivo de criar e 

consolidar as políticas de gênero e incluir as questões de gênero nos três 

níveis de governo, adotando três principais linhas de ação: Políticas de 

                                                           
1 Farah (2004) observa que “Políticas públicas com recorte de gênero são políticas públicas que 
reconhecem a diferença degênero e, com base nesse reconhecimento, implementam ações 
diferenciadas para mulheres. Essa categoria inclui, portanto, tanto políticas dirigidas a mulheres -como 
as ações pioneiras do início dos anos 80- quanto ações específicas para mulheres em iniciativas 
voltadas para um público mais abrangente”. 
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trabalho e de autonomia das mulheres; enfrentamento à violência contra 

as mulheres e programas e ações de saúde, educação, cultura, 

participação política, igualdade de gênero e diversidade (Brasil, online).  

Na última década, é possível perceber uma maior 

profissionalização no movimento feminista, que passa a se organizar em 

Organizações Não Governamentais-ONGs, a fim de intervir junto ao 

Estado e aprovar medidas de proteção às mulheres e buscar maior espaço 

de participação política. Nesse sentido, além do aumento do número de 

Delegacias da Mulher espalhadas pelo país, uma grande conquista foi a 

aprovação da Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher (Pinto, 2010).  

Cada vez mais as questões de gênero vem integrando a agenda 

dos governos, nos seus diferentes níveis, fruto da mobilização constante 

dos movimentos em defesa dos direitos das mulheres e do 

reconhecimento, pelo Estado, da necessidade de políticas específicas com 

enfoque de gênero. Mas ainda existem desafios a serem superados e um 

deles diz respeito à participação das mulheres na vida pública.  

 

 

4. A participação das mulheres na vida pública: desafios às mulheres 

brasileiras 

 

As mulheres vem conquistando maior respeito dentro da família e da 

sociedade: tem sua própria opinião, protestam contra a violência dentro e 

fora de casa e contra injustiças e buscam relações mais igualitárias e 

respeitosas. Para garantir estas conquistas, é preciso que elas digam o que 

sentem, o que pensam, que possam decidir sobre sua vida e, dessa forma, 

fazerem-se ouvidas e compreendidas no meio em que vivem. 

Precisamtambém, lutar por seu direito a sexualidade, sem obrigações 

indignas e, ainda, exercer seu direito ao planejamento familiar.  

Sempre é bom lembrar que as diferenças entre os papéis sociais 

que desempenhados por homens e mulheres permeiam todas as 

sociedades, seja no acesso aos recursos produtivos, seja na autonomia na 

tomada de decisões. Ao longo da história, essas diferenças foram sempre 

desfavoráveis às mulheres, e se transformaram em desigualdades que 

prejudicam seu acesso ao emprego, à educação, à moradia e à renda. 
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Essas desigualdades também delineiam diferentes formas e níveis de 

discriminação quanto ao exercício da sexualidade (Brasil, 2007). 

Ainda existem, portanto, muitos desafios. Pesquisas apontam que, 

no Brasil, as mulheres representam 44% do mercado de trabalho, mas 

ainda recebem 30% menos do que os homens; sua participação nos 

espaços decisórios da sociedade ainda é pequena: as brasileiras são mais 

da metade da população e do eleitorado, tem maior nível de escolaridade 

e representam quase 50% da população economicamente ativa, no 

entanto, não chegam a 20% nos cargos de maior nível hierárquico no 

parlamento, nos governos municipais e estaduais, nas secretarias do 

primeiro escalão do Poder Executivo, no Judiciário, nos sindicatos e nas 

reitorias. 

A igualdade de gênero e a participação ativa das mulheres em 

todas as esferas da vida social, econômica e política sãoessenciais para o 

desenvolvimento das sociedades modernas; uma condição e um 

compromisso indispensáveis parauma verdadeira democracia, onde 

homens e mulheres caminhem lado a lado, como iguais. 

As desigualdades de gênero dão suporte a diferentes níveis de 

discriminação das mulheres, as excluem da participação social, 

restringindo sua liberdade de exercício de seus direitos humanos 

fundamentais. “No mundo, há cada vez mais consenso que mulheres com 

saúde, escolaridade e autonomia incidem positivamente na produtividade 

econômica, na educação das gerações futuras e na construção de uma 

cultura de paz” (Brasil, 2007). 

No Brasil, onde as mulheres são a maioria da população, ainda 

existem barreiras a ser transportadas. Blay (1999) afirma que para que se 

vençam estas “dificuldades”, o primeiro passo é eliminar os obstáculos 

que afastam as mulheres de todos os campos de ensino e trabalho, do 

acesso ao conhecimento do próprio corpo, de decisões sobre sua vida 

sexual e reprodutiva e de todos os seus direitos civis.  

No que diz respeito à presença da mulher nos espaços públicos 

decisórios em geral e na vida política de maneira particular, Pinto (2010) 

afirma que são necessários alguns questionamentos, como por exemplo, 

quais mulheres devem figurar nos cenários políticos, se qualquer mulher, 

independente de sua pertença a minorias ou grupos de poder ou ainda, 

sua militância em favor das causas feministas, ou aquelas que, 
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efetivamente, tem uma história de lutas e se identificam com as causas do 

movimento feminista. 

A autora responde a estas questões observando quem embora os 

movimentos feministas tendam a concordar com o segundo grupo, “a 

simples presença de mulheres como vitoriosas, sejam elas feministas ou 

não, em um quadro maduro de concorrência eleitoral, é muito revelador 

daposição ocupada pela mulher no espaço públicoda sociedade” (Pinto, 

2010). 

A simples presença de mulheres em postos políticos, não significa 

que estas tenham se eleito com plataformas feministas, ou que sejam 

feministas. De toda sorte, a probabilidade de que demandas pelos direitos 

das mulheres sejam defendidas por mulheres é muito maior do que 

esperar que sejam defendidas por homens, e aí, independe posição 

ideológica ou política, ou ainda, participação em movimentos feministas 

(Pinto, 2010). 

Se a metade dos 513 deputados da Câmara Federal brasileira fosse 

de mulheres, certamente o tema do aborto teria uma presença muito 

maior e haveria um debate de qualidade muito diferenciada, até porque 

este cenário tão hipotético revelaria um campo de forças muito distinto 

do que existe hoje entre homens e mulheres (Pinto, 2010).  

Para Maria Berenice Dias (online), a tão enfatizada igualdade entre 

homens e mulheres expressa na Constituição de 1988, se choca com o 

“acanhado desempenho feminino no panorama nacional.” Mesmo o 

contingente feminino representando mais de 50% do eleitorado, no ao de 

1996, por exemplo, apenas 4 mulheres foram eleitas para o Senado 

Federal, tendo sido apelidada de “bancada do batom”, cuja maioria 

chegou à vida política pelas mãos do pai ou do marido. Aliás, segundo 

Maria Berenice, são poucas as mulheres com carreiras políticas 

“desvinculadas dos laços familiares, com trajetória autônoma baseada em 

posturas ideológicas”.  

Nas eleições de 2010, conforme dados do Tribunal Regional 

Eleitoral-TSE, o número de mulheres eleitas para a Câmara Federal foi de 

45, o que representa apenas 9% do total de vagas naquela casa legislativa. 

Mesmo existindo uma lei de cotas, a lei 9.504/1997, que obriga os 

partidos políticos a destinarem 30% de suas vagas para candidatas 

mulheres, essa lei nunca foi cumprida, em grande parte pela conivência do 
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Poder Judiciário para com as agremiações partidárias (Agência Brasil, 

2014). 

Mesmo o cenário político ainda sendo predominantemente 

masculino, nas eleições de 2010 o Brasil elegeu a primeira mulher 

Presidenta da República, duas governadoras e 134 deputadas estaduais. Já 

nas eleições municipais de 2012, foram eleitas 657 prefeitas e 7.630 

vereadoras, o que representa 11,84% e 13,32% do total, respectivamente. 

Entre 188 países, o Brasil está no número 154 no ranking de 

representação feminina no Parlamento; já em comparação com 34 países 

das Américas, está em 30º lugar (Agência Brasil, 2014).  

Em pesquisa realizada em 2001, com 2.502 mulheres a partir de 

15 anos, estas expressaram sua sensação com relação às mudanças na 

vida das mulheres nas últimas décadas: 65% das entrevistadas acredita 

que a vida das mulheres melhorou nos últimos 20 ou 30 anos, 

especialmente no que diz respeito no aumento da renda familiar e no 

acesso à escolaridade (essa percepção encontra-se nas mulheres com 

renda familiar maior). Para 24% das entrevistadas (que apresentavam 

renda familiar menor), a vida piorou nas últimas décadas, representado 

pelos mesmos componentes, renda e escolaridade, do primeiro grupo de 

mulheres (Venturi, Recáman, 2004).  

Solicitadas a definir “como é ser mulher hoje”, a maioria associa 

espontaneamente a condição feminina à possibilidade de inserção no 

mercado de trabalho e à conquista da independência econômica (38% e 

12%); à liberdade e à independência social de agir como quer, de tomar as 

próprias decisões (33%), ou ainda a direitos políticos conquistados e à 

igualdade de direitos em relação aos homens (3% e 8%) – taxas que 

atingem, respectivamente, 50%, 41% e 10% entre as que consideram que 

a vida das mulheres melhorou. 

Os papéis tradicionais de mãe e de esposa também aparecem na 

definição de ser mulher, mas em grau menor, tanto como fatores positivos 

(16% e 15%) quanto como elementos negativos de sua condição – o 

primeiro pelo acúmulo de responsabilidades na criação dos filhos (4%), o 

segundo pela falta de autonomia decorrente do vínculo com o marido 

(3%) (Venturi, Recáman, 2004).  

Note-se que essas percepções estão diretamente ligadas à 

condição social e econômica das entrevistadas, sendo que as de menor 
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renda, são também as que tem maior dificuldade no acesso a educação e 

ao trabalho ou a serviços básicos de saúde, e onde componentes culturais 

como submissão ao marido ou companheiro, ou ainda à responsabilidade 

exclusiva pelo cuidado com o filhos pesam mais. Tem-se daí que a 

discriminação de gênero tem um forte cunho econômico. Não que as 

mulheres com uma vida econômica estável não sofram discriminação, mas 

a diferença está no acesso aos meios para superação dessa condição. E 

essa diferença é ainda mais gritante quando se trata de mulheres negras.2 

No que diz respeito ao acesso a cargos no Poder Judiciário, como o 

ingresso na carreira se dá mediante concurso público, aparentemente as 

dificuldades de acesso são iguais para ambos os sexos, sendo que as 

mulheres tem se classificado em maior número.  O problema reside no 

fato de que nos tribunais estaduais o acesso se dá mediante promoção, 

sendo então mais rara a presença feminina. Em 1999 o percentual de 

mulheres no Supremo Tribunal Federal-STF e demais tribunais superiores 

era de 7,23%. Em 2004, o número de mulheres era de 9,09% no STF; 

12,12% No Superior Tribuna de Justiça-STJ e 5,88% no Tribunal Superior 

do Trabalho-TST. Em 2012, havia duas ministras no STF; cinco no STJ e 

uma no Superior Tribunal de Justiça Militar (Costa, 2012).3 

Em relação ao ensino superior, as mulheres são a maioria entre os 

diplomados: 12%, contra 10% de homens. Porém, no mercado de 

trabalho, essa relação se inverte: 91% dos homens com educação superior 

estão empregados, contra 81% das mulheres. A educação superior garante 

aumento de renda tanto para homens quanto para mulheres, porém, os 

homens ainda recebem mais que as mulheres, mesmo considerando o 

mesmo nível educacional: a renda de um brasileiro com ensino superior 

pode ser até 2,7 vezes maior à de um que só tenha ensino médio, e 3,2 

vezes maior que a de um homem sem diploma colegial, mas a mulher 

                                                           
2 Para acessar os dados completos da pesquisa as mulheres brasileiras no século XXI, consultar a obra 

Vnturie, Gustavo; Recáman, Marisol; Oliviera, Suely de (org.). A mulher brasileira nos espaços público e 

privado.  
3 Atualmente são duas as duas as ministras no STF, entre 11 ministros no total: a Ministra Rosa Weber 
e a Ministra Cármem Lúcia. Dos 33 Ministros do STJ, 6 são mulheres. Na Justiça do Trabalho as 
mulheres representam 41,2% dos cargos de Juiz, sendo que no TST, são 6 as ministras (entre 27 
ministros). No Superior Tribunal Militar, entre 14 ministros, uma é mulher, sendo esta a Presidente do 
Tribunal.  
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ganha, 2,6 a mais que uma com ensino médio, e 3,1 a mais que uma 

mulher sem esse grau de instrução (Orsi, 2012).  

As mulheres também demoram mais para atingir seu potencial 

máximo de renda: a faixa etária mais bem remunerada, para as detentoras 

de diploma, é a de 55 a 64 anos. No caso dos homens, a renda é maior 

entre 25 e 34 anos, declinando depois, a partir dos 55. A pior situação, no 

Brasil, é a da mulher sem ensino médio: sua renda é de apenas 47% da de 

uma mulher com diploma colegial (no caso dos homens, a renda é de 

53%). 

No geral, a mulher brasileira com nível superior ganha, em média, 

apenas 61% do que ganha um homem com o mesmo nível de instrução. 

Na média da OCDE, a renda da mulher com nível superior é 72% da do 

homem. Os países mais próximos da igualdade são Reino Unido (82%) e 

Espanha (89%) (Orsi, 2012)4. 

Pesquisa recente realizada por instituições de ensino ibero-

americanas, cujos resultados foram debatidos durante o III Encontro 

Internacional de Reitores Universia, no Rio de Janeiro no início do mês de 

agosto deste ano e reuniu mais de 1.100 reitores de Universidades de 

todo o mundo, revelou que somente 30% dos cargos de docência são 

preenchidos por mulheres e destes, apenas 14% das vagas destinadas a 

catedráticos nas Universidades da América Latina, Portugal e Espanha são 

ocupadas por mulheres (Aguiar, 2014).  

Todas essas questões, acompanhadas ainda dos índices de 

violência que acompanham a vida das mulheres brasileiras, as afastam dos 

espaços públicos: de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística-IBGE (www.ibge.gov.br), quatro em cada dez mulheres 

brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. Ainda, segundo o IBGE, 

43,1% das mulheres são agredidas dentro da própria casa e 25,9% são 

vítimas de cônjuges e ex-cônjuges. Já os contatos com o Ligue 180 

pularam de 46 mil em 2006 para 734 mil em 2010, sendo que destes, 108 

mil denunciavam crimes contra a mulher. Especialistas avaliam que é o 

medo, em suas mais diferentes expressões, que mais paralisa: o medo de 

ser morta pelo companheiro, de assumir sozinha os filhos e privá-los do 

                                                           
4Análise do relatório Educationat a Glance, publicado pela Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico-OCDE, em 2012.  
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atendimento de suas necessidades básicas, medo da exposição, do 

escândalo5. Se poderia ainda falar das questões culturais, onde a 

sociedade aponta a mulher como única responsável pela criação dos filhos 

e isto significa que, entre os afazeres domésticos e o cuidado com as 

crianças, não sobre tempo para a participação em outros espaços.  

Cada vez mais as questões de gênero vem integrando a agenda 

dos governos, nos seus diferentes níveis, fruto da mobilização constante 

dos movimentos em defesa dos direitos das mulheres e do 

reconhecimento, pelo Estado, da necessidade de políticas específicas com 

enfoque de gênero. Mas ainda há um longo caminho a trilhar para que 

homens e mulheres tenham direitos aos mesmo espaços. 

 

 

5. Considerações finais 

 

As relações desiguais entre mulheres e homens são sustentadas pela 

divisão sexual e desigual do trabalho doméstico, pelo controle do corpo e 

da sexualidade das mulheres e pela sua exclusão dos espaços de poder e 

de decisão. No Brasil, as mulheres tem remuneração menor do que os 

homens, mesmo ocupando os mesmo cargos; são maioria nos bancos das 

universidades, mas minoria nos cargos de docência e chefia; são minoria 

nos cargos públicos.   

Verifica-se que o espaço público ainda está, em muito, reservado 

aos homens, e a violência continua sendo uma mazela para muitas 

mulheres, muito embora exista uma lei- Maria da Penha- reconhecida 

como um marco para superação de gênero, mas cuja plena 

implementação ainda demanda alguns desafios, como o aumento do 

número de delegacias especializadas para o atendimento das mulheres 

vítimas de violência doméstica.  

A tarefa de desconstrução de dogmas e preconceitos para com as 

mulheres é tarefa de mulheres e homens, comprometidos com uma 

sociedade mais justa e igualitária. É tarefa de toda a sociedade. No Brasil 

de 2010, o maior cargo de poder no país, a Presidência da República, 

                                                           
5 Pesquisa realizada pelo Instituto Avon/IPSOS em parceria com o Instituto Patrícia Galvão: 
“Percepções sobre a violência doméstica contra a mulher no Brasil”, em 2011.  
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passou a ser ocupado por uma mulher: Dilma Roussef. Em 2014, ano 

eleitoral, são três as candidatas que disputam este posto. Isso pode ser 

considerado um avanço, assim como a comprovada emancipação feminina 

a partir de um Programa Social de transferência de renda: o bolsa família.  

Existe um contingente enorme de mulheres chefes de família, que 

trabalham, estudam, cuidam dos filhos, da casa, vivem sua sexualidade e 

se permitem ser felizes. Mas não se pode pensar que isso é suficiente, pois 

ainda há muito o que fazer: essas mesmas mulheres devem ocupar, cada 

vez mais, os espaços públicos, para a construção de uma agenda feminina 

e feminista, para superar a barreira do preconceito e da violência.  

O objetivo deste trabalho foi contar um pouco dessa história, da 

trajetória das mulheres brasileiras para conquista de direitos e mais 

espaço e visibilidade social. Muito já aconteceu, mas muito ainda há que 

se feito. E como observa Pierre Bourdieu, é preciso superar a visão 

androcêntrica de mundo, onde o homem exerce todo seu poder pelo 

simples fato de ser homem e a mulher tem a obrigação de justificar sua 

presença e permanência para a divisão desse poder.  
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