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introdução

Fazer um apanhado histórico sobre o direito das mulheres no Brasil é fazer uma viagem pelas diversas 
Constituições que já tivemos e analisar atentamente o que mudou e o que foi conquistado em forma de Lei, por meio de 
muita luta pela igualdade de direitos.

Este e-book compila algumas das principais mudanças nos direitos das mulheres, segundo a Constituição 
brasileira, ao longo dos anos. 



Como estavam estabelecidos os 

direitos das mulheres em 

cada Constituição?

 Constituição de 1824

Somente os homens eram considerados cidadãos. A mulher nem podia votar e nem se candidatar a cargos políticos. 
O trabalho fora de casa era apenas em empresas privadas, pois as mulheres não podiam ser funcionárias públicas.

Constituição de 1891

Não impedia o voto feminino, mas por proibir o voto aos analfabetos e não obrigar o Estado a fornecer instrução 
primária, grande parte da população, sem condição de custear seus estudos, continuou analfabeta, e com isso, sem 
direito ao voto.

Apesar da Constituição não proibir o voto feminino, de acordo com os valores extremamente patriarcais da época, 
as mulheres eram consideradas inaptas para a política, mesmo quando alfabetizadas, mantendo a distância e 
impossibilitando a mulher de se tornarem cidadãs.

É dentro dessa lógica que o Movimento Feminista brasileiro começa a se organizar. Inicialmente com mulheres de 
classes sociais mais favorecidas, com boa escolaridade e com profissão. Essas mulheres começavam a perceber e a lutar 
pela emancipação feminina.



CONQUISTAS IMPORTANTES NESSE PERÍODO
Ÿ Fundação do Partido Republicano Feminino, em 1910, por Deolinda Daltro;
Ÿ Fundação da Liga pela Emancipação da Mulher e da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, filiada à 

International Woman Suffrage Aliance, respectivamente em 1919 e 1922, por Bertha Lutz;
Ÿ A conquista do direito de ingressarem no serviço público, em 1917;
Ÿ A entrada das mulheres no movimento sindical, em 1920;
Ÿ No estado do Rio Grande do Norte, após a inclusão de um artigo na constituição estadual que permitia o voto das 

mulheres, Alzira Soriano foi eleita como prefeita, em 1928.

     Constituição de 1934

Durante a década de 1930, as mulheres se engajaram ainda mais nas questões políticas do país. As feministas, em 
grande maioria, apoiaram Getúlio Vargas, e esse apoio garantiu a indicação de Bertha Lutz para participar do 
anteprojeto constitucional, em 1932.

Surgiu, pela primeira vez, o princípio da igualdade entre os sexos, trazendo os seguintes pontos:
Ÿ Foi concedido o direito de voto para as mulheres. Em 1933, a paulista Carlota Pereira de Queiroz foi eleita a 

primeira deputada federal brasileira. Em 1935, foi eleita a primeira deputada estadual do Brasil, Maria do Céu 
Fernandes, pelo Rio Grande do Norte;

Ÿ Proibição de diferença salarial para execução de uma mesma função por motivo de sexo;
Ÿ Proibição do trabalho de mulheres em indústrias insalubres;
Ÿ Garantia de assistência médica e sanitária a gestantes e descanso antes e depois do parto, por meio da 

previdência social.



Constituição de 1937

Período do Estado Novo, período ditatorial, autoritário e de obscurantismo político, com o fechamento das 
instituições políticas parlamentares, o país passou a ser comandado por Getúlio Vargas que outorgou a Carta 
Constitucional do Estado Novo, de inspiração fascista e que concentrava o poder nas mãos do chefe supremo do 
Executivo.

 Constituição de 1946

Com o fim da ditadura e o retorno do Estado de Direito, volta-se a falar em cidadania e democracia. Essa 
Constituição eliminou a expressão “sem distinção de sexo” quando diz que todos são iguais perante a Lei. Tal alteração 
representou retrocesso para a luta das mulheres.

Apesar disso, surge a Federação de Mulheres do Brasil, em 1949, no Rio de Janeiro, marcando a presença do 
movimento de mulheres em eventos políticos da década de 1950.

 Constituição de 1967

Com a instauração da Ditadura Civil-Militar, os movimentos sociais voltaram a ser reprimidos. Nessa fase, o 
Movimento de Mulheres se organiza em torno da luta por melhores condições de vida, pela volta da Democracia e pela 
anistia. A maioria das líderes feministas eram ou de Universidades, ou dos movimentos de base da Igreja Católica, ou 
antigos partidos, agora clandestinos.

Podemos afirmar que a única conquista nessa constituição foi a redução do tempo de trabalho para a 
aposentadoria, que de 35 anos passou para 30 anos.



   Constituição de 1988

Conhecida como Constituição Cidadã, essa Constituição foi elaborada em meio ao fortalecimento do movimento 
feminista que alcançou importantes conquistas na década de 1980, período de ampliação das discussões sobre a 
violência contra a mulher.

Podemos citar como conquistas a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em 1985 e a eleição de 26 
mulheres como deputadas constituintes. Esse movimento ficou conhecido como “lobby do batom”, resultando na 
aprovação e inclusão de mais da metade das propostas e reivindicações encaminhadas por Movimentos de Mulheres em 
todo Brasil.

 
Algumas das principais conquistas foram:
 
- Princípio da Isonomia:
� Igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza;
� Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, seja na vida civil, no trabalho, e na família.

- Princípio da Legalidade:
� Ninguém pode ser levado a fazer o que não quer, desde que não seja obrigado por Lei.
 
- Direitos Humanos:
� Proibição de tortura, tratamento desumano e degradante;
� Inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da casa.
 
- Direitos e deveres individuais e coletivos:
� Permanência da presidiária com seus filhos durante o período de amamentação;
� A prática do racismo é definida como crime, sujeita a pena de reclusão, inafiançável e imprescritível.
 
- Direitos Sociais:
� Educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social.



 
- Direitos Trabalhistas:
� Proibição de diferença de salário, admissão e função, por motivo de sexo;
� Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias;
� Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos;
� Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento, até 6 anos de idade em creches e pré-escolas.
 
- Direitos das Trabalhadoras Domésticas:
� Salário mínimo, proibição da redução de salário, 13° salário, folga semanal, férias anuais remuneradas, licença à gestante de 120 

dias, licença paternidade, aposentadoria, integração à previdência social.
 
- Direitos Políticos:
� Votar e ser votada.
 
- Seguridade Social:
� Saúde, Previdência e Assistência Social.
 
- Família:
� Direitos e deveres referentes à sociedade conjugal passam a ser exercidos igualmente pelo homem e pela mulher;
� É reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar;
� A família pode ser formada por qualquer dos pais e seus filhos;
� O prazo do divórcio diminui para 1 (um) ano, em caso de separação judicial; e para 2 (dois) anos, em caso de separação de fato;
� O Estado criará mecanismos para coibir a violência familiar.
 
- Direito à propriedade:
� A mulher passa a ter direito ao título de domínio e à concessão de uso da terra, independente de seu estado civil, tanto na área 

urbana como rural.



Apesar desse histórico e desses avanços e conquistas de caráter legal e jurídico dos direitos das mulheres, a 
realidade não está nem perto do ideal. Ainda é tímida a presença de mulheres na política e em altos cargos públicos. A 
violência, estupro e abuso contra a mulher ainda batem recordes e, em geral, os salários são mais baixos e sua voz é 
constantemente silenciada em qualquer espaço que seja.

A luta ainda é grande e extensa, em especial quando se fala do poder e controle do próprio corpo, direito e acesso a 
espaços, liberdades, inclusive a sexual, respeito na área profissional, amplo acesso no campo social e jurídico.  Falar 
sobre a luta dos direitos das mulheres hoje é falar da luta contra toda e qualquer tipo de opressão, é falar do plural, é falar 
de gênero.

PARA ESTUDAR
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Uma Breve História 
das Constituições do Brasil
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Monografia: Cidadania e Direitos das Mulheres: 
Um Estudo sobre a Condição da Mulher no Brasil 
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VÍDEO | A bióloga que liderou a luta por 
direitos das mulheres: Bertha Lutz

clique aqui

VÍDEO | A Evolução da Luta 
Feminina por Igualdade

http://www.senado.gov.br/noticias/especiais/constituicao25anos/historia-das-constituicoes.htm
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/cidadania-direitos-das-mulheres-um-estudo-sobre-condicao-mulher-brasil.htm
https://www.youtube.com/watch?v=HI1v7PJl1OY
https://www.youtube.com/watch?v=kPnEsyQmT9Q
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