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DISQUE 180
E DENUNCIE!

A OAB-CE ATRAVÉS DA COMISSÃO DA MULHER 
ADVOGADA, SEGUE NA LUTA INCANSÁVEL PARA 

CRIAR UMA SOCIEDADE ONDE AS MULHERES 
POSSAM VIVER SEM MEDO.



Christiane Leitão
Desenvolvemos este projeto com o intuito de 
impulsionar as vozes femininas da advocacia 
cearense, dando-lhes o merecido espaço.  
A Coletânea de Artigos da Comissão da Mulher 
Advogada da OAB-CE (CMA) é um desses trabalhos 
que comprovam a qualidade e a competência de 
mulheres advogadas que atuam na promoção de 
nossos direitos.

Temos acompanhado de perto assuntos 
sérios que dizem respeito à atuação da 
advogada no seu dia a dia, mas também sobre temas relacionados  
à sociedade, como o aumento no índice da violência contra a mulher.

Tudo começou com cinco advogadas que se juntaram para pensar 
diferente e esse sonho cresceu. Atualmente, a CMA se faz presente em 
todo o estado, com 17 subsecções e com uma Comissão Nacional, onde as 
mulheres compõem mais da metade do número de inscrições da Ordem. 
Não iremos parar, continuaremos trabalhando fomentando a advocacia  
e a valorização da nossa classe.

Reunimos 15 artigos de excelência sobre diversos temas envolvendo 
as lutas femininas na área jurídica, são construções acadêmicas  
e práticas que certamente irão enriquecer qualquer acervo bibliográfico  
de qualidade.

Boa leitura!

Christiane Leitão
Vice-presidente da OAB-CE

Presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB-CE 
Secretária-geral da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB
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ADVOCACIA E GÊNERO: UM OLHAR SOBRE ALGUNS DOS 
DESAFIOS ENFRENTADOS PELA MULHER ADVOGADA

INTRODUÇÃO

Isabela Duran Cavalcante Lacerda
Luana Lucena da Silva

Maria Nair Vilma de Freitas

Trata-se de um artigo em que serão apresentados alguns dos desafios enfrentados 
pela mulher advogada ao longo dos anos, tendo por objetivo a análise da desigualdade de gênero 
e os preconceitos existentes no exercício da advocacia feminina.

Em um primeiro momento, aborda-se a dificuldade da jovem advogada em ocupar o 
seu espaço no mercado de trabalho, em razão da desconfiança das pessoas devido ao seu gênero 
e à sua idade, tendo o  tópico, o intuito de demonstrar a importância das jovens militantes na 
advocacia, a fim de deixar claro que a capacidade profissional não deve, em hipótese nenhuma, 
ter como parâmetro o gênero e/ou o critério etário. 

Ato contínuo e na mesma perspectiva, fala-se acerca dos obstáculos enfrentados 
pela advogada na liderança dos escritórios. Oportunamente, descreve-se um pouco sobre 
Myrthes Gomes de Campos, formada em Direito no ano de 1898, pioneira do exercício 
feminino da advocacia no Brasil, sendo destaque pela luta em defesa da emancipação jurídica 
das mulheres. 

Ainda, no mesmo teor, apresentam-se dados divulgados pelo Conselho Federal da 
OAB, sobre o fato de que em 90 (noventa) anos de existência da Ordem dos Advogados do 
Brasil, nenhuma mulher fora presidente da instituição até o momento, o que é um qualitativo 
baixíssimo em relação ao tempo de constituição da entidade. Além do mais, o deslinde do texto 
reafirma como as mulheres devem debater sobre o assunto, para cada vez mais assumirem os 
postos de liderança das firmas de advocacia.  

Mais adiante, relata-se a questão sobre os obstáculos enfrentados pelas advogadas 
criminalistas, trazendo várias indagações e questionamentos pelos quais elas têm que enfrentar 
em virtude da escolha de sua especialidade, já que a sociedade considera a atuação na área penal 
agressiva e hostil, bem como que deve ser exercida pelos homens, por ser este mais “forte” e 
mais “capacitado para a função”.
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Então, o que se pretende com este trabalho é a busca de conscientização sobre  
a igualdade de gênero, visando o reconhecimento profissional das advogadas, a fim de empoderá-
las cada vez na luta pelos seus direitos, para que não se intimidem em nenhum momento, pelo 
preconceito e pela discriminação que há contra as mulheres.

AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELAS JOVENS ADVOGADAS

Sabe-se que o início da advocacia é conturbado e dificultoso de uma maneira geral, 
tanto para os homens, como para mulheres. No entanto, a realidade da jovem advocacia é 
diferente entre os gêneros, isso se dá em razão da característica machista ainda predominante 
no seio da sociedade. 

Muito embora as mulheres tenham ganhado força na advocacia e os números de 
mulheres advogadas sejam maiores que o de advogados, a Jovem Advogada é constantemente 
observada e julgada por sua condição feminina. Segundo Ana Laura Rêgo e Larissa T. Rodrigues 
Fernandes:

Ainda é preciso conciliar as adversidades intrínsecas ao início de carreira 
com o sentimento de insegurança proveniente de empregadores, clientes e 
do próprio mercado profissional, muito em razão da idade e da fragilidade 
atrelada - de forma muito equivocada - à figura feminina. É necessário 
que comprovemos através da demonstração de conhecimento, atitude, 
comprometimento, segurança e seriedade que a capacidade profissional 
não tem gênero ou critério etário. 

A jovem advogada enfrenta ainda muitas adversidades ao buscar sua inserção e 
atuação na advocacia e no mercado de trabalho, onde muitas vezes o que vemos, são os grandes 
e notórios escritórios contratando homens pelo simples fato de serem homens e supostamente 
serem melhores, mais capacitados e experientes que as mulheres, mesmo que ambos estejam no 
início da carreira, isso se dá em razão da jovem mulher advogada carregar estereótipos em relação 
a sua capacidade, como se não pudesse ocupar posições de lideranças.

Além disso, ainda identificamos situações em que há preferência na contratação do 
homem por alguns escritórios, em razão dos planos da mulher de ter filhos, tendo em vista a 
necessidade de licença maternidade ou de se ausentar em razão da sua prole. 

Ademais, observa-se que ainda há uma resistência na contratação da mulher, pois na 
maioria das vezes, ela não é apenas advogada, ela é mãe, esposa, do lar, de modo que, acredita-
se que o maior desafio da mulher na advocacia é conciliar a formação profissional com filhos 
e família, enquanto o homem é apenas advogado e pode exercer a sua profissão sem qualquer 
outro impedimento ou dificuldade.
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Outrossim, o salário é um dos dominantes e mais lamentosos problemas da jovem e 
mulher advogada. Isso porque, muito embora desempenhem a mesma função, com características 
e qualidade técnica igual ou superior, as remunerações ainda são inferiores ao de um profissional 
do gênero masculino. Infelizmente, as mulheres ainda são muito lembradas por sua aparência, 
qualidades de beleza e de fragilidade, quase nunca pela competência.

Os progressos sociais têm sido observados desde o século XX, com a revolução 
feminina e a progressão de sua emancipação no que concerne ao gênero masculino, no entanto, 
é necessário lembrar que a luta pela equidade não pode parar, tendo em vista que somente assim 
as mulheres poderão continuar progredindo, vencendo o machismo e quebrando os “tabus” de 
fragilidade, com o objetivo de modificar o seu papel na sociedade, de modo que seja respeitada 
a igualdade de gêneros garantida pela Constituição Federal de 1988.

Ao trazer a questão das dificuldades enfrentadas pela mulher jovem advogada no 
interior do Estado do Ceará, uma das situações que mais se evidencia é a dificuldade que as jovens 
encontram em constituir a sua clientela. Tal circunstância se dá pelo fato de que as regiões ainda 
possuem muitos estereótipos machistas, como os que foram mencionados acima, somando-se a 
isto o fato de que, quase sempre, a população, ao precisar de um serviço de advocacia, busca os 
escritórios que já têm algum renome, os quais, geralmente, são passados de geração para geração 
dentro das famílias tradicionais.

Dito isto, é preciso que as mulheres não se deixem abater pelo cansaço, pelas 
dificuldades, principalmente no início da carreira, uma vez que o machismo é algo que assola a 
sociedade há muito tempo. No entanto, busquem sempre ajudar umas às outras, sejam símbolos 
de força e resistência, não se calem em situações em que há desigualdade de gêneros e façam 
sempre valer os seus direitos. 

OBSTÁCULOS RECORRENTES DA MULHER ADVOGADA NA LIDERANÇA  
DE ESCRITÓRIOS

Antes de adentrar no tema supracitado, faz-se necessário destacar uma mulher 
advogada que abriu as portas da advocacia para mulheres no Brasil, quando no século XX, 
essa destemida mulher mudou para sempre a história da advocacia brasileira ao principiar a 
luta pelos direitos femininos. Trata-se de Myrthes Gomes de Campos, que se destacou pela 
defesa da emancipação jurídica das mulheres e pelo voto feminino. Myrthes foi a primeira 
mulher a exercer a profissão de advogada em nosso país, apesar de quando se formou em 1898, 
já existissem outras mulheres graduadas no curso de direito, no entanto Myrthes foi a primeira 
advogada atuante.

Tal feito é louvável e foi de suma importância para a inclusão da mulher  
na advocacia, posto que no século XX, era uma profissão desempenhada exclusivamente  
por homens.
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O Difícil ingresso na carreira jurídica enfrentado por Myrthes Gomes Campos, 
infelizmente ainda é encarado pelas mulheres advogadas, principalmente por aquelas 
que decidem liderar seu próprio escritório de advocacia. O preconceito e o machismo 
ainda estão enraizados na sociedade, de forma mais sutil e disfarçada, mas presente e 
inquestionável, posto que é revelada todas as vezes que uma mulher advogada tem sua 
competência questionada pelo simples fato de ser mulher, quando se propõem a apontar 
que área seria mais adequada para a mulher advogar e até mesmo por aqueles que ainda 
insistem em alegar que a advocacia é profissão exclusiva de homens.

Pesquisas recentes demonstram que no Brasil as mulheres advogadas ainda estão 
longe de ocupar a posição de sócias nos escritórios de advocacia, tendo em vista os desafios de ser 
uma mulher em posição de liderança vêm de várias questões, tanto profissionais quanto pessoais, 
tendo em vista que a advocacia, ainda é um mercado dominado pelo sexo masculino, fato que vem 
sendo motivo de luta e união das advogadas brasileiras, com o intuito de mudar essa realidade e 
muitas outras que descriminam e atacam as mulheres advogadas.

Não é justo que a advocacia seja uma profissão difícil para advogadas pelo simples fato 
de serem mulheres, sem falar na constante cobrança que a mulher advogada tem que demonstrar 
permanentemente a sua competência, num grau de exigência sempre superior do que os homens, 
para poder garantir destaque e ser respeitada profissionalmente.

Como pode ser observado a mulher advogada vive em constante batalha em prol de 
seus direitos constitucionais de ter as mesmas oportunidades que o advogado homem tem ao 
desempenhar seu trabalho, essa luta feminista ainda está longe de ter fim posto que ainda há muito 
o que ser modificado, como por exemplo, a luta contra preconceito para advogadas comandar 
OAB nos estados, sem falar que, em 90 anos de existência da OAB nacional, nenhuma mulher 
foi presidente da instituição e nas 27 unidades da federação, foram eleitas apenas oito mulheres 
para comandar as seccionais desde a fundação da entidade.

Diante desse contexto atual, a liderança de escritórios de advocacia por advogadas, 
é visto como um instrumento de mudança, para transformar o modo de percepção da sociedade 
para com a mulher advogada, bem como uma forma da advogada continuar conquistando seu 
espaço e sendo reconhecida por seu trabalho de excelência, principalmente entre os colegas 
advogados homens.

A beleza feminina, o modo de se vestir ou comportamento mais sutil de comandar 
um escritório, não pode ser parâmetro para comparar ou julgar a qualidade do seu trabalho ou 
sua competência.

Portanto, as mulheres não podem baixar a cabeça e aceitar sem lutar, essas situações 
inaceitáveis e preconceituosas, de modo quem devem utilizar ferramentas como esse material para unirem 
forças e promover suas concepções, com o intuito de mudar a realidade ultrapassada e questionável que 
desacata a mulher advogada em seu mister, pelo simples fato de ser mulher.
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DESAFIOS ENFRENTADOS PELA MULHER ADVOGADA NA ÁREA CRIMINAL

Em meados do Séc. XIX, por meio de um discurso científico ligado ao determinismo 
biológico, atribuiu-se a mulher uma certa vulnerabilidade, fragilidade e inferioridade em 
relação aos homens simplesmente pelo motivo de seus traços físicos e genéticos, reafirmando 
e reforçando a dominação masculina existente na sociedade, bem como crenças religiosas e 
filosóficas limitantes. 

Contudo, foi em contraposição a estes conceitos que surgiu então a luta pela igualdade 
de gênero, que se tornou algo precípuo para a construção de uma comunidade democraticamente 
justa e igualitária, sendo referência para formar cidadãos e cidadãs livres dos preconceitos e das 
discriminações, além de ser atualmente uma das pautas de Direitos humanos discutidas pela 
Organização das Nações Unidas (ONU).

Assim, diante de tantas discussões, a nossa Constituição Federal, acabou também 
tendo por base a igualdade de gênero, abordada em seu Art. 5º, inciso I, garantindo que  “Homens 
e mulheres devem ser iguais em direitos e obrigações...”, ou seja, todos são iguais perante a lei, 
já que devem ter os mesmos direitos, oportunidades, deveres e obrigações, independentemente 
do seu gênero. 

No entanto, embora os muitos anos de luta por igualdade e com direitos resguardados 
inclusive na Carta Magna, consoante ao já explicitado, as mulheres ainda deparam-se com 
situações vexatórias de discriminação por causa exclusivamente do seu “sexo”, principalmente 
no mercado de trabalho, o que nos tempos atuais é inadmissível, pois elas estão cada vez mais 
provando o seu valor e realizando as mais variadas tarefas que até bem pouco tempo não eram 
aceitas para uma mulher.

Da mesma maneira como acontece em várias outras áreas profissionais, no direito 
não é diferente, uma vez que as bancas de advocacia, as instituições públicas e privadas, são 
em sua maioria ocupadas por advogados do sexo masculino. E se há desconfiança acerca da 
Mulher advogada como um todo, imagina para com a Advogada que atua na esfera Criminal, 
vista pela sociedade - que muitas vezes possui um conhecimento raso sobre o tema - como uma 
área hostil. 

Ora, se de uma maneira genérica já é difícil ser um advogado atuante da área penal, 
sendo quase sempre censurado por esta escolha, imagina para a mulher, que carrega como estigma 
a fragilidade feminina, e que apesar disso e de tantos outros conflitos, opta pela advocacia criminal 
como especialidade. 

Então, quando as mulheres decidem exercer a advocacia criminal, considerada por 
muitos como uma área agressiva, e que na cabeça da maioria deve ser ocupada pelo homem, 
por ser tido como mais “forte”, elas (advogadas criminalistas) são testadas a todo momento, 
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tendo que lidar com inúmeros questionamentos e posicionamentos sobre sua decisão, vistos os 
descritos a seguir:  “como uma advogada mulher vai encarar um criminoso?”, “como uma mulher 
vai debater de igual para igual com juízes, promotores, delegados etc?, “Presídio e delegacia 
não são locais para uma mulher”, “ essa advogada gosta mesmo é de criminoso”, “essa aí não 
é boa só vai ganhar porque é bonita” ou “Por que você não escolheu uma área menos perigosa 
ou mais fácil?”, sendo esses e muitos outros comentários inoportunos que as criminalistas têm 
que ouvir diariamente.

Logo, velar tal discriminação quanto à mulher advogada atuante da área criminal e 
tornar comuns posicionamentos preconceituosos, como os supracitados no parágrafo anterior, 
tornam-se um equívoco, uma vez que tais hesitações acontecem frequentemente, sim! Tanto 
por parte da sociedade como por alguns colegas advogados, juízes, promotores, clientes e 
muitas vezes pelas próprias mulheres, devido à cultura machista intrínseca e enraizada em toda 
sistemática social. 

Vale destacar também, o fato de a mulher ser objetificada e sexualizada a todo 
momento, quando alguém diz que, por exemplo, a advogada criminalista é “mulher de criminoso” 
ou “que só conseguiu ganhar tal caso, por usar de seus atributos físicos”, observa-se que são 
deixados de lado a qualificação, o conhecimento e o respeito com a profissional, o que é 
inaceitável. 

A sociedade deve entender que a mulher é capaz de construir seu caminho através de 
seus próprios méritos, e que a advogada criminalista é totalmente habilitada para enfrentar com 
muita competência um processo criminal, uma audiência, um tribunal do júri, uma delegacia 
repleta de profissionais homens sem a necessidade de se expor fisicamente ou se insinuar 
sexualmente, mas única e exclusivamente, por seus conhecimentos e por seu trabalho árduo, 
dado que são excelentes profissionais, qualificadas, fortes e que exercem uma especialidade tão 
marginalizada diante da população.

Na ocasião, é considerável pronunciar ainda que na última atualização do quadro 
da Ordem de advogados do Brasil, o número de advogadas (610.369) ultrapassou o número de 
advogados (610.207), sendo a primeira vez na história que as mulheres representam a maioria 
dos profissionais da advocacia brasileira (CONJUR, 27/04/2021). 

Porém, apesar de ser uma ótima notícia, percebe-se no cotidiano do judiciário brasileiro, 
que mesmo existindo números mais elevados de profissionais registradas na Ordem dos Advogados 
do Brasil, ainda há poucas advogadas atuantes na área criminal, devido à insegurança depositada 
inconscientemente nas mulheres, em virtude do preconceito de gênero.

Dessa forma, é essencial que as mulheres advogadas, em especial as advogadas 
criminalistas, saibam que são extremamente necessárias para a obtenção de uma coletividade 
justa e livre das mazelas sociais, uma vez que defendem os direitos de pessoas, não só segregadas 
pelos muros dos presídios ou das delegacias, mas pela sociedade no geral.



Coletânea de Artigos da Comissão da Mulher Advogada – OAB/CE
13

Portanto, advogadas criminalistas, empoderem-se, prossigam na atuação criminal, 
pois o lugar de vocês é nas tribunas do júri, nas audiências, nas delegacias, nos presídios, nos 
fóruns de todo país e onde quer que desejem...E lembrem-se, que muito embora existam diversos 
desafios pela frente, não desistam e nunca se limitem pelo gênero.
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CONSTITUCIONALISMO SOB PERSPECTIVA DE GÊNERO:  
O QUE ESPERAR DAS PRÓXIMAS DÉCADAS?

Lara de Sousa Duarte1 

RESUMO

O constitucionalismo aplicado sob perspectiva de gênero pode ser entendido como a 
aplicação do texto constitucional vigente sob uma ótica que enxergue a situação peculiar em que 
as mulheres estão inseridas na sociedade. Isso leva à necessidade de análise de questões históricas, 
sociais, culturais e políticas que colocam as mulheres em situação de desigualdade material – em 
que pese a garantia constitucional de igualdade formal. Para tanto, se fez necessário analisar não 
apenas o processo de construção desse texto constitucional, mas, também, como e por quem essa 
Constituição tem sido interpretada, aplicada e se os direitos das mulheres têm sido reconhecidos 
e promovidos. Para tanto, valeu-se de uma pesquisa bibliográfica interdisciplinar e documental. 
Ao final, percebe-se que o movimento constante em defesa dos direitos das mulheres, e pela 
aplicabilidade de um constitucionalismo feminista vem colhendo os seus frutos, e pode contar 
com um importante instrumento para o crescimento e fortalecimento da aplicação da Constituição 
de 1988 sob um enfoque de gênero, através do protocolo elaborado pelo Conselho Nacional de 
Justiça. Acreditamos, então, em um avanço do constitucionalismo feminista, aplicado por/com/
para mulheres.

Palavras-chave: Constitucionalismo feminista. Perspectiva de gênero. Avanços.

ABSTRACT

Constitutionalism applied from a gender perspective can be understood as the 
application of the current constitutional text from a perspective that sees the peculiar situation 
in which women are inserted in Society. This lead to the need to analyze of historical, social, 
cultural and political issues that put women in situation of material inequality – despite the 
constitutional guarantee of formal equality. Thus, it was necessary to analyze not Only the 
process of construction of this constitutional text, but, also, how and by whom this Constitution 
has been interpreted, applied and whether women’s rights have been recognized and promoted. 
For this, we used an interdisciplinary and documental bibliographic research. In the end, it’s 
perceived that the constant movement in defense of women’s rights, and the applicability of a 
feminist constitutionalism has been reaping its fruits, and can count on an important instrument 
for growth and strengthening of application 1988’s Constitution under a gender focus, through 
the protocol elaborated by the National Council of Justice. We believe, then, in an advance of 
feminist constitutionalism, applied by/with/for women.

Keywords: Feminist constitutionalism. Gender perspective. Advances.

1Advogada Constitucionalista. Pós Graduada em Direito e Processo Constitucional pelo CERS/Estácio de Sá. 
Secretária Geral da Comissão de Estudos Constitucional da OAB/CE. Juíza leiga no Tribunal de Justiça do  
Estado do Ceará.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo busca estudar o constitucionalismo sob uma perspectiva de gênero 
no Brasil, utilizando-se como recorte temporal a instalação da Assembleia Constituinte de 1988 
até os dias atuais e compreender qual é o futuro dessa vertente do constitucionalismo.

Para tanto, realizou-se uma análise histórica da Assembleia Constituinte e sua 
formação, resultando na criação inédita de uma bancada feminina que, apesar de numericamente 
desprivilegiada, obteve grandes êxitos em suas proposições. Dessa forma, fez-se necessário 
destacar alguns direitos positivados no texto constitucional que protegem diretamente os direitos 
das mulheres.

O constitucionalismo sob perspectiva de gênero necessita de uma amplitude maior 
do que a simples construção do texto constitucional. É preciso que a sua aplicabilidade também 
tenha uma visão diferenciada para assegurar os direitos das mulheres, e, para tanto, faz-se 
vital analisar como está sendo realizada a hermenêutica constitucional, e quais são os órgãos 
responsáveis pelo desenvolvimento desses processos.

Sob essa ótica, percebemos que a presença das mulheres ainda é diminuta nos tribunais, 
e que a própria Ordem dos Advogados do Brasil precisou realizar uma mudança estrutural para 
garantir a paridade de gênero entre os seus representantes.

Contudo, apesar das dificuldades e do escanteamento, importantes decisões foram 
tomadas pela Suprema Corte levando em consideração importantes questões de gênero na sua 
ratio decidendi, o que nos leva a afirmar pela presença de uma hermenêutica sob perspectiva de 
gênero no tribunal constitucional brasileiro.

Para tanto, valeu-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, além de análise 
jurisprudencial, com o objetivo de encontrar os caminhos que estão sendo percorridos e qual a 
perspectiva do constitucionalismo sob perspectiva de gênero no Brasil, nas próximas décadas.

Por fim, conclui-se que mudanças estruturais importantes ocorreram e estão ocorrendo 
na atualidade, o que nos leva a um cenário positivo do constitucionalismo brasileiro em um futuro 
próximo. Não pela ausência de lutas ou certeza de conquistas, mas pela garantia de que o caminho 
já foi pavimentado, resultados já estão em prática, e como em uma progressão geométrica, esses 
resultados de hoje, nos trarão muitos mais em um futuro próximo.

2 O LOBBY DO BATOM: A INÉDITA PARTICIPAÇÃO DE MULHERES (E PAUTAS 
FEMINISTAS) NA CONSTITUINTE DE 1988

A Constituição Cidadã, promulgada no dia 05 de outubro de 1988, é fruto de uma 
Assembleia Constituinte composta por 72 senadores federais e 487 deputados federais. Destes, 
apenas 26 eram mulheres, todas ocupando cargos de deputadas federais (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2018).

Para compreender o contexto da Constituinte eleita em 1987 é preciso compreender 
que se tratava da primeira Constituição democrática após a Ditadura Civil-Militar que foi 
deflagrada em 1964.
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Com o recrudescimento do regime ditatorial, necessário se fez que a população 
encontrasse meios de se organizar politicamente, ainda que muitas vezes na clandestinidade, e 
se insurgisse contra o regime que violava os direitos e garantias constitucionais. Nesse contexto, 
grandes são os exemplos de luta da população pelos seus direitos, mesmo sob a égide de um 
regime antidemocrático e extremamente violento, como a luta por uma anistia ampla, geral e 
irrestrita, e o movimento Diretas Já.

Nesse cenário, surgiu um movimento chamado de Mulher e Constituinte promovida 
pelo Conselho Nacional de Direitos das Mulheres (CNDM) com o objetivo de fomentar a 
participação destas na Assembleia Constituinte. A campanha nacional que movimentou diversos 
setores da sociedade resultou na Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, assim como 
na eleição das 26 mulheres que integraram a Constituinte.

Em que pese a inferioridade numérica das mulheres na Constituinte, o trabalho 
apresentado pela bancada feminina, que ficou conhecido como Lobby do Batom, foi bastante 
expressivo. Isso porque cerca de 80% das reivindicações por elas propostas foram aprovadas. 
Importante destacar que se tratava de um grupo hegemônico, composto de mulheres de diferentes 
estados, e com diferentes inclinações políticas (MONTEIRO, 2018).

Os pontos alcançados na Constituição federal de 1988 (CF/88) que prestigiam o 
direito das mulheres são diversos, e, com certeza, não teriam sido alcançados em quantidade e 
profundidade sem um trabalho organizado e eficaz realizados pelas 26 mulheres que participaram 
da Constituinte, embasadas e sustentadas pelos movimentos sociais que as precederam.

Nesse sentido, é importante destacar alguns avanços inegáveis que constam 
expressamente do texto constitucional. O art. 5º, inciso I, afirma que “homens e mulheres são 
iguais em direitos e obrigações” (BRASIL, 1988). O texto simples e claro não deixa espaços 
para interpretações contraditórias, e sem dúvidas um dos mais importantes artigos da CF/88 para 
a luta em prol dos direitos das mulheres.

Além desse, podemos observar a presença de um constitucionalismo feminista nos 
artigos 226, § 5º “os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 
pelo homem e pela mulher”. Também foram conquistas alcançadas pelo Lobby do Batom a 
licença maternidade e paternidade aos trabalhadores (art. 7º, incisos XVIII e XIX), assim como 
na garantia das mulheres presas amamentarem seus filhos (art. 5º, inciso L).

É importante destacar, entretanto, que as conquistas alcançadas pela bancada feminina 
não ficaram restritas ao texto legal da Constituição federal de 1988:
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Porém, é importante registar que foi graças ao lobby do batom que as 
demandas do movimento de mulheres e feministas passaram a ser incluídas na mais 
elevada agenda pública estatal, vez que temas que anteriormente eram tratados apenas 
pelas mulheres e seus movimentos e, no máximo, em nível infraconstitucional, foram 
incorporados às discussões nacionais, tais como gravidez, amamentação, creche, licença 
maternidade, violência domésticas, dentre outros, sendo cada vez mais debatidos e 
ampliados depois da criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, em 
2003, e da elaboração do Plano Nacional de Políticas para as mulheres, resultante das 
três grandes Conferências Nacionais, que não deixam de ser conquistas cujos alicerces 
foram, direta ou indiretamente, traçados pelo lobby do batom, há mais de duas décadas. 
(SILVA; WRIGHT, 2015).

Com isso, podemos afirmar que a Assembleia Nacional Constituinte que promulgou a 
Constituição federal de 1988 apresentou em seus trabalhos a presença de um constitucionalismo 
feminista, ou melhor, uma expressão feminina do poder constituinte. Isso porque é através da 
prática de um constitucionalismo feminista que se possibilita “a institucionalização de direitos 
fundamentais das mulheres, tanto na perspectiva de direitos subjetivos, individuais e coletivos, 
como de políticas públicas” (SILVA, 2015, p. 72-76).

3 CONSTITUCIONALISMO FEMINISTA NO BRASIL

É claramente perceptível que a Assembleia Constituinte que aprovou a Constituição 
federal de 1988 teve uma significativa participação feminina, com claro apoio de movimentos 
sociais por todo o país. Ainda que numericamente as mulheres fossem uma minoria dentro da 
Constituinte – cerca de apenas 5% – as demandas por elas apresentadas foram bem aproveitadas, 
e tiveram sucesso na positivação de diversos direitos pleiteados.

Com isso, não restam dúvidas que tivemos um poder constituinte que trabalhou a 
construção do texto constitucional sob uma perspectiva de gênero. Entretanto, o constitucionalismo 
feminista tem um conceito e aplicabilidade muito maior do que apenas no momento inaugural 
de construção do texto constitucional.

Nesse sentido, Marcela Pavão apresenta um conceito do que seria, na prática, o 
constitucionalismo feminista:

Neste cenário, o constitucionalismo feminista surge para chamar atenção 
para a desigualdade de gênero existente no direito constitucional, sempre analisado 
e aplicado como campo, supostamente, neutro, também busca repensar e reconstruir 
a democracia social, mas com a participação e voz das mulheres no direito e na 
política. Objetiva, ainda, a partir da perspectiva de gênero, questionar temas do direito 
constitucional e propõe que se revisem temas clássicos do constitucionalismo para 
empregar novas ideias para a contribuição do debate constitucional com suas demandas 
modernas. (MONTEIRO, 2019, p. 28).
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Dessa forma, para muito além da construção do texto constitucional, é preciso que o 
constitucionalismo feminista esteja presente em todos os momentos de sua vigência. Isso porque 
não basta apenas que ela tenha sido feita por mulheres e para mulheres – e então é importante 
esclarecer que ainda que a bancada feminina tenha alcançado bons resultados na Constituinte, 
o caminho para a efetivação da igualdade entre homens e mulheres não finalizou. A luta pela 
conquista e manutenção de direitos das mulheres é contínua.

Logo, a presença feminina na Constituinte não é o bastante, é preciso saber se essa 
norma constitucional, de fato, busca protegê-las, assim como é preciso entender se o texto 
constitucional está sendo aplicado e interpretado por mulheres. (BARBOZA; DEMÉTRIO, 
2019, p. 10).

O direito constitucional feminista pode ou não advir de um constituinte que analisou as 
suas propostas sob uma perspectiva de gênero, mas, definidamente, passa por uma análise crítica 
da conceitos pré-estabelecidos de Estado, poder, justiça, igualdade material, todos sob um viés de 
igualdade de gênero, com vista a alcançar uma sociedade em que as mulheres tenham as mesmas 
possibilidade e espaços que os homens. E nessa toada, a hermenêutica constitucional exerce um 
papel importantíssimo, como um meio de repensar o direito constitucional vigente redefinindo a 
própria ideia do constitucionalismo a partir de uma perspectiva de gênero (MONTEIRO, 2019, 
p. 28).

Com isso, a aplicação e interpretação do texto constitucional, através de uma atividade 
hermenêutica, são elementos preponderantes na eficácia de um constitucionalismo feminista. 
Para tanto, é preciso analisar algumas decisões em que o Supremo Tribunal Federal (STF) teve 
oportunidade de decidir casos que versavam sobre direitos das mulheres, no quais foram decididos 
utilizando-se de uma perspectiva de gênero, ainda que o termo constitucionalismo feminista em 
nenhum momento tenha sido falado.

Atualmente, a Suprema Corte é composta por nove homens, e apenas duas mulheres. 
O quantitativo, nem de longe é o ideal . Porém, mesmo com uma composição majoritariamente 
masculina podemos observar uma série de decisões nas quais se pode encontrar manifestações 
de um constitucionalismo feminista – ainda que não conste expressamente. Nesse sentido:

Uma análise mais minuciosa sugere que essa interpretação por meio da 
lente do constitucionalismo feminista não é intencional, isto é, juízes e ministros não 
têm ciência de estarem construindo e interpretando por meio desse constitucionalismo. 
(BARBOZA, DEMÉTRIO, 2019, p. 15).

2Segundo Ruth Bader Gingsburg: “Quando às vezes me perguntam quando haverá o suficiente [juízas na Suprema 
Corte dos Estados Unidos] e eu digo: ‘Quando houver nove’, as pessoas ficam chocadas. Mas houve nove homens, 
e ninguém nunca levantou uma questão sobre isso. [A Suprema Corte americana tem um total de 9 juízes]”. 
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-54221595. Acesso em: 10 fev. 2022 – Logo, 
parafraseando a então ministra da Suprema Corte Americana, o número ideal de ministras na Suprema Corte 
Brasileira seria 11. 
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Algumas ações foram paradigmáticas na defesa do direito das mulheres, constando 
na sua ratio decidendi questões que alcançam uma perspectiva de gênero. Ou seja, leva-se em 
conta a situação de vulnerabilidade em que as mulheres se encontram – seja em um aspecto 
numérico nos altos escalões de poder, seja por uma tripla jornada, as remunerações inferiores às 
dos homens, as situações de violência que são submetidas, entre outras – para propor a melhor 
decisão para aqueles casos.

O Supremo Tribunal Federal tem a função de exercer um papel representativo e 
contramajoritário na análise das causas que lhe são propostas. Nas palavras de Luís Roberto 
Barroso:

O que cabe destacar aqui é que a Corte desempenha, claramente, dois papéis distintos e 
aparentemente contrapostos. O primeiro papel é apelidado, na teoria constitucional, de 
contramajoritário: em nome da Constituição, da proteção das regras do jogo democrático 
e dos direitos fundamentais, cabe a ela a atribuição de declarar a inconstitucionalidade 
de leis (i.e., de decisões majoritárias tomadas pelo Congresso) e de atos do Poder 
Executivo (cujo chefe foi eleito pela maioria absoluta dos cidadãos). Vale dizer: agentes 
públicos não eleitos, como juízes e Ministros do STF, podem sobrepor a sua razão à 
dos tradicionais representantes da política majoritária. Daí o termo contramajoritário. 
O segundo papel, menos debatido na teoria constitucional, pode ser referido como 
representativo. Trata-se, como o nome sugere, do atendimento, pelo Tribunal, de 
demandas sociais e de anseios políticos que não foram satisfeitos a tempo e a hora pelo 
Congresso Nacional. (BARROSO, 2014. p. 15).

Nesse aspecto, vemos que a atuação do STF em ações que versem sobre os direitos 
das mulheres encaixa-se nesse papel de contramajoritário, prolatando decisões que asseguram 
e buscam estabelecer uma igualdade material entre homens e mulheres. Ademais, é preciso 
destacar que as constituições além de terem a capacidade de ser um retrato da sociedade à época 
da Constituinte, são também uma ferramenta importante para transformar essa mesma sociedade.

Dito isto, é de fácil compreensão que a sociedade brasileira de 1988 não estava de 
todo preparada para dar eficácia à Constituição Cidadã e seus dispositivos feministas – não que a 
Constituição federal de 1988 seja tão vanguardista que seus termos pudessem causar estranhamento, 
mas porque a sociedade brasileira tradicional com suas características patriarcais e conservadoras, 
recém saída de um regime ditatorial não estava pronta para recebê-la e bem cumpri-la.

Cabe então a alguns órgãos e setores organizados da sociedade civil fazer a defesa 
desses institutos. E aqui, entra a função contramajoritária da Suprema Corte, em proferir decisões 
que resguardem esses direitos, ainda que contra a posição de setores conservadores, e por vezes 
majoritários.

Dentre vários casos podemos citar a Ação Direta de Constitucionalidade ajuizada em 
defesa da Lei nº 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, que teve os seus dispositivos contestados. 
A Suprema Corte, então, utilizou-se então de uma hermenêutica constitucional baseada em 
perspectiva de gênero, para por unanimidade declarar a constitucionalidade dos dispositivos. 
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 O relator ministro Marco Aurélio entende que as mulheres são vulneráveis ao sofrerem violência 
física, moral e psicológica em âmbito privado e por essa razão “para frear a violência doméstica, 
não se revela desproporcional ou ilegítimo o uso do sexo como critério de diferenciação” 
(BRASIL, 2012, p. 4).

Outra ação julgada pelo STF envolvendo diretamente os direitos das mulheres foi 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.617/DF que discutia a obrigatoriedade de 30% dos 
recursos do fundo partidário serem usados para financiar campanhas de candidatas mulheres. O 
ministro Edson Fachin, relator da ação ressaltou a importância de as mulheres estarem inseridas 
dentro do sistema legislativo, e que sem essa participação será impossível alcançar uma sociedade 
com igualdade entre homens e mulheres:

Os obstáculos para a efetiva participação política das mulheres são ainda mais graves, 
caso se tenha em conta que é por meio da participação política que as próprias medidas 
de desequiparação são definidas. Qualquer razão que seja utilizada para impedir que as 
mulheres participem da elaboração de leis inviabiliza o principal instrumento pelo qual 
se reduzem as desigualdades. Em razão dessas barreiras à plena inclusão política das 
mulheres, são, portanto, constitucionalmente legítimas as cotas fixadas em lei a fim de 
promover a participação política das mulheres (BRASIL, 2018a, p. 17).

Também em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela possibilidade 
de remarcação de teste físico em concursos públicos para as candidatas gestantes. No Recurso 
Extraordinário 1.058/333-PR o relator, ministro Luiz Fux, ressaltou que muitas vezes condutas 
tidas como neutras, por não apresentarem benefícios a uma parcela do público, em verdade 
contribuem para uma manutenção, ou agravamento de situações discriminatórias:

É que a pretensa neutralidade no fato de o edital não discriminar candidatas e não 
se poder identificar uma conduta sexista específica não corresponde a uma política 
igualitária. Isso ocorre não apenas porque o teste de aptidão física foi definido sob o 
pressuposto de que seria realizado por um homem ou uma mulher não gestante, mas 
também pelas consequências sociais decorrentes da exclusão da mulher gestante do 
concurso público. (BRASIL, 2018b, p. 11-12).

Não consta nestes processos nenhuma expressão do tipo constitucionalismo feminista, 
constitucionalismo sob perspectiva de gênero, hermenêutica feminista. Porém, é inegável que 
as decisões foram prolatadas tomando como base uma análise sob perspectiva de gênero. Isso 
porque foram utilizadas para suas fundamentações questões históricas e sociais que colocam 
a mulher em situação de desigualdade com os homens. Acertou o STF quando entendeu que 
posições de neutralidade em situações em que não há uma igualdade material entre as partes 
redunda em um aumento de desigualdade.

É inegável que a Suprema Corte produziu nos últimos anos uma série de decisões 
sob perspectiva de gênero, em clara postura contramajoritária defendendo os direitos das 
mulheres. Apesar disso é preciso entender que não houve uma superação do modelo patriarcal 
heteronormativo. As estruturas de poder ainda possuem um viés majoritariamente pensado para 
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os homens e reproduzindo um machismo estrutural e estruturante.

4 A MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE UM CONSTITUCIONALISMO SOB PERSPECTIVA 
DE GÊNERO NAS PRÓXIMAS DÉCADAS

Flávia Piovesan (2005) em artigo que versa sobre as ações afirmativas em direitos 
humanos nos apresenta:

Como realça Norberto Bobbio (1988), os direitos humanos não nascem todos de uma 
vez nem de uma vez por todas. Para Hannah Arendt (1979), os direitos humanos não 
são um dado, mas um construído, uma invenção humana em constante processo de 
construção e reconstrução. Compõem um construído axiológico, fruto da nossa história, 
de nosso passado, de nosso presente, fundamentado em um espaço simbólico de luta 
e ação social. No dizer de Joaquin Herrera Flores, os direitos humanos compõem a 
nossa racionalidade de resistência, na medida em que traduzem processos que abrem 
e consolidam espaços de luta pela dignidade humana. (PIOVESAN, 2005, p. 44)

Arendt nos ensina que esses direitos estão em constante processo de construção e 
reconstrução, enquanto Flores diz que compõem a nossa racionalidade de resistência. Isso nos 
leva a entender que a construção e manutenção dos direitos das mulheres – direitos humanos 
por natureza – dependem de uma defesa constante.

Isso porque além de ser necessário uma árdua batalha para a conquista de novos 
direitos, não é possível descuidar-se dos já alcançados. Isso porque basta uma mudança de 
cenário político para que conquistas de muitos anos sejam postas em risco. Sabemos que 
conforme o princípio da vedação ao retrocesso não podem os direitos humanos já conquistados 
serem excluídos ou terem seu âmbito de aplicação reduzidos. Porém, sabemos também que esse 
princípio é violado muitas vezes, em diferentes áreas, com a supressão ou mitigação de direitos 
conquistados em outras épocas.

Esse cenário só nos mostra que não é possível descuidar-se da incessante luta pelos 
direitos humanos, e aqui especificamente, dos direitos das mulheres. Muito se foi alcançado com 
a Constituição de 1988 e o seu poder irradiante, mas ainda há muito a ser conquistado.

A desigualdade de gênero ainda é uma constante na sociedade. Para destacar esse fato, 
podemos lembrar que a maioria dos membros dos Poderes Legislativo e Judiciário são homens, 
o que nos demonstra uma dupla necessidade: i) a importância de haver uma paridade entre os 
membros do Poder Judiciário, especialmente nos órgãos colegiados; ii) a necessidade de que os 
homens que se encontrem nesses espaços de poder – dentro ou fora do Poder Judiciário – estejam 
preparados para construir leis ou aplica-las através de uma perspectiva de gênero.

No que diz respeito à representatividade feminina no Poder Judiciário, é preciso 
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demonstrar que na primeira instância há um certo equilíbrio entre o número de magistrados 
homens e mulheres, estando diretamente ligado à forma de ingresso através de concursos públicos. 
Diferente, entretanto, é o cenário nas demais instâncias e órgãos colegiados, chegando a ter nos 
tribunais superiores uma representatividade feminina de apenas 16%. Essa realidade se deve 
ao fato de que os critérios para ascensão são bem mais subjetivos, e em um ambiente feito por 
homens e para homens (MONTEIRO, 2019, p. 43).

Analisando essa representatividade dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, apenas 
no ano de 2020 através da Resolução nº 5/20, foi aprovada a paridade entre homens e mulheres 
na formação de chapas para concorrerem às eleições. Isso significa que o triênio 2022/2025 é 
o primeiro da história a contar com equivalência de homens e mulheres no Conselho Federal. 
Além disso, no resultado das eleições de 2021 dentre os 26 estados da Federação e o Distrito 
Federal, apenas cinco das seccionais serão comandadas por mulheres , número ainda destoante 
e longe de representar uma equivalência entre os gêneros.

Esses números nos levam a acreditar que em breve, porém não sem uma luta incessante, 
poderemos encontrar uma equidade de gênero representada nos Tribunais. Corroborando com 
essa imediatidade do problema:

Assim, mulheres ativistas, advogadas/os, juristas e professoras/es parecem concordar 
que o que está em jogo não é mais se as constituições podem ser para as mulheres, 
mas, sim, quando e como assegurar que elas reconhecem e promovem os direitos das 
mulheres (BAINES; RUBIO-MARIN, 2004 apud BARBOZA, DEMÉTRIO, 2019, p. 13).

Assim, percebe-se uma necessidade premente de interpretar, a despeito das limitações 
do texto constitucional, através de uma atividade hermenêutica que corrobore e proteja os direitos 
das mulheres. Não nos cabe mais, além de uma perspectiva histórica e documental, averiguar se 
tivemos uma constituinte realizada sob perspectiva de gênero ou não. Há, a necessidade urgente, 
através de exercícios hermenêuticos, em descobrirmos como implementar um constitucionalismo 
feminista.

Imbuído dessa preocupação, e demanda realizada por advogadas capacitadas na 
defesa técnica de mulheres em juízo, o CNJ publicou a Portaria nº 27/2021 instituindo um 
protocolo para julgamento em perspectiva de gênero. Sendo o Poder Judiciário um órgão por 
diversas vezes perpetuador de violência contra as mulheres, reconhecer as falhas e estabelecer 
um protocolo voltado aos julgamentos em perspectiva de gênero é um importante passo para 
alcançar um tratamento justo às mulheres.

Dado que sem uma mudança que modifique as estruturas do Poder Judiciário – e 
órgãos essenciais ao funcionamento da justiça – não será possível se falar, efetivamente, na 
prática de um constitucionalismo feminista.

3Daniela Borges, OAB/BA; Cláudia Prudêncio, OAB/SC; Marilena Winter, OAB/PR; Patrícia Vanzolini, OAB/SP 
e Gisela Cardoso, OAB/MT.
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Dessa forma, entende-se que o aumento de mulheres exercendo função de juízas, e 
a sua ascensão aos órgãos colegiados e tribunais superiores, somado ao aumento de advogadas 
capacitadas para exigir um julgamento em perspectiva de gênero, juntamente ao protocolo formatado 
pelo CNJ são indicadores importantes de um avanço da aplicação de um constitucionalismo 
feminista.

Imperioso se faz encarar que o sistema jurídico que está posto – com todas as suas 
qualidades e defeitos – pode, e deve, verdadeiramente praticar um constitucionalismo em 
perspectiva de gênero. Como o nosso sistema de justiça atual pode se preparar, se capacitar para 
solucionar casos concretos, dores da sociedade, sem que seja mais um instrumento perpetuador do 
machismo estrutural. Romper com costumes tão arraigados dentro das pessoas e das instituições 
não é fácil, porém o protocolo para julgamento em perspectiva de gênero, junto aos profissionais 
cada vez mais capacitados e sensíveis às questões de gênero é um caminho que faz com que 
acreditar em uma mudança seja possível.

5 CONCLUSÃO

A Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela primeira Constituição democrática 
após a Ditadura Civil-Militar de 1964, contou de forma inédita no constitucionalismo brasileiro 
com uma bancada feminina organizada, que ficou conhecida como Lobby do Batom. Apesar 
de numericamente inferiores, as suas propostas obtiveram êxito em sua maioria, assegurando 
importantes direitos para as mulheres.

Isso fez com que a Constituição federal de 1988 fosse garantista também no que 
diz respeito à tutela dos direitos das mulheres, lhes assegurando importantes direitos como a 
igualdade entre homens e mulheres, previsto no art. 5º, inciso I, dentre outros.

Ainda que tenhamos após a promulgação da Constituição de 1988 obtido muitos 
avanços nesse cenário ainda existe muito caminho a percorrer. Isso porque na atual conjuntura 
não é possível falar que o constitucionalismo feminista é uma realidade para toda a sociedade 
brasileira.

As estruturas de poder e de justiça ainda são ambientes predominantemente masculinos 
e machistas. A ascensão das mulheres aos cargos e profissões essenciais ao funcionamento da 
justiça ainda não foram suficientes para impactar a sua representatividade nos altos escalões.

Dentro do Poder Judiciário percebe-se que na primeira instância esse número já 
encontra uma certa equivalência, diferentemente do que ocorre nas instâncias superiores e órgãos 
colegiados, onde a progressão na carreira depende de requisitos subjetivos.

Dentro da Ordem dos Advogados o cenário também não era diferente desse. Temos 
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hoje praticamente o mesmo número de homens e mulheres inscritos no quadro da ordem, e nem 
por isso a representatividade era equitativa. Para solucionar essa situação fez-se necessário a 
aprovação de um regulamento que prevê a paridade na composição das subseções, tanto entre os 
titulares, quanto entre os suplentes. O triênio 2022/2025 é o primeiro a contar com a igualdade 
de membros homens e mulheres.

Apesar das dificuldades encontradas pela ausência de representatividade e de 
aplicação de uma teoria feminista no direito constitucional, ao bem da verdade a Suprema Corte 
tem produzido decisões em que é aplicada uma forte perspectiva de gênero.

Em nenhuma das decisões citadas neste paper é utilizada a expressão constitucionalismo 
feminista, constitucionalismo sob perspectiva de gênero ou afins, porém, uma análise mais 
detalhada de sua ratio decidende nos permite afirmar que houve aplicação de uma hermenêutica 
feminista, considerando situações de gênero, desigualdades históricas e sociais e a necessidade 
ainda de políticas afirmativas para que seja garantida uma igualdade material, prevista no art. 5º 
da Constituição federal de 1988.

Como um bom presságio do que se pode esperar do desenvolvimento do constitucionalismo 
feminista nas próximas décadas, o Conselho Nacional de Justiça desenvolveu um protocolo para 
julgamento sob perspectiva de gênero que reconhece as situações de desigualdades as quais as 
mulheres estão submetidas. Sem esse recorte da realidade é impossível se levar a efeito uma 
efetiva aplicação de justiça.

Com isso, percebe-se que o constitucionalismo feminista ainda tem um longo caminho 
a percorrer até se encontrar com raízes profundas no constitucionalismo brasileiro. Porém, bons 
são os ventos que sopram, apesar do obscurantismo que paira sobre o Brasil nos últimos anos. A 
luta não acabou – e nem vai acabar – é preciso solidificar os direitos existentes e buscar aqueles 
– muitos – que ainda nos são negados. Assim como eternizada pela voz de Gal Costa: é preciso 
estar atento e forte!
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RESUMO

O presente trabalho visa discutir a problemática da desigualdade de gênero na atuação 
profissional da mulher e a conscientização da proteção aos direitos femininos. O objetivo do 
trabalho é trazer a reflexão de que ao sexo feminino é depositada uma carga social de inferioridade 
e sexíssimo que é uma marca permanente em seu histórico de vida de forma que afeta as relações 
sociais e a cidadania das mulheres.  A metodologia utilizada foi de pesquisa exploratória através 
de revisão bibliográfica buscando verificar as condições jurídicas da mulher nas questões de 
gênero. As conclusões possíveis são a existência de um arquétipo que envolve a mulher a um 
ciclo pertinente que as preterem socialmente. 

PALAVRAS - CHAVE: Atuação Profissional. Gênero. Desigualdade.

ABSTRACT

The present work aims to discuss the problem of gender inequality in the professional 
performance of women and the awareness of the protection of women’s rights. The objective 
of the work is to bring the reflection that the female sex is deposited with a social burden of 
inferiority and sexism, which is a permanent mark in their life history in a way that affects 
social relations and women’s citizenship. The methodology used was exploratory research 
through literature review seeking to verify the legal conditions of women in gender issues. The 
possible conclusions are the existence of an archetype that involves women in a relevant cycle 
that precludes them socially.

KEYWORDS: Professional performance. Genre. Inequality.

1 INTRODUÇÃO

Notoriamente os direitos humanos são tutelados dentro da articulação do saber 
jurídico e o direito proclama a igualdade para todos. Sabe – se que o princípio da igualdade 
é formalmente reconhecido na comunidade jurídica, assim, tem – se o artigo 1°, inciso III da 
Constituição Federal de 1988 que traz o princípio da dignidade da pessoa humana como foco 
no respeito mútuo que cada um deve ter e ser digno desse respeito perante o outro. Sendo árdua 
a tarefa de transformá-la em igualdade material independentemente de gênero, raça e condições 
sociais que é o que juridicamente e moralmente se espera como preceito de dignidade. 

 Diante da construção histórica dos direitos com outros saberes e dogmas, ocorre que 
as causas de desigualdade de gênero e a exclusão da mulher na sociedade reforçam ideologias 
patriarcais estruturais que são mantidas na atualidade e visam reestabelecer tão somente a 
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complexidade que as normas apresentam, no esforço de distinguir igualdade e isonomia de 
privilégios.  

Nesse contexto, sabe - se que a sociedade impôs as mulheres uma posição de 
inferioridade e dominação, que sugere a conformidade em traçar o destino feminino em razão de 
suas condições biológicas, para que assim, predomine a contrariedade em almejar possibilidades.

É de gama importância a crescente movimentação atuante de grupos de mulheres em 
mídias digitais, ainda que modestamente, pois, apresentam resultados efetivos na conscientização 
da proteção aos direitos das mulheres, alcançando uma intersecção proveitosa capaz de esclarecer 
a promoção e tutela dos direitos femininos. Através de uma globalização criativa interdisciplinar, 
com a tarefa de levar conscientização feminina sobre desigualdade de gênero e direito das mulheres 
pra fora dos muros jurídicos, pode – se proceder a uma análise comparativa do real fático ao que 
é imposto nas legislações existentes como protetora dos direitos femininos. 

 A conscientização feminista formula sugestões na linha da importância à proteção 
aos direitos das mulheres e abordam procedimentos que se situam no âmbito do direito, por este 
ramo deter certo grau de autonomia. Toda via a conexão entre direitos, sejam eles, os Direitos 
Humanos e os Direitos Feministas se faz necessário para compreender a dimensão das causas 
de gênero como um fenômeno recente na história. 

 O processo de emancipação das mulheres e a positivação dos direitos femininos 
vieram com o rompimento da tradição da mulher ser a dona do lar apenas, a intervenção da 
mulher na construção da sociedade por meio da interação com o mercado de trabalho passa a 
ser vista como um abrangente instituto em prol da proteção dos direitos humanos e femininos. 
A partir desse rompimento que deu origem a outros conflitos, as mulheres passaram a exigir 
participação direta na construção social, política e econômica. 

  Em razão das terríveis violações aos direitos femininos, fez se necessária à 
reconstrução dos direitos do homem, como preceitos éticos capazes de restaurar uma lógica do 
que seria razoável a respeito do que é ser humano, cuja marca irrefutável é a complexidade vivida 
em detrimento de gêneros. Essa constatação fez nascer à necessidade de firmar uma transgressão 
aos atos desumanos que foram concebidos no passado.

Doravante, foi marco desse processo de proteção às mulheres a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, que fora adotada como liberdades fundamentais e estabelece direitos 
que aderem à condição sustentável para o cidadão dentro da sociedade. Os direitos civis e 
políticos, econômicos, sociais e culturais valorizam fundamentalmente e socialmente a cidadania, 
fortalecendo a busca por liberdade e igualdade de gêneros.

 Foi a partir da Declaração Universal de 1948 que os direitos humanos passaram a se 
desenvolver cada vez com maior intensidade, gerando a partir desse forte engajamento a criação 
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de tratados internacionais voltados à tutela dos direitos fundamentais femininos. Assim, surge 
um novo conceito de sistema normativo global com proteção dos direitos humanos no âmbito 
das Nações Unidas que aos poucos foram se ampliando e voltando – se para outras distinções 
nas esteiras do detalhamento de direitos de proteção da mulher.  Portanto, o sistema internacional 
passou a integrar os sistemas especiais de grupos de vulnerabilidade como: crianças, idosos, 
mulheres, vítimas de tortura e vítimas de discriminação racial e são norteadores para a proteção 
desses direitos em âmbito nacional. 

A discriminação contra a mulher prejudica e anula todo o reconhecimento feminino, 
que independentemente de qualquer condição preestabelecida, tem o princípio da igualdade 
como norteador para as tomadas de decisões apropriadas para a criação de políticas públicas e 
medidas eficientes para eliminar a discriminação praticada por qualquer pessoa ou organização.

A desigualdade específica de gênero se torna mais aparente quando é observada na 
esfera de oportunidades e rendimento para homens e mulheres. Não se trata apenas de remuneração 
nas carreiras profissionais, as mulheres cotidianamente são expostas a pressões e constrangimentos 
que não fazem parte da vivência dos homens, do assédio sexual às exigências de incorporar o 
profissionalismo sem perder a feminilidade que foi construída contraditoriamente como sendo 
opostos. De todo modo, o machismo e o patriarcado como forma de organização social, reduzem 
significativamente as oportunidades de participação das mulheres.

É Importante ressaltar que os instrumentos de proteção aos direitos das mulheres 
atuam como garantias adicionais de proteção quando falham os mecanismos que são transferidos 
à comunidade como forma de bom relacionamento comum e social, e essa interferência se mostrar 
necessária e adequada em sua existência, visando à obrigação de eliminar a discriminação e 
assegurar a igualdade de gênero. 

Ao prospectar que toda discriminação contra a mulher viola os princípios da igualdade 
de direitos e do respeito da dignidade humana e que o ordenamento jurídico apresenta uma série 
de dispositivos tutelares dos direitos das mulheres e à participação na vida pública e política, 
dando as mesmas oportunidades de emprego e igual remuneração como outros direitos civis, 
políticos, econômicos e sociais que são destinados aos homens, constitui – se a promoção do 
desenvolvimento das potencialidades da mulher para prestar serviço à humanidade. 

A proteção por igualdade à mulher abrange todas as áreas de base social oportunizando 
o tratamento ao acesso ao emprego e as condições gerais de trabalho da mulher em busca de 
programar a igualdade que Infelizmente não oferece uma resposta similar à luta traçada há séculos. 
Em busca da efetividade de direitos, cada conquista evoca para as mulheres o protagonismo e o 
desenvolvimento pessoal. Assim sendo, os mecanismos legais desse biombo social, são produtos 
de monitoramento dos direitos consagrados pela comunidade jurídica como sendo correlatos aos 
direitos humanos e direcionados a combater a discriminação de gênero. 

2 DESENVOLVIMENTO
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Dentre os principais fatores ao considerar os discursos injustificáveis as segregações 
do desenvolvimento feminino na sociedade esta a desinformação a respeito dos direitos e 
conquistas auferidos as mulheres e sobre o que é feminismo. Ao tolher o desenvolvimento social 
das mulheres, a sociedade contemporânea promove significativas rupturas para os avanços pelos 
direitos e garantias conquistados pelas mulheres ainda definem o feminismo como uma versão 
feminina do machismo, anulando ou mitigando o real intuito de conceder ao gênero feminino o 
que outrora era exclusivo aos homens. Baseia-se por tanto, na construção do protagonismo de 
uma classe social que eram meramente figurantes na sociedade.

 É importante e significativo compreender a proteção da mulher como um fator de 
ampliação e valorização do papel das mulheres e a busca por reconhecimento desses direitos 
de acordo com as normas do direito. Sendo assim, é desafios da mulher a atuação profissional e 
acadêmica. É cabível ao posicionamento normativo analisar o impasse da profissional advogada 
que enfrenta problemas e defende soluções na superação de obstáculos vivenciados por crenças 
limitantes preestabelecidas para o mundo advocatício.

Apesar de serem cada vez menos toleradas as disparidades entre homens e mulheres, a 
dificuldade da advocacia feminina ainda é maior que para os homens, sendo de grande relevância 
para a profissão que as mulheres estejam cada vez mais conquistando espaços no mercado do 
direito, visto que em grande parte do universo jurídico há indícios do machismo arraigado, 
principalmente em áreas específicas do direito, a exemplo da área criminalista, que habita o 
imaginário social como uma predisposição ligada ao sexo masculino, limitando a atuação da 
mulher advogada. 

A advocacia atuante vislumbra do advogado o empreendedorismo, e é justamente 
nesse quesito em que a advocacia feminina sofre maior desprovimento. Não diferente de qualquer 
outro ramo de atividade profissional a mulher advogada muitas vezes, sofre eventual cumulação 
com tarefas domésticas e familiares, por vezes, sendo desencorajada a alimentar a vocação 
empreendedora e de liderança. 

Por esse viés nas largas conquistas sobre gênero e desigualdade, é notório que por 
vezes as mulheres são substancialmente tratadas de maneira preconceituosa com distinções 
sexistas que as excluem. Desta forma, observa-se que a relação da mulher com a sociedade é 
cercada por fatores políticos, econômicos e culturais que influenciam diretamente a posição a 
qual ocupam e pelas desigualdades nas quais são reproduzidas contra elas.

Diante do exposto, o intuito do direito normatizado é conseguir além de dotar as 
previsões legais formalmente, alcançar à devida efetividade ao princípio da igualdade, descontruindo 
a cultura patriarcal ainda dominante nas dependências do judiciário, seja pública ou privada, e 
abrir possibilidades das mulheres progredirem independentes de qualquer condição inerente ao 
sexo, dando a elas a devida conscientização dos seus direitos.  

O patriarcado sustenta a dominação masculina e a exclusão das mulheres, baseando 
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– se em instituições como a família, as religiões, escolas e leis. Ideologias que ensinam que as 
mulheres são naturalmente inferiores estabeleceu que o trabalho doméstico fosse exercido por 
mulheres, sem remuneração e sequer reconhecido como trabalho (LERNER, 2020). Descrever 
o que é exclusivo às mulheres e o que diferenciam suas experiências e consciências das 
experiências e consciências de outros grupos subordinados é uma discussão terminológica que 
compreende que o patriarcado desnaturaliza a existência das mulheres e constata que existe um 
sistema estrutural que ainda mantém a hierarquia da sociedade. Traçar esse entendimento permite 
desvendar o que levaram as mulheres a esse quadro de submissão e opressão que perdura por 
milênios (LERNER, 2020). 

Estamos lidando com um problema estrutural de impetuosa negligência e vivenciando 
tentativas individualistas que não dão conta de nenhuma mudança profunda, seja por projeto 
político ou por desconhecimento (ABBOUD, 2020). 

A ideia de que novas características de relações são apresentadas, nos faz almejar 
uma construção social que fortaleça a intenção de combater o projeto político do patriarcado que 
não pode se reduzir única e exclusivamente a uma pequena parcela da população, pois quando 
falamos em dialogar com o machismo não estamos falando em dialogar apenas com homens 
(ABBOUD, 2020). 

Por vezes, ainda hoje as relações de gênero atravessam a interação social, o machismo 
existe institucionalmente, e é por existir nas relações sociais que também existe nas práticas 
das mulheres, e ainda são movimentadas por questões de classe, raça, identidade de gênero e 
orientação afetivo-sexual. Visualizando a magnitude do problema da desigualdade de gênero 
é importante o estudo de estratégias que mesmo pela iniciativa individual alcance o coletivo 
(ABBOUD, 2020). Para cada ciclo que acontece por menos aparente que seja de violência/
inversão de culpa/punição da mulher, um novo tijolo é posto na fortaleza da estrutura patriarcal, 
porque fomenta, simultaneamente, o enfraquecimento da mulher e o fortalecimento do abuso e 
do não consentimento (ABBOUD, 2020, p.14). 

Dando continuidade a essa ideia Abboud (2020) ressalta que, a culpa é uma das 
armas mais potentes do patriarcado. Assim, é importância que os debates sejam de ideias e 
comportamentos e não de indivíduos. O processo de educação das mulheres esta pautado em 
séculos de opressão, seja pela imagem ou por características de temperamento. Por isso, é 
preciso combater pensamentos machistas mesmo que reproduzido por outras mulheres, pois elas 
carregam séculos de opressão e não devem ser desconsiderados. Estudar a própria história muda 
à vida das mulheres, assim como conhecer a história muda a vida dos homens. Eles aprendem 
que mulheres são aliadas e quem criou o conceito de sexo oposto como se estivessem em lados 
contrários foi o patriarcado e não o feminismo (LERNER, 2020).

 A procura por amenizar as angústias que são causadas pelas desigualdades de 
gênero atenua a busca por expressividade e posicionamento. Identificar os aspectos pelos quais a 
civilização construiu o gênero, que tais características consistem de normas sociais 4 incorporadas 
em papéis sociais e leis, ressaltando que as ações afirmativas de combate ás violações dos direitos 
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femininos traduzem os esforços das mulheres para escapar das desvantagens à quais são sujeitas 
(LERNER, 2020). 

A tomada de consciência feminina às levam ao acesso à distribuição igual de papéis 
e exige que a narrativa da sociedade saia do poderio exclusivamente masculino. A realidade é 
a matriz de qualquer conceito. O patriarcado como um sistema histórico construído baseado no 
determinismo biológico pode ser derrubado. Discutir gênero através das redes sociais, cinema 
e literatura, é munir as mulheres da própria história, inspira – las e fazer revolução (LERNER, 
2020). 

Desse modo, o direito à igualdade é uma segurança para que as mulheres possuam 
direitos iguais aos dos homens, que determina que todos fossem iguais perante a lei. Além disso, 
é importante frisar que são direitos assegurados pelo ordenamento jurídico brasileiro que não 
são exclusivos às mulheres, por se tratarem de direitos individuais e fundamentais de todos os 
cidadãos brasileiros, sem distinção de qualquer natureza. Analisa – se as conquistas femininas 
como: emancipação feminina, abolição do pátrio poder, sufrágio feminino e a conquistas de 
direitos fundamentais e é notório que os movimentos feministas foram e ainda é um movimento 
social de enfrentamento das desigualdades sociais quanto ao gênero.

3 CONCLUSÃO

A partir de tudo que foi discutido, o seguinte trabalho se propõe a contribuir com 
o estudo sobre as peculiaridades femininas e abrir possibilidades ao conhecimento sobre as 
possibilidades das mulheres progredirem independentes de qualquer condição inerente ao sexo, 
dando a elas a devida conscientização dos seus direitos e o entendimento sobre a questão do gênero, 
podendo construir dados que irão impactar a educação, gerando visibilidade sobre a temática. 
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RESUMO

A presente pesquisa trata da ascensão das mulheres na advocacia, analisando 
principalmente sua inserção na seara criminal, visto que essa era uma área formada majoritariamente 
por homens, uma vez que o patriarcalismo ainda está intrínseco na sociedade brasileira e acaba 
ocasionando a desigualdade de oportunidades e dificultando a consolidação da carreira de 
diversas criminalistas, que acabam não conseguindo reverter a lógica masculina na advocacia.  
A abordagem do trabalho se dá através do relacionamento entre aspectos da historiografia e relatórios 
publicados acerca da temática, com o intuito de demonstrar a importância da introdução feminina 
no mercado de trabalho até então dominado por homens, como era o caso da advocacia. Trata-
se de uma pesquisa de natureza básica, seguindo o método indutivo, já que partiu de premissas 
particulares, e com o objetivo explicativo, pois busca identificar os aspectos caracterizadores da 
problemática. Ademais, o procedimento adotado é o teórico bibliográfico e a abordagem se dá 
nos âmbitos qualitativo e quantitativo. Assim, é fundamental analisar os impasses que a mulher 
advogada enfrenta, como também os avanços conquistados que colaboram para a igualdade de 
gênero e, consequentemente, para a quebra de paradigmas sociais.

Palavras-chave: Ascensão da mulher advogada; seara criminal; igualdade de gênero; quebra 
de paradigmas;

ABSTRACT

The present research deals with the rise of women in law, analyzing mainly their 
insertion in the criminal field, since this was an area formed mostly by men, since patriarchy is 
still intrinsic in Brazilian society and ends up causing inequality of opportunities and making 
it difficult the consolidation of the careers of several criminalists, who end up not being able 
to reverse the male logic in law. The approach to the work takes place through the relationship 
between aspects of historiography and published reports on the subject, in order to demonstrate 
the importance of the introduction of women into the labor market hitherto dominated by men, 
as was the case with law. It is a research of a basic nature, following the inductive method, since 
it started from particular premises, and with an explanatory objective, since it seeks to identify 
the characterizing aspects of the problem. Furthermore, the procedure adopted is the theoretical 
bibliographic and the approach takes place in the qualitative and quantitative scopes. Thus, it is 
essential to analyze the impasses that women lawyers face, as well as the advances made that 
contribute to gender equality and, consequently, to break social paradigms.
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INTRODUÇÃO

Desde o início da divisão de tarefas entre homens e mulheres nos tempos primitivos, 
existia o estabelecimento de um sistema social baseado no costume, em uma estrutura e em 
relações que favoreciam os homens. O homem sempre possuía uma posição de privilégio, 
autoridade moral, poder social, econômico e político, prevalecendo uma relação de domínio sobre 
as mulheres, que por vezes eram relegadas à submissão e invisibilização, pois não possuíam os 
mesmos direitos, eram oprimidas, desqualificadas e precisavam cumprir uma série de obrigações. 
Na esfera pública as mulheres conquistaram sua participação, mas continuam sendo minorias 
em posições de poder e benefícios, requisitadas a cumprir certos papéis somente pelo fato de 
serem mulheres (FOLTER, 2021). 

Nas atividades jurídicas da advocacia, somente em 1899 a população feminina tornou-
se qualificada, Myrthes Gomes de Campos foi a primeira mulher a exercer a advocacia no Brasil 
e a ingressar no antigo Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil. Myrthes foi orientada a 
candidatar-se como estagiária, já que os estatutos da casa destinam vagas dessa categoria para os 
advogados formados há menos de dois anos. E, em 6 de julho de 1899, a Comissão de Justiça, 
Legislação e Jurisprudência pronunciou-se a seu favor, considerando que não se pode sustentar, 
contudo, que o casamento e a maternidade constituam a única aspiração da mulher ou que só 
os cuidados domésticos devem absorver-lhe toda atividade,  não é a lei, é a natureza, que a faz 
mãe de família, a liberdade de profissão é como a igualdade civil da qual promana, um princípio 
constitucional,  nos termos do texto do art.722, § 222 da Constituição, o livre exercício de 
qualquer profissão, deve ser entendido no sentido de não constituir nenhuma delas monopólio 
ou privilégio (BAGINSKI, 2014).

Outra conquista histórica foi a criação do Plano Nacional de Valorização da Mulher 
Advogada (BRASIL, 2015) em 29 de setembro de 2015, que fortaleceu a atuação das mulheres 
advogadas, instigando o crescimento da presença dessas mulheres na advocacia.  Entre as 
diretrizes instituídas pelo Plano estão a criação de manuais de orientação que envolvam igualdade 
de gênero, apoio à capacitação por meio de cursos, instituição de cotas de membros de cada 
sexo às comissões da OAB e concessão de benefícios próprios, particularmente em relação às 
mães, possibilitando, assim, a eliminação de obstáculos e situações que a impeçam de exercer 
dignamente a advocacia, tendo por objetivo colocar a mulher como mola mestra de sua advocacia 
e carreira jurídica. 

1 CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL DA FEMINIZAÇÃO DA ADVOCACIA

A participação da mulher na advocacia é resultado de processos que se estenderam 
por longos períodos, tendo sido simultânea, sobretudo, a uma estratificação da profissão, 
intensificação da divisão social do trabalho e, consequentemente, a divisão sexual do trabalho, 
além de ser concomitante à conquista de mais direitos pelas mulheres. (BONELLI, 2008). Dessa 
forma, percebendo o feminismo como um agente impulsionador dessas conquistas e a busca pela 
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inserção no mercado de trabalho como um dos primeiros pontos que se buscou, observa-se que:

O primeiro momento do feminismo da primeira onda foi caracterizado pelo seu cunho 
conservador, questionando a divisão sexual dos papeis exercidos entre homens e mulheres. 
As mulheres contestavam as diferenças contratuais e econômicas, diferença na capacidade 
por escolher aquilo que lhe era conveniente, ou seja, diferença na liberdade que lhes 
era concedida e, sobretudo, a diferença política, pois eram proibidas de votar e escolher 
por quem gostariam de ser representadas (MONTEIRO e GRUBBA, 2017, p. 268).

Do mesmo modo, desde a década de 1970 e, enfaticamente, a partir da década de 
1990, com o movimento de redemocratização e o aumento da escolarização, a mulher passou a 
libertar-se dos estereótipos de gênero e de uma cultura machista, exclusivista e utilitarista que 
determinava para ela uma posição de gestora da família. (GOLDHAR, 2020) Todavia, observa-se, 
em relação às oportunidades profissionais, de acordo com Karnal, que, mesmo em um contexto 
onde já se observava a capacidade da mulher para os ofícios distintos da lida com a casa, ela:

Ainda enfrentava dificuldade enorme para expressar seus talentos em virtude ou da 
misoginia prevalente, ou da absoluta falta de tempo em razão do trabalho incessante 
no lar junto aos filhos e aos cuidados com o marido. Pode-se dizer que as mulheres 
continuavam reféns das lidas domésticas. Outro aspecto crucial era a dificuldade de 
conquistar um espaço seu para dedicar-se ao estudo, à reflexão, enfim, à solitude criadora. 
(...) É fato que raramente se pensou em uma mulher como um ser autônomo (como 
poderia ser, se dependia inteiramente do dinheiro do marido para tudo?), dotada de 
possíveis anseios intelectuais, sua realização estava circunscrita às quatro paredes do lar. 
Sua ambição maior deveria ser suprir as necessidades físicas e emocionais do marido e 
dos filhos. Ninguém pensaria em perguntar se ela era feliz. (KARNAL, 2019, fls. 55)

Nesse contexto, observa-se que, apesar das assimetrias nas relações de poder entre os 
gêneros e desse papel pré-determinado ter sido um obstáculo no que tange ao profissionalismo, 
as conquistas graduais das mulheres em termos de espaço no mundo profissional superior e de 
direitos ao longo dos anos, sobretudo no final do século XIX e início do século XX abriram 
oportunidades e empoderamento e redução da subordinação feminina. (BONELLI, 2008) 

Nesse mesmo sentido, nota-se, também, que a organização patriarcal e o estímulo de 
processos educativos escolares e não escolares, bem como a forma como ocorre a socialização 
de gênero acarretaram em um estabelecimento de eixos hierárquicos entre as próprias mulheres, 
o que se configurou, nesse primeiro momento, como mais um dos obstáculos para o crescimento 
delas na classe. (BECKER; BARBOSA, 2016)

Em contrapartida, é fundamental ressaltar que houveram muitos progressos ao 
longo dos anos e, dentre os dispositivos que contribuíram significativamente para os avanços 
no que tange à participação feminina na advocacia, estão a Lei 13.363/16 (BRASIL, 2016), 
que apresentou resoluções específicas para mulheres advogadas que são gestantes ou lactantes, 
que, embora já sejam previstas em leis, representaram a valorização desse grupo. Ademais, a 
Lei 8.906/94 (BRASIL, 1994) permite que a gestante tenha vagas reservadas nos fóruns e não 
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seja submetida ao detector de metais, além de terem acesso à creche quando derem à luz, terem 
preferência na ordem das sustentações orais e nas audiências e terem a possibilidade de, quando 
únicas patronas da causa, solicitar a suspensão dos prazos processuais.

2 AS BARREIRAS “INVISÍVEIS” DA CONSOLIDAÇÃO DA CARREIRA DA MULHER 
ADVOGADA E A ASSIMETRIA DE GÊNERO

Em primeiro lugar, é importante ressaltar as dificuldades da ascensão da advocacia 
feminina em meio a um cenário dominado por homens, levando em conta, principalmente, o 
que foi tratado anteriormente, visto que o patriarcalismo está ligado intrinsecamente as barreiras 
“invisíveis” que impedem o rápido avanço da mulher advogada, demonstrando assim, um quadro 
de desigualdade de gênero e preconceito (CONCEIÇÃO, 2019). 

É justamente nesse ponto da assimetria de gênero que surge a inferiorização das 
mulheres, que na maioria das vezes são vistas como seres menos capazes e destinadas apenas 
aos espaços domésticos, sendo subjugadas na área intelectual e, consequentemente, isso acaba 
refletindo também no campo profissional, uma vez que elas não são respeitadas nem ao menos 
pelos seus próprios colegas de trabalho, que em diversos momentos avaliam seus atributos 
físicos ao invés da sua competência, e que não dão voz para o que elas proferem (RODAS, 
2017), ademais, apesar desse menosprezo ser realizado de forma mais branda, isso continua 
acontecendo no cotidiano da maioria das mulheres advogadas, podendo ser comprovado pela 
publicação do relato da advogada Naide Marinho no site Consultor jurídico (2017, p.1), onde 
ela fala sobre frases ditas por seus colegas de profissão, estando entre elas a proposição: “ Vai 
despachar com o juiz? Capricha no decote”, o que claramente demonstra o machismo presente 
na advocacia.  A advogada disse, ainda, que: 

“Muitas mulheres não enxergam essa realidade. Elas pensam que violência de gênero 
só ocorre por meio de socos, chutes. Mas a violência vai muito além disso. E quando 
dizemos isso a essas advogadas, elas começam a ter consciência de como o machismo 
é naturalizado na profissão” 

Dessarte, esse machismo mascarado, por vezes, de elogios, apenas contribui para o 
desrespeito da capacidade profissional da mulher advogada e incentiva o assédio. Além disso, 
diante das mulheres serem tidas como fadadas a cuidarem somente dos lares, é possível analisar 
os percalços que elas enfrentam para consolidarem suas carreiras, tendo que conciliar uma 
dupla jornada de trabalho, lidando com o emprego e com a casa, o que acaba impedindo-as 
de se dedicarem prioritariamente à profissão, uma vez que a carga horária de trabalho se torna 
excessiva. Como se isso não bastasse, elas ainda não recebem o devido reconhecimento monetário, 
sendo o salário dos homens superior ao delas, logo, mais uma forma de desigualdade, dessa vez, 
trabalhista, mas que está intimamente ligada com o patriarcalismo e com a questão de gênero 
no Brasil (OAB- MT, 2017).

Outrossim, em uma notícia do site da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de 
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Mato Grosso (2017, p. 2), foi retratada uma palestra sobre as “Prerrogativas da mulher advogada”, 
que ocorreu no auditório da OAB, e foi possível observar como as afirmações de Juliana Leahy,  
consultora da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, são 
verídicas, pois ela retratou uma das fortes causas que impedem as mulheres de ocuparem seu 
lugar diante da advocacia, que é  exatamente a citada no parágrafo anterior,  a desvalorização 
profissional. Ela disse que: 

“Não é por falta de capacidade da mulher, porque temos muitas capazes. Mas tem a 
questão de a mulher querer ocupar esses lugares. Nem sempre ela quer abrir mão da 
vida familiar, dos filhos, de estar dentro de casa para participar da vida política, da 
vida profissional, porque não é valorizada, ter menor remuneração. Para mudar isso, 
só incentivando a adesão cada vez maior de mulheres”.

Dessa maneira, como Juliana Leahy afirmou, para mudar esse cenário é necessário 
incentivo para essas mulheres advogadas, pois não basta um caso isolado de alguma mulher que 
conseguiu superar essas barreiras invisíveis – nem tão invisível assim – para não continuar lutando 
pelo avanço feminino nessa área, até porque, de acordo com a escritora Audre  Lorde, “Não serei 
livre enquanto alguma mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes 
das minhas”. Assim, seguindo essa concepção, é notória a importância de dar, cada vez mais, 
voz a batalha que as mulheres enfrentam ao adentrarem no campo da advocacia, incentivando, 
principalmente, a igualdade de gênero e a evolução dos números da atuação de advogadas, para 
que as disparidades diminuam, e os direitos conquistados há décadas saiam do papel e possam 
ser efetivados. Nessa mesma ideia de dar proeminência ao empoderamento das mulheres e, 
consequentemente, chances da presença em cargos de liderança. Luciana Nepomuceno, no site 
de notícias da OAB nacional (2021, p.2), falou que: 

“Enfrentei muitos desafios que, tenho certeza, são enfrentados por muitas de vocês. 
Conciliar a maternidade com os cuidados com a casa, com a família e o trabalho como 
autônoma. Conduzo hoje um escritório e digo honrosamente que tenho uma equipe 
exclusivamente feminina porque procuro dar espaço, voz e vez para as mulheres. 
Exatamente porque sei o que passei e sei o que muitas mulheres advogadas passam. 
Tudo isso dentro de uma sociedade estruturalmente machista e patriarcal que ainda nos 
julga pela medida de nossa saia, pelo tamanho de nosso decote, pelo tipo de batom ou 
pelos brincos que usamos, quando o único fator que deveria ser importante e relevante  
não é lembrado: a nossa capacidade”

Portanto, fica evidente a necessidade de um ambiente propício para o desenvolvimento 
da mulher dentro da advocacia, e esse  espaço deve ser criado tanto pelos colegas de profissão, 
como Nepomuceno fez, como também pela Ordem dos Advogados do Brasil, que já adotou 
medidas que incentivam a ocupação desse espaço e que contribuiu para o número de mulheres 
advogadas superarem o de homens, mas que ainda assim podem se tornar mais eficientes e 
ocasionar uma mudança social. Dentre essas ações legitimadas, pode-se citar uma essencial 
para garantir igualdade no exercício da advocacia, que são as prerrogativas da mulher advogada, 
presentes no livreto de mesmo nome, onde é abordado, entre outros, os direitos que a advogada 
adquire na maternidade, visando, principalmente, a possibilidade das mulheres conciliarem a 
maternidade e a carreira na advocacia. Dentre esses direitos pode-se mencionar o da suspensão 
de prazos processuais a partir do parto ou adoção, já que mulheres advogadas não poderiam 
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aproveitar os primeiros momentos do seu filho, visto que os prazos não eram suspensos, e agora 
pode ser visto da seguinte forma no livreto:

“4. Suspensão de prazos processuais a partir do parto ou adoção

Toda advogada, com o parto ou adoção, quando for a única patrona da causa, pode 
solicitar a suspensão de prazos processuais por 30 dias, contados a partir da data do 
parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou 
documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha 
concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. (art. 7º-A, IV, EAOAB).”

Depreende-se, assim, que esse fortalecimento da defesa da mulher advogada é 
fundamental para combater a desigualdade de gênero e suas eventuais violências, que são muito 
prejudiciais para o avanço feminino na profissão. 

3 ASCENSÃO DA ADVOCACIA FEMININA NA SEARA CRIMINAL

Como já debatido no segundo tópico, a inserção da mulher na vida jurídica desde o 
início foi marcada por muitos percalços, já que, dificilmente, cargos de liderança são ocupados 
pelo sexo feminino, sendo a advocacia um campo de manifestação da desigualdade de gênero 
e do preconceito. Por isso, torna-se essencial analisar dados sobre o número de advogadas 
inscritas no Sistema Ordem, assim como o seu papel dentro dele, para a partir daí realizar uma 
abordagem do avanço feminino na seara criminal. Dessa maneira, de acordo com o site OAB 
NACIONAL, o quantitativo por gênero de advogados cadastrados na Ordem dos Advogados 
do Brasil atualmente é de 629.213 mulheres e 619.532 homens, sendo assim, a marca feminina 
supera a masculina em 2022. Entretanto, esses números não coincidem com a representatividade 
delas dentro da direção do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e como uma 
consequência disso a disparidade de gênero continua e a discriminação também.  

Não obstante, no campo criminal esse desrespeito à mulher advogada é ainda 
maior, uma vez que esse ramo é preponderantemente masculino, mas a atuação de advogadas 
criminalistas é imprescindível para que ocorra a ascensão de outras (OAB, 2021) de modo que 
seja propiciado um ambiente para que outras mulheres ganhem espaço e voz para combater as 
violências destinadas ao sexo feminino. 

Em conformidade com a ideia apresentada sobre o desafiador papel de atuar na área 
criminal diante do cenário machista, o site Migalhas (MULHERES, 2018) relatou alguns casos 
de discriminações sofridas por mulheres criminalistas, dentre elas está a situação ocorrida com 
a advogada Daniella Meggiolaro Paes de Azevedo, já que ela relata que um de seus clientes 
não se referia a ela em nenhum momento, falava apenas com um colega seu de trabalho, que 
era subordinado a ela. Logo, isso demonstra a indiferença sofrida por mulheres apenas pela sua 
condição sexual, sendo descartada a competência profissional das mulheres até mesmo pelos 
seus próprios clientes.
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Nessa mesma entrevista, o site Migalhas relatou que Meggiolaro disse que o que a 
tira do sério em relação a diferenciação de gêneros é ser subestimada pelo simples fato de ser 
mulher, e que bastava comparar o destaque que recebem os homens criminalistas e as mulheres 
da mesma área (MULHERES, 2018). Isso realmente é notório, e pode ser observado, inclusive, 
ao analisar o número inexpressivo de doutrinas de Direito Penal escritas por mulheres, e elas 
ainda não recebem o devido reconhecimento, sendo que muitas não tentam ao menos discorrer 
sobre essa área, já que percebem o quão desconfortável é o cenário construído para elas.

Outrossim, historicamente foi atribuído ao sistema criminal o perfil de agressividade 
e isso vai totalmente contra as características consideradas ideais para as mulheres de acordo 
com o sistema patriarcal (ITRI, 2021), e como resultado disso, o espaço deixado para a mulher é 
oprimido, e isso já está na hora de mudar, a atuação feminina não pode ficar restrita a uma única 
seara da advocacia, e muito menos a função de cuidar apenas do lar. Nesse sentido, a advogada 
e pós-graduanda em Criminologia, Larissa de Melo Itri, em seu artigo ao site Consultor Jurídico 
(2021, p. 2) disse que: 

“Trabalhar com direito criminal exige culhão”, ouvi no meu primeiro ano de 
faculdade vindo de um professor, ex-delegado, que lecionava a disciplina de Direito 
Penal I. Durante meu primeiro estágio, presenciei os olhares sexualizados e as vozes 
infantilizadas dos escrivães de polícia a cada ida às delegacias para retirar cópias dos 
inquéritos policiais. Nos fóruns, presenciei o descrédito dos magistrados, que ficavam 
horas conversando sobre futebol e afins com os advogados, mas não recebiam com 
o mesmo entusiasmo as mulheres da profissão. Nos próprios escritórios, vivenciei o 
silenciamento e o roubo do protagonismo nas causas ganhas. Nos presídios, pior ainda, 
ouvia dos agentes penitenciários sobre como era “perigoso” uma “mulher bonita” 
dentro daquela instituição. 

Ainda por cima, o fato da falta de representatividade da mulher advogada colabora 
para que as disparidades de gênero persistam, pois elas não ganham visibilidade e tem suas 
possibilidades de lutar pelos seus direitos cerceadas, mesmo sendo altamente competentes e 
qualificadas. À vista disso, a advogada criminalista, Priscila Pâmela Santos, disse para o site 
Consultor Jurídico (ANGELO, 2020) que “é contraditório o fato de 50% dos quadros da OAB 
serem compostos por mulheres, enquanto elas aparecem em menor número em eventos, mesas, 
palestra, simpósios e seminários e na magistratura. “Somos sub-representadas. Nossas vozes 
são sempre dadas por homens”. Portanto, essa realidade precisa ser modificada, e as mulheres 
precisam ocupar esses lugares de fala.

Averígua-se, então, que, apesar da seara criminal ser uma área minoritária para 
a mulher, isso poderá ser transformado ao longo de décadas, caso as políticas de incentivo à 
advogadas possibilitem a ocupação de cadeiras originalmente preenchidas por homens dentro de 
órgãos públicos, de maneira que a mulher seja respeitada e valorizada, podendo demonstrar todo 
o seu brilhantismo na advocacia e, principalmente, no campo criminal (ANGELO,2020). Dessa 
forma, a advocacia feminina se tornaria respeitada e progrediria e, mesmo que essas conquistas 
permaneçam avançando a passos lentos, é inquestionável a sua importância para a ruptura com 
o patriarcalismo e os paradigmas sociais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Infere-se, portanto, que, mesmo as mulheres se encontrando em um nível superior em 
relação aos seus direitos comparado com períodos anteriores, o preconceito e a violência persistem, 
sendo evidentes dentro da sociedade que as discrimina apenas por serem mulheres e colocam à 
prova sua competência profissional diariamente, além disso, as desvalorizam e lhes oferecem 
um salário inferior ao do homem (OAB-MT, 2017). Na advocacia essa realidade demonstra-se 
ainda mais agravante, pois em um ambiente masculinizado o desrespeito às prerrogativas da 
mulher advogada é muito mais visível.

Com base nesse cenário, onde as questões de gênero colaboram para as opiniões 
de criminalistas não serem levadas em consideração, assim como também permite que elas 
sejam vilipendiadas pelos seus colegas de trabalho (MULHERES, 2020), torna-se mister atuar 
na problemática de forma que ela seja minimizada, e ao invés de serem analisados os atributos 
físicos da profissional, seja enaltecida a sua competência (OAB, 2021), pois as diferenças naturais 
não são relevantes nesse ambiente, uma vez que a mulher pode ocupar o lugar que ela quiser, 
rompendo, assim, o perfil de submissão dado a ela. É preciso entender que a advocacia feminina 
é composta por mulheres altamente qualificadas, e que merecem ser respeitadas por todos que a 
rodeiam, pois ela está disposta a conquistar cada vez mais espaço nesse mundo machista, sendo 
necessário apenas um incentivo para que ocorra a maior adesão de mulheres nesse ramo.

Os obstáculos são inúmeros, mas a batalha para modificar essa estrutura não pode 
parar, dessa maneira, a Ordem dos Advogados do Brasil, como principal ente de defesa dos 
advogados, deve ser um pilar para a luta dessas mulheres, aumentando seus direitos e propiciando 
chances de crescimento dentro do mercado de trabalho, colaborando, inclusive, para a ocupação 
de cadeiras dentro da própria OAB, para que não sejam apenas os homens os responsáveis 
por essas garantias e falas, mas que sejam mulheres a voz das suas  lutas, visto que não falta 
competência para isso (ANGELO, 2020).

Diante de tudo que foi exposto, é evidente que a ascensão da advocacia feminina 
no ambiente criminal está intimamente ligada com as disparidades de gênero, uma vez que a 
sociedade patriarcal fez dele um lugar marcado por homens, e com uma estrutura desumana para 
as advogadas. Por isso, se faz ainda mais importante o combate a esses comportamentos, que vão 
desde o pensamento de superioridade masculina, a piadas nos meios jurídicos que desvalorizam 
a mulher (OAB-MT, 2017). Que isso seja combatido, e que as mulheres ocupem seus espaços 
e a advocacia seja vista por uma perspectiva feminina também, para que os paradigmas sociais 
se rompam e as mulheres avancem dentro do meio jurídico e da seara criminal, de forma que os 
homens não sejam os únicos a dominarem essa atmosfera.
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RESUMO: 

É notório que as relações de trabalho vêm se modificando de maneira muito rápida, 
sobretudo nos últimos vinte anos. Infelizmente, tais mudanças têm gerado muito mais efeitos 
negativos do que positivos. Assim, o presente trabalho tem por objetivo principal tratar da 
precarização do trabalho nesses últimos anos, sobretudo no que diz respeito ao trabalho efetuado 
pelas mulheres, bem como compreender como essa precarização influência no exercício do 
trabalho pela mulher advogada. Através dessa pesquisa, busca-se compreender os processos de 
transformação pelos quais o trabalho vem passando através de uma revisão bibliográfica. Desta 
forma, pretende-se verificar de que maneiras essas mudanças atingem o ofício da advocacia 
pelas mulheres.

PALAVRAS-CHAVE: Mulher. Advogada. Precarização do trabalho.

ABSTRACT: 

It is clear that work relationships have been changing very quickly, especially in the 
last twenty years. Unfortunately, such changes have generated far more negative effects than 
positive ones. Thus, the main objective of this work is to deal with the precariousness of work 
in recent years, especially with regard to the work done by women, as well as to understand how 
this precariousness influences the exercise of work by women lawyers. Through this research, 
we seek to understand the transformation processes through which the work has been going 
through a bibliographic review. In this way, ‘it is intended to verify how these changes affect 
the legal profession by women.

KEYWORDS: Woman. Lawyer. Precariousness of work.
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INTRODUÇÃO

O trabalho vem passando por um processo de grandes transformações, e tem se 
distanciado cada vez mais da forma como o conhecíamos até o século passado. De acordo com o 
sociólogo do trabalho, Ricardo Antunes, terceirização, informalidade e flexibilidade se tornaram 
partes inseparáveis das empresas contemporâneas, trazendo a intermitência como o elemento 
mais corrosivo da proteção do trabalho (2020).

Segundo Ricardo Antunes, homens e mulheres tem encontrado “situações instáveis, 
precárias, ou vivenciam diretamente o flagelo do desemprego” (2018).

Além disso, os direitos sociais conquistados a duras penas pela classe trabalhadora 
nos séculos anteriores estão em pleno processo de erosão, sob a justificativa de serem contrários à 
manutenção dos empregados. Um exemplo disso foi a famigerada reforma trabalhista aprovada em 
2017 que, até hoje, não gerou os efeitos desejados por aqueles que a propuseram, principalmente 
o aumento de vagas de trabalho.

Para tornar a situação ainda mais preocupante, desde março de 2020 o mundo inteiro 
está tendo que lidar com a pandemia do coronavírus e o distanciamento social que foi necessário 
para diminuir os seus efeitos catastróficos, que, por sua vez, levou a novas formas de trabalho, 
sobretudo levando inúmeros tipos de trabalho a serem executados a distância, sobretudo no 
chamado home office.

Os serviços são os trabalhos mais afetados por essas transformações e, nesse contexto, 
também se inserem todos os trabalhos inerentes a área jurídica.

DESENVOLVIMENTO

A pesquisadora Monica Sapucaia Machado (2019) nos chama a atenção para dois 
fenômenos vivenciados pelas mulheres: a entrada mais expressiva no mercado de trabalho 
profissional urbano e a precarização do trabalho assalariado.

A mesma autora ainda cita as palavras de Nogueira para explicar como o fim do 
welfare state e a expansão da globalização influenciaram nesse fenômeno, que aqui reproduz-se:

A incorporação acentuada da mulher no mundo do trabalho veio 
acompanhada de uma imensa precarização, quando comparada as décadas 
anteriores, em particular ao período do chamado welfare state. Os resultados 
da reestruturação produtiva, no contexto da mundialização do capital são 
complexos e contraditórios, atingindo de forma bastante diferenciada a 
trabalhadora e o trabalhador. (Nogueira apud Machado, 2019).
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Essa diferenciação da forma como influencia o trabalho de homens e mulheres decorre 
da divisão sexual do trabalho, que é um fenômeno social de todas as sociedades, embora de 
forma mais ou menos intensa a depender de cada uma, que tem por características a destinação 
prioritária dos homens e das mulheres para funções distintas, quais sejam, a produtiva e a 
reprodutiva, respectivamente (Hirata et al, 2009).

No Dicionário Critico do Feminismo (Hirata et al, 2009), ainda encontramos os 
dois princípios organizadores da divisão sexual do trabalho, que servem de premissas e onde se 
apoiam os demais elementos da teoria, que são a separação e a hierarquização. O primeiro diz 
respeito ao fato de existirem trabalhos para homens e trabalhos para mulheres, e o segundo de 
que o trabalho de um homem vale mais do que o trabalho de uma mulher. 

É nesse contexto que retomamos ao fenômeno da feminilização da advocacia com 
a sua consequente precarização, levantado por Mônica Sapucaia Machado (2019), ao afirmar 
que “a entrada das mulheres tem estrita relação com a forma em que a advocacia é exercida”.

Antes da expansão dos cursos de direito no Brasil, as carreiras jurídicas eram 
destinadas a pessoas que fariam parte da chamada elite social, mas com o decréscimo da renda 
dessas pessoas, hoje não se pode mais falar nisso.

Hodiernamente, o número de homens e mulheres advogados, ou seja, de inscritos nos 
quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, são equivalentes, porém alguns fatores são apontados 
como determinantes para caracterizar as diferenças causadas pelo gênero: 1) as mulheres fazem 
parte dos escritórios, mas não estão nas funções mais bem remuneradas na mesma quantidade 
que os homens; 2) o número de inscrições suplementares é menor para mulheres; 3) as diferenças 
salariais entre advogados e advogadas que ganham até 9 salários mínimos; 4) a distribuição 
dos sócios por sexo dos grandes escritórios era no máximo de 30% de mulheres; 5) a presença 
é muito maior de mulheres nos escritórios de advocacia de massa, aqueles que pagam salários 
baixíssimos, muitas vezes sem sequer formalizar corretamente a relação de emprego.

De acordo com a advogada Renata Simão (igualdade, liberdade e sororidade, 2020), 
a desigualdade entre advogados e advogadas não encontra respaldo legal, muito pelo contrário, 
uma vez que tanto a Constituição Federal, quanto a Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia, determinam que advogados e advogadas exercem função indispensável à administração 
da justiça, estabelecendo ainda isonomia entre homens e mulheres. 

Todavia, aparentemente há uma disjunção entre norma, aplicação e sociedade, pois não 
se pode falar em igualdade real ou material, em que as mulheres estão amplamente prejudicadas. 

Interessante ressaltar outro dado importante, que é a diferenciação na advocacia 
quando comparada às funções estatais, onde geralmente se ingressa através de serviços públicos, 
e onde os rendimentos são parametrizados. Embora as relações de gênero possam influenciar no 
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prestígio e ganhos, ver-se que “é na advocacia que a feminilização está historicamente vinculada 
à precarização da função, com diminuição dos rendimentos e pró-labores” (Machado, 2019).

Um estudo recente publicado na página Think Olga (2022), diz que as mulheres 
estão tendo a pior participação no mercado formal em 30 anos, ou seja, a empregabilidade das 
mulheres retrocedeu aos anos 1990. O estudo ainda traz dados ainda mais alarmantes, como por 
exemplo, o de que, embora tenha havido um reaquecimento do mercado em 2021, as poucas 
vagas que foram criadas foram preenchidas por homens.

A precarização do trabalho da mulher ainda é demonstrada com o crescimento do 
empreendedorismo feminino, que foi mais pronunciado que o masculino, ou seja, os poucos 
postos de trabalho que as mulheres estão ocupando, não oferecem segurança financeira, direitos 
e nem condições dignas de trabalho. A situação para as mulheres negras é ainda pior. De acordo 
com o estudo, 58% das mulheres desempregadas na pandemia são negras. 

Em um artigo que fala sobre a feminização da profissão jurídica, Carrie Menkel-
Meadow (2013) chama atenção para a conexão da vida pessoal com a vida profissional, pois 
“enquanto as mulheres continuam a cuidar da educação dos filhos, existe uma necessidade 
biológica de reconciliar o relacionamento complicado entre suas vidas pessoais e profissionais”.

Nesse contexto, importante mencionar a Medida Provisória 1116/22, do Poder 
Executivo, que institui o Programa Emprega + Mulheres e Jovens, para inserção e manutenção 
desse público no mercado de trabalho. A referida MP aparentemente parece resolver todos os 
problemas enfrentados pelo público que contempla. Todavia, ao compulsarmos o conteúdo, fica 
explicitada a cópia de direitos contemplados na CLT e CF/88.

Exemplo disso é a licença paternidade aumentar para 5 (cinco) dias na CLT a partir 
do nascimento da criança, tendo em vista que o referido prazo está contemplado no ADCT da 
CF/88. Significa dizer que a principal medida necessária para construir uma real igualdade de 
gênero foi timidamente alterada com base no que a Constituição Federal sempre elencou. 

Além disso, o teletrabalho, trabalho remoto ou a distância, flexibilizados para aqueles 
que têm filhos, o que a MP chama de apoio a parentalidade parece uma boa solução. Contudo, na 
prática, a consequência disso é a continuidade da sobrecarga do trabalho da mulher.  Tendo em 
vista que esta, necessariamente, se divide entre as tarefas domésticas e as de trabalho, não sendo 
diferente a realidade das advogadas, que por falta de rede de apoio chegam a levar seus filhos 
para os fóruns como única alternativa de continuidade da vida profissional e de seu sustento.
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CONCLUSÃO

Assim, a partir da observação no dia-a-dia e também através das pesquisas cientificas, 
é possível compreender com muita clareza sobre como o trabalho da mulher advogada é precário 
e repleto de fatores que dificultam ainda mais a execução do seu labor.

É de fácil compreensão também, que são muitas as questões que derivam de seu 
gênero que dificultam sobremaneira o seu trabalho, além do fato de que tais questões foram 
historicamente construídas para que as mulheres fossem sempre pessoas para serem dominadas 
e que só serviam para reproduzir e cuidar de sua prole.

A mulher advogada, embora esteja em condições socialmente aparentemente mais 
favoráveis, pelos fatores demonstrados acima, dão conta de que passam por problemas semelhantes 
as demais em razão do seu gênero.

Desta maneira, é imperioso reconhecer todos os fatos que colocam a mulher nessa 
posição, para que seja possível modificá-los e, assim, a mulher ser reconhecida pelo seu intelecto 
e o exercício da sua atividade laborativa.
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VOTO FEMININO NO BRASIL: LUTA E CONQUISTA

Roberta Porto Costa1

RESUMO

É abordada a importância do sufrágio na vida de um cidadão como forma de exercício 
de direito, bem como o significado da soberania e cidadania. Além disso, traz um pouco da história 
do movimento sufragista, que foi de extrema importância para a vida da mulher, não somente 
no mundo, mas da mulher brasileira. Mostra um pouco de como era o sistema de votação nos 
períodos que antecederam a Constituição Brasileira de 1934, a qual acolheu e concretizou o voto 
feminino no país. Também trata sobre desenvolvimento do voto feminino no Brasil e no quanto 
a comunidade feminina já conquistou em relação a seus direitos.

Palavras chave: Sufrágio. Voto Feminino. Cidadania. Movimento Sufragista.

ABSTRACT

The importance of suffrage in a citizen’s life as a way of exercising their rights is 
discussed, as well as the meaning of sovereignty and citizenship. In addition, it brings a bit of 
the history of the suffrage movement, which was extremely important for the life of women, not 
only in the world, but also for Brazilian women. It shows a little of how the voting system was in 
the periods that preceded the Brazilian Constitution of 1934, which welcomed and implemented 
the female vote in the country. It also deals with the development of women’s suffrage in Brazil 
and how the women’s community has already achieved its rights.

Keywords: Suffrage. Female vote. Citizenship. Suffragette Movement.

INTRODUÇÃO

O presente artigo corresponde à linha de pesquisa do eixo temático “A Mulher Enquanto 
Protagonista de Sua História”. Tem como objetivo apresentar um histórico com a evolução do 
sistema de votação no Brasil e a luta da mulher para conseguir seu direito de sufrágio. É exposta 
também a importância do voto na vida social e política, tendo como objeto de estudo do Direito 
Constitucional, abrangendo os direitos políticos e o direitos de igualdade.

Para chegar ao objetivo dito acima, foram feitas pesquisas qualitativas com base 
nas informações e nos ensinamentos retirados de entrevistas e blogs, além de uma pesquisa 
bibliográfica variada por livros de autores renomados, artigos, dissertações e jornais.

1Bacharel em Direito pela Unichristus. Especialista em Direito e Processo Tributários pela Unichristus. Advogada 
atuante na área de Direito Tributário, Direito de Família, Direito Previdenciário, Direito Empresarial e Direito 
Militar. E-mail: robertaportocadv@gmail.com.



Coletânea de Artigos da Comissão da Mulher Advogada – OAB/CE
53

Como objetivo geral, foi feita uma pesquisa bibliográfica acerca do significado da 
soberania e cidadania, demonstrando o que torna uma pessoa cidadã de um Estado. Foi trazida 
a importância do direito ao voto dentro da vida política, como forma de exercício de um direito 
constitucional que deve ser para todos os cidadãos brasileiros, independente do seu gênero.

Especificamente, o objetivo central deste artigo é demonstrar a luta da mulher para 
ter seu direito como cidadã, o direito de ter voz na vida política do país. Como embasamento, 
explana acerca do Movimento Sufragista ao redor do mundo e a primeira onda de feminismo, 
mostrando suas mudanças dentro da sociedade mundial e brasileira. Ainda, tem como objetivo 
específico expor o sistema de votação antes da Constituição Brasileira de 1934, o qual a mulher 
não tinha direito de participação nas votações apenas por serem mulheres. Também como objetivo 
principal, mostrar as conquistas femininas após o momento que o voto feminino foi finalmente 
reconhecido.

Em síntese, o presente trabalho traz um pouco da história da mulher brasileira e suas 
lutas para conquistar seu espaço diante de uma sociedade machista, bem como conquistar seu 
lugar como cidadã brasileira e ter voz ativa dentro do quadro político do país.

1. SUFRÁGIO

1.1. Soberania e Cidadania

O art. 1º da Constituição Federal Brasileira de 1988 elucida os fundamentos do 
Estado Democrático de Direito que rege o país:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania;

Tanto a cidadania quanto a soberania são elementos basilares da Constituição Federal 
Brasileira de 1988, dando poder ao povo. A soberania dá força a voz do povo, como explica 
Sylvio Mota:

[...] deve ser compreendida como soberania popular, isto é, como o 
reconhecimento explícito pela Constituição de que a origem de todo o poder da República 
brasileira é o seu povo, e que toda a estrutura do Estado, dada pela Constituição, foi 
formada em atendimento a esse princípio.2 
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É como exercício da soberania popular que o povo demonstra sua vontade. A soberania 
dá ao povo o poder de mover o país, pois o poder emana do povo através da soberania. Quem 
detém o poder dentro de um país é o seu povo, que se manifesta pela soberania.

Já a cidadania é o direito de exercer seus direitos políticos, “cidadão é a parcela 
do povo que está no pleno gozo de seus direitos políticos. Em nosso sistema constitucional, 
representam prerrogativas da condição de cidadão o voto.” 3Equivale a dizer que a cidadania traz 
os direitos e obrigações no que se refere a participação política no Estado. O professor Tércio 
Sampaio da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo elucida:

A Constituição delineia assim, com base na cidadania, o próprio exercício 
da atividade política como poder legítimo em termos de princípio da representação 
partidária, conjugado em parcelas de exercício direto, nos quadros de uma estrutura de 
divisão dos poderes. Por este último princípio ressalta-se a legitimidade da atividade 
política no âmbito legislativo, posto que este é, por excelência, o lugar de expansão da 
cidadania e o centro de convergência da soberania popular: num Estado Democrático 
de Direito só a lei deve obrigar.4 

Portanto, o exercício da cidadania é ser participativo na vida política de seu Estado. 
Por este motivo, é importante a participação do povo em um processo eleitoral, pois desta forma 
a vontade do povo poderá ser ouvida e colocada em prática.

1.2. A Importância do Sufrágio

Por meio do sufrágio os cidadãos conseguem eleger as pessoas que os irão representar. 
“O sufrágio é um direito público subjetivo de natureza política, que tem o cidadão de eleger, 
ser eleito e de participar da organização e da atividade do poder estatal”. 5Votar não é apenas 
escolher os representantes do povo, mas um ato de cidadania e soberania. 

É um direito constitucional dado a todo cidadão brasileiro e pode ser encontrado no 
art. 14 da Constituição Federal Brasileira de 1988: “Art. 14. A soberania popular será exercida 
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos 
da lei.” Através do voto as pessoas exercem sua participação na vida política, escolhendo seus 
governantes, ou melhor, seus representantes, uma vez que o poder emana do povo.

O professor de Direito Eleitoral Ricardo Hack afirma que, “para que o voto seja 
plenamente válido e democrático, deverá ser: livre, direto, secreto e pessoal. Livre porque o eleitor 

2MOTA, Sylvio. Direito Constitucional: Teoria, Jurisprudência e Questões. 27 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2018, p. 197.
3Ibid., p. 197.
4JUNIOR, Tércio Sampaio Ferraz. Direito e Cidadania na Constituição Federal. Disponível em:  
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista3/rev1.htm >. Acesso em 15 out 2021.
5MORAIS, Alexandre de. Direito Constitucional. 36 ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 507, 508.
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poderá escolher dentre todos os candidato são pleito, bem como poderá votar em branco ou até 
mesmo anular o seu voto [...].” 6Em outras palavras, o sufrágio é um direito muito poderoso do 
povo, pois tem o condão de escolher quem irá representa-los.

Durante muitos anos, o direito de voto foi negado às mulheres brasileiras, o qual só 
pertencia aos homens, todavia não a todos os homens, mas aos letrados e ricos. Mesmo com a 
Constituição de 1891, a qual deixou de lado a renda antes exigida, “confirmou o direito de voto 
para os homens maiores de 21 anos e a exclusão dos analfabetos.”7As mulheres, mesmo que 
fosse alfabetizadas, não poderiam votar, se igualando a classe dos homens analfabetos. “A ideia 
de mulheres atuando na esfera pública fora rejeitada por séculos em todo o mundo e levaria 
algumas décadas para que os mais elementares direitos fossem obtidos, ainda que mais no papel 
do que na prática.”8

1.3. Movimento Sufragista

No mundo surgia um movimento que lutava pelos direitos da mulher ao voto: o 
movimento sufragista. Mulheres de classe alta, média e baixa que se juntavam na luta pelos seus 
direitos, inclusive os políticos. Francisco Porfírio explica:

O movimento sufragista representou também a primeira onda do feminismo. 
As mulheres que haviam estudado – em geral, filhas da classe burguesa – estavam 
reivindicando os direitos femininos à educação, ao trabalho em suas áreas de formação 
(vale lembrar que as mulheres pobres já trabalhavam nas indústrias e nas manufaturas há 
pelo menos 200 anos), ao divórcio e à participação política. O movimento sufragista foi 
o ápice dessa luta e, por isso, marcou a história do feminismo como o primeiro grande 
movimento pela luta contra o sexismo e a favor da igualdade de gênero.9 

Com o movimento sufragista nascia a primeira onda de feminismo, buscando igualdade 
de gênero. “O sufrágio feminino foi negado no início das eras democráticas, em razão de uma 
organização sexista da política, que mantinha o domínio político nas mãos dos homens e excluía 
as mulheres com base na prerrogativa preconceituosa de que as mulheres eram incapazes de atuar 
no meio político.” 10 A mulher era vista como uma pessoa inábil para escolhas políticas; um ser 
inferior ao homem, o qual não teria inteligência suficiente para o meio político. 

Mas o movimento sufragista veio para mudar radicalmente com essa visão ultrapassada. 
Foram anos de luta, de sofrimento, perdas e confrontos. A busca pela igualdade de gênero foi 

6Cidadania, a Importância do Voto Para a Democracia. Blog Unoesc, 06 out 2021. Disponível em: 
 <https://blog.unoesc.edu.br/2020/10/06/cidadania-a-importancia-do-voto-para-a-democracia/ >. Acesso em: 14 
out 2021.
7NICOLAU, Jairo. História do Voto do Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2002, p. 18
8A Conquis ta  do  Dire i to  ao  Voto  Feminino .  Pol i t ize .  Em 18 ago  2016.  Disponíve l  em:  
< https://www.politize.com.br/conquista-do-direito-ao-voto-feminino/>. Acesso em 16 out 2021.
9P O R F Í R I O ,  F r a n c i s c o .  M o v i m e n t o  S u f r a g i s t a .  E d u c a ç ã o  M u n d o .  D i s p o n í v e l  e m :  
< https://mundoeducacao.uol.com.br/politica/sufragio-feminino.htm>. Acesso em 14 out 2021.
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árdua, porém muito frutífera, principalmente no período da Primeira Guerra Mundial. Francisco 
Porfírio explana:

Somaram-se os anos de luta feminista e o fim da Primeira Guerra Mundial, na qual 
grande parte dos homens ingleses entre 18 e 50 anos morreu ou ficou incapacitada, 
para que o direito das mulheres fosse reconhecido. A Inglaterra precisava da força de 
suas mulheres para reerguer-se economicamente e esse fator foi decisivo para que o 
voto feminino e o direito de participação ativa em cargo político fossem atendidos.11 

Com a grande perda da mão de obra masculina, foram abertas as portas para as 
mulheres, ingressando na força de trabalho com mais expressão. Com isso, “as mulheres também 
substituíram à frente dos trabalhos os homens que haviam partido, até então exclusivamente para 
rapazes, convertendo-se em condutoras de bondes, garçonetes em cafés, funcionárias dos correios, 
distribuidoras de carvão, empregadas de banco, ou professoras nas escolas masculinas.” 12Isso 
significou um verdadeiro avanço do mundo feminino. Além de todas as conquistas já mostradas 
acima, o voto também foi uma delas.

2. O VOTO FEMININO NO BRASIL

2.1 Antes da Constituição de 1934

Na Constituição de 1824, ainda no período monárquico brasileiro, um Estado 
absolutista e unitário, o voto era indireto. “Somente homens livres, maiores de 25 anos, e renda 
anual de mais de 100 mil réis podiam votar nas eleições primárias.” 13 As mulheres não eram 
citadas de forma alguma na vida política. “As votações que existiam durante a colônia e durante o 
Império brasileiro estavam restritas a homens que detinham certo nível de renda. Com o advento 
da República, o voto foi estendido aos demais homens, mas não às mulheres” 14

Durante a Primeira República (1889 – 1930), houve uma verdadeira mudança 
estrutural no sistema eleitoral, junto do início do Estado Federal. “Tinham direito a voto todos 
os homens alfabetizados maiores de 21 anos. [...] Seus governantes, denominados presidentes 
estaduais, passaram a ser eleitos também pelo voto direto.” Mesmo com uma nova Constituição, 
as mulheres, mais uma vez, foram deixadas de lado, junto aos homens analfabetos. 

Não havia importância se a mulher tinha educação, seu intelecto era julgado demasiado 
medíocre para acompanhar o universo da política, considerado coisa de apenas homens. Mesmo 

1 0P O R F Í R I O ,  F r a n c i s c o .  M o v i m e n t o  S u f r a g i s t a .  E d u c a ç ã o  M u n d o .  D i s p o n í v e l  e m :  
< https://mundoeducacao.uol.com.br/politica/sufragio-feminino.htm>. Acesso em 14 out 2021.
11Ibid.
12A Primeira Guerra Mundial Trouxe Uma Grande Mudança Para as Mulheres. Isto É. Em 07 ago 2018.  
Disponível em: < https://istoe.com.br/a-primeira-guerra-mundial-trouxe-uma-grande-mudanca-para-as- 
mulheres/>. Acesso em: 15 out 2021.
13BEZERRA, Jul iana.  Voto Censi tár io .  Toda Matéria .  Em 22 jan 2020.  Disponível  em:  
< https://www.todamateria.com.br/voto-censitario/>. Acesso em: 15 out 2020.
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aquelas que tentaram levantar a bandeira feminista e lutar pela inserção do voto feminino, eram 
ridicularizadas e tidas como desqualificadas, não importante sua classe social.

Apesar de todos as humilhações, as mulheres não se deram por vencidas e obtiveram 
conquistas. “O Rio Grande do Norte foi o primeiro Estado brasileiro a conceder o voto à mulher: 
em 1927, lá foi registrada a primeira eleitora, Celina Guimarães Viana, que requereu o alistamento 
baseada no texto constitucional doestado que mencionava o direito ao voto sem distinção de 
sexo.”  15Mas não foi por ai que as conquistas pararam. Ainda no Rio Grande do Norte, “no ano 
de 1928, foi realizada eleição municipal na cidade de Lages, e uma das candidatas à prefeitura 
era Alzira Soriano. Ela recebeu o apoio do governador do estado, Juvenal Lamartine. O resultado 
da eleição foi surpreendente para a época: Alzira venceu com 60% dos votos.”16 

Entretanto, não foi fácil para Alzira, uma vez que para uma mulher era um desafio 
enorme enfrentar uma sociedade machista e que desvalorizava a mulher em todos os aspectos 
intelectuais. Embora tenha sido uma imensa conquista para o universo feminino, Alzira Soriano 
permaneceu no cargo por pouco tempo, visto que ela assumiu em 1929 e em 1930 ela o abandonou.

2.2 O Voto Feminino

Depois de anos de luta e sofrimento, finalmente a mulher conseguiu alcançar seu tão 
sonhado direito de voto, direito de participação na vida política, direito de ter voz. Na América 
Latina, o Brasil foi o pioneiro em relação a permissão do direito ao voto para as mulheres.  

Em 1932, com o advento do Decreto nº 21.076, houve uma mudança no sistema 
eleitoral dando a mulher a oportunidade de participação como cidadã. A partir desde momento, a 
mulher conquistou seu direito ao voto, mesmo sendo facultativo. O Parlamento Jovem Brasileiro 
aclara:

Um dos grandes passos para a inclusão das mulheres na vida política do país aconteceu 
em 24 de fevereiro de 1932, momento em que um decreto assinado pelo então presidente 
Getúlio Vargas, concedeu às mulheres que pudessem comprovar renda e tivessem 
autorização dos maridos o direito de exercer a cidadania por meio do voto17. 

Mesmo que ainda facultativo, apenas para mulheres casadas e com a necessidade da 
autorização dos maridos, foi um gigantesco passo para o universo feminino, pois houve a conquista 
do voto, o reconhecimento, embora não totalmente, que o voto das mulheres importavam. 

14PINTO, Tales dos Santos. Eleições e a Importância do Voto. Brasil Escola. Disponível em:
<https://brasilescola.uol.com.br/politica/importanciavoto.htm.>.  Acesso em 14 out de 2021.
15A Conquista do Direito ao Voto Feminino. Politize. Em 18 ago 2016. Disponível em:  
< https://www.politize.com.br/conquista-do-direito-ao-voto-feminino/>. Acesso em 16 out 2021.
16Voto Feminino no Brasil. Brasil Escola. Disponível em: < https://brasilescola.uol.com.br/historiab/voto-femini-
no-no-brasil.htm>. Acesso em: 16 out 2021.
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Foi somente durante a Segunda República (1930 – 1945) que o voto feminino foi 
finalmente reconhecido de fato. Com a vinda de Getúlio Vargas ao poder, muitas coisas mudaram, 
para melhores, assim como explica Ana Paula de Barcellos:

A Constituição de 1934 é contemporânea de um período particularmente 
conturbado da história do Brasil e do mundo, refletindo várias dessas influências. No 
mesmo período, e paralelamente à Constituição de 1934, o Brasil passou a adotar uma 
nova legislação eleitoral, que consagrou, por exemplo, o voto secreto e feminino, e 
uma legislação trabalhista.18

Sua consolidação só aconteceu com a Constituição de 1934, quando passou a ser 
obrigatório. Há quase 90 anos, a mulher brasileira adquiriu seu direito de votar, seu direito de 
ter voz dentro da vida política. Isto mudou verdadeiramente o quadro político brasileiro e a vida 
da mulher na sociedade. Foi uma evolução, uma conquista para a classe de mulheres em geral.

“Apesar dos avanços, a luta das mulheres por igualdade de direitos ainda é atual e 
se reflete nos espaços de poder, onde os homens ainda ocupam a maioria absoluta dos cargos. 
Elas representam quase 53% de todo o eleitorado brasileiro, mas, ainda assim, são a minoria 
nos cargos eletivos.”19 Isto posto, fica claro que a luta e o avanço das conquistas do universo 
feminino ainda está longe de acabar. Ainda assim, pode-se ver na história desta sofrida luta 
quantas realizações e sucessos foram obtidos em prol das mulheres do brasil.

3. CONCLUSÃO

A história da mulher brasileira é sofrida, marcada de lutas e opressões. Os direitos 
que foram sendo adquiridos durante os anos foram respostas as mais árduas lutas que as próprias 
mulheres tiveram que enfrentar, se apoiando umas nas outras. Contudo, as vitórias tidas, como 
o direito de votar, significaram vultuosos avanços na vida da mulher de hoje.

Antes de seu direito ao voto, a mulher não era efetivamente considerada uma cidadã, 
uma vez que não possuía voz dentro da política. Consideradas intelectualmente inferiores e inaptas, 
as mulheres eram subjugadas a permanecerem inferiores. A sociedade patriarcal dominava as 
mulheres e não as deixavam crescer na sociedade. Infelizmente, o machismo não aceitava que 
a mulher pudesse ser igual.

Exatamente pelo preconceito e sexismo, a luta feminina para ter seus direitos foi 
dura (e ainda é). O movimento sufragista veio para ajudar todas as mulheres do mundo a ter um 
lugar seu na sociedade, para serem mais que apenas donas do lar, esposas e mães, para que elas 
pudessem opinar em como seu país seria dirigido e quem iriam representa-las.

17PJB na História: O Voto Feminino do Brasil. Câmara dos Deputados. Em 25 mar 2021. Disponível em:  
< https://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/educacao-para-a-
cidadania/parlamentojovem/noticias_para_voce/pjb-na-historia-o-voto-feminino-no-brasil-1>. Acesso em 16 out 2021.
18BARCELLOS, Ana Paula de. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 108.
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A busca para exercer seu direito de cidadania e mostrar sua soberania perante seu 
Estado levou anos, até que na década de 30, finalmente foi reconhecido o direito ao voto. Foi uma 
conquista abissal dentro do universo feminino, a mulher poder escolher seus políticos, participar 
da vida política, não precisar da permissão de um marido ou ser casada para poder exercer seu 
direito de cidadania. Dessarte, uma vitória histórica da mulher brasileira.
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo abordar a violência política contra as mulheres 
pautada na Lei 14.192/2021. A pesquisa consistiu em análise histórica e política, de natureza 
bibliográfica, documental e exploratória. Onde teve-se por intenção conhecer, descrever e analisar 
a importância e a efetividade da lei de proteção às mulheres vítimas da violência política que 
consiste em ações violentas como, ataques físicos, verbais e psicológicos que tem como foco as 
mulheres que estão na disputa do poder político, seja na esfera municipal, estadual ou federal. A 
partir do estudo, conclui-se a que a aprovação da lei 14.192/2021 consiste em excelente ferramenta 
de defesa às vítimas, bem como esta por se só não é capaz de resolver a atual problemática. Desse 
modo, faz-se necessário a implementação de políticas públicas na educação de ensino básico 
como mecanismo de combate a discriminação e desigualdade gênero.

Palavras-chave: Violência. Política. Mulheres. Gênero.

ABSTRACT

This article aims to approach the political violence against women addressed by the 
act 14.192/2021. The reseach was historical and political, with bibliographical, documentary 
and exploration nature. It aimed to knowleged, describe and analyze the approval’s importance 
and effectiveness of legislation that protect women against political violence, witch consists 
in physical, verbal and psychologic attacks Against women that dispute political power, at the 
municipal, state or federal level. With this study, it was possible to conclude that approving the 
act no 14.192/2021 is an important tool to solve the problem, but it is not capable to do it alone. 
It needs the implementation of public policies in education of elementary school as a mechanism 
to combat the discrimination and gender inequality.

Key words: Violence. Politics. Women. Gender.
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INTRODUÇÃO

A ocupação de espaços pelas mulheres tem sido um movimento gradual. De pouco 
em pouco, a desigualdade de gênero é reduzida nos mais diversos campos sociais. Ocorre que, em 
termos da Física, esse movimento está suscetível a forças de atrito, que são as forças que resistem 
a um deslocamento, pois posicionam-se em sentido diametralmente oposto ao do movimento, 
e para que uma equação consiga reproduzir fielmente essa dinâmica, as forças de atrito devem 
compor a função matemática. No que se refere a ocupação pelas mulheres de cargos políticos, 
uma dessas principais “forças de atrito” é a violência política.

O objetivo geral deste trabalho é investigar o papel e a importância da Lei 14.192/2021 
no combate à violência política contra as mulheres. Para isso, os objetivos específicos serão 
inferir o que está por trás do momento da violência, ou seja, o porquê da violência ser utilizada 
como instrumento de combate a ocupação das mulheres em espaços políticos; e expor o plano 
de fundo fático que levou a edição da Lei e que revela a sua importância.

Para isso, a metodologia da pesquisa foi a análise histórica e política, de natureza 
bibliográfica, documental e exploratória. Diversos trabalhos já foram publicados tendo como 
objeto a desigualdade de gênero, e por este motivo essa ampla bibliografia foi capaz de nos 
oferecer elementos suficientes para compreender o fenômeno sobre o qual este trabalho se debruça.

A hipótese principal deste trabalho é que a Lei 14.192/2021 (Lei de Combate à 
Violência Política contra a Mulher) tem importância ímpar no combate a este fenômeno.

1 A VIOLÊNCIA COMO ATO REACINÁRIO

A sociedade um dia já foi matriarcal. No período anterior à pré-história, o casamento 
do par não era um horizonte possível, e o reconhecimento da linhagem dos filhos era possível 
exclusivamente pelo lado da mãe, e as relações de herança eram daí resultantes (ENGELS, 2019, 
p. 58). Conforme o direito materno e de acordo a como se dava o processo hereditário na gens, os 
parentes gentílicos herdavam dos membros gentílicos falecidos. Os bens deveriam permanecer 
na gens. Os filhos dos homens, porém, não pertenciam a sua gens, mas à de sua mãe. Os filhos 
não herdavam do pai (ENGELS, 2019, p. 73-74).

Juntamente com o casamento do par, a expansão da riqueza proporcionou ao homem 
uma posição de privilégio perante a mulher na família, e dessa posição favorecida resultou a 
derrubada da linhagem segundo o direito materno, e a linhagem masculina e o direito paterno 
foram instituídos. Esse processo ocorreu inteiramente na época pré-histórica (ENGELS, 2019, 
p. 74). Desde a pré-história, portanto, vivenciamos a sociedade patriarcal.

A manutenção da sociedade patriarcal está longe de ser algo “natural”. Com a expansão 
das formas de produção, o protagonismo do homem na produção de riqueza que lhe concedia um 
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lugar privilegiado no âmbito da família foi amplamente mitigado. A mulher hoje compõe em pé 
de igualdade os quadros de qualquer empresa, ocupa espaço em qualquer curso universitário, e 
isso enquanto leva uma jornada tripla, pois ao chegar em casa cuida da casa e da família.

Entretanto, uma mudança cultural dessa magnitude está suscetível a descontentamentos 
reacionários. O medo da mudança, o culto à tradição, são as principais características do 
comportamento reacionário. Quando bebês, tudo nos é possível e tudo nos é provável. A curiosidade 
é o que nos move nessa fase da vida. Quando adultos, a segurança é o que ocupa o maior lugar 
na nossa tomada de decisões. A autoproteção torna-se instintiva e quem tem privilégios vai fazer 
de tudo para protegê-los.

Nesse passo, a manutenção do estado de coisas necessita se impor por meios “não 
naturais”, e dentre esses está a violência. A história do mundo é a história do uso da violência.

Ação do homem, segundo Hegel (1997), articula-se em três níveis: a família, sociedade 
civil e Estado. Fazendo uso desse ponto da filosofia hegeliana é possível explicar o movimento 
feito pelas mulheres para ocupar cargos políticos. Uma vez que a mulher, hoje, desempenha 
as mesmas funções que o homem na sociedade civil (mesmo que ainda enfrentando inúmeras 
adversidades), bem como tem tomado cada vez mais espaço como chefe de família, o movimento 
seguinte é ocupar o Estado. Ocorre que ocupar o Estado é exercer poder. Exercer poder é ter 
capacidade de mudar concretamente a realidade. Mudança é o maior medo dos reacionários. 
Violência é a sua resposta, seja ela verbal ou física.

A Lei de Combate à Violência Política (Lei nº 14.192/2021) é um importante 
instrumento na repressão desse tipo de conduta. A Lei, de um modo geral, estabelece normas 
para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, nos espaços e atividades 
relacionados ao exercício de seus direitos políticos e de suas funções públicas, e para assegurar 
a participação de mulheres em debates eleitorais e dispõe sobre os crimes de divulgação de fato 
ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral (BRASIL, 2021).

Alterando as Leis nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), nº 9.096, de 
19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), e a de nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 
(Lei das Eleições), a norma cria um microssistema normativo que resguarde e garanta que a 
participação das mulheres na política.

Dentre os dispositivos, dá-se destaque a inclusão do inciso X ao art. 243 do Código 
Eleitoral, proibindo que se deprecie a condição de mulher ou estimule sua discriminação em 
razão do sexo feminino, ou em relação à sua cor, raça ou etnia. Vale destacar ainda a criação do 
crime do art. 326-B, in verbis:
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Art. 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, 
candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo 
ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade 
de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato 
eletivo.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), se o crime é cometido contra 
mulher:

I - gestante;

II - maior de 60 (sessenta) anos;

III - com deficiência

A Lei é antes de tudo uma resposta a um anseio do ser político mulher. O povo, 
enquanto titular do poder, exigiu e a Lei foi aprovada. No próximo capítulo, ampliaremos o estudo 
sobre a Lei nº 14.192/2021, a fim de compreender todos os bastidores por trás da aprovação de 
tão importante instrumento normativo.

2 OS IMPACTOS DA VIOLÊNCIA POLÍTICA E A PROTEÇÃO OFERECIDA PELA 
LEI Nº 14.192/2021

Quando se fala em políticas públicas de proteção as mulheres, advêm inúmeras 
leis que foram aprovadas para redução da desigualdade de gênero. Mas, será abordado neste 
capítulo a Lei 14.192/2021 a qual é conhecida por lei da Violência Política contra as Mulheres, 
foi oriunda do Projeto de Lei 349/2015 da Deputada Federal Rosângela Gomes, onde a mesma 
teve a iniciativa do respectivo projeto de lei ao perceber que a baixa participação das mulheres 
na vida política também constitui uma forma de violência.

O Projeto de Lei 349/2015, se harmonizava com os termos que dispõe a Convenção 
sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), adotada 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1979, a qual só foi ratificada pelo Brasil em 1994. 
A Convenção foi o primeiro tratado internacional que dispõe amplamente sobre os direitos da 
mulher, e prevê que os Estados signatários devem utilizar de medidas apropriadas, de caráter 
legislativo para obstar quaisquer atos e condutas que viabilize discriminação contra a mulher.

Após muitos debates na tramitação o Projeto de Lei 349/2015, ganhou adesão de 
várias Organizações não governamentais (ONG’s), da Secretaria Nacional de Políticas para as 
Mulheres do Governo Federal, do Ministério da Justiça e de algumas bancadas, dentre elas a 
bancada feminina e a bancada evangélica. Em 09 de dezembro de 2020 a PL 349/2015 chegou 
ao Plenário da Câmara dos Deputados para votação, mesmo tendo-se passado 2 (dois) pleitos 
eleitorais após sua apresentação no ano de 2015. Em seguida a apresentação, foram propostas 
emendas tentando modificar o real motivo da PL 349/2015. No entanto, em 10 de dezembro de 
2020 a PL, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, seguindo os trâmites normais de aprovação 
e o texto foi apreciado e votado no Senado Federal, e em 15 de julho de 2021 foi aprovado e 
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enviado para a sanção presidencial com anuência do Presidente.  A PL 349/2015 foi transformada 
em Lei ordinária de número 14.192/2021 em 04 de agosto de 2021.

Mas, afinal o que é Violência Política contra a Mulher? Nada mais é do que ações 
que promovem o distanciamento das mulheres na participação da política municipal, estadual 
e/ou federal.  Tal comportamento provém da cultura patriarcal, preconceituosa e misógina da 
política a ser enfrentada e combatida através de mudanças legislativas.  Violência que abrange 
todas as ações voltadas para as mulheres que participam das disputas políticas, durante campanha 
eleitoral e no período do mandato.  Práticas que acontecem pelo fato de serem mulheres. Tais 
ações possuem as mesmas nuances da violência doméstica, com agressões físicas, sexuais e 
psicológicas; a distinção se concentra no fato que aquela tem como propósito diminuir ou anular 
direito político-eleitorais das mulheres.

A violência política é baseada no gênero, pois quando as mulheres decidem participar 
de disputas políticas os meios de comunicação enfatizam a vida privada, seu papel como mães, 
esposas, aparência física; suas roupas; e sua sexualização e despolitização. Sendo objetivo de 
avaliar a competência das mulheres em sua trajetória como ser humano, e não como base em 
seu desempenho político. E esse tipo de situação não ocorre com homens políticos, tendo em 
vista que ao longo da história a política foi construído quase que exclusivamente por eles. Eles 
não sofrem questionamentos sobre sua vida particular, aparência física, dentre outros. Logo, 
percebe-se que há uma visão sexista sobre as candidatas impactando negativamente durante a 
campanha eleitoral destas mulheres.

De acordo com o Panorama das violações de direitos humanos de 2016 a 2020, a 
violência política pode ter como motivação causas partidárias e ideológicas, mas também questões 
ligadas a gênero, orientação sexual, embates econômicos ou territoriais, além de conflitos étnico-
raciais e culturais-religiosos.

A Lei Modelo Interamericana para Prevenir Sancionar e Erradicar a Violência Contra 
as Mulheres na Vida Política traz a seguinte definição:

Deve-se entender por ‘violência contra as mulheres na vida política’ qualquer ação, 
conduta ou omissão, realizada de forma direta ou através de terceiros que, baseadas 
no seu gênero, causem dano ou sofrimento a uma ou a várias mulheres, e que tenha 
como propósito ou resultado depreciar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício 
dos seus direitos políticos. A violência contra as mulheres na vida política pode incluir, 
entre outras, violência física, sexual, psicológica, moral, econômica ou simbólica.3 

3 Artículo 3. Definición de Violencia contra las mujeres en la vida política. Debe entenderse por “violencia contra 
las mujeres en la vida política” cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de 
terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.
La violencia contra las mujeres en la vida política puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, 
moral, económica o simbólica.
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A violência política contra a mulher é um problema que ocorre em todos os países, 
ou seja, se estende a uma realidade internacional. De acordo com o relatório de 2018 da Inter-
Parlamentary Union revelou que cerca de 82% de mulheres parlamentares já sofreram algum tipo 
de violência psicológica. Além disso, 44% relataram já ter sofrido ameaças de morte, estupro, 
espancamento e até de sequestro, e os 26% restante já chegaram a ser vítimas de violência física 
na própria entidade que faziam parte (INTER-PARLIAMENTARY UNION, 2018).

No Brasil, dados do Instituto Alziras apontam que 53% das mulheres eleitas para o 
exercício de cargos no executivo municipal no Brasil já sofreram algum tipo de violência, como 
o assédio. A pesquisa revela também que, dentre as entrevistadas, 30% já enfrentaram assédio ou 
violências simbólicas, 22% não receberam apoio do partido ou da base aliada, e 23% já tiveram 
falas ou o trabalho desmerecido (ALZIRAS, 2022).

Além desses dados conforme dispõe a pesquisa, existem na trajetória política casos 
marcantes de violência política contra a mulher. Um desses casos é o de Ingrid Betancourt, na 
Colômbia, que foi sequestrada pelo grupo guerrilheiro FARC, Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia, em 2002, enquanto fazia campanha para as eleições presidenciais, foi mantida em 
cativeiro até 2008. No âmbito nacional, tem o caso de Marielle Franco, vereadora eleita no Rio 
de Janeiro/RJ como a quinta vereadora mais votada, possuía forte atuação em favor dos direitos 
humanos e bandeiras de proteção as minorias. Foi assassinada a tiros , junto com seu motorista.

A morte de Marielle no Brasil, representa claramente a violência política contra as 
mulheres, pois Marielle como mulher negra, LGBT e defensora dos direitos humanos caracterizava 
tudo que é contrário ao sistema patriarcal e conservador da política brasileira. Além de ser mulher, 
Marielle era considerada a voz dos invisíveis, tendo em vista que era ativista e defensora das 
classes marginalizadas da sociedade.

A execução da política Marielle foi o ápice da violência contra as mulheres na política 
brasileira. Marlise Matos, do departamento de Ciência Política da UFMG (Universidade Federal 
de Minas Gerais) denomina o fenômeno como violência política sexista pois, está ligado com 
relações de gênero e em especial a população LGBT+. Além disso, a pesquisadora considera que 
o crescimento da violência política contra as mulheres está associado ao processo de impeachment 
da presidenta Dilma Rousseff (PT) finalizado em 2016.

Diante de todas essas circunstâncias evidencia-se que a frequência e aumento de 
violência política contra as mulheres expõe uma grave falha no Estado Democrático brasileiro, 
pois os direitos políticos das mulheres estão garantidos na Carta Magna de 1988 e em Tratados 
e Convenções Internacionais dos quais o Brasil é signatário.  Dessa forma, fica clara que a 
ineficácia da aplicação da lei para coibir esses atos está estritamente ligado ao fato da política 
institucional ser preenchido majoritariamente por homens, manifestando dessa forma a raiz 
cultural do patriarcalismo.
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CONCLUSÃO

No atual cenário político é notória a violência institucionalizada contra as mulheres, 
limitando sua atuação no parlamento, além de evidenciar a desigualdade e omissão do poder 
público no enfrentamento dessa violência. 

Dentre vários aspectos que foram problematizados, buscou-se enfatizar a importância 
e necessidade da proteção legal que adveio com a lei 14.192/2021, pois com aprovação dessa lei 
há um real o reconhecimento da violência sofrida pelas mulheres na política e consequentemente 
sua proteção dentro dos parâmetros legais.

No entanto, faz-se necessário a efetiva aplicação, fiscalização e cumprimento da lei, 
além disso aplicação dessa lei na estrutura educacional do país como ferramenta de propiciar a 
concretização do princípio constitucional de igualdade entre os gêneros, ensinando o respeito e 
a neutralização dos efeitos da discriminação de gênero, em todos os âmbitos da vida do cidadão. 
Além disso, combatendo não apenas a violência política contra as mulheres, mas também a 
discriminação cultural e estrutural enraizada na sociedade patriarcal.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 14.192, de 4 de agosto de 2021. Estabelece normas para prevenir, reprimir e 
combater a violência política contra a mulher [...]. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, 
DF, ano 147, p. 1, 5 ago. 2021.
CEDAW. Recomendación General nº 23: vida política y publica. Disponível em: <https://
catedraunescodh.unam.mx/catedra/mujeres3/html/cedaw/Cedaw/3_Recom_grales/23.pdf> 
Acesso em: 16 Abr. 2021.
COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES. MECANISMO DE SEGUIMIENTO 
DELA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ (MESECVI). Ley Modelo Interamericana 
para PrevenirSancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política / 
[Preparado por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención 
de Belém do Pará (MESECVI). Comisión Interamericana de Mujeres]. (OAS. Documentos 
oficiales; OEA/Ser.L/II.6.17) Disponível em: <https://www.oas.org/en/cim/docs/ViolenciaPolitica-
LeyModelo-ES.pdf> .Acesso em: 20 Abr. 2021.
ENGELS, Friederich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 1 ed. São 
Paulo: Boitempo, 2019.
HEGEL, F. Princípios da Filosofia do Direito. Tradução Orlando Victorino. São Paulo: Martins 
Fontes, 1997.
INSTITUTO ALZIRAS. Perfil das Prefeitas no Brasil (2017-2020), Principais dificuldades 
enfrentadas por ser mulher na política. Disponível em: <http://prefeitas.institutoalziras.org.
br/>Acesso em: 10 Mar. 2021.
INTER-PARLIAMENTARY UNION. Sexism, harassment and violence against women in 
parliaments in Europe. Disponível em: <https://www.ipu.org/resources/publications/issue-
briefs/2018-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-in-parliaments-in-europe>.
Acesso em: 27 Mar. 2021.
LAURIS, Élida; et al. (coord.). Violência Política e Eleitoral no Brasil: panorama das violações 
de direitos humanos de 2016 a 2020. Curitiba: Terra de Direitos e Justiça Global, 2020.



Coletânea de artigos da Comissão da Mulher Advogada – OAB/CE

O ITINERÁRIO 
DA MULHER NO 
CENÁRIO POLÍTICO 
BRASILEIRO  



Coletânea de Artigos da Comissão da Mulher Advogada – OAB/CE
69

O ITINERÁRIO DA MULHER NO CENÁRIO 
POLÍTICO BRASILEIRO

Maria Tereza Alves Amorim1 

Maria Hermynia Alves Amorim2 

1Bacharel em Direito da Faculdade São Francisco da Paraíba-FASP.
2Mestranda em Ciências Criminológico Forense - Direito Penal pela Universidade de La Empresa.

RESUMO 

O propósito maior desta pesquisa é constatar, compreender e explanar o itinerário da 
afirmação politica das mulheres que ocupam cargos de representatividade na politica brasileira. 
Inaugura-se essa pesquisa pelo cenário histórico da autonomia da mulher no mundo eo seu 
lugar e consequentemente suas conquistas em relação as Políticas Públicas direcionando-se pela 
interpelação da  história da participação feminina na política brasileira e findando pelas realizações 
e obstáculos das mesmas no cenário político brasileiro. A pesquisa traduz a argumentação de 
análises que tratam a temática da mulher na política do Brasil seu empoderamento por meio da 
história, os seus anseios, suas realizações e os obstáculos que as mulheres suportam na politica 
brasileira.

Palavras-chave: Mulher. Políticas públicas.Itinerário.

ABSTRACT

The main purpose of this research is to verify, understand and explain the itinerary of 
the political affirmation of women who occupy position of political representation in Brazil. This 
research is inaugurated by the historical scenario of women’s autonomy in the world, their place 
and consequently their achievements in relation to public policies guided by the interpellation 
of the history of female participation in Brazilian politics and ending with the achievements and 
obstacles of women in the Brazilian political scenario. The research translates the arguments of 
analyzes that deal with the theme of women in Brazilian politics, their empowerment though 
history, their anxieties, their achievements and their obstacles that women support in Brazilian 
politics. 

Keywords: Woman. Public policy. Itinerary. 

1 INTRODUÇÃO

Quando se fala em participação política feminina, é sabido que a mulher sempre 
listou em localização bem inferior a fração masculina. Dessa forma, o presente artigo tem o 
escopo de tratar o caminho feminino na política brasileira. A investigação refere-se ao meio 
político composto por mulheres que desempenham representatividade política no país. Tendo em 



Coletânea de Artigos da Comissão da Mulher Advogada – OAB/CE
70

conta que o exercício político se dá através da participação política, que itinerário a afirmação 
política dispuseram as mulheres que prestam cargo de representatividade política no Brasil e 
consequentemente quais modificações se fazem necessárias em relação a reforma política com 
o objetivo de assegurar a igualdade de gênero nesse meio.

Dessarte, essa investigação averigua o itinerário feminino ao empoderamento 
político por meio de duas hipóteses. Sendo assim, a primeira é de que a representação feminina 
em atribuições eletivas provém de legitimação democrática alcançada através da participação 
em organização em lutas sociais, em espaços de deliberações políticas, que proporcionam seu 
ingresso nos processos e políticas de desenvolvimento local. A segunda é que, as mulheres que 
ascenderam às colocações de representatividade política, influenciam no desenvolvimento local, 
na perspectiva de maior chance de vida, criando-se espaços de poder para mulheres que ainda 
não conseguiram empoderamento político. 

Dessa forma, será feita uma sondagem de referênciais teóricospor meio da investigação 
bibliografia/ documental/ qualitativa com o objetivo de aliceçar a temática explorada no que 
se refere ao itinerário da mulher no cenário político brasileiro. Sendo assim, essa investigação 
bibliográficafoi feita tanto em livros, legislação, e também em artigos e material virtual, esclarecendo 
a respeito da abordagem da temática com o escopo de torná-la eficaz e consubstanciada. 

O objetivo geral é constatar, compreender e explicar o itinerário de empoderamento 
político de mulheres que têm lugar de representatividade política no Brasil. Esta investigação 
tem início na visão histórica da emancipação feminina no cenário mundial, continuando pela 
interpelação da história da participação feminina na política brasileira e encerrando pelas 
conquistas e barreiras das mulheres na política brasileira.

2AVANÇODAPARTICIPAÇÃODASMULHERESEMLUGARESDEDECISÃO

É notório o conhecimento que na sociedade pós-moderna, a mulher estava subordinada 
ao poder partriacal e logo após ao poder material. Dessa forma, estava imersa nas pretenções 
do homem e tinha que permanecer com sua voz calada e suprimir seus pensamentos. É válido 
mencionar que o poder partriarcal não se destina ao poder do pai estabelecido aos filhos, entretanto 
se refere ao poder masculino sobre os membros da sua família vindos de sua genealogia.  Portanto, 
tal compreensão submete-se ao poder dominante masculino que o corpo social impõe a todos 
os indivíduos.O patriarcado é uma forma de organização social onde suas relações são regidas 
por dois princípios brasileiros: as mulheres são hierarquicamente subordinadas aos homens, e os 
jovens estão subordinados hierarquicamente aos homens mais velhos, patriarca da comunidade 
(SCOTT, 1995).

As ligações de gênero eram consideradas como um procedimento que dirigiam 
ao trabalho duro e rígido daquele período, portanto, as mulheres dependiam do trabalho que 
requeriam o uso da força masculina para a sua manutenção. Nesse entendimento, o trabalho 
forçado exercido pelo homem tinha relevância para a sociedadee, consequentemente, os seus 
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serviços domésticos ficavam a cargo das mulheres.

Fica evidente que a mulher no decorrer dos tempos sempre sofreu a condição de ser 
submissa, sendo assim, elas exerciam as funções oriundas do lar, de educar os filhos e cuidar do 
marido. Entretanto, nas últimas décadas, esse cenário tem passado por mudanças e a aparição 
da mulher busca novos olhares na sociedade.

Doravante em que a mulher busca sua identidade, feitos sucederam, muitas lutas 
foram ganhas, outras perdidas, entretanto o feito marca uma nova era no meio feminino e segundo 
Barsted observa-se que: O protagonismo das mulheres na luta por sua cidadania - em busca de 
um tempo perdido - marcou a última metade do século XX. Não se tratava somente da inclusão 
de um novo sujeito de direitos ou da extensão para as mulheres dos direitos existentes. Tratava-
se da construção de um “novo direito capaz de abarcar novas demandas de um sujeito coletivo 
específico” (BARSTED, 2011, p.9). 

A essa finalidade, sobreviveu uma mulher que vai em busca de direitos igualitários 
em relação a seara profissional e política, uma mulher contemporânea, que deseja colocar em lista 
seus ideais e seu encargo para um corpo social moderno em que a mesma pode ser considerada 
igual perante a lei e a sociedade.

Apesar de essa luta vir de muito tempo atrás, é sábido que muito ainda tem que ser 
conquistado, por mais que seja importante a busca de identidade da mulher, as desigualdades 
são atenuantes na desproporção salarial para com o homem, é evidente também os assédios 
sexuais, a questão racial, econômica emesmo política. A mulher, por mais que se imponha frente 
a sociedade, enfrenta várias barreiras. Portanto, ela é fraca, ela é pobre, ela é negra. 

Foi a partir dos anos 1940 que teve início a ideia das Nações Unidas, que teve, entre 
outros objetivos, manter a paz, acionar e estimular o respeito aos direitos humanos. Sendo assim, 
esses ideais vêm abrir novos caminhos, estabelecendo que tanto o homem como a mulher são 
responsáveis pela sociedade, e notadamente os dois possuem o direito à vida com dignidade. 

Dessa forma,Oliveiri (2007, p.1) afirmaque “sistemas martriacais podem ter existido na 
idade do bronze (cerca de 300 a.C a 700 a.C.), em Micenas ou Creta”, entretanto o autor mantém 
que “nas antigas sociedades mediterrâneas mais conhecidas, como Grécia clássica (séculos 5ª.C 
e 4 a.C) ou as do período helenístico (séculos 3 a 1 a.C), a mulher vivia uma condição legal 
limitada e sem direitos políticos” (OLIVEIRI, 2007, p.1). Nesse ínterim, esses direitos foram 
há pouco tempo sendo conquistados. É evidente que já existia resquícios de um empenho pela 
independência feminina. 

Em Lesístrata, uma comédia de Aristófones simbolizava as mulheres de Atenas em 
um papel absurdamente ativo, portanto, mesmo sendo uma obra fictícia nota-se que a temática 
apresentada de uma greve de sexo com o objetivo que os homens deixassem de combater 
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contra Esparta. Dessa forma, a comédia traçava elogios, remetendo a ideia de que as mulheres 
conseguiam administrar os assuntos políticos da humanidade melhor que os homens. Oliveiri 
(2007, p. 1) afirma que: 

Alguns séculos se passariam até que isso acontecesse, que as mulheres virassem 
protagonistas da política embora não muito melhores do que os homens, em termos 
de ética. Em Roma, Lívia (58 a.C - 29 d.C),  a mulher do imperador Augusto e mãe de 
seu sucessor, Tibério, conhecia muito bem os negócios do estado e foi praticamente 
sócia de seu filho no exercício do poder.

O autor discorre sobre um momento importante quando Agripina, esposa do imperador 
Cláudio, que chefiou Roma e consequentemente exerceu um papel político na sociedade, é 
notório que isso só foipossível graças a posição do seu marido.A direção política das mulheres 
eram desempenhada de uma forma indireta pelo homem, sendo que, esse fato acontecia apenas 
nas classes altas e médias, por outro lado, as mulheres de classes baixas eram submissas, onde 
a igualdade cabia ao trabalho laboral, advindo a dupla jornada de trabalho. 

Olivieri (2007), através de suas pesquisas, chegou a seguinte conclusão: na Baixa 
Idade Média surgiram as ideias feministas, a primeira escritora profissional francesa foi Christiane 
de Pison (1364 - 1431), que dedicou-se a escrever poemas e tratados de política e filosofia. A 
escritora retratou a vida de Joana D’Arc (1412 - 1431) por meio de biografia, a heroína da guerra 
dos anos 100 anos. 

Por outro lado com o surgimento do Renascimento aconteceu o retrocesso da condição 
social da mulher. Dessa forma, os direitos das mulheres passaram a ser reinvindicados a partir 
do século XVIII. É notório que as diferenças de gênero e raça se deram desde os mais remotos 
tempos. Portanto, a realidade agrava a condição da mulher de disputar em todos os setores da 
existência humana. 

Nesse ínterim, a mulher possuía jornada dupla de trabalho, em relação a família, ela 
está tendo o papel do segundo sexo.Em um passado não muito distante, no advento da separação, 
em regra geralmente os filhos ficavam com a guarda da mãe. Realidade hoje que foi modificada 
através da guarda compartilhada, que de uma certa forma vem apoiar a igualdade de gênero. 
Portanto, a mulher começa a conquistar seu espaço. 

As Políticas Públicas estão gerando caminhos para a emancipação da mulher, 
preliminarmente Bandeira (2005, p. 5-6) compreende que: 

Além da eficácia de Políticas Públicas voltadas para a condição de haver uma mudança 
no perfil da institucionalização vigente, há que se reconhecer a influência de outros 
fatores estruturais na reprodução e ampliação dessas assimetrias: às mudanças do papel 
do Estado no mundo globalizado, os desafios colocados pela diversidade racial/ étnica; 
as alterações que vêm ocorrendo na estrutura da família, e ainda, às mudanças no 
tradicional padrão da visão sexual do trabalho e nos padrões da sexualidade, entre outros.
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Por conseguinte, a medida em que as Políticas Públicas estão sendo estabelecidas 
em favor da harmonia de gênero e raça, a condição que a mulher ocupa vem se transformando 
na sociedade. Portanto, ela poderá usufruir os mesmos direitos tantos civis como políticos.Sendo 
assim, ocorrerá a abertura de espaço para que a mulher possa desenvolver seus direitos de cidadã 
em um corpo social repressivo. É evidente que a mulher e seus direitoshumanos e  políticos, 
só foram conquistados por grandes movimentos. Dessa forma, ergue-se nas últimas décadas 
ponderações que ampliam a sua dignidade frente a sociedade. 

Landerdahl e Roso (2013, p.1) afirmam que 

A importante contribuição das mulheres nas décadas, no Brasil, por meio de movimentos 
sociais, dentre elas os feministas, tem possibilitado avanços nos debates que tentam 
superar desigualdades históricas que tentam superar desigualdades históricas que ainda 
delimitam espaços e formas de manifestação desse grupo social. 

Portanto, essa manifestação feminista contribuiu com o desenvolvimento da mulher 
na sociedade, pelo fato de ter sido através dessa procura incessante que nasceram as políticas 
em defesa da mulher. Uma importante conquista para a defesa dos direitos das mulheres foi a 
criação da delegacia de polícia de Defesa da mulher, no ano de 1985.Dessa forma, estimulou o 
seu direito de ir e vir, mais especificamente no tocante ao domínio masculino.

A Assembleia Geral das Nações Unidas, do ano de 1993, na sua RE 48/104, de 20 de 
Dezembro de 1993, estabeleceu oficialmente a violência contra as mulheres em seu art.1. Para 
os fins da presente Declaração, a expressão “violência contra as mulheres” significa qualquer 
ato de violência baseado no gênero do qual resulte, ou possa resultar para as mulheres, incluindo 
as ameaças de tais atos, a coação ou a privação arbitrária de liberdade, que ocorra,quer na vida 
pública, quer na vida privada (ONU,1991,p.1).

 Todavia,apesar do desenvolvimento do lugar da mulher na sociedade, e dos significantes 
avanços, tanto na legislação brasileira como também na mundial em relação à garantia dos seus 
direitos, infelizmente é crescente o número de homicídios contra as mulheres. 

Outra alusão de suma importância a emancipação da mulher foi a criação da 
Secretária de Estado dos Direitos da Mulher. Dessa forma, é de suma importância a procura por 
participação das mulheres nas conferências que acontecem no Brasil e no mundo.É notório que 
a mulher busca alcançar seu lugar e seus direitos como cidadã, como protagonista de seu papel 
na sociedade.O propósito  do movimento atual é de tentar relundar e diminuir a violência contra 
a mulher através do enfrentamento dessa problemática. Dessa maneira, tem-se como exemplo a 
criação das Delegacias de Defesa da Mulher, e também o advento da Lei Maria Da Penha. É por 
meio da Lei Maria Da Penha, que a mulher obteve a evolução em diversos sentidos no decorrer 
do seu cotidiano.Dessa maneira, ela pode desempenhar ainda melhor o seu papel de mãe, esposa 
e profissional. Mesmo uma parte dessas mulheres conquistando seu lugar na sociedade, ainda 
existem àquelas que não conseguiram. É óbvio que algumas ainda apresentam certa dependência 
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em relação ao seu marido ou companheiro, seja pela situação financeira, pela educação dos filhos, 
enfim, por diversos motivos. 

Dessa forma, não apenas as mulheres de classes mais abastadas, mas também as 
indígenas também sofrem as represalias da alienação, e, segundo Candau (2002), a globalização 
detém o papel de grande protagonista nesse processo. Para aqueles que exercem com bons olhos, 
a globalização no plano econômico “é um processo de desfazer fronteiras, de pensar o mundo 
como um todo comunicável por regras e práticas comuns, que devem ser adotadas por todos, 
indistintamente”(CANDAU,2002,p.13). Assim sendo, é designado à globalização, à multicultura, 
uma diversidade sem tamanho, tornando assim, a nossa população mais diversificada. 

A ideia de que a escola é formada de cidadãos se reproduziu ao longo dos tempos, 
como um meio da cultura de viver, de assegurar de diversas formas, o sucesso de uns e exclusão 
de outros. Arrojo (1992, p. 46) aduz que “existe entre nós uma cultura do fracasso que legitima 
práticas, rótula fracassados, trabalha com preconceitos de raça, gênero e classe,e que exclui 
porque reprovar faz parte da prática de ensinar - aprender – avaliar.” Portanto, é notório que a 
formação do educando está intimamente ligada com a sua constituição adulta. 

É de sumaimportância trabalhar o educando, trazendo assim o objetivo de sensibilizar 
e mobilizar para a criação de políticas voltadas às mulheres negras, pois por muito tempo elas 
foram excluídas da sociedade.

Essas melhorias vêm afirmar o que está sendo proposto em relação a uma visão do 
passado que afasta as pessoas que formam à população brasileira, mais especificamente quando 
se trata ao gênero.

3HISTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA E CENÁRIO BRASILEIRO

À procura por um lugar de compatibilidade de direitos, cada vez mais vem se tornando 
uma realidade para as mulheres. Dessa forma, foi com a publicação da Constituição Federal do 
Brasil de 1998 que proporcionou novas procuras pela identidade feminina. A ideia de que todos 
são iguais perante a lei, torna compreensível que as mulheres possuem os mesmo direitos do 
homem, portanto a participação da mulher no corpo social procura exceder o que um dia lhes 
foi negado, sobretudo quando se menciona o legislativo.

Portanto, é notório que existe um histórico a respeito do itinerário da mulher que luta 
por seus direitos políticos, que tem o escopo de fazer parte e contribuir com o poder legislativo 
e executivo no brasil.

Nesse contexto, as primeiras mulheres a participar de forma ativa no legislativo e no 
executivo foram Alzira Soriano, Carlota Pereira de Queirós, Antonieta de Barros, Eunice Michele, 
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Esther de Figueiredo Ferraz, Roseane Sarney, Maria Pio de Abreu e Dilma Rousseff. Contudo, 
para o entendimento do histórico do itinerário da mulher na política brasileira é necessário 
observar, que, de acordo com o que foi argumento no capítulo anterior, no que é referente as 
dificuldades que a mulher enfrenta essencialmente na busca por espaço de igualdade de direitos. 
Além disso, pôde-se considerar que nos últimos tempos a mulher vem à procura de seu lugar 
na política.Portanto, o seu objetivo é de participar do legislativo, e também do poder executivo 
por meio do voto eleitoral.

De acordo com Coimbra (2011, p.20), a partir do século XX estabeleceu-se uma 
luta pelos direitos das mulheres e o autor defere dois movimentos: “A luta das mulheres contra 
as formas de opressão a que eram submetidas foi denominada de feminismo e a organização 
das mulheres em prol de melhorias na infraestrutura social ficou conhecida como movimento 
de mulheres.”

Portanto, é clara a importância desse movimento para os efeitos das mulheres em 
benefício da sua liberdade. É notório que a mulher vem traçando sua participação na política nacional 
há anos, e também para que ocorresse houveram muitas lutas, pois a elasforam negadosvários 
direitos, como por exemplo, o político, o de votar e o de ser candidata a cargo eletivo.

Por outro lado, a negação do espaço político à mulher, afirma Coimbra (2011,p.23) 
na década de 1980: “A luta das mulheres na Constituição Federal e atuando eficazmente na 
elaboração de Políticas Públicas voltadas para as mulheres.” Dessa forma, a mulher inicia um 
novo itinerário apoiada nos seus direitos, em Políticas Públicas que vão em direção as suas 
necessidades físicas, morais e intelectuais. Grosseram e Nunes (2014,p.247) retratam a participação 
das mulheres mostrando que:

A participação das mulheres na efetivação de uma nova cidadania, mais 
inclusiva e humanitária, é fundamental neste novo paradigma democrático, porque é uma 
procura pela participação da mulher na em todos os âmbitos da sociedade, sobretudo 
nas tomadas de decisão no tocante ao legislativo. 

Com uma referência contemporânea da situação da mulher no corpo social, há de ser 
acrescentar as palavras de Grossamam e Nunes (2014,p.252), que declaram: “[…] a participação 
feminina na vida pública, que vem se desenvolvendo também passa por uma reformulação 
dinâmica capaz de garantir a participação da mulher na formação cidadã do século XX.”

É evidente a procura de espaço para a participação da mulher nas decisões, enquanto 
cidadã, na colaboração que a mulher pode acrescentar em vários setores da sociedade. Sendo 
assim, o próximo capítulo vem corroborar para um melhor entendimento da vida política da 
mulher, seu lugar no legislativo e no executivo.
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4REALIZAÇÕESE OBSTÁCULOSNAPOLÍTICA BRASILEIRA

Quando se refere as realizações e obstáculos na vida da mulher, é certo dizer que 
existemmais obstáculos do que realizações. As realizações materializadas  surgem a partir de 
gigantescas lutas por um lugar democrático de direito da mulher. 

No olhar de Araújo (2015,p.1), em relação ao acesso feminino como representação 
política, nota-se que: “o acesso das mulheres à representação política e, particularmente, aos 
espaços legislativos vem sendo objeto de inúmeros estudos acadêmicos a partir do início da 
década de 1990.” Três aspectos articulados parecem ter contribuído particularmente para isso: 
a) a legitimidade que o feminismo como movimentos e suas demandas adquiriram nas últimas 
décadas; b) como consequência, o contraste entre o grau de conquistas ou de participação das 
mulheres em esferas da vida social, como na educação e no trabalho, e a sua pequena inserção 
nas instâncias decisórias do poder e c) a disseminação de novas estratégias, voltadas para 
romper esse quadro, particularmente as experiências de cotas para a competição legislativa. Nas 
investigações sobre as razões dessa temida representação, bem como sobre a viabilidade dessas 
novas estratégias, o papel e o lugar ocupado pelos partidos políticos, veiculos tradicionais de 
acesso aos cargos eletivos, tornam-se obejeto de atenção particular. 

Diversos autores discutem a participação feminina no corpo social, Alain Touraine 
(2011 apud GROSSMANN; NUNES, 2014, p.256) reproduz: 

O pensamento democrático encontra seu fundamento mais sólido no 
momento do retorno da ideia dos direitos do homem. E é precisamente o momento das 
mulheres que dá toda sua amplitude a essa ideia, que, consequentemente seria melhor 
denominá - lá direitos humanos. 

Essa procura incansável pelos direitos igualitários a todas as pessoas, é de suma 
importância para os movimentos que assistem a participação feminina na sociedade, de acordo 
com Petanguy (2011,p. 23 apud GOSSMANN; NUNES, 2014,p.256) que ressalta: A importância 
desse movimento que modificou o lugar dos direitos humanos das mulheres no país, mas ressalta 
que nem sempre os direitos enunciados em construções, leis e tratados coincide com o seu 
exercício efetivo. A distância que os separa é a que constituí a dinâmica do poder.

A busca é costumaz para a criação de uma sociedade equânime em seus direitos e 
deveres, no entanto com obstáculos que acabam transformando essa marcha democrática lenta  
em permanente luta pelos direitos da mulher. 

No capítulo antecedente, é notório constatar as conquistas femininas por meio do 
itinerário político da mulher no Brasil, porém adimite-se que o direito de votar e ser votada 
fora um dos últimos direitos obtidos pelas mulheres. Meles (1989,p.280apud GROSSMANN; 
NUNES, 2014, p.257) declara:
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[…] levantando vozes por toda a parte em favor da educação, da reforma 
das leis, do emprego,dos direitos civis, e acima de tudo, do “voto para as mulheres”. 
O poder simbólico deste último torna-se evidente pelo simples fato de não haver sido 
concedido senão depois de todos os outros itens já haverem sido conquistados; as 
mulheres foram admitidas aos colégios secundários, às universidades e as profissões; 
receberam seus direitos à propriedade e as leis do divórcio antes que lhes fosse concedido 
o sagrado símbolo da cidadania plena.

Dessa forma, Grossmann e Nunes (2014) argumentam que a partir do direito de votar 
e com o seu espaço na política, a mulher pode entender o motivo da resistência à aceitação da 
cidadania feminina. Nesse instante o mundo masculino perde lugar para as ideias feministas, que 
têm o objetivo de questionar um espaço antes masculinizado, apenas os homens participavam 
da política.

O precursor, em apoio ao voto feminino, foi o Estado do Rio Grande do Norte. Estado 
esse em que em 1928 já oportunizava o direito da mulher votar antes da Constituição de 1934 
(GROSSMANN; NUNES, 2014).As autoras fundamentam que “através da Lei 9.100/95, que 
estabelecia a cota para as mulheres nas eleições”(GROSSMANN; NUNES, 2014, p. 1). Dessa 
forma, essas cotas equivaliam a 20% de cotas, atualmente as cotas estão em 30%, porém, levando 
em conta que a população feminina é mais de 50% da população itinerante, portanto a Lei de 
Cotas não obteve êxito como Política Pública ao promover o índice de eleitos (GROSSMANN; 
NUNES,2014). Porém, é notório que a mulher tem conquistado um lugar bem maior no corpo 
social, contudo não é significativo sua participação na política, é um campo que está sendo 
explorado, que evidencia grande domínio em se tratando das mulheres, sendo assim, a própria 
mulher se subjuga, visto que elas permanecem apoiadas no clã, “nas bases partidárias que ainda 
permanecem a sociedade” (GROSSNANN; NUNES,2014, p. 2). 

A zona de apoio a mulher são traçados na visão de Pinto (2003 apud VAZ, 2008, 
p.33), onde: 

[…] a relação do feminismo com a política deve ser observada por três 
aspectos que se complementam: a conquista de espaços no plano institucional, por meio 
de Conselhos da Condição da Mulher e Delegacias da Mulher; a presença de mulheres 
nos cargos eletivos; e as formas alternativas de participação política.

A presença de feministas nesses espaços têm sido fruto de múltiplas tensões resultantes 
da resistência dos homensa entrada de mulheres e a estratégia do próprio movimento, que viu a 
campanha política como uma ameaça à sua unidade.

Assim sendo, é notório que o apoio é forte circunstância de enfrentamento ao 
afastamento feminino da esfera política e a autora acrescenta essa vertente por meio da seguinte 
passagem, que por conseguinte também é um marco político no mundo feminino. Em 1985, foi 
criado o Conselho Nacional da Condição da mulher, resultado da mobilização que começou com 
a Campanha das Diretas Já, quando as posições se uniram em torno do Movimento de Mulheres 
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pelas Diretas Já. O conselho nasceu da iniciativa de 40 mulheres do PMDB que procuraram o 
então candidato,Tancredo Neves, que posteriormente foi eleito pelo Colégio Eleitoral, (eleição 
indireta) obtendo a promessa de instauração de um órgão estatal para cuidar dos direitos das 
mulheres. Com a morte de Tancredo Neves, “o vice-presidente José Sarney, que assumiu a 
presidênciamanteve a promessa e criou o conselho em 1985” (VAZ,2008,p.34).

   Doravante essa colocação nota-se que esse acontecimento consubstanciou um 
olhar diferenciado da mulher na política, pôde-se refletir também que no discurso da Campanha 
Diretas Já, mostrou-se uma visão da mulher aberta a sociedade. Dessa forma, a mulher deixa de 
esconder-se na opinião masculina para defender sua proposta política. 

Em comparação as outras noções do mundo a mulher ainda está em uma posição 
bem inferior ao que deveria ser, isso na Câmera Federal e também no Senado. Quando se refere a 
esfera do poder executivo também é notório pouca representação política. Portanto, as mulheres 
sempre ficam com menos representatividade e Araújo explícita: Podemos pensar a inserção das 
mulheres nos partidos e seu acesso à representação política a partir desses níveis, considerando 
sua inserção organizacional, o processo de recrutamento legislativo, que inclui fases distintas, e o 
comportamento partidário diante das regras do sistema eleitoral. Em suma, “o sistema partidário 
e o contexto específico dos partidos políticos em particular constituíem variáveis que ajudam a 
entender não apenas a dinâmica da participação partidária mas,sobretudo, os padrões de inserção 
das mulheres nas instâncias legislativas” (ARAÚJO,2005,p.1).

Portanto, essa participação da mulher deveria ser bem maior, porém admite-se que 
ainda há uma grande parte das mulheres que estão submissas as ideias machistas da sociedade, 
considerada democrática, e pela realidade político da mulher no Brasil, quanto a sua posição 
como deputadas e senadoras.As mulheres que verdadeiramente participam da política brasileira 
é bem menor comparada a outros países do mundo.

É evidente que as mulheres estão adentrando no mundo da política, porém, é necessário 
mais estudos e formação na área das Políticas Públicas, com o escopo de que as mulheres sejam 
capazes de compreender melhor os processos partidários. Dessa forma,Vaz considerada com 
clareza uma abordagem sobre o tema: Era impensável que as mulheres ocupassem os mesmos 
espaços que os homens em uma sociedade patriarcalista e arcaica, da mesma forma como era 
impensável os negros assumirem posições de poder. Às mulheres e os negros eram considerados 
seres de segunda classe. Por isso, “as políticas de cotas foram utilizadas inicialmente no combate 
ao racismoe, depois, na batalha contra o sexismo” (VAZ,2008,p.42). 

É de suma importância, que as mulheres procurem informação e capacitação.  
É verdade que muitas já estão alcançando domínio na esfera política, porém, várias têm vontade 
de participar, entretanto, têm medo de adentrar na política, pelo fato de ser um mundo complicado 
para se compreender, visando apenas o partidarismo do que na verdade os próprios interesses 
públicos. 
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5 CONCLUSÃO

Através desta revisão bibliográfica estabelecida em três capítulos, foi exposto o 
itinerário da mulher brasileira na política. É uma argumentação desenvolvida preliminarmente no 
primeiro capítulo por meio de uma revisão da literatura que direciona a questão da emancipação 
da mulher desde os mais remotos tempos. Dessa forma, mostrando diversas conquistas por meio 
da história e embasada basicamente na libertação da mulher quanto aos seus direitos políticos 
e sociais. 

No segundo capítulo, desenrola-se um estudo do contexto relacionado a história 
da mulher na política brasileira, mostrando os principais momentos em que a mulher alcançou 
direitos políticos e a função de defensora.Dessa forma, mostrou-se também a participação delas 
no cenário político brasileiro.

O terceiro capítulo procura deslindar o tema pertencente as relações e obstáculos 
na política brasileira. As mulheres estão mais propícias aos obstáculos do que as realizações. 
Tem que se levar em conta que a participação feminina através das cotas no cenário político é 
um mecanismo que proporcionou a mulher a ter mais efetividade no Senado e na Câmera dos 
Deputados. A participação feminina, como representante nas esferas dos poderes municipais, em 
se tratando do legislativo, como também do executivo, demonstrou-se ser maior representado 
pelas mulheres. Dessa forma, elas têm mostrado que detém autoridade e ação em suas atitudes 
governamentais, portanto, a atuação feminina é de suma importância para a formação política, 
social e econômica do país.
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RESUMO 

Resumo: O presente trabalho questiona os espaços ocupados pelo feminino e como 
o cerne da cultura patriarcalista e por consequência o machismo influenciam nesse processo. 
Sobretudo, as mulheres são educadas para os espaços privados enquanto os homens são estimulados 
a exercer liderança na esfera pública. Dessa forma, no primeiro momento é ressaltado o contexto 
histórico e político enfrentado por mulheres nas relações sociais e a posteriori será pontuado 
o direito ao sufrágio feminino. O objetivo é apresentar conceitos e paradigmas que nos fazem 
pensar sobre a manutenção desse sistema ainda vigente e como ele segrega pessoas e nega 
espaços no âmbito do gênero. O trabalho assenta-se no estudo teórico, exploratório através da 
pesquisa documental e bibliográfica. Foi utilizado o método dedutivo e como resultado, foi notório 
perceber a exclusão desses grupos em especial na política institucional. Diante dessa temática, 
a desigualdade política e de gênero acentua as diferentes visibilidades a partir de obstáculos 
entre mulheres e homens. O contexto neste artigo traz para a sociedade a luta de mulheres e suas 
respectivas trajetórias em uma perspectiva de gênero e apresenta o contato acadêmico com o 
público em geral, beneficiando uma pauta sobre assuntos que possibilitam as mudanças que são 
necessárias para ocupação de mais espaços femininos ainda que esse contexto não tenha sido 
superado no exercício do voto.

Palavras-chave: Desigualdade de gênero. Patriarcado. Sexismo

ABSTRACT: 

The present work questions the spaces occupied by the feminine and how the core 
of patriarchal culture and consequently machismo influence this process. Above all, women 
are educated for private spaces while men are encouraged to exercise leadership in the public 
sphere. Thus, at first, the historical and political context faced by women in social relations is 
highlighted and, a posteriori, the right to female suffrage will be punctuated. The objective is to 
present concepts and paradigms that make us think about the maintenance of this system still 
in force and how it segregates people and denies spaces within the genre. The research work 
is based on the theoretical, exploratory study through documental and bibliographic research. 
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The deductive method was used and as a result, it was evident to notice the exclusion of these 
groups, especially in institutional policy. Faced with this theme, political and gender inequality 
accentuates the different visibility from obstacles between women and men. The context in 
this article brings to society the struggle of women and their respective trajectories in a gender 
perspective and presents the academic contact with the general public, benefiting an agenda on 
subjects that enable the changes that are necessary for the occupation of more female spaces. 
although this context has not been overcome in the exercise of voting.

Keywords: Gender inequality. Patriarchy. Sexism

INTRODUÇÃO 

Discutir a atuação legítima da mulher é falar sobre um ditado que reduz a sua finalidade 
de existência ao campo materno e do lar. O slogan intitulado “O pessoal é político”, inaugura 
desde a Segunda Guerra Mundial a existência de uma subordinação feminina nas esferas do 
poder econômico e político, não se restringindo às instituições e esfera pública. 

Nesse sentido, existe uma dimensão histórica que permite aos homens desigualar, 
subordinar e silenciar a ação feminina, sobretudo, política. Dessa forma, temos a criação de 
espaços segregacionais que incorporam uma dimensão sexual, ou seja, a predominância de um 
gênero em detrimento de outro, denotando uma sociedade na qual o público se confunde com o 
privado, gerando arbítrio no âmbito familiar e para além dele.

De acordo com Silvia Federici (2004) no livro Calibã e a Bruxa, a autora discorre 
“O que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não pago”. Isso revela que para além 
da desvalorização ou restrição do corpo feminino para as atividades domésticas, existe uma 
narrativa que permite o controle no espaço privado. Contudo, sabemos que a diferenciação de 
papéis não são inerentes ao sexo, tal como afirmava as explicações biológicas, mas que existe 
uma construção social desigual vinda de cima para baixo, no qual corrobora para a manutenção 
da condição subalterna perante o homem.   

É através dessa problematização que o sistema patriarcal se instituiu no Brasil 
como estratégia de colonização portuguesa, criando bases institucionais de dominação. Assim, 
o patriarcado advém de uma herança localizada no período colonial, que longe de ser superado, 
configura uma sociedade instituída sob os moldes dos senhores de engenho, tendo a casa grande 
e a senzala como símbolos bastante problemáticos com  sua formação.

Baseado nesse contexto histórico, o patriarcalismo em sua totalidade, descreve 
um conjunto de práticas que reitera a dominação do homem como figura central na estrutura 
social que o elenca supremo nas decisões e espaços de poder. As mulheres ficam com a posição 
subalterna, deixadas de fora do campo de atuação política, com suas ideias e protagonismo nos 
restritos espaços que lhe são permitidos.
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De acordo com Heleieth Iara Bongiovani Saffioti (2004), ao fazer um estudo sobre a 
expansão do povoamento brasileiro, constatou que esse procedimento se deu pela arbitrariedade 
e dominação masculina no uso da violência sexual no que tange às mulheres negras e índias e 
que na base do escravismo existiam os pilares do racismo e sexismo como sinônimo.

Quando um povo conquistava outro, submetia-o a seus desejos e a suas necessidades. 
As mulheres eram preservadas, pois serviam a três propósitos: constituíam força de trabalho, 
importante fator de produção em sociedades sem tecnologia ou possuidoras de tecnologias 
rudimentares; eram reprodutoras desta força de trabalho, assegurando a continuidade da produção 
e da própria sociedade; prestavam (cediam) serviços sexuais aos homens do povo vitorioso. 
(SAFFIOTI; 2004, p. 124).

Ainda na perspectiva de Saffioti (2004), a base do escravismo surgiu ao tempo do 
sexismo, embora cada um presidido por uma lógica de um dado contexto histórico. A mulher é, 
então, reconhecida por seu aparelho reprodutivo, gerando um feto fruto de violência e impondo 
um estado de gravidez que não isentava a mesma de prestar serviços forçados.

A paternidade era inexistente desde o ventre e o poder patriarcal é caracterizado por 
Max Weber (1947, p. 346) como “sendo um sistema de normas baseado na tradição”. A autoridade 
patriarcal se devia a obediência ao senhor através da relação de dominação inquestionável, uma vez 
que não permitia o indagamento de uma autoridade paterna, fazendo-nos repensar um arquétipo 
histórico-político feminino, sobre o papel que as mulheres ocupam para enfocar planejamento 
familiar, creches e violência doméstica.

A relação entre homens e mulheres ao longo da evolução familiar se faz inexorável 
na visão de Simone de Beauvoir (1970). Desde o feudalismo até o presente momento, possui 
uma função deliberadamente privada, considerada um bem patrimonial:

Pensou-se durante muito tempo, e pensa-se ainda em certas sociedades 
primitivas de filiação uterina, que o pai não participa de modo algum na concepção do 
filho: as larvas ancestrais infiltrar-se-iam sob a forma de germes no ventre materno. 
Com o advento do patriarcado, o macho reivindica acremente sua posteridade; ainda 
se é forçado a concordar em atribuir um papel à mulher na procriação, mas admite-
se que ela não faz senão carregar e alimentar a semente viva: o pai é o único criador 
(BEAUVOIR, 1970, p. 35).

Destarte, reflexões machistas foram inseridas dentro do patriarcado nas dicotomias 
de gênero, e enquanto este é uma herança que engloba civilizações, decisões centradas no pater 
famílias desde a Roma Antiga, influenciando no âmbito social e poder de decisão, aquele denota 
uma dominação de superioridade entre os sexos que gera uma relação de dominante e dominado.

Diante dessa realidade, a questão de gênero é um tema importante para criar uma 
consciência coletiva que atualmente reflete uma sociedade que embora seja de todos, acolhe os 
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sujeitos de forma desigual. O objetivo deste trabalho é apresentar conceitos e paradigmas que 
refletem a manutenção desse sistema ainda vigente e como ele segrega pessoas e nega espaços no 
âmbito do gênero, denunciamos uma parte da população a mercê de injustiças, ou seja, “quinhoar 
os iguais igualmente e os desiguais na medida de sua desigualdade” (ARISTÓTELES apud 
BULOS, 2015). Revelando, assim, um Estado Democrático de Direito androcêntrico, negando 
os espaços políticos às mulheres que carecem de ações afirmativas que as equiparem. 

2 DESENVOLVIMENTO 

O que muda quando elas ocupam o poder? Tendo em vista essa perspectiva histórica, 
a política também assume um caráter inacessível para o sexo feminino e embora tenhamos o 
princípio da isonomia como uma garantia assegurada na Constituição Federal de 1988 (artigo 5°, 
I), proibir a discriminação não se faz suficiente para garantia da sua real efetividade, configurando 
uma sub-representatividade na qual segundo o Tribunal Superior Eleitoral (2016), ainda existia 
menos de 10% de mulheres no Congresso Nacional, mesmo depois de instituído as cotas de gênero. 

Apesar do pressuposto de princípios baseados em uma suposta igualdade, estamos 
vivenciando o adoecimento de uma sociedade que nunca foi educada para partir da premissa da 
diversidade, a estratificação social é desigual e não existe neutralidade entre os gêneros, portanto, 
o mundo pelo qual conhecemos,  é feito por e para homens. Quando os homens “naturalmente” 
ocupam esses espaços, eles não conseguem vislumbrar as demandas e políticas que abrangem 
as nossas necessidades e existência.

Do mesmo modo, os estudos da União Parlamentar Internacional, revelam que 82% 
das Parlamentares foram vítimas de comentários sexistas, intimidações, ameaças, vazamento de 
dados pessoais e 44% das mulheres na política já chegaram a receber ameaças de morte, estupro, 
espancamento ou sequestro.

No ano de 1932, através do Código Eleitoral, tivemos a participação de mulheres 
como representantes. Por outro lado, a dupla/tripla jornada de trabalho, cuidado dos filhos e 
marido, não contempla o real tempo necessário à participação das discussões políticas, tampouco 
a criação de creches para essas crianças se tornou uma pauta efetiva.  

As ações afirmativas tendo em vista políticas especiais que alocam recursos em benefício 
de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão são importantes nesse 
contexto, é imprescindível amenizar essas desigualdades que ainda assolam grupos vulneráveis 
e que refletem o arcabouço do patriarcalismo institucionalizado enquanto sistema ideológico, 
criando diferentes formas de visibilidade dos sujeitos.

Embora a Lei n° 9.504/97 estabelecesse de 30% a 70% de cotas para mulheres 
em listas partidárias, o número de candidatas, assim como o de eleitas, não cresceu. Sem o 
acompanhamento sistemático, as mulheres precisavam para além das cotas, do apoio de partidos, 
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o que não ocorria. Por sua vez, essa lei se tornou meramente simbólica, alcançando apenas uma 
igualdade substancial, caracterizando uma longa distância entre o direito de votar e a ascensão 
a cargos eletivos.

É importante fazer um recorte diante dessa temática quando falamos de mulheres, 
ao passo que as mulheres negras representam apenas 2% do Congresso Nacional e são menos 
de 1% na Câmara dos Deputados. A baixa representatividade está ligada a questões estruturais, 
tais como: racismo e machismo. O Atlas de Violência de 2019 trazia dados de que 66% de todas 
as mulheres assassinadas neste ano eram negras, e 63% das casas chefiadas por mulheres negras 
estão abaixo da linha de pobreza, de acordo com a Síntese dos Indicadores Sociais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE.

Assim, enquanto a participação política de mulheres brancas vem crescendo, em se 
tratando de mulheres negras, o déficit é gritante. Mesmo com a decisão do Superior Tribunal 
Eleitoral (TSE) de estabelecer cotas para candidaturas de mulheres nos partidos, não existe a 
abordagem no que tange à questão racial.

Diante disso, conforme a articulação do movimento Mulheres Negras Decidem (2018), 
suas pesquisas mostram que mulheres representam 51% da população, mas só ocupam 15% nas 
cadeiras do Congresso e apenas 2,36% são ocupadas por mulheres negras. Segundo o relatório 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2019), o Brasil tem menos mulheres 
no Parlamento que Níger, país com o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo.

Certamente, precisamos estabelecer um debate interseccional para compreendermos, 
por exemplo, o caso de Marielle Franco, mulher negra, periférica, professora e ativista dos 
Direitos Humanos que foi eleita com 46.502 votos, tornando-se a 5° parlamentar mais votada 
no estado do Rio de Janeiro e que foi assassinada brutalmente. Ao dar voz à população negra, 
foi silenciada em espaços públicos e institucionais de poder.

A mulher negra quase sempre ocupa o papel de sujeito mais desfavorecido se levamos 
em consideração a maioria dos indicadores sociais brasileiros, como acesso ao mercado de 
trabalho, acesso ao ensino superior em cursos de maior prestígio, acesso à saúde, entre outro, 
como aponta o Dossiê Mulheres Negras: retrato das condições de vida das mulheres negras no 
Brasil, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2013). As mulheres 
negras são ainda, segundo a pesquisa do IPEA, as mais vitimadas pela violência doméstica. A 
invisibilidade e a subalternidade da mulher negra, contudo, não alcançam apenas as suas condições 
materiais de existências, mas também a sua subjetividade e a sua cidadania (CARNEIRO, 2003).

Nas palavras de Lélia Gonzalez: As mulheres negras que atuavam dentro dos 
movimentos organizados, sejam os movimentos feministas, sejam os movimentos negros, 
precisaram sempre lutar pelo seu espaço: na condição de negras, em um espaço de feminismo 
majoritariamente branco, especialmente contra um ideal universal de mulher; e na condição de 
mulher, na luta contra o sexismo no bojo dos movimentos negros (GONZALEZ, 2011).
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Do mesmo modo, a disputa pelo poder se faz de suma importância através do senso de 
justiça e preocupação naquilo que é coisa pública, não na busca por sentimento de superioridade, 
mas no avanço de equidade para uma interação de gêneros efetiva, e não mais utópica.

É possível perceber que enfrentamos diversas problemáticas a essas questões, tais 
como: exclusão ou interrupção em um debate político; exclusão sistemática da titularidade 
de cosmovisões importantes; desvio de verbas das candidaturas femininas; assédios, abusos, 
ameaças à vida de mulheres candidatas, desvio do dinheiro nas candidaturas , menor salário e 
candidatas laranjas. 

Em poucas palavras, o Portal Câmara dos Deputados define a violência política de 
gênero como “todo e qualquer ato com o objetivo de excluir a mulher do espaço político, impedir 
ou restringir seu acesso ou induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade’’ (ONLINE, 
2019). As mulheres podem sofrer violência quando concorrem, já eleitas ou durante o mandato 
. Até pouco tempo, eram impedidas por lei de se divorciar, ter conta sozinha no banco, viajar 
sem o pai ou marido e somente em 2016 o banheiro feminino do Senado foi construído. No 
dia 24 de fevereiro de 2022, completou 90 anos que o Código Eleitoral garantiu às mulheres o 
direito ao voto. Por isso, quando reduzimos a violência de gênero, consequentemente reduzimos 
a violência social.

Ademais, é imprescindível promover maiores ações afirmativas, debates sobre o 
princípio da igualdade em partidos, eleições, e consciência de direitos e deveres cívicos para 
promoção desse processo, assim como a estruturação de programas educativos que desenvolvam 
capacitação em assuntos de gestão, administração e práticas de chefias entre homens e mulheres.

Consoante essa temática, a questão da liberdade foi posta como uma possibilidade de 
enfrentamento perante a dominação masculina, e em decorrência disso Hahner (1992) explica:

A emancipação da mulher estava adquirindo um significado cada vez mais vasto. No 
final do século XIX, algumas mulheres não mais queriam apenas respeito, tratamento 
favorável dentro da família ou direito à educação, mesmo educação universitária, 
mas sim o desenvolvimento pleno de todas as suas faculdades, dentro e fora do lar 
elas visualizavam as mulheres trabalhando em pé de igualdade com os homens em 
todas as esferas, a ocupar todos os cargos, desempenhar todas as funções; em tudo 
devemos competir com os homens - no governo da família, como na direção do estado. 
Vinculavam a causa pelo sufrágio à igualdade da mulher e aos direitos humanos gerais. 
(HAHNER; JUNE, 1992, p. 81).

No entanto, adentrar no movimento sufragista de mulheres ao longo do tempo requer 
complexidade, haja vista o conjunto de movimentos protagonizados por mulheres em torno da 
luta por igualdade política e jurídica entre os sexos. Os processos europeus, políticos e sociais 
exerceram constantemente a influência que perdura nos dias de hoje de forma a moldar toda uma 
conjuntura no que diz respeito à forma de pensar.



Coletânea de Artigos da Comissão da Mulher Advogada – OAB/CE
88

Votar não é um privilégio, uma recompensa que se dá aos cidadãos altamente 
especializados para exercerem essa função. É um direito de todos. É bem possível que a interferência 
da mulher na vida pública, armada do poder de legislar e influir sobre a economia política, seja o 
meio mais eficaz de assegurar às mães do futuro a possibilidade, que hoje não existe mais, senão 
nas classes privilegiadas, de se dedicarem, inteiramente, a santa missão. Senhores senadores, no 
Brasil já há eleitoras (LUTZ, 1922, p. 258).

Assim, padrões estabelecidos em determinadas épocas, ainda assolam a sociedade 
como um todo, criando barreiras sem a perspectiva de quebrá-las, sendo retrógradas e obsoletas, 
e o que era para ser um tema do passado continua atual. No dia 17 de maio de 2019 o Diário 
Oficial da União publicou a lei 13.831 que concede anistia aplicada a partidos políticos por não 
destinar o mínimo de 5% de verbas do Fundo Partidário que promovia a participação de mulheres 
na política. Desta forma, o perdão equivalente a R$ 70 milhões denota um retrocesso na história 
diante de anos de luta em busca de mais espaços femininos.

Desde 1995 esta é a primeira vez que um presidente autoriza tal desastre que até 
então passou por 19 modificações, o qual institui um conservadorismo que o impede de enxergar 
uma sociedade mais esclarecida, na qual a subserviência ficou no passado.

O projeto ainda inclui um artigo no qual diretórios municipais que não tenham 
movimentado recursos estejam isentos de prestar contas à Justiça Eleitoral, incluindo a restauração 
de suas contas nos casos de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Segundo a pesquisa: 
“Quantidade de homens e mulheres” feita pelo IBGE através da PNAD Contínua (Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio Contínua. Em 2018, a população brasileira é composta por 
48,4% de homens e 51,6% de mulheres).

Nesse sentido, embora as mulheres sejam maiores em números, as perspectivas de 
uma evolução no contexto de ações afirmativas só manteve um abismo já existente,  refletindo que 
já passou do tempo de mudar a forma do exercício do poder, mas o que não muda é a pergunta: 
“QUEM MANDOU MATAR MARIELLE?”.

3 CONCLUSÃO 

Além do contexto histórico-político abordado, a dúplice jornada de trabalho e ausência 
de mecanismos para o alcance de maiores cargos, retiram a mulher do seu lugar de fala, termo 
conceituado pela filósofa Djamila Ribeiro (2017) como sendo o aspecto individual ocupado pelos 
sujeitos numa matriz de dominação e opressão dentro das relações de poder.

Sobrepomos o caráter individual das experiências para mostrar um imaginário social 
sob a perspectiva ontológica da imagem da mulher ao trabalho doméstico, maternidade e apoio 
ao marido, cercando-a de obrigações no âmbito privado. 



Coletânea de Artigos da Comissão da Mulher Advogada – OAB/CE
89

Compreendemos que a história da luta das mulheres pela participação política se 
estrutura a partir da década de 30 e que nos anos 60 e 70, com o fortalecimento dos movimentos 
feministas, desenvolve-se com surgimento da necessidade da candidatura de mulheres.

O movimento da época adotou a bandeira “Lugar de mulher é na política” e tomou 
como meta a articulação entre mulheres de vários estados com o intuito de sensibilizá-las pelos 
seus direitos. É a partir da luta travada pelo movimento feminista nos anos sequentes que podemos 
traçar o percurso das mulheres brasileiras e sua ocupação nos espaços de poder político.

Portanto, a partir das ideias depreendidas por Djamila Ribeiro (2017), Heleieth Iara 
Bongiovani Saffioti (2004),  Simone de Beauvoir (1970), Grada Kilomba (2008), Lélia Gonzalez 
(2011), nos alicerçaram quanto aos fundamentos feministas desse processo, o feminismo ocupa-
se de pautar questões relacionadas à manutenção da opressão das mulheres. Uma importante 
via para a compreensão dos obstáculos que precisam ser superados para efetivação de medidas 
afirmativas como a reserva de cota para participação feminina na política é a educação patriarcal. 

Desde cedo os homens eram educados para guerra, fazendo exercícios que mantinham 
seus corpos e a mulher restava a tarefa doméstica. Por essa questão, apesar de termos uma população 
feminina em sentido quantitativamente superior segundo o IBGE, temos uma participação menor 
de mulheres no Congresso, por exemplo.

Mesmo após a lei que garante cotas para as mulheres nas listas partidárias, uma 
obrigação prevista pela Lei nº 9.504/97, que estabelece as normas para as eleições com o artigo 
10º, parágrafo 3º, que afirma em seu texto que cada partido ou coligação deve preencher, nas 
eleições proporcionais, o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, 
as diferentes visibilidades permaneceram.

Segundo a historiadora americana June E. Hahner (1940), que se dedicou a estudar 
a história das mulheres na América Latina, as mulheres brasileiras tentaram incitar mudanças no 
seu status econômico, social e legal, confiantes no progresso, buscaram inspiração e promessas 
de sucessos futuros nas realizações de mulheres em outros países e mesmo bastante conscientes 
da oposição masculina, da não rara indiferença feminina, e da aceitação limitada de suas próprias 
ideias, essas mulheres corajosas se mantiveram convencidas da importância de sua causa e de 
seu sucesso futuro.

Por isso o debate em torno da questão de gênero e políticas públicas é de essencial 
importância para que a sociedade reveja seus valores e paradigmas. É preciso ressignificar o 
campo educacional para uma nova mentalidade de forma a não mais existir segregação do espaço 
público e privado. 

Constata-se que a participação das mulheres na política e a divisão de tarefas ainda é 
um caminho a ser percorrido para almejarmos um mundo mais igualitário e que a Lei das Cotas 
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Eleitorais nº 9.504/97 apesar de existir formalmente é um mecanismo que fornece maior abertura 
de espaços político para as mulheres. Mas para que isso aconteça, é imprescindível criarmos 
espaços de debates para que possamos sair dos rótulos delimitados entre o público e o privado 
de forma que ele não elenque a supremacia de um sexo em detrimento de outro.
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RESUMO 

Neste artigo busca-se discutir a contribuição da atuação das mulheres na política 
cearense, a partir da ação de lideranças femininas pioneiras, em períodos distintos da história 
do Brasil e do Ceará, bem como, compreender a relevância da politica como parte da natureza 
humana, que transcende os pleitos eleitorais, com destaque para a intervenção do movimento 
feminista na luta pelo direito ao voto. Desse modo, para a consecução deste trabalho, foi realizada 
pesquisa em bibliografia especializada e analise de dados fornecidos por órgãos públicos, como 
Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Ceará e Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. 
Constata-se a longevidade do protagonismo feminino, no entanto, não lhe foi dado o devido 
valor, por este motivo, torna-se imprescindível a produção acadêmica e a divulgação de suas 
realizações.

Palavras-chave: Mulheres. Política. Realizações. Pioneiras.

ABSTRACT

This article seeks to discuss the contribution of women’s act in Ceara’s politics,from the 
action of pioneering female leaders, in different periods of the history of Brazil and Ceará, as well 
as understanding the relevance of politics as part of human nature, which transcends the elections, 
with emphasis on the intervention of the feminist movement in the struggle for the right to vote. 
Thus, for the achievement of this work, research was carried out in specialized bibliography and 
analysis of data provided by government corporations, such as the State Government, Legislative 
Assembly of Ceará and Regional Electoral Court of Ceará. The longevity of female protagonism 
is noted, however, it has not been given due value, for this reason, academic production and the 
dissemination of their achievements are essential.

Keywords: Women. Politics. Achievements. pioneers.
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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos tempos muito se têm discutido sobre a inserção das mulheres no 
mercado de trabalho é possível encontrar publicações nas mais diversas áreas sobre o tema, o 
que é louvável, haja vista, a grande dificuldade que se enfrentou e ainda se enfrenta para que 
as mulheres tenham garantidos os seus direitos e sejam reconhecidas de forma igualitária, no 
entanto, em relação a sua participação na política o debate se apresenta mais restrito, as discussões 
ainda não alcançam a população em geral, permanecendo no campo acadêmico e nas categorias 
mais ligadas a política. 

Não há dúvida sobre esta situação, basta observar as reportagens veiculadas em 
telejornais e na mídia em geral. A questão da participação feminina na politica normalmente é 
tratada quando se aproxima o período eleitoral, quando há a necessidade de ressaltar a legislação 
que regula as eleições. Uma explicação plausível para este cenário está relacionada à falta de 
conhecimento, levando em consideração que os currículos escolares da educação básica brasileira 
e cearense, apresentam um conteúdo pífio sobre o assunto. Para que a participação da mulher 
na politica torne-se pauta das conversas cotidianas, dos debates escolares e ganhe a relevância 
que merece na sociedade atual, é preciso educar.

Conhecimento é poder; é por meio deste e da ação politizada, crítica e comprometida 
com as causas sociais que se pode romper a estrutura vigente. Nesta perspectiva de preparação 
e conscientização das gerações vindouras para a verdadeira efetivação da participação feminina 
na politica, é que o presente estudo considera indispensável realizar um resgate histórico das 
ações de algumas mulheres que contribuíram significativamente para romper com o preconceito 
e com a exclusão que predominou durante séculos.

Dentre os objetivos destaca-se: difundir a ideia de que a atuação política transcende 
os pleitos eleitorais, ampliar o debate entorno de mulheres que atuaram em território cearense e 
do reflexo de suas ações na política e em diversos setores da sociedade brasileira, realizar uma 
síntese das mudanças na legislação eleitoral e homenagear lideranças políticas que foram eleitas 
para a chefia do poder executivo no Estado do Ceará, a partir, dos dados catalogados no sitio do 
Tribunal Regional Eleitoral – TRE/CE.  

Neste viés, torna-se imprescindível que os profissionais e grupos mais interessados 
unam-se em torno de ações que visem à conscientização da população, incentivando publicações 
relacionadas ao tema, promovendo seminários e congressos, realizando audiências públicas nas 
Câmaras Municipais de Vereadores e na Assembleia Legislativa do Estado e principalmente 
propondo alterações na legislação e no currículo escolar da educação básica.    
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1. A TRANSCENDÊNCIA DA ATUAÇÃO POLÍTICA

Nos dias atuais predomina o entendimento de que o termo política é sinônimo de pleito 
eleitoral, reduzindo significativamente as discussões acerca do tema, por isso, erroneamente, imensa 
parcela da população brasileira vincula uma coisa à outra. Por este motivo é que corriqueiramente 
se ouve expressões do tipo: “eu não gosto de politica, pois, todos os políticos são iguais”. No 
decorrer dos séculos foi sendo deixado de lado o primitivo entendimento sobre política, junte-se 
a isto, a atuação insignificante da maioria de nossos representantes que diariamente são acusados 
de corrupção, o resultado é uma população que prefere não opinar, não saber e não compreender 
o seu significado.

Direitos básicos como educação, moradia e saúde ainda não alcançaram toda a 
população e as mulheres, em alguns casos, ainda são vistas como inferiores, neste contraste faz-se 
necessário reforçarmos a ideia da mulher como um agente político, nos moldes do entendimento 
de antigos filósofos, como Aristóteles, que defendia que a atuação política está vinculada à 
natureza humana e não no gênero, ou seja, aquilo com o qual o indivíduo já nasce para ele o 
“homem é um animal político”. Ademais, temos que a participação na política não se restringe 
a um pleito eleitoral, já que:

A natureza política deve ser entendida como as inclinações naturais dos homens para 
viver em comunidade com vista em um fim: a boa vida. O fim da vida humana é a 
eudaimonia, para atingi-la o homem articula meios que possibilitem este alcance, um 
destes meios é estabelecer uma vida em comunidade, porque uma pólis bem ordenada 
é condição necessária para o desenvolvimento das capacidades naturais dos homens e 
para o alcance da eudaimonia. Essa articulação só é possível porque o homem é um ser 
dotado de razão, possui logos. A relação entre a pólis e a natureza humana se dá nessa 
condição da necessidade humana de uma instituição bem organizada, que possibilite o 
desenvolvimento da natureza política do indivíduo, contribuindo, assim, para o alcance 
do bem viver, do bem comum e da autossuficiência. (BARÃO, 2019, p. 12).

Como se vê, a essência da atuação política está voltada para um fim: a boa vida, 
desta maneira, sobrepondo-se às disputas por cargos eletivos. Para alcançar este objetivo foram 
desenvolvidos diversos mecanismos, sendo alguns deles: as Constituições, as leis, os processos 
de escolha de nossos representantes, que estão em constante aperfeiçoamento, de acordo com 
as demandas sociais de cada período.

Por isso, para que se tenha uma visão ampla da atuação das mulheres na política 
nos dias de hoje, torna-se imprescindível uma volta no tempo, para conhecermos exemplos de 
mulheres que também fizeram História, atuando na política muito antes do desenvolvimento deste 
modelo que conhecemos, que marcharam constantemente por penosos caminhos e enfrentaram 
as adversidades de sua época.   
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2.2. O MOVIMENTO FEMINISTA E A LEGISLAÇÃO ELEITORAL

A partir do entendimento já demonstrado, de que a política é uma ação abrangente 
e que faz parte da natureza de todos nós é que se destacam as ações de grupos de mulheres que 
reivindicaram, no inicio do século XX, o direito de votar e de serem votadas. Essas ações são 
demasiadamente importantes para as mudanças na legislação, que permitiram a participação das 
mulheres nos pleitos eleitorais. Ressalta-se que não foi e ainda não é uma tarefa simples, levando 
em consideração que nas eleições municipais de 2020, as mulheres representaram apenas 12% 
dos prefeitos eleitos no primeiro turno (HAJE, 2020, np)    

Pois bem, a partir do final do século XIX, a estrutura social que predominou durante 
os períodos colonial e imperial, que caracterizava-se pelo patriarcado perde fôlego, era chegado 
os inevitáveis ventos da mudança. Com o capitalismo consolidado o mundo experimentava a 
segunda fase da Revolução Industrial e junto emergiam novas demandas, principalmente no que 
se refere aos direitos dos trabalhadores, como havia uma predominância feminina na indústria 
têxtil logo são criados grupos de mulheres que buscavam por melhores condições de trabalho. 
É neste cenário que as discussões sobre o sufrágio feminino ganha força.

Com o advento da República era necessário a elaboração de uma nova Constituição, 
nos moldes do que se esperava desta forma de governo, o que ocorreu em 1891. Ocorre que 
este documento não foi claro em relação a possibilidade do voto feminino, em seu artigo 70 
disciplinou quem são os eleitores e quem não poderia se alistar e em nenhum momento fez 
menção às mulheres, o que deixou margem para uma interpretação  ambígua. 

Essa abordagem indefinida impulsionou cada vez mais a atuação das mulheres em 
busca do direito ao voto e assim em 1910 foi criado por Leolinda de Figueiredo Daltro o Partido 
Republicano Feminino, com os seguintes objetivos:

No mês de dezembro de 1910 reuniram-se assim na cidade do Rio de Janeiro professoras, 
escritoras e donas de casa, somando ao todo 27 mulheres, que concordaram em assinar a 
ata de fundação de um partido político que tinha como objetivo integrá-las na sociedade 
política. O grupo buscava representar as mulheres brasileiras na capital federal e em todos 
os estados do Brasil, promovendo a cooperação entre elas na defesa das causas relativas 
ao progresso do país e de sua cidadania. Assim, o programa do partido destacava a luta 
pelo sufrágio feminino como primeiro passo para a plena incorporação das mulheres 
ao mundo público. (MELO; MARQUES, s/d, p. 01) 

Alguns anos depois, mais precisamente em 1922, foi organizado um movimento 
que ficou conhecido como Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, tendo como principal 
articuladora Berta Lutz.  
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Fruto direto do intenso movimento pró-sufrágio feminino, desencadeado internacionalmente 
a partir do final do século XIX, e também de toda uma contestação à ordem política e 
institucional da República Velha, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF) 
teve sua atuação marcada basicamente pela luta em prol do voto da mulher no Brasil. 
Tendo como principal articuladora Berta Lutz, a FBPF definia em seus estatutos suas 
principais reivindicações: além do voto feminino, a instrução da mulher, a proteção às 
mães e à infância, e uma legislação reguladora do trabalho feminino. (FGV, 2009, np)

O primeiro resultado, diante de tamanha organização das sufragistas veio do Estado 
do Rio Grande do Norte, a partir da Lei Estadual Nº. 660, de 25 de outubro de 1927, que definia 
que “no Rio Grande do Norte poderão votar e ser votados, sem distinção de sexos, todos os 
cidadãos que reunirem as condições exigidas por esta lei”. (LOPES, 2020, np). 

No ano seguinte, no município de Lajes, neste mesmo Estado foi eleita Alzira Soriano, 
primeira mulher a virar prefeita no Brasil. Alguns anos mais tarde, em 1932, foi aprovado o 
Código Eleitoral que passou a assegurar o voto feminino e em 1934, o voto feminino passou a 
ser previsto na Constituição Federal.  

2.3. MULHERES NA POLÍTICA CEARENSE 

Até o momento temos que a atuação política é inerente a condição humana e 
transcende os pleitos eleitorais, sendo assim, ocorre em todos os lugares e épocas, moldando-se 
às especificidades do local e do direito almejado, seja ele, civil, político ou social. Nesta lógica 
se destacam quatro mulheres que atuaram na política cearense e que foram pioneiras em seu 
tempo, contribuindo sobremaneira para a mudança de mentalidade e abrindo caminho para as 
novas gerações.  

2.3.1. BÁRBARA DE ALENCAR, A PRIMEIRA PRESA POLÍTICA DO BRASIL

Bárbara de Alencar1

1Imagem retirada do sítio da Biblioteca Nacional 



Coletânea de Artigos da Comissão da Mulher Advogada – OAB/CE
97

Pernambucana de nascimento e cearense de coração, Bárbara Pereira de Alencar 
nasceu aos 11 dias de fevereiro de 1760, na cidade de Exu, ainda adolescente mudou-se para 
o Ceará, que na época estava subordinado a Capitania de Pernambuco. Inicialmente, para se 
ter noção da extensão de suas ações na política é preciso apresentar aspectos da cultura e da 
sociedade brasileira colonial, período em que ocorreu a Revolução de 1817. Sobre a situação da 
mulher no patriarcalismo da época, ensina-nos Montenegro (1995, p. 146) em artigo publicado 
na Revista do Instituto do Ceará que “[...] ao se ponderar que o patriarcalismo concedia posições 
privilegiadas, permitia influencias maiores, geralmente, aos homens, ficando as mulheres em 
lugares subalternos, numa submissão completa que as isolava no recinto do lar”, diante disso, 
temos que a organização social consolidada naquele momento era regida pelos homens.

Pois bem, resumidamente sobre a Revolução de 1817, temos que foi um levante 
contra o absolutismo português que teve início em Pernambuco e se espalhou para outros 
territórios, como o Ceará. Aqui foi recepcionado no Cariri por Bárbara de Alencar e família. As 
ideias estavam fundamentadas na filosofia das Revoluções Francesa e Americana e tinham por 
objetivo a implantação da República:  

O ano era 1817 e ela tinha 57 anos. Era a primeira vez que uma mulher era presa por 
motivos políticos no Brasil. Bárbara foi um dos expoentes da Revolução Pernambucana, 
movimento de oposição à monarquia que fundou uma república em parte do Nordeste 
mais de 70 anos antes de o marechal Deodoro da Fonseca dar fim ao Segundo Reinado e 
transformar o Brasil independente em República. Para a diretora executiva da Biblioteca 
Nacional, Maria Eduarda Marques, o movimento é o “berço da democracia brasileira” 
e, apesar de ter sido mais reprimido - e com maior crueldade - do que a Inconfidência 
Mineira de Tiradentes, é “pouquíssimo estudado”. (VERAS, 2019, np)

Dito isto, podemos facilmente deduzir que em uma sociedade predominantemente 
machista, onde a mulher não tinha direito a participar das decisões politicas, seria muito mais 
vantajoso, para Bárbara de Alencar, que era uma senhora abastada do sertão cearense permanecer 
neutra diante da rebelião que chegava ao cariri, em vez disso, tornou-se líder, abraçando e 
incentivando a causa republicana, mulher decidida e de personalidade forte foi descrita como:   

Modelo de mulher extraordinária, heroína da Revolução de 1817, cultivou 
Bárbara de Alencar, com esmero dotes de liderança no meio familiar em 
que forjou o seu caráter. E num largo período da história brasileira em 
que o clã familiar constituía o agrupamento mais dinâmico na Sociedade, 
irrompendo vigorosamente nos cenários político, religioso e econômico. 
(MONTENEGRO, 1995, p. 139). 

Arriscou tudo o que tinha inclusive a vida, pois, decidiu liderar um embate contra o 
sistema monárquico absolutista que vigorava, agiu em prol da coletividade, decidiu lutar por um 
Estado diferente alicerçado em uma Constituição e por isso ficou conhecida como a “inimiga do 
rei”, tornando-se a primeira persa política do Brasil. Dela disse Ruth de Alencar haver legado 
“às mulheres posteriores um novo campo, um fertilíssimo campo onde se podia mostrar o valor 
cívico e patriótico do espírito feminino”. (MONTENEGRO, 1995, p. 151).
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Seus atos de bravura reverberam até hoje, iluminando os caminhos de mulheres que 
assim como ela, não se conformam diante dos preconceitos e das iniquidades que ainda persistem, 
mulheres que se sentem no dever de contribuir para a construção de uma sociedade mais fraterna.

2.3.2. ALDAMIRA GUEDES FERNANDES – PRIMEIRA PREFEITA ELEITA NO BRASIL

 Aldamira Guedes Fernandes 2

2Foto retirada do Portal G1 

Primeira prefeita eleita no Brasil por voto direto. Nasceu em 1923, no município 
de Iguatu/CE, mudou-se para o município de Quixeramobim/CE, aos 17 anos, lá foi eleita nas 
eleições municipais de 1958, obteve 3.866 votos. Em pesquisa realizada no sítio do Tribunal 
Regional Eleitora do Ceará – TRE/CE é possível obter o resultado das eleições de 1958, onde 
se constata que Aldamira Guedes Fernandes foi a única mulher eleita naquele pleito, no Estado 
do Ceará, para o cargo de Chefe do Executivo Municipal.

Esta situação demonstra que mesmo depois de mais de uma década de redemocratização, 
com o fim do Estado Novo, a participação feminina na política era insignificante, o que torna 
mais relevante o feito alcançado por Aldamira Guedes, que de forma pioneira demonstrou ser 
possível uma mulher pleitear o cargo de Prefeita.
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2.3.3. MARIA LUIZA MENEZES FONTENELE – PRIMEIRA MULHER ELEITA 
PREFEITA DE UMA CAPITAL 

3Foto retirada da obra Mulheres no Parlamento Cearense, organizada por Osmar Maia Diógenes. 

Maria Luiza Menezes Fontenele3  

Primeira mulher a ser eleita prefeita de uma capital no país. Nasceu na Serra do 
Estevão, no município de Quixadá/CE, em 27 de novembro de 1942. Socióloga e professora 
Universitária. Graduou-se em Serviço Social em 1965. Mantém sua coerência política e ideológica 
desde a época de estudante. Sua vida pública tem sido uma continuada luta em prol das causas 
populares e das liberdades democráticas. (DIÓGENES, 2015, p. 36).

No ano de 1985, o Congresso aprovou Emenda Constitucional restabelecendo eleições 
diretas para prefeituras de capitais, territórios e municípios que preenchessem determinados 
critérios. Em pesquisa realizada no sítio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará – TRE/CE, 
constatou-se que no Ceará ouve eleições em onze municípios, inclusive na capital, sendo Maria 
Luiza a única mulher eleita. 
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2.3.4. MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO 

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

Primeira governadora efetiva do Estado. Nasceu no município de Sobra/CE  
é professora e psicóloga. De 2001 a 2003, atuou como Secretária Adjunta de Educação do 
município de Sobral e de 2004 a 2006 como Secretária de Educação. A partir de 2007, exerceu 
o cargo de Secretária Estadual de Educação até abril de 2014. Foi vice-governadora do Estado 
do Ceará entre 2015 e março de 2022, quando assumiu o governo após a saída do governador 
Camilo Santana. (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 2022, np).

Como Secretária Estadual de Educação ajudou na implementação de diversas ações 
como a produção de material didático próprio, hoje utilizado por diversos estados; a universalização 
de métodos entre os municípios, criando uma unidade e auxiliando no desenvolvimento como 
um todo; a implantação de premiações para escolas, servidores e alunos, além do repasse do 
Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) ser realizado baseado nos resultados 
educacionais de cada município, se tornando, na prática, um incentivo importante para o Programa 
de Alfabetização na Idade Certa (Paic). (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 2022, np).

Observa-se que sua atuação teve como foco a transformação na educação, alçando, 
neste setor, o Estado do Ceará a uma posição privilegiada em relação aos outros entes da federação 
tendo este trabalho sido reconhecido internacionalmente. 

2.3.5. PRIMEIRAS PREFEITAS 

Após o sucesso de Aldamira Guedes Fernandes, primeira prefeita eleita no Brasil 
por voto direto, nas eleições de 1958 em Quixeramobim, tende-se a achar que seria comum  
a escolha de mulheres para a chefia do executivo, no entanto, ao analisar os resultados das eleições 
municipais a partir daquele ano, vemos que não foi bem assim.
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Porém, não se pode deixar de mencionar o pioneirismo de diversas mulheres do 
interior do Estado, que nos trinta anos seguintes à eleição de Aldamira, até a promulgação da 
Constituição de 1988, demonstraram coragem e determinação e foram eleitas prefeitas. Abaixo, 
apresentamos a relação destas chefes do executivo, confeccionada a partir dos resultados das 
eleições, disponíveis no sítio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará – TRE/CE. 

MUNICÍPIO PRIMEIRA PREFEITA

Massapê Maria Luiza Pontes

MUNICÍPIO PRIMEIRA PREFEITA

Novo Oriente Maria Rodrigues Lima

MUNICÍPIO PRIMEIRA PREFEITA

Capistrano Tertuliana Magalhães de Freitas
Grangeiro Maria Neusa de Freitas

Independência Guiomar Machado Portela
Ipu Maria Antonieta Rocha Aguiar
Jati Maria Selma Couto Gondim

Pedra Branca Maria Eneida Cavalcante
Santa Quitéria Maria Arlinda de Paula Lobo

Solonópole Maria Suelly Nogueira Pinheiro
Tamboril Olga do Vale Sales

Uruburetama Margarida Maria Barbosa Vasconcelos

MUNICÍPIO PRIMEIRA PREFEITA

Brejo Santo Francisca Leite de Lucena
Catarina Antônia Celina Araújo Rodrigues
Crateús Maria Lionete de Oliveira Camerino

Missão Velha Ana Ester
Trairi Olga Nunes Freire Ribeiro

• ELEIÇÕES DE 1962

• ELEIÇÕES DE 1970

• ELEIÇÕES DE 1972

• ELEIÇÕES DE 1976
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MUNICÍPIO PRIMEIRA PREFEITA

Camocim Ana Maria Beviláqua Moreira Veras
Caririaçu Maria José Borges Machado
Carnaubal Thereza Noyma de Mesquita Chaves
Palmacia Felismina Campelo Macambira

São Luís do Curu Suzana Freire da Silva
Tamboril Julieta Alves Timbó
Tianguá Rina Márcia de Albuquerque

Uruburetama Margarida Maria Barbosa Vasconcelos

MUNICÍPIO PRIMEIRA PREFEITA

Barroquinha Veraldina Veras da Silva
Caririaçu Lúcia Vanda de Morais Guimarães
Caucaia Yara Guerra Silva

Jaguaretama Luzia Cunha Saldanha Brito
Martinópole Maria Liduina de Melo
Missão Velha Ana Ester Jucá Maia Soares
Morada Nova Maria Auxiliadora Damasceno Girão

Pacajús Maria Helena Amaral Chaves
Pacujá Raimunda Nonata Alves

Paraipaba Neuba de Azevedo Batista
Saboeiro Antônia Ieda Lino Gonçalves Nocrato

Senador Sá Lucileide Oliveira Lima

• ELEIÇÕES DE 1982

• ELEIÇÕES DE 1986

CONCLUSÃO

De maneira ousada, foi daqui que se viu a nobreza do protagonismo feminino na 
atuação política, na luta contra o despotismo que vigorava no período colonial, uma ação que 
nos revela o âmago da verdadeira política, aquela que busca o bem coletivo, que está muito além 
de resultados eleitorais. De maneira mais especifica foi no Ceará que primeiramente se elegeu 
de forma direta uma prefeita, bem como, anos depois a primeira prefeita de uma capital, enfim, 
são inúmeros os exemplos da participação das mulheres na política. Seria impossível enumerá-
los por completo.

Neste cenário, torna-se necessário olhar atentamente para além do senso comum, 
assim, será possível compreender que há muito tempo as mulheres atuam na política, seja, agindo 
diretamente em movimentos sociais e estudantis, seja educando e conscientização através de 
sua atuação profissional, nas mais diversas áreas ou nos bastidores dando suporte a familiares 
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e amigos na política partidária, mesmo assim, as transformações são lentas e diante de todas 
as conquistas ainda persistem entraves que dificultam a participação da mulher nos processos 
eleitorais.

Diante do exposto, conclui-se que acertadamente o Estado do Ceará é conhecido 
por “Terra da Luz”. O pioneirismo que emana das terras alencarinas irradia de conhecimento e 
esperança todas as mulheres deste país. A terra de Rachel de Queiroz, que militou politicamente 
e que foi presa por defender suas ideias, que foi a primeira mulher a entrar para a Academia 
Brasileira de Letras, foi palco de acontecimentos memoráveis na história do Brasil. 
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AS PRÁTICAS EDUCATIVAS COMO INSTRUMENTOS DE COMBATE 
À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E DO RESPEITO AO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Derineide Barboza Cordeiro

A educação como forma de libertação, tem função primordial na formação de 
cidadãos com novos comportamentos e verdadeiros agentes transformadores do contexto atual 
de violência contra a mulher, onde mesmo com a Lei Maria da Penha, como forma de repressão, 
os índices continuam alarmantes.

As consequências da violência doméstica são sentidas além das próprias vítimas, 
apresentando repercussões sociais em todas as relações que se estabelecem entre homens e 
mulheres, por esse motivo o combate às práticas violentas contra as mulheres torna-se uma tarefa 
urgente e imprescindível para a construção de uma sociedade justa e igualitária.

Por isso, observa-se a necessidade de ações educativas voltadas para alunos e educadores 
tendo em vista que a educação é o melhor meio para a prevenção e combate á violência, sendo 
um mecanismo eficiente na erradicação da violência contra à mulher. 

Em alguns estados brasileiros já há projetos no sentido de levar as escolas o estudo da 
Lei Maria da Penha, para que os direitos das mulheres sejam difundidos de forma multidisciplinar 
em todos os espaços escolares.

  Alguns estudiosos já chegaram à conclusão que a educação é ponto crucial para 
o enfrentamento à violência contra à mulher, pontuando, a educação e a revisão das políticas 
públicas de segurança e saúde como pontos cruciais para a mudança de comportamento e adoção 
de medidas para a redução de casos de violência. Observando  uma cultura machista e uma 
sociedade intolerante contribuem para os altos índices de casos e vítimas. 

Somos sabedores que, homens e mulheres não são educados como iguais. Ainda 
vivemos uma desigualdade de gênero muito forte,  se a mulher não corresponde aos desejos do 
homem, ele pode discipliná-la. Por isso é tão importante o empoderamento e autonomia feminina.

Com a Lei Maria da Penha, em 2006, que trata de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, trouxe alguns avanços, mas, não diminuiu a violência nesses casos familiares.  
Precisamos, encontrar saídas para erradicar a violência contra a mulher, que são manifestadas de 
diversas formas:  violência de gênero, violência doméstica, violência familiar, violência física, 
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violência institucional, violência moral, violência patrimonial, violência psicológica, violência 
sexual.

E as práticas educativas são meios eficazes de enfrentamento a violência contra a 
mulher, sempre com observância ao Principio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana.

Quando a mulher tem seus direitos violados e é vítima de violência, seja ela, qual 
for, a sua dignidade como pessoa humana é afrontada em sua essência, devendo, toda sociedade 
combater a violência contra a mulher, e nessa construção de um mundo sem violência, a base 
está na educação.

Os teóricos tais como Herkenhoff, Kant, Rousseau, Ingo Sarlet, Rizzato Nunes, dentre 
outros que com o seu pensamento humanista contribuíram de forma decisiva para a importância 
de se observar  o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

Fazendo uma comparação histórica, percebe-se que a idéia de dignidade humana 
evoluiu consideravelmente ao longo dos anos; porem ainda há bastante desrespeito com relação a 
mesma, talvez em decorrência das desigualdades sociais e do descontrole econômico. Conforme 
atestam os fatos, há, ainda, muitos seres humanos experimentando vidas desumanizadas, sobretudo 
agora com o advento da alta tecnologia. 

Com efeito, muitas injustiças continuam sendo praticadas, pois são milhões de pessoas 
vivendo em absoluta miséria, outra centena de milhões de analfabetos, outros sem moradia, sem 
saneamento básico, sem atendimento de saúde, etc. São fatos. Mas há que se identificar uma 
evolução entre os homens no que tange a reivindicação e construção do principio da dignidade 
humana, pois consoante Nunes (2007, p. 25)  “o iluminar da razão se faz aos trancos e barrancos, 
com lutas e solavancos. Porém, podemos ver por detrás dos fatos elementos normativos do 
progresso da razão humana”. 

Com o passar dos séculos e com o crescimento desordenado das populações humanas 
e seus inventos, os quais originaram guerras de dominação, surgiram os povos dominantes e 
os dominados em grandes escalas: os livres e os escravos. O homem passou a dominar outros 
homens, sobrepujando-se reciprocamente. Então, a dignidade humana respeitada naturalmente 
pelas sociedades mais rudimentares passou a ser desrespeitada e aviltada, impondo-se aos 
oprimidos e escravizados as mais indignas situações de degradação de suas culturas e negação 
de sua liberdade, desnorteando-os para a vida.

Segundo Rousseau (2005. p. 31), na espécie humana há dois tipos de desigualdade: 
Uma, que chamo de natural ou física, porque é estabelecida pela natureza, e que consiste na 
diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito, ou da alma; a 
outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou política, porque depende de uma espécie 
de convenção, e que é estabelecida ou, pelo menos autorizada pelo consentimento dos homens.  
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Consiste esta nos diferentes privilégios de que gozam alguns com prejuízo de outros, como ser 
mais ricos, mais honrados, mais poderosos do que os outros, ou mesmo fazerem-se obedecer 
por eles.

A dignidade foi bastante desrespeitada e ainda continua sendo por todo o nosso 
mundo civilizado, apesar de homens de visão humanista como Rousseau, dentre outros,  terem 
levantando suas vozes contra esta condição humilhante. Por seus escritos filosóficos levaram e 
levam a sociedade humana a raciocinar sobre este grande problema social.

Assim, não é possível falar em um sistema jurídico legítimo que não esteja fundado 
na garantia da intangibilidade da dignidade da pessoa humana, pois houve uma evolução 
construtiva, que impôs esta conduta. De fato foram vários os pensadores que no transcurso da 
história humana foram deixando seus rastros capazes de permitir esta evolução, bem como as 
lutas sociais e de grupos, como as reivindicações das classes trabalhadoras por melhores salários, 
moradia, direito de greve, trabalho manifestamente indigno, enfim, todas as lutas enfrentadas 
pelos povos contribuíram de forma decisiva para garantir uma vida com dignidade, com pelos 
menos um mínimo apenas vital.  

Häberle, citado por Sarlet (2005, p. 99) afirma que a dignidade humana apresenta-se, 
de tal sorte, como “valor jurídico mais elevado dentro do ordenamento constitucional, figurando 
como valor jurídico supremo”. O caráter pré-positivo da dignidade humana é, neste sentido, 
implicitamente evocado.  Portanto é notório que a dignidade humana é o fim supremo de todo 
direito, é a fonte das fontes, e está na base de todos os direitos fundamentais.

A dignidade da pessoa humana é posta como um dos princípios da República 
Federativa do Brasil e de todo o sistema constitucional e dá guarida aos direitos individuais. Na 
nossa Constituição Federal encontramos importantes artigos que protegem a dignidade da pessoa 
humana, como no art. 1º., inciso III, onde a mesma é  colocada como fundamento da República1  

e no art. 5º. Caput, que coloca todos iguais perante a lei2. 

O princípio da dignidade da pessoa humana deve estar acima de qualquer figura 
jurídica, pois é preciso respeitar a mulher como um todo, uma vez  que sua dignidade nasce 
com a mesma, sendo-lhe, portanto,  inata, inerente à sua essência.   A pessoa humana, por sua 
inteligência e possibilidade de exercer sua liberdade, destaca-se dos demais seres irracionais, por 
todas estas características que expressam um valor e fazem da mulher, não mais um mero existir, 
pois tem domínio sobre a própria vida, supera-se e é a raiz da dignidade humana. Portanto, toda 
pessoa humana, pelo simples fato de existir , independente de condição social, traz consigo a 
superioridade racional a dignidade de todo ser. 

O respeito a dignidade da pessoa humana e o combate à  violência contra a mulher, 
deve começar na educação dos nossos filhos, sendo a mesma instrumento eficaz de combate a 
violência de gênero.
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O processo de  “fabricação” dos sujeitos é continuado e geralmente muito sutil, quase 
imperceptível. São, pois, as práticas rotineiras e comuns, os gestos e as palavras banalizados que 
precisam se tornar alvos de atenção renomada, de questionamentos.

Ao longo dos anos temos fabricado meninos e meninas machistas, vivendo em 
mundos separados, sempre mostrando que não são iguais e que os homens são mais fortes que 
as mulheres, e que eles podem e elas não. Temos que descontruir essa educação errônea que nos 
foi passada ao longo dos anos.

Homens e mulheres são seres sociais e por isso a transformação do meio deve acontecer 
em sociedade. Devendo o educador como agente construtor e transformador do educando e como 
a educação tem um papel importante no processo de liberdade e de erradicação da violência 
contra a mulher.

Precisamos fundamentar os discursos no amor para a formação e transformação 
de homens e mulheres e com isso, a transformar o mundo em uma sociedade justa, fraterna e 
igualitária. 
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RESUMO 

O presente artigo analisa o protagonismo da mulher perante à sociedade, na perspectiva 
do feminismo negro, em especial no ativismo realizado pela teórica bell hooks. Nesse sentido, 
por meio do método histórico, que investiga eventos passados relevantes para as sociedades 
humanas, comparativo e o procedimento de pesquisa bibliográfica, serão levantadas questões 
acerca da construção do feminismo negro no cenário americano e seus reflexos para um novo 
marco civilizatório no Brasil. Além disso, o estudo irá abordar o papel relevante de bell hooks 
para discussão de temas, como a interseccionalidade de Kimberlé Crenshaw e sua influência para 
o movimento feminista negro. Isto posto, dar-se-á a relevância ao quadro de construção realizado 
pela teórica americana evidenciando os reflexos nos retratos vindouros. Por fim, tomando uma 
posição, será dado juízo valorativo acerca do assunto. 

Palavras-chave: Feminismo. Bell Hocks. Interseccionalidade. Mudança.

Abstract:

 This article analyzes the role of women in society, from the perspective of black 
feminism, especially in the activism carried out by the theorist bell hooks. In this sense, through 
the historical method, which investigates past events relevant to human societies, comparative 
and the bibliographic research procedure, questions will be raised about the construction of black 
feminism in the American scenario and its reflexes for a new civilizational landmark in Brazil. In 
addition, the study will address the relevant role of bell hooks in the discussion of topics, such as 
the intersectionality of Kimberlé Crenshaw and her influence on the black feminist movement. 
That said, relevance will be given to the framework of construction carried out by the American 
theorist, highlighting the reflexes in future portraits. Finally, taking a position, an evaluative 
judgment on the subject will be given.

Keywords: Feminism. Bell Hocks. Intersectionality. Change.



Coletânea de Artigos da Comissão da Mulher Advogada – OAB/CE
113

1 INTRODUÇÃO

Ao longo da história percebe-se que as mulheres vêm ganhando autonomia e criticidade 
no que tange a necessidade de analisar outras possibilidades de ser mulher no âmbito social. 

Nesse sentido, por meio de lutas e discussões elas vêm “quebrando o silêncio” e pondo 
em evidência experiências e pontos de vistas acerca dos aspectos políticos, sociais, econômicos 
e culturais. Desse modo, as mulheres têm demonstrado um verdadeiro protagonismo expandindo 
a visibilidade histórica impensável em comparação ao passado.

Nessa perspectiva, observar os aspectos que envolvem a construção do feminismo 
negro é indubitável para o desenvolvimento da própria sociedade. Além disso, os passos dados 
pelas teóricas americanas em um cenário de verdadeira opressão foram necessários para que se 
entendessem os retratos que estavam por vir.  

Por conseguinte, será levantada a história de bell hooks que foi símbolo de força 
e tornou-se exemplo de coragem em busca de mudanças na posição em que a mulher ocupava 
no âmbito social. Para tanto, será analisada sua contribuição especialmente na formação das 
mulheres enquanto sujeitas políticas. 

Por fim, serão tratadas no presente, considerações acerca dos reflexos do feminismo 
negro no Brasil e suas atividades na busca de concretizar o que foi semeado por mulheres de 
força e coragem, que não se renderam ao patriarcado e buscaram sair pela tangente em prol de 
estabelecer um legado. 

2  O FEMINISMO NEGRO NOS EUA DE BELL HOCKS 

Angela Davis, Sojourner Truth, bell hooks são teóricas importantes que desenvolveram 
nos anos 90 no contexto norte americano um ponto de vista coletivo sobre a feminilidade negra, 
abrindo espaço para que as vozes coletivas das mulheres negras passassem a ser ouvidas. Nessa 
lógica, buscaram construir e afirmar um ponto de vista auto definido e dinâmico.

Embora hoje haja espaço para tratar de pautas específicas que abordem o feminismo 
resultado das ações e enfretamentos das grandes ativistas promissoras. Kimberlé Crenshaw 
(1989), em sua tese de doutorado trata da interseccionalidade: 

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as conseqüências 
estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela 
trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de 
classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam 
as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Crenshaw (1989, s.p) 
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Nesse sentido, nota-se que há uma diferença na situação da mulher negra para a situação 
da mulher branca. A interseccionalidade trazida por Kimberlé Crenshaw (1989) demonstra que 
não pode haver preponderância de uma opressão sobre as outras e que, sendo estas estruturantes, 
é preciso romper com a estrutura. É pensar que raça, classe e gênero não podem ser pensadas 
de maneira isolada, mas sim de modo simbiótico.

A ideia de mulher enquanto protagonista e sujeita com voz para contar a própria história 
e os contextos de luta e de resistência gera desconforto no âmbito social, visto que o racismo, o 
patriarcalismo e a opressão de classe encontram-se enraizados na sociedade (COLLINS, 2017).  
Por isso, a necessidade de explicar os eixos de poder relacionados à raça, gênero e classe e o 
modo como estruturam os terrenos sociais, econômicos e políticos. 

Ademais, essa nova percepção leva o feminismo negro para outros caminhos, em 
que se deve levar a mulher a pensar acerca de seu lugar na sociedade e perceber essas questões 
estruturais que as envolvem. Nessa lógica, bell hooks (1989) trouxe esse novo viés revolucionando 
os conceitos e abrindo espaço para novas posturas femininas.  

3 O LEGADO DE BELL HOCKS 

bell hooks foi uma teórica feminista, crítica cultural, artista e escritora. Faleceu em 15 
de dezembro de 2021 e deixou um legado de obras importantíssimas que falam sobre feminismo, 
educação como forma de libertação e feminismo negro. bell hooks é um pseudônimo que teve 
como inspiração em sua avó materna e faz uma homenagem a mulheres fortes. bell hooks tem 
uma peculiaridade, seu nome é grafado em letras minúsculas para que seja deslocado o foco da 
figura autoral de suas ideias. 

bell hooks (2018, pág.13) define feminismo como, “movimento para acabar com o 
sexismo, exploração sexista e opressão”, uma definição simples que no decorrer das páginas 
evidencia que tais fatores devem ser perpetuados por mulheres e visa a necessidade de se resolver 
esse fator. Pois até mesmo mulheres perpetuam o sexismo e isso precisa ser resolvido em um 
primeiro momento, uma vez que a sororidade só seria efetiva quando as mulheres não tivessem 
em guerra umas com as outras. 

bell hooks (2018) faz uma observação importante sobre a disparidade entre mulheres 
negras no movimento predominantemente branco, onde mesmo que as mulheres negras sendo 
ativas no movimento, elas jamais iriam alcançar a igualdade dentro do contexto do patriarcado 
de supremacia branca. Dessa forma ela faz uma observação importante sobre o movimento, ela 
explica que no começo, onde o movimento que fora comprado pela mídia não era o feminismo 
revolucionário que visava alcançar os direitos iguais, mas o feminismo reformista que era um 
movimento anti-homem, mesmo que neste movimento o sexismo não tivesse acabado. 

O feminismo reformista se torna o caminho para a mobilidade de classes onde as 
mulheres aceitaram que uma classe mais baixa fosse explorada, sendo assim, pelo ato de aceitarem 
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a sujeição de outras mulheres de classes mais baixas serem exploradas, as feministas reformistas 
aliam-se ao patriarcado existente e cumulativamente ao sexismo. Dessa forma o movimento 
deixa de ser algo inclusivo e passa apenas a atender a parte branca e privilegiada, deixando de 
fora mulheres que continuariam a ser exploradas (HOOKS, 2018).  

O movimento de discussão e conscientização surge com as mulheres percebendo e 
estudando sobre o sexismo e estratégias para mudar esse cenário, em um primeiro momento era 
apenas um grupo de conversação, posteriormente começou a virar um material impresso para 
aumentar o alcance, virando assim disciplina acadêmica e tal movimento foi encabeçado por 
ativistas mulheres que muitas vezes não possuíam doutorado, tendo que trabalhar muito mais 
e ganhar menos. 

Com esse desmembramento dos grupos de conversação, a linha de pensamento 
do que era necessário para se discutir sobre o feminismo foi destruída, sendo assim pontos 
importantíssimos para a discussão sobre o confrontamento com o sexismo principalmente interno 
foram perdidos, dessa forma muitas mulheres que levantavam a bandeira do feminismo, mas em 
relações com o mesmo gênero traiam a causa (HOOKS, 2018).  

É imprescindível ter os homens nesse processo, para que debatam sobre seus 
privilégios e que sejam discutidas estratégias para mudanças, bell hooks (2018) inclusive afirma 
“ sem ter os homens como aliados na luta, o movimento feminista não vai progredir”. Inclusive 
um homem que esteja consciente de seus privilégios e que seja um aliado na luta e nunca tido 
como uma ameaça, diferentemente de uma mulher que que ainda possui comportamento sexista 
incorporado ao seu pensamento. 

É importante frisar que nenhuma transformação feminista seria possível sem a 
solidariedade entre mulheres para que fosse criada a sororidade, desde cedo na sociedade 
patriarcal nos faz julgar e punir as mulheres, enquanto a união entre mulheres é vista como união 
contra homens, quando na verdade nos unimos para preservar nossos direitos. As transformações 
feministas que foram acontecendo começou a indagar as mulheres sobre suas posições e sobre 
ver nosso corpo não como propriedade masculina, sobre a própria sexualidade, sobre métodos 
contraceptivos, sobre o fim dos abusos sexuais e diversas pautas importantes. 

O movimento feminista foi importante no âmbito de trabalhos acadêmicos produzidos 
por mulheres, já que antes eles não possuíam a atenção necessária, com a elaboração de programas 
de estudos voltados para as mulheres em faculdades e universidades houve uma legitimação 
desses trabalhos até então desprezados ou tidos como irrelevante. O movimento gerou uma 
revolução pois exigia-se agora respeito e reconhecimento aos trabalhos escritos por mulheres.

Porém com a institucionalização dos textos feministas, houve um entrave, os textos 
passaram a ter um foco apenas acadêmico e não mais de entendimento geral, fazendo com que 
o estudo sobre o feminismo virasse apenas uma cadeira acadêmica. A importância de textos 
não serem apenas de entendimento acadêmico é que todas as mulheres de todas as camadas 
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e de qualquer que fosse sua instrução conseguiria compreender e dessa forma o movimento 
atenderia a todas as camadas uma vez que tal movimento visa a libertação não só de uma classe 
de mulheres (HOOKS, 2018).  

Uma das questões propulsoras do movimento foi a questão da sexualidade, que 
dava a mulher o direito de ter sua liberdade sexual. Era necessário que para que o desfrute dessa 
liberdade, fossem ofertados métodos contraceptivos eficientes, nesse cenário surge a pílula. 
Contudo, fazer uso dela indiscriminadamente não seria bom para a saúde feminina, e nesse 
aspecto bell Hooks (2018) discute a questão do aborto. 

Nesse ponto fica evidente que o aborto sempre aconteceu para mulheres brancas 
privilegiadas que possuíam condições financeiras para realizar um procedimento seguro, mas 
para as mulheres de baixa renda era algo extremamente distante e a problemática é justamente 
essa, trazer para todas as mulheres as mesmas condições de seguridade no procedimento, uma 
vez que perdendo nessa questão todas as questões reprodutivas também são perdidas haja vista 
que perdemos o direito de escolha.

Dentro da sociedade patriarcal onde somos condicionadas a sermos inimigas umas 
das outras, onde um padrão de beleza é imposto constantemente, amar o seu corpo e aceita-lo é 
um ato de resistência, uma das intervenções mais poderosas do movimento.

Uma definição que a bell hooks (2018) faz que simplifica tudo 

“a revolução do vestuário e do corpo criada pelas intervenções feministas fez com que 
mulheres aprendessem que nossa carne merecia amor e adoração em seu estado natural; 
nada precisava ser acrescentado, a não ser que uma mulher escolhesse se enfeitar.” 
Hooks (2018, pág.58) 

Nesse mesmo capítulo bell hooks (2019) cita diversas questões muito importantes como 
por exemplo os distúrbios alimentares causados pelas exposições diárias sejam em anúncios, em 
meios digitais, de um padrão inacessível de beleza, onde por diversas vezes causam compulsão 
por comida ou compulsão pela privação. Menciona também o envelhecimento, ao menor sinal de 
envelhecimento feminismo tendemos a escondê-lo, enquanto os homens não possuem nenhuma 
vergonha e são tidos como homens maduros, as mulheres são tidas como descuidadas e muitas 
vezes retornam aos padrões sexistas de beleza. 

Outro ponto que gerou controvérsias dentro do movimento foi a entrada de mulheres 
no mercado de trabalho, diversas ativistas acharam que adentrando no mercado iriam se tornar 
livres, mas é importante saber quais trabalhos iriam libertar as mulheres uma vez que trabalhando 
jornadas longas e ganhando salários baixos pela dominação masculina não libertaria as mulheres, 
em contrapartida a autossuficiência econômica é necessária para a libertação das mulheres. O 
que moveu as mulheres ao trabalho foi o capitalismo consumista e não o feminismo, mesmo que 
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este nunca tivesse acontecido as mulheres teriam entrado no mercado de trabalho. 

No tocante ao casamento, bell hooks (2019) fala do condicionamento que as mulheres 
eram submetidas onde deveriam ser puras e virgens enquanto os homens poderiam ter liberdade 
para saciar seus desejos sexuais, no âmbito do casamento existe a despreocupação por parte dos 
homens pelo prazer feminino, onde existe a premissa sexista de que o corpo feminino tem a 
função apenas de dar prazer ao homem, fala do estupro marital onde a mulher é condicionada a 
dar prazer ao seu marido mesmo que não queira ter relações sexuais, algo que é visto com bastante 
controvérsia pois muitas vezes por ter o laço afetivo, não seja visto como estupro, corroborando 
mais uma vez com a visão de posse do corpo masculino. 

Em relação à educação das crianças, a crítica é sobre a visão destas na sociedade. 
Existe um silenciamento das crianças, como se estas não tivessem direito, elas pertencem aos 
pais e devem apenas seguir ordens destes sem opção de escolha, essa violência é extremamente 
prejudicial uma vez que só reforça uma estrutura de dominação que no futuro poderá ser mais 
uma vez perpetuada. Existe também a depreciação das mães solos na educação, um estigma 
perpetuado de que a família precisa da figura masculina para que os filhos sejam criados da forma 
certa, algo extremamente prejudicial ao movimento feminista (HOOKS, 2018).  

Desse modo, bell hooks trouxe um acervo relevante para que os retratos vindouros 
pudessem ser diferentes do retrato de sua época. Sua contribuição levou a formação de grandes 
nomes pelo mundo, em que expuseram questões específicas acerca do papel da mulher enquanto 
protagonista de sua própria história. 

4 O FEMINISMO NEGRO NO BRASIL DE DJAMILA RIBEIRO 

No cenário brasileiro, o feminismo negro começa a ganhar força nos anos 1980. 
Segundo Moreira (2006), 

“a relação das mulheres negras com o movimento feminista se estabelece a partir do 
III Encontro Feminista Latino-americano que sucedeu em Bertioga em 1985, de onde 
emerge a organização atual de mulheres negras com expressão coletiva com o intuito 
de adquirir visibilidade política no campo feminista. Nesse contexto que surgem os 
primeiros Coletivos de Mulheres Negras, época em que aconteceram Encontros Estaduais 
e Nacionais de mulheres negras.” Moreira, (2006, s.p).  

Organizações importantes como o Fala Preta, Criola, além de coletivos e produção 
intelectual surgiram nesse âmbito. Por conseguinte, Lélia Gonzáles emerge colocando a mulher 
negra no centro do debate, Lélia vê a hierarquização de saberes como produto da classificação 
racial da população, visto que o modelo valorizado e universal é branco. Segundo Gonzalez 
(1988), o racismo se constituiu na base da superioridade branca e patriarcal,  
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Para nós, amefricanas do Brasil e de outros países da região – assim como para as 
ameríndias – a conscientização da opressão ocorre, antes de qualquer coisa, pelo racial. 
Exploração de classe e discriminação racial constituem os elementos básicos da luta 
comum de homens e mulheres pertencentes a uma etnia subordinada. (GONZALEZ, 1988)

Nesse sentido, Gonzalez (1988) trata da interseccionalidade as lutas das populações 
negras em âmbito nacional e transnacional. Isso porque a “Amefricanidade” contextualizada por 
ela envolve não apenas a diáspora africana à América Latina, como também a vivência conjunta 
do que é ser latino-americana e africana e latino-americano e africano. 

Djamila Ribeiro uma das maiores teóricas nacionais nos dias atuais que aborda 
questões de gênero e raça trouxe releituras e novos aspectos que envolvem o feminismo no 
Brasil. Obras como “Lugar de fala”, “Quem tem medo do feminismo negro?”, evidenciam a 
preocupação da autora em difundir o conhecimento no âmbito acadêmico e social acerca das 
relações raciais e de gênero. 

Desse modo, o atual feminismo negro se configura no Brasil por meio de estudos e 
ações concretas em diferentes áreas de atuação. As mulheres negras se organizam em movimentos 
sociais, ONG’s e Conselhos por todo o país, mobilizando-se contra a prática do racismo e do 
sexismo como foco para a garantia de igualdade de direitos e de oportunidades.

A busca de informação e vontade de mudar a história formada por sexismo e 
inferioridade levaram as mulheres a não mais aceitar de forma natural a subordinação histórica 
tornando assim, protagonista de sua própria história, desenvolvendo papel fundamental na 
luta pela reivindicação contra o racismo estrutural e contra a violência de gênero da sociedade 
(RIBEIRO, 2016).

Destarte, analisar o protagonismo dentro de uma visão emancipatória “da margem 
para o centro”, na ideia de adaptar para o cenário brasileiro um feminismo para todos, nos leva 
a enaltecer e explorar os ideais traçados e desenvolvidos pela teórica feminista bell Hocks. 

5 CONCLUSÃO 

O presente observou como os movimentos feministas foram importantes para as 
mulheres sob a ótica de contestarem o machismo positivado, uma vez que a conquista de leis 
favoráveis às mulheres é a prerrogativa para participação ativa destas na sociedade. Como um 
dos pontos centrais discutidos, o feminismo negro, deixa evidente desde o começo a falta de lugar 
de fala no movimento majoritariamente branco, para discutir suas pautas, sendo assim criando 
essa vertente que visa reunir mulheres negras e falar da importância do movimento para elas. 

No cenário nacional, destaca-se a Djamila Ribeiro como pensadora brasileira que 
é autora de diversas obras com o enfoque para o feminismo negro. No âmbito internacional foi 
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citada a bell hooks como uma das pensadoras mais importantes da temática, que trouxe á tona 
temas importantes e atemporais que estão presentes e passiveis de discussões até os dias atuais. 

Destarte, mediante a análise apresentada evidenciou-se a relevância da temática e a 
sua construção ao longo da história, deixando claro as razões pelas quais necessita-se incitar cada 
vez mais as discussões acerca do feminismo negro, especialmente nas escolas e no âmbito civil 
como um todo. Pois, assim, as ideias de bell hocks e djamila ribeiro passaram a ser difundidas 
e utilizadas pelas mulheres, as tornando verdadeiras protagonistas de suas histórias.  

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLLINS, Patricia Hill. que é um nome? Mulherismo, Feminismo Negro e além disso. 
Cadernos Pagu, Capinas, 51, 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cpa/n51/1809-4449-
cpa-18094449201700510018.pdf. Acesso em 15 de fevereiro de 2022. 

CRENSHAW, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique 
of Antidiscrimination Doctrine, FeministTheory, and Antiracist Politics. University of Chicago 
Legal Forum, 14, 1989. 

GONZALEZ, Lélia. A categoria político-cultural de amefricanidade. Tempo Brasileiro, 1988. 

HIRATA, Helena. Gênero, classe e raça: interseccionalidade e consubstancialidade das relações 
sociais. Tempo Social (revista de sociologia da USP),  2014.

HOOKS, bell. Eu não sou uma mulher? Mulheres negras e feminismo. Rio de Janeiro: Rosa 
dosTempos, 2019.

HOOKS, bell. O feminismo é para todo mundo: Políticas arrebatadoras. Rio de Janeiro: Rosa 
dos Ventos, 2018.

HOOKS, bell. Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black. Boston, South End Press, 
1989. 

LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 5 ed. São Paulo : Atlas 2003. 

MOREIRA, Núbia Regina. Representação e identidade no feminismo negro brasileiro.  
Em Anais do Seminário Fazendo Gênero 7. Florianópolis: UFSC, 2006. 

RIBEIRO, Djamila. Feminismo negro para um novo marco civilizatório. Revista Internacional 
De Direitos Humanos, 2016.



Coletânea de artigos da Comissão da Mulher Advogada – OAB/CE

SER PROTAGONISTA  
DA PRÓPRIA HISTÓRIA:   

O CHAMADO DA ADVOCACIA 
PARA AS MULHERES QUE 
QUEREM CHEGAR AO TOPO, 
MAS NÃO A QUALQUER CUSTO.



Coletânea de Artigos da Comissão da Mulher Advogada – OAB/CE
121

SER PROTAGONISTA DA PRÓPRIA HISTÓRIA: O CHAMADO DA 
ADVOCACIA PARA AS MULHERES QUE QUEREM CHEGAR AO 

TOPO, MAS NÃO A QUALQUER CUSTO.

Silva, Talita Gemima Barros Carvalho

RESUMO 

Esse trabalho objetiva fazer uma reflexão sobre o processo de conquista do espaço 
da mulher na sociedade atual, em especial, na advocacia. A mulher, como cidadã, dotada de 
responsabilidades sociais e familiares, em um ambiente ainda patriarcal, deve ser estimulada 
a exercer sua profissão com excelência e reconhecimento, mas sem se privar de características 
próprias e sonhos pessoais. A dominação masculina no mundo é notória; no âmbito jurídico, 
vê-se ainda o regime opressor como um processo natural que dificulta a mulher desenvolver 
suas habilidades como advogada sem ter que deixar de lado características pessoais, assim como 
seu papel fundamental de equilibrar o âmbito familiar e, consequentemente, social. Portanto, 
mostraremos que o papel da mulher advogada é de fato essencial, não apenas para estimular a 
presença quantitativa feminina em várias áreas da sociedade, mas, também, quebrando tabus 
e criando novas regras de conduta para que esta possa desenvolver qualquer profissão com 
excelência, sem perder direitos nem sua essência de zelar pelo bem-estar de sua família; e, 
ainda, não ser reprimida e condenada à resignação, ou determinada em padrões sociais que não 
consideram os seus desejos, direito de escolha e, mesmo, sua liberdade de ser quem é e, por que 
não dizer, vestir o que quer.

PALAVRA- CHAVE: Papel da mulher. Reconhecimento. Opressão. Família. Sociedade.

ABSTRACT

This work aims to reflect on the process of conquering the space of women in today’s 
society, especially in law. Women, as citizens, endowed with social and family responsibilities, in 
a still patriarchal environment, should be encouraged to exercise their profession with excellence 
and recognition, but without depriving themselves of their own characteristics and personal 
dreams. Male domination in the world is notorious; in the legal sphere, the oppressive regime is 
still seen as a natural process that makes it difficult for women to develop their skills as a lawyer 
without having to put aside personal characteristics, as well as their fundamental role of balancing 
the family and, consequently, the social environment. Therefore, we will show that the role of 
the woman lawyer is in fact essential, not only to stimulate the quantitative presence of women 
in various areas of society, but also to break taboos and create new rules of conduct so that she 
can develop any profession with excellence, without losing rights or the essence of caring for 
the well-being of his family; and, still, not being repressed and condemned to resignation, or 
determined in social standards that do not consider their desires, right to choose and even their 
freedom to be who they are and, why not say, wear what they want.
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NTRODUÇÃO

A mulher caminha à conquista de seu lugar na história. Esse longo processo está 
refletido nas transformações de costumes, tradições e da própria legislação brasileira. Em 1934, 
por exemplo, a Constituição Federal proibiu diferenças de salários, para um mesmo trabalho, por 
motivo de sexo; uma conquista muito celebrada, mas que, infelizmente, mais de 80 anos depois, 
ainda precisa ser lembrada e, por vezes, reivindicada. Nesse mesmo período, conforme registrado 
por Renata Coelho (2018), “O novo Código Eleitoral e a Constituição de 1934 garantiram direitos 
políticos e contemplaram o voto feminino. Permitiram que as mulheres ocupassem o espaço 
público com poder decisório manifestado pelo voto.”1. 

Vale registrar outras profundas conquistas referentes à mulher no Brasil, como, 
por exemplo, as Leis nº 8.072/1990 e 8.930/1994, que passaram a caracterizar o estupro e o 
atentado ao pudor como crimes hediondos. Estas, não resguardam apenas o aspecto financeiro 
da diferenciação, mas a própria segurança física e profissional das mulheres que, muitas vezes, 
se veem coagidas em seu próprio local de trabalho. 

A Lei nº 9.100/1995 é também grande marco na construção do papel da mulher na 
sociedade, pois estabeleceu quotas mínimas de 20% das vagas em candidaturas nos partidos 
políticos do país para mulheres; assim, aumentou-se as possibilidades de que os pleitos femininos 
sejam devidamente levados ao legislativo que é o poder com a função primordial de produzir as 
leis que orientam e regulam a vida em comum. 

Em 2002, celebrou-se a continuidade desses avanços, ao entrar em vigor o novo 
Código Civil, pois nele foram garantidos o poder familiar e a capacidade civil plena da mulher 
e, em 2015, com a Lei 13.112/2015, em seu artigo 1º2, permitiu-se que a mãe possa fazer o 
registro de nascimento dos filhos, uma ação que antes competia apenas ao pai. Creia que até 
esse momento, a mãe dava à luz, mas não poderia registrar o filho como seu sem o aval da lei 
que dava esse direito apenas ao pai da criança.

Embora esteja claro que muitas lutas já tenham sido ganhas, a batalha ainda não 
foi encerrada. Em cada campo social ainda existem direitos (ou a necessidade de colocá-los em 
prática) a serem conquistados pelas mulheres, como no ramo da advocacia. Uma conquista que 
deve ser galgada com maestria para que, no caminho, a mulher não venda sua essência e deixe 
de ser mulher para ter o que o homem tem.

1COELHO, Renata. A EVOLUÇÃO JURÍDICA DA CIDADANIA DA MULHER BRASILEIRA – breves notas 
para marcar o dia 24 de fevereiro, quando publicado o Código Eleitoral de 1932 e os
90 anos do voto precursor de Celina Viana. 24 de fevereiro de 2018. Disponível em:  
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/Evoluojurdicadacidadaniadamulherbrasileira_RenataCoelho.pdf. Acesso 
em: 11/02/2022.
2Art. 1º Esta Lei altera os itens 1º e 2º do art. 52 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, para permitir à 
mulher, em igualdade de condições, proceder ao registro de nascimento do filho.
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Dando enfoque ao mundo do Direito, em fevereiro de 2022, o Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil registrou3 que o número de advogadas é de 626.204 e de 
advogados 617.397; portanto, as mulheres já superam em quantidade os homens. Na verdade, 
foi no início de 2021 que essa superação de quantidade ocorreu pela primeira vez na história 
dos profissionais da advocacia brasileira, e essa ascendência persiste principalmente no Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Em contrapartida, no Estado do Ceará, por exemplo, a 
quantidade masculina (17.292) na advocacia ainda é bem maior que a feminina (15.733).

Apesar desses números serem aparentemente animadores, sabe-se que quantidade e 
influência são árvores diferentes que, por isso, produzem frutos distintos. Segundo diagnóstico 
da advogada e conselheira da OAB-GO, Valentina Jungmann, citada por Rafa Santos (2021), as 
mulheres ainda estão fora dos canais de decisões nas Ordens dos Advogados espalhados pelo 
Brasil: 

Para você ter uma ideia, apesar de a OAB ser considerada um sistema presidencialista, 
nós não temos uma advogada presidente das seccionais em nenhuma das 27 seccionais, 
e o mais interessante é que se nós olharmos essa história de 90 anos, nós só tivemos 
nas 27 seccionais apenas dez presidentes de seccionais eleitas, explica4.

Assim, ainda que a mulher advogada já supere quantitativamente o número de homens 
advogados, vê-se que funções decisórias (não só entre juristas - presidentes de seccionais, juízes, 
Ministros do STF5, entre outros - mas também entre legisladores6 e profissionais dos diversos 
ramos) são predominantemente masculinas.

Fato indiscutível: poucas mulheres estão no topo de suas carreiras. Por isso, veremos, 
neste artigo, que a mulher, para viver de sua profissão e alcançar excelência, na esmagadora 
maioria das vezes, precisa despir-se de si e caracterizar-se de uma personagem feminina de 
sucesso. Imagem esta criada na “mente social” e que cumpre requisitos específicos de conduta 
profissional masculina. Infelizmente, a fim de chegar ao “topo” e/ou apenas ser devidamente 
respeitada por sua expertise, a mulher ainda precisa deixar no caminho partes de si.

A PRESENÇA LATENTE DA DESIGUALDADE SALARIAL 

Algumas profissões, hoje tão comuns, proibiam a presença feminina. A CLT, 
Consolidação das Leis do Trabalho, ao ser criada em 1943, possuía um capítulo à parte que se 
dedicava ao exercício do trabalho feminino. Ali, proibia-se o trabalho noturno e a presença da 
mulher na construção Civil.

3Ordem dos Advogados do Brasil - Nacional. Institucional / Quadro da advocacia.  Disponível em: https://www.
oab.org.br/institucionalconselhofederal/quadroadvogados. Acessado em: 11.02.2022.
4SANTOS, Rafa.”OAB mais plural ganha ainda mais legitimidade”, diz advogada que propôs paridade. Revista 
Consultor Jurídico. 10 de janeiro de 2021, 8h59. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-jan-10/
entrevista-valentina-jungmann-autora-proposta-paridade-oab . Acesso em: 11.02.2022.
5A Suprema Corte não foge à regra da não inserção da mulher na liderança da nação. Em 2022, tem-se onze 
ministros entre os quais apenas dois são do sexo feminino.
6Dos 81 (oitenta e um) Senadores atuais, apenas 13 são do sexo feminino.
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Como subsídio ao descrito, resquícios da primeira Revolução Industrial, lê-se trecho 
da obra do doutrinador Otávio Augusto Reis de Souza (2008, p.6):

A completar o quadro, era usual a utilização das chamadas “meias-forças”, ou seja, trabalho 
do menor, trabalho da mulher, cuja remuneração era ainda inferior a do trabalhador 
maior, do sexo masculino. A consequência foi o aviltamento das condições de trabalho7.

É certo que engenheiras, eletricistas e arquitetas são claramente frutos de terra já 
conquistada. Enfermeiras e médicas plantonistas também são resultado de um processo de luta. 
No entanto, ainda que exercendo as mais diversas profissões e conquistando até mesmo uma 
legislação que defende a mulher de diferenciações salariais devido ao gênero, a realidade é que 
a desigualdade salarial é fortemente vista no Brasil.

Os números não mentem. Por isso, é importante registrar uma pesquisa realizada pela 
empresa Cathos (DESIGUALDADE..., 2021) sobre a diferença salarial entre homens e mulheres.

(...) as mulheres ganham menos que homens em todos os cargos de liderança, cuja 
diferença média é 34%. Além de salários inferiores, elas ainda se deparam com obstáculos 
em algumas áreas. Em tecnologia, por exemplo, ocupam apenas 19% dos cargos.
(...) Já em funções como gerente e diretor, elas chegam a ganhar 24% menos que os 
homens, por exemplo.8 

 Tornando claro os dados acima descritos, observa-se que a mulher ao trabalhar 
em mesmo cargo e com mesmas funções ainda hoje ganha 34%, em média, a menos que um 
homem. Além disso, em funções de gerente e diretor, esta mulher chagará a ganhar 24% menos 
que se fosse homem.   

 Alguns, ao ver esses números, podem pensar que o problema da falta de paridade 
salarial é que, apesar da mulher ter mesmo cargo e mesma função que o homem, ou esteja em 
cargo de chefia, não tem as mesmas qualificações. No entanto, o artigo da empresa Cathos 
(DESIGUALDADE..., 2021) que explica a pesquisa, mostra que:

7SOUZA, Otávio Augusto Reis de; CARNEIRO, Ricardo José das Mercês. Direito e Processo do Trabalho. Rio 
de Janeiro: Forense, 2008, p. 6.
8DESIGUALDADE de gênero no mercado de trabalho: mulheres ainda ganham menos que os homens. 23 
março 2021. Por: Catho Comunicações. Disponível em: https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/carreira/
comportamento-3/desigualdade-de-genero-no-mercado-de-trabalho-mulheres-ainda-ganham-menos-que-os-
homens/ . Acessado em: 20/02/2022.
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(...), apesar da acirrada disputa, as mulheres saem na frente no recorte 
de nível superior e pós-graduação completo.
30% das mulheres possuem nível superior e pós-graduação, enquanto 
dos homens, apenas são 24%. Mesmo assim, com uma qualificação um 
pouco menor, eles podem ganhar até 52% a mais que elas exercendo 
uma mesma função. A pesquisa elucida o distanciamento do profissional 
homem e mulher no cenário profissional9.

Apesar de entender que as mulheres aumentaram seu lugar de destaque, percebe-se 
que é um processo lento e, que para muitas, o tempo não será um amigo. Em 9 anos, a proporção 
de mulheres em cargo de liderança subiu apenas 9 pontos percentuais, como pode ser visualizado 
na figura abaixo :10

9DESIGUALDADE de gênero no mercado de trabalho: mulheres ainda ganham menos que os homens. 23 
março 2021. Por: Catho Comunicações. Disponível em: https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/carreira/
comportamento-3/desigualdade-de-genero-no-mercado-de-trabalho-mulheres-ainda-ganham-menos-que-os-
homens/ . Acessado em: 20/02/2022.
10WOMEN in Business 2020: Do plano de ação à prática. Disponível: https://www.grantthornton.com.br/
contentassets/158da8c0b7c04474a3cc43f4a5dc73af/women_in_business_2020.pdf?rdst_srcid=2041829 . 
Acessado em: 20/02/2022 
11DIA DO Advogado: mulheres representam 49,79% da categoria, mas ainda são minoria em cargos de chefia. 
EMPODERAXS. 11 de agosto de 2020. Disponível em: https://empoderadxs.com.br/2020/08/11/dia-do-
advogado-mulheres-representam-4979-da-categoria-mas-ainda-sao-minoria-em-cargos-de-chefia/ . Acessado em 
:20/02/2022.

Lembre-se que a mulher advogada não foge dessa infeliz regra do mercado, fato 
descrito em trecho do artigo abaixo (DIA DO..., 2020):

Segundo levantamento da Women In Law Mentoring Brazil (associação sem fins 
lucrativos para incentivar o protagonismo feminino) feito em 2018, com dados referentes 
a 2017, apenas 34,9% dos sócios de capital é composto por mulheres no Brasil.  
A pesquisa contou com a participação de 55 sociedades de advogados, que reuniam 
cerca de 3.715 profissionais.11.

Conclui-se, até aqui, que as mulheres hoje podem até chegar ao patamar de superioridade 
quantitativa em alguns profissões e regiões do país, mas depois disso elas não conseguem mais 
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subir. Por isso, a grande responsabilidade das advogadas, detentoras não apenas do “ser mulher”; 
mas ser mulher com conhecimento jurídico e com o seguinte compromisso social junto a Ordem 
dos Advogados do Brasil:

Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres 
e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado 
Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida 
administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas.12

Nesse momento da história (em que a mulher já foi convidada para a festa, mas poucas 
tem direito a sentar-se à mesa do banquete), cabe às mulheres advogadas estarem na linha de 
frente desta luta pleiteando não apenas em causa própria, mas também por todas as profissionais 
que estão à margem do mercado de trabalho. Na advocacia, tem-se o compromisso de serem 
bússolas às mulheres que almejam a justiça social e o aperfeiçoamento da cultura, principalmente 
no que se relaciona ao trabalho no Brasil. 

A MATERNIDADE COMO UM DESAFIO

Ser mãe não é apenas necessário para o crescimento populacional, consequentemente, 
para que uma sociedade tenha população economicamente ativa renovada; mas também pode 
fazer parte de um planejamento familiar, de um sonho realizado e, principalmente, é sobre uma 
vida preciosa que chega ao mundo que dispende cuidado, proteção e tempo.

É sabido que a mulher, sendo mãe ou não, sempre trabalhou. No entanto, antigamente, 
seu alcance era apenas no âmbito familiar, com trabalhos domésticos. Com o fortalecimento 
do capitalismo, a mulher viu-se no mercado de trabalho; porém, como informação já sabida, 
de forma precária, pois sofria a dominação masculina e continuava com o trabalho doméstico 
inteiramente à sua responsabilidade. 

Nesse mundo novo, saindo da esfera privada para a pública, a mulher precisava 
aprender novas regras e se submeter ao trabalhador ideal socialmente construído: o homem.

Um dos grandes desafios da mulher, era e é, portanto, conciliar seu emprego com a 
maternidade, pois a figura feminina é a maior responsável pela criação e educação de seu filho. 
Na verdade, a presença da mulher se faz necessária, principalmente nos primeiros anos do 
filho, afetando diretamente a flexibilidade em seu horário de trabalho e, portanto, aumentando 
a descrença da sua capacidade de empenho profissional.

12 REGULAMENTO Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Dispõe sobre o Regulamento Geral previsto na 
Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994. Disponível em: https://oabam.org.br/downloads/pdf/RegulamentoGeral.pdf. 
Acessado em: 10 de fevereiro de 2022.
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O resultado da maternidade, muitas vezes, é a demissão, como descreve Bruno Piai 
(2021) no texto abaixo, com base em pesquisa da Fundação Getúlio Vargas:

Em 2017, uma pesquisa divulgada pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), intitulada 
“Licença-maternidade e suas consequências no mercado de trabalho do Brasil”, feita 
com 247 mil mulheres, mostrou que metade delas perderam seus empregos após a 
gravidez. O estudo também constatou que as trabalhadoras que gozam de licença-
maternidade são demitidas em até 24 meses após o nascimento da criança. Já um outro 
levantamento, este realizado pelo InfoJobs, revela que 51% das mulheres já sofreram 
algum tipo de preconceito dentro do ambiente corporativo13. 

O ordenamento jurídico brasileiro, como resposta a essa realidade que é bem 
anterior a 2017, garantiu, por meio da Constituição Federal (em seu artigo 7º) e por legislações 
infraconstitucionais (como as Consolidações das Leis do Trabalho – CLT, capítulo III do Título 
III inteiramente dedicado à proteção do trabalho da mulher), alguns direitos às mulheres, como: 
licença-maternidade, salário-maternidade e garantia de emprego.

No entanto, apesar dessas garantias existirem há algum tempo, a pesquisa da FGV, 
nos mostra que os números que refletem essa discriminação maternal continuam bem altos. O 
que chama a atenção é que os direitos alcançados pelas mulheres nessa seara podem, inclusive, 
ser causa de não contratações femininas em cargos de alta liderança, pois demanda maiores horas 
trabalhadas, viagens e reuniões em caráter emergencial.

Diante dos fatos narrados, as mulheres precisam constantemente escolher entre a 
carreira e sua vida pessoal, deixando de lado relacionamentos duradouros, a maternidade para 
alcançar o topo de sua carreira.

A mulher advogada, muitas vezes autônoma, tem na maternidade um obstáculo 
intransponível para a permanência em sua profissão; pois, ao se distanciar do mercado por alguns 
meses, vê clientes sendo atendidos por outros profissionais e, seu retorno ao trabalho, sem amparo 
estrutural para receber uma criança recém-nascida (creches, horário de amamentação, rotina de 
trabalho definida, entre outros aspectos) dificulta seu retorno e permanência. 

Em 2016, alguns direitos inseridos na legislação diminuíram as problemáticas 
processuais nas quais a mulher mãe está inserida. A Lei nº 13.636, de 25 de novembro de 2016, 
alterou o estatuto da advocacia, lei 8.906/94, e o Código de Processo Civil, lei 13.105/2016, para 
garantir direitos às advogadas gestantes, adotantes, ou que estejam amamentando.

13 PIAI, Bruno. A sociedade exige que a mulher seja mãe, mas o mercado não suporta. 29 de setembro de 2021. 
Disponível em: https://rhpravoce.com.br/redacao/a-sociedade-exige-que-a-mulher-seja-mae-mas-o-mercado-nao-
suporta/ . Acessado em: 21 de fevereiro de 2022.
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Algumas das prerrogativas foram: reserva de vagas nas garagens dos fóruns ou 
tribunais, a entrada nos mesmos sem passar pelos detectores de metais ou raio x, acesso a creches 
ou locais para atendimento dos bebês; quanto à atuação profissional, a lei garantiu a preferência 
das advogadas gestantes, lactante ou adotante nas sustentações orais e audiências, além da 
suspensão dos prazos processuais quando forem únicas advogadas de seus clientes.

Outra prerrogativa deu-se com alteração inserida no Código de Processo Civil, que 
possibilitou suspensão de processo, pelo prazo de 30 dias, em razão do parto ou da concessão de 
adoção, desde que a advogada seja a única responsável pela parte, direito que também é garantido 
ao advogado que se tornar pai.

Observa-se, portanto, a importância de mulheres juristas não desistirem e lutarem, 
continuamente, por melhorias que diminuam as desigualdades entre homens e mulheres no mercado 
de trabalho, levando em sua luta a verdade de que filhos agregam no currículo profissional, pois, 
como toda grande experiência, criam algumas habilidades extras, tais como empatia, resiliência 
e liderança.

Em que se pese a dificuldade da mulher em conciliar todas as suas funções sociais, 
vemos que galga superioridade de formação escolar e, também, quantitativa em várias atividades 
profissionais.  O que se quer, é que a conquista passe a não ser só quantitativa, mas qualitativa 
prioritariamente. Ou seja, a mulher possa chegar ao topo, com salários compatíveis e sem desistir 
de projetos pessoais. 

CONCLUSÃO

Quando a esfera pública ainda entende que é preciso usar um código de vestimenta 
masculino para que a mulher seja reconhecida/aceita no ambiente de trabalho; percebe-se que 
ainda há muito o que ser conquistado.

Fala-se de roupa, pois é ponto que não se nota diante de tantas outras desigualdades a 
vencer que foram aqui descritas. Ponto diminuto, mas importante, pois revela como está enraizado 
a ideia de restringir a entrada e o crescimento da mulher no mercado de trabalho14. 

14“A verdade é que nenhum guia de estilo deu ou dará conta de resolver essa questão porque, de fato, estamos 
esquecendo de olhar para o cerne da questão: não existe uma roupa adequada, neutra e segura para uma mulher 
no mercado de trabalho simplesmente porque não existe nenhum look capaz de resolver um problema anterior. 
Nada é bom o suficiente porque a roupa é o principal meio pelo qual incorporamos o nosso não-pertencimento 
àquele espaço. O mundo do trabalho formal, bem remunerado e prestigiado socialmente, é um espaço que nos foi 
historicamente negado, e até hoje precisamos enfrentar inúmeros obstáculos para conseguir ocupá-lo. E a roupa é 
só um jeitão fácil de dizerem pra nós que não, nós não pertencemos.” (FARAGE, Thais; COTTA, Mayra. Roupa 
de Trabalho Feminina: uma discussão necessária. 17 de Setembro de 2020. Revista Elle. Disponível: https://elle.
com.br/moda/roupa-feminina-mercado-trabalho. Acessado em:11 de fevereiro de 2022.).
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A mulher advogada, para ser protagonista de sua história e alcançar o topo, não pode 
ser impelida a pensar que: i) em uma entrevista de emprego, nunca devo abordar que preciso 
de horário flexível, pois tenho filhos pequenos; ou que ii) em uma audiência judicial o mais 
adequado a mim é vestir camisa de botão e terninho em tons escuros. Essas preocupações ainda 
são parte da rotina feminina e demonstra o quanto é preciso lutar para que a mulher seja vista 
por sua competência e não por uma imagem idealizada de sucesso. A mulher deve ser vista com 
toda a sua bagagem de estudos, experiência, entregas e potenciais a serem trabalhados, não mais 
como uma personagem da história a se adequar a imagem social masculinizada de poder.

 A mulher advogada, portanto, detentora de conhecimento e acesso aos portões da 
lei, tem o compromisso com a sociedade de ir além da conquista de direitos em sua forma legal; 
mas de aprofundar a luta para que os direitos das mulheres às levem a alcançar seus objetivos 
profissionais sem deixar pelo caminho suas características, funções e atividades particulares; 
sem as transformar em um “padrão masculino aceitável de qualidade”.

 A maternidade, especificamente, precisa ser vista como uma contribuição à 
sociedade a qual deve possibilitar, não apenas a gestação em segurança, mas que a gestante 
contribua como mãe, educadora e, também, profissional de excelência com uma experiência 
que pode melhorar e muito seu desempenho. 

Além dos filhos serem futuras forças de trabalho para a nação, que precisam ser 
criados de forma adequada e digna; a mulher mãe e advogada, inserida em uma nova visão de 
mundo (o mundo materno) pode e deve trazer ao direito as diversas lacunas sociais que a lei 
não abarca às crianças, famílias, pais, mães, escolas e todos os envolvidos nessa demanda de 
criação de um cidadão. 

Vale lembrar que não há uma concorrência entre mulher e homem; pelo contrário, 
que os dois, dentro das suas diferenças, sejam respeitados e tenham possibilidades de colaborar 
com todas as suas virtudes para uma sociedade melhor, mais produtiva.
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DEFESA DE DIREITOS DAS MULHERES POR HOMENS: 
UMA QUESTÃO DE MÉRITO

Tereza Cristina Adriano

RESUMO 

Os merecidos destaque e análise sobre as causas e efeitos da realização da defesa 
de direitos das mulheres por homens quanto ao almejado desenvolvimento da pauta referente 
à igualdade de gênero, por ainda ser hipótese peculiar, em razão de as conquistas de direitos 
femininos e a consciência de que estas precisam avançar, historicamente, contarem com número não 
significativo de homens no apoio e força atuantes em seu sentido, são o foco do presente trabalho. 
Trata-se, nele, do significado da defesa de direitos das mulheres por homens, situando exemplos 
de homens notáveis no desenvolvimento da causa, o Movimento ElesPorElas (HeForShe) da 
ONU Mulheres e o papel dos homens no desenvolvimento da filoginia como igualdade intelectual 
entre homens e mulheres. Metodologicamente, pautou-se a elaboração em pesquisa bibliográfica, 
realizada em publicações especializadas, artigos, revistas e dados oficiais publicados na internet, 
ensejando na apresentação, de modo descritivo-analítico e conexo, das ideias coletadas. Ao final, 
veicula o trabalho a tomada de posicionamento próprio sobre os assuntos discutidos, baseado, 
principalmente, em propor o incentivo à união de forças entre mulheres e homens para a defesa 
de direitos femininos.

Palavras-chave: Igualdade. Gênero. Defesa. Homens. Valorização.

ABSTRACT

The deserved highlight and analysis of the causes and effects of the effective defense 
of women’s rights by men with regard to the desired development of the gender equality agenda, 
as it is still a peculiar hypothesis, due to the achievements of women’s rights and the awareness 
of that they need to advance, historically, having a non-significant number of men in support and 
strength acting in their direction, are the focus of the present text. It deals with significance of the 
defense of women’s rights by men, placing examples of notable men in the development of the 
cause, UN Women’s HeForShe Movement and role of men in the development of phylogeny as 
intellectual equality between men and women. Methodologically, the elaboration was based on 
bibliographic research, carried out in specialized publications, articles, magazines and official 
data published on the internet, giving rise to the presentation, in a descriptive-analytical and 
related way, of the ideas collected. In the end, the work conveys its own position on the issues 
discussed, based mainly on proposing the incentive to join forces between women and men to 
defend women’s rights.

Keywords: Equality. Gender. Defense. Men. Worthiness.



Coletânea de Artigos da Comissão da Mulher Advogada – OAB/CE
133

INTRODUÇÃO

A defesa de direitos das mulheres, em razão da arraigada desigualdade entre os gêneros 
feminino e masculino – refletida, por exemplo: na histórica falta de representatividade política 
das mulheres, na desigualdade salarial em relação a homens que realizam o mesmo trabalho, 
nas estatísticas de violência contra a mulher, nos padrões de beleza e nas formas díspares de 
educar meninas e meninos – é pauta nos diferentes contextos mundiais há algumas décadas, 
fazendo exsurgir, inclusive, o feminismo como um movimento social e político de destaque que 
reivindica, em suma, igualdade entre mulheres e homens.

Ao longo da história, vem o movimento feminista, como é sabido, evoluído 
significativamente na conquista da igualdade legal e de direitos civis, políticos, sociais, econômicos 
e reprodutivos, mas continua tendo como meta a universalização destes direitos e o avanço 
rumo à conquista de uma maior participação na política e na obtenção da paridade de gênero na 
economia, na ciência, na cultura e nos espaços de poder.

Referidas conquistas, por sua vez, historicamente ainda contando com número 
não significativo de homens no apoio e força atuantes em seu sentido, mais que decorrerem do 
reconhecimento de que a vida na nossa sociedade exige que cada membro social defenda sua 
inserção, permanência e evolução de posição no meio social pelas mulheres, concretizam-nas 
como protagonistas de sua história.

Nesse contexto, ademais, considerando ainda ser peculiar a efetivação da defesa de 
direitos das mulheres por homens, torna-se a hipótese merecedora de destaque e análise sobre 
suas causas e efeitos quanto ao almejado avanço da pauta, mostrando-se como fértil oportunidade 
a seleção de artigos para publicação de e-book, no que diz respeito ao eixo temático ‘A mulher 
enquanto protagonista de sua história’, promovida pela Comissão da Mulher Advogada (CMA), 
da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do Ceará (OAB/CE).

Para tanto, elaborou-se o trabalho a partir de pesquisa bibliográfica, realizada em 
publicações especializadas, artigos, revistas e dados oficiais publicados na internet, tendo ensejado 
a construção de quatro tópicos, destinados a apresentar, de modo descritivo-analítico, as ideias 
coletadas, realizando a pertinente conexão entre elas, para, ao final, expor posicionamento próprio 
sobre os assuntos veiculados.

Assim, apresentam-se, em um primeiro momento, comentários acerca do que pode 
representar a defesa de direitos das mulheres por homens, demonstrando a diferença de significado 
desta em relação à consciência de direitos conquistados e à luta cotidiana para ampliar o leque 
dessas conquistas quando reveladas pelas próprias mulheres.

No segundo tópico, por sua vez, exemplificam-se homens notáveis que contribuíram 
destacadamente para o desenvolvimento da causa em tela ao longo da história, demonstrando 
ser a referida atividade dotada de plena plausibilidade e, algumas vezes, de reconhecido sucesso.
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Outrossim, no terceiro tópico, expõe-se sobre o Movimento ElesPorElas (HeForShe) 
de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero, revelando ideias e iniciativas 
destinadas a atingir seu objetivo.

Por fim, discorre-se no quarto tópico sobre o papel dos homens no desenvolvimento 
da filoginia sob seu significado de igualdade intelectual entre homens e mulheres, apontando 
argumentos para que seja a mencionada atuação masculina incentivada e cada vez mais aderida 
e desenvolvida pela sociedade.

Feita a veiculação dessas informações, espera-se, então, que o presente trabalho possa 
ser usado como fonte de conhecimento para as pessoas que venham a ter interesse no assunto, 
auxiliando-as a formar opinião, com o objetivo de que o fomento de interesse pela discussão 
desperte o aprimoramento das soluções para as questões trazidas à baila.

1. DO SIGNIFICADO DA DEFESA DE DIREITOS DAS MULHERES POR HOMENS

A partir da vivência como mulher na sociedade, bem como da convivência com 
outras mulheres nesse contexto, é possível sustentar a percepção de que a consciência de direitos 
conquistados e a luta cotidiana para ampliar o leque dessas conquistas, quando reveladas pelas 
próprias mulheres, decorrem do reconhecimento por estas de que a vida na nossa sociedade exige 
que cada membro social defenda sua inserção, permanência e evolução de posição no meio social, 
isto é, mais que considerarem que, em cada mulher, há a multiplicidade de possibilidades que o 
ser humano, como ser complexo que é, representa – inclusive com o poder de ser protagonista 
da própria história – compreendem a necessidade e a capacidade de exercício desse poder para 
a conquista e conscientização dos direitos femininos.

Passando-se a observar, porém, o contexto em que a defesa de direitos das mulheres 
é efetivada por homens, é cabível intuir consistir, teoricamente, em medida decorrente de opção 
consciente e deliberada – não decorrente de questões de sobrevivência social, como regra – pela 
causa, o que torna a hipótese merecedora de destaque no fortalecimento da pauta referente à 
sedimentação dos direitos das mulheres, bem como pode tornar a consciência e perspicácia 
sociais desses homens merecedoras de mérito especial.

Com efeito, considerando ser, como explicita Mendes (2020, online), a “capacidade de 
se colocar no lugar do outro” a definição dada à empatia e sendo esta vista como uma competência 
comportamental “de suma importância para que você esteja preparado para se desenvolver 
pessoal e profissionalmente, e reagir, de forma positiva e assertiva, a situações de adversidade” 
(MENDES, 2020, online, grifo do autor), bem como uma habilidade cuja prática “possibilita 
enxergar contextos sob outros pontos de vista e, assim, ampliar nossa visão e ferramentas de 
solução de problemas” (MENDES, 2020, online), é possível perceber serem referidos homens 
defensores de direitos das mulheres dotados de alto grau da mencionada empatia, cada vez mais 
valorizada como indicador de inteligência emocional desenvolvida, diferencial que tem recebido 
relevado apreço na sociedade atual.  
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2. HOMENS DESTACADOS NA BUSCA PELA IGUALDADE DE GÊNERO: ALGUNS 
EXEMPLOS

Demonstrando, empiricamente, que as ideias concernentes à defesa de direitos das 
mulheres com vistas à igualdade de gênero não estão, como afirma Alves (2018, online), “presas 
ao sexo e nem atreladas ao essencialismo biológico”, ao longo da história, vem sendo possível 
ver exemplos de homens notáveis que contribuíram destacadamente para o desenvolvimento da 
causa em tela, sendo pertinente que se passe a elencar alguns deles.

Iniciando referido elenco, cabe mencionar François Poullain de la Barre, nascido em 
1647, em Paris, tendo sido um filósofo cartesiano que aplicou o método de Descartes (1596-1650) 
para denunciar as injustiças contra as mulheres e a desigualdade social da condição feminina. 
Como indica Alves (2018, online), já citado acima, que:

Em 1673, publicou o livro ‘Sobre a igualdade dos dois sexos’ em que mostra que 
a subjugação das mulheres não tem uma base natural, mas decorre do preconceito 
cultural. No segundo livro: ‘Sobre a educação das mulheres’ defende a educação 
feminina como meio para a conquista da autonomia das mulheres. No terceiro livro: 
‘Da excelência da ameaça contra a igualdade dos sexos’, rebate os argumentos padrões 
contra a igualdade de gênero.

Passando a falar sobre Marquês de Condorcet, nascido em 1743, ademais, foi um 
matemático, filósofo e iluminista que teve participação ativa na Revolução Francesa e foi forte 
voz contra aqueles que excluíam as mulheres do direito ao voto universal, apresentando nos 
debates da Assembleia Nacional, posicionamento ‘Sobre a admissão do direito de cidadania às 
mulheres’, em 03 de julho de 1790. Junto à estátua de Condorcet, em frente à Academia Francesa, 
às margens do Rio Sena, em Paris, em 05 de julho de 2014, teve lugar uma grande manifestação 
sufragista feminista, que reuniu cerca de seis mil pessoas, marcando a consagração do movimento.

Charles Fourier, nascido em 1772, por sua vez, foi um revolucionário francês, 
classificado como socialista utópico e a quem a origem do conceito de feminismo é atribuída. 
Conforme aduz Lima (2020, online):

A origem do conceito é atribuída a Charles Fourier (1772-1837). O teórico do socialismo 
utópico teria usado a palavra feminismo pela primeira vez entre 1808 e 1841. Em seu 
livro ‘Teoria dos quatro movimentos’, Fourier defende que o avanço na conquista de 
liberdade para as mulheres é um pré-requisito para o progresso de toda a sociedade. 
O termo se popularizou nas décadas seguintes, a princípio em países como Estados 
Unidos e Reino Unido.

Evoluindo para a história mundial mais recente, no âmbito da realeza britânica, em 
evento no Nepal, em 2016, como informado no site Estrelando (2016, online), o “príncipe Harry 
se declara feminista”, externando discurso assim descrito:



Coletânea de Artigos da Comissão da Mulher Advogada – OAB/CE
136

- Enquanto que, os desafios únicos enfrentados por garotas que não é um assunto sobre 
o qual eu me pronuncio muito, eu acho que é importante mostrar que isso é algo óbvio 
e que todos que estão neste salão já sabem: há muitos obstáculos para garotas diante 
das oportunidades que elas merecem. […]

Claramente engajado na causa, Harry ainda disse:
- Eu acredito que seja vital reconhecermos que isso tão alto quanto posso como o 
exemplo do presidente Bandhari, a primeira dama Michelle Obama e ativistas como 
Malala. Como a primeira dama disse, mudanças precisam vir de baixo pra cima. Nós não 
abriremos essas oportunidades para mulheres e jovens mulheres ao menos que possamos 
mudar a mentalidade de cada família e comunidade. Para atingirmos isso, não pode ser 
apenas mulheres falando pelas garotas. (ESTRELANDO, 2016, online, grifo nosso)

Dois anos depois, em maio de 2018, como explicitado pela Isto É Gente (2018, 
online, grifo nosso):

Após o casamento real do Príncipe Harry e da atriz Meghan Markle, o site oficial 
da realeza britânica colocou no ar uma página sobre a nova duquesa de Sussex.  
A biografia traz informações sobre os trabalhos sociais e também menciona que Meghan 
é comprometida com “o empoderamento das mulheres”.
“Tenho orgulho de ser mulher e feminista”, afirma a nova integrante da realeza 
britânica em sua página oficial.
No ano passado, Meghan visitou a ONG World Vision para conscientizar meninas sobre 
a importância da educação. Em 2015, a duquesa tornou-se defensora das mulheres  
da ONU.
No entanto, desde os 11 anos de idade ela já era ativista pela igualdade de gênero. Após 
uma campanha, a norte-americana conseguiu que uma empresa que vendia detergente 
mudasse um anúncio de televisão apontado como sexista.

Desde então, vem o casal, que inclusive desvinculou-se da família real britânica no 
início de 2020, envolvendo-se em diferentes discursos e ações sobre a igualdade de gênero, já 
tendo inclusive, como noticiado por Antunes (2021, online), anunciado que o primeiro produto 
que “vão entregar para a Netflix, com a qual fecharam uma parceria multimilionária meses atrás 
para a produção de conteúdo de entretenimento”, será uma “animação com ‘pegada feminista’” 
(ANTUNES, 2021, online).

No Brasil, cabe mencionar a polêmica iniciada com um artigo do então professor 
universitário Aloizio Mercadante, publicado em 1982, no jornal ‘Mulherio’, sobre a posição 
dos homens em relação ao movimento feminista, referindo-se à conquista do direito à licença 
paternidade pelos professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, assim resumido 
por Azevedo, Medrado e Lyra (2018, online):
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No artigo intitulado ‘Ser macho é cinza’, Mercadante coloca seu espanto frente ao 
silêncio dos homens em relação à conquista de um direito que os beneficia diretamente, 
em contraposição à vibrante reação pública das mulheres. Segundo ele, isso se deve 
ao fato de que a vontade de repensar os termos da relação homem-mulher tenha 
sido historicamente uma preocupação feminista/feminina, já que são as mulheres as 
diretamente prejudicadas pelo machismo. Mercadante passa então a discorrer sobre 
como o machismo também traz prejuízos à vida dos homens, especialmente nas questões 
emocionais e afetivas e conclui argumentando que: “Pensar a possibilidade de uma 
relação homem/mulher mais criativa não é uma tarefa exclusiva do feminismo, é uma 
tarefa nossa e inadiável” (Mercadante, 1982:3).
O artigo é denso por formular uma linha de argumentação diferente do simples apoio 
público às ações feministas. Preocupa-se em expor as consequências negativas do 
machismo para a vida dos homens e, por conseguinte, a necessidade de se organizarem 
em prol de relações igualitárias, beneficiando homens e mulheres.

Em 2015, durante o exercício da Presidência do Brasil por Dilma Rousseff, quando 
Mercadante era Ministro da Educação, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), durante o 
primeiro dia de provas, veiculou uma questão sobre as lutas feministas da metade do século XX 
na prova de Ciências Humanas, transcrevendo a célebre citação de Simone de Beauvoir “não 
se nasce mulher, torna-se mulher”, assim como, no segundo dia de provas, teve como tema da 
redação ‘A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira’, o que chamou 
a atenção nas redes sociais, bem como no meio político, tendo o então Ministro, também, 
durante audiência pública no Senado Federal, classificado de “censura” as críticas à referida 
questão, afirmando como informado na Revista Exame (2015, online) que “censurar Simone 
de Beauvoir pode ser chamado de tudo, menos de educação”, e negado que o tema da redação 
esteja relacionado a qualquer tipo de doutrinação, como acusaram as reações de alguns então 
deputados sobre o assunto.

Finalizando a lista meramente exemplificativa de homens notáveis que contribuíram 
para o desenvolvimento da causa referente à defesa de direitos das mulheres com vistas à 
igualdade de gênero, também para demonstrar ser possível encontrar essas personalidades nos 
mais diferentes nichos de atuação, vale aludir ao ex-modelo, ator e apresentador do canal de 
TV por assinatura GNT Rodrigo Hilbert, nascido em 22 de abril de 1980, em Santa Catarina/
SC, pai dos gêmeos João e Francisco e da Maria Manoela, à frente do programa de culinária 
‘Tempero de Família’, preparando receitas caseiras e, especialmente, tradicionais de famílias 
brasileiras e que, não obstante o largo sucesso nas redes sociais e mídia em geral pela criatividade 
e excelência no cuidado amoroso com os filhos e habilidade nos afazeres domésticos, tarefas 
tradicional e majoritariamente atribuídas às mulheres, tornando-as, muitas vezes, extenuadas, 
usa seu espaço para propalar reconhecer que apenas cumpre suas obrigações, dividindo-as com 
a esposa e que isso é o mínimo que um homem pode fazer.

Assim sendo, diante da contribuição do supracitado elenco de homens para o 
desenvolvimento das ideias que permeiam a igualdade de gênero ao longo da história, não 
sendo, nem de longe, a lista mencionada exaustiva, mas destinada meramente a apresentar 
alguns exemplares desses homens engajados na defesa dos direitos femininos, conclui-se ser 
a referida atividade dotada de plena plausibilidade e, algumas vezes, de reconhecido sucesso, 
mostrando-se, portanto, benéfica à causa e viável de ser incentivada e cada vez mais aderida e 
desenvolvida pela sociedade.
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3. ElesPorElas (HeForShe): MOVIMENTO DE SOLIDARIEDADE DA ONU MULHERES 
PELA IGUALDADE DE GÊNERO

Lançado em 2014 pelo Secretário Geral da ONU, Ban Ki-moon, e pela Embaixadora 
da Boa Vontade da ONU Mulheres, Emma Watson, o Movimento ElesPorElas (HeForShe) 
de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero tem o objetivo de conquistar o 
apoio de homens e meninos de todo o mundo em defesa dos direitos de mulheres e meninas e 
promover transformações em empresas, governos e universidades com a perspectiva de gênero. 
Confere, assim, suporte à estratégia global da entidade para acelerar mudanças, políticas, práticas 
e ações em favor de mulheres e meninas. Para tanto, o movimento tem sido o tema de bilhões 
de conversações nas redes sociais e da realização de milhares de eventos em todos os cantos do 
planeta, além de já ter recebido o apoio e o compromisso com a igualdade de gênero de pessoas 
de diferentes estilos de vida e classes sociais de todo o mundo, incluindo Chefes de Estado, 
CEO’s e personalidades globais.

No Brasil, durante a XVIII Marcha em Defesa dos Municípios, ocorrida em maio 
de 2015 em Brasília, foi realizado o ato de adesão da Confederação Nacional dos Municípios 
(CNM) ao Movimento ElesPorElas (HeForShe), sendo firmado compromisso pelo Presidente 
Paulo Ziulkoski com a ONU Mulheres Brasil, por meio de memorando de entendimento para 
cooperação técnica sobre gênero, raça e direitos humanos voltada à municipalidade, de aportes 
técnicos sobre políticas públicas com perspectiva de gênero, realização de estudos, pesquisas, 
campanhas sobre igualdade de gênero e direitos das mulheres e debates sobre gênero e políticas 
para mulheres. Durante o evento, prefeitos, vereadores e outras lideranças locais foram incentivados 
pela CNM para aderirem à campanha e incentivar e promover ações em seus territórios. Ao 
fim do ato, os gestores e demais participantes homens e mulheres presentes levantaram-se, 
demonstrando apoio à campanha ElesPorElas e várias lideranças municipalistas pousaram para 
fotos com a mensagem “Eu também governo para as mulheres”.

Em junho do mesmo ano:

a) o canal de TV por assinatura GNT formalizou parceria com a ONU Mulheres, 
com o intuito de trazer mais visibilidade para o Movimento ElesPorElas (HeForShe) e fazer com 
que o tema da mobilização do público masculino a favor da luta pelo empoderamento feminino 
e  a igualdade de gênero fossem mais discutidos no Brasil, atendendo ao desafio de, como um 
movimento solidário mundial, convocar o papel fundamental da mídia de reunir os seus recursos 

1Segundo informa o site ONU Mulheres Brasil (2015b, online), o Comitê foi criado em 25 de junho de 2015, em 
Foz do Iguaçu, para colaborar com a realização de ações em favor do Movimento ElesPorElas (HeForShe), atuando 
como grupo ad hoc, por meio da troca de experiências e atividades de impacto, para ampla mobilização de homens 
e meninos para o movimento, tendo “caráter consultivo, para avaliar estratégias nacionais de mobilização do 
público masculino e compromissos institucionais e corporativos a serem incentivados e incorporados em empresas, 
governos e universidades”, sendo composto por: a) pelos governos: Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República (SPM-PR) e Confederação Nacional dos Municípios (CNM); b) pelo eixo corporativo: 
seis empresas – duas públicas e quatro privadas: Avon, Correios, Itaipu Binacional, KPMG, Renault e Unilever; 
c) pela academia: Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Brasília (UnB) e Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro; d) pela sociedade civil: duas organizações feministas – Articulação de ONGS de Mulheres Negras 
Brasileiras e Articulação de Mulheres Brasileiras – e três voltadas aos homens – Instituto Papai, Promundo e Papo 
de Homem; e) pelos homens públicos: Deputado Estadual Edegar Pretto, Coordenador da Frente Parlamentar de 
Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher e f) pela mídia: GNT-Globosat, Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC) e Propeg Comunicação SA.
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de comunicação, entre profissionais, apresentadores, conteúdo editorial, grade de mídia gratuita 
e fornecedores, para o engajamento e a formulação de estratégias em favor da igualdade entre 
mulheres e homens;

b) no setor empresarial, a Itaipu Binacional – atendendo aos apelos de uma frente 
multissetorial, composta por empresas, universidades, governos, mídia e homens públicos, para 
sensibilização da sociedade, engajamento e ações concretas e inovadoras para a igualdade de 
gênero, liderada pela ONU Mulheres, por meio do Comitê Nacional Impulsor Brasil ElesPorElas 
(HeForShe)1 – fez a primeira adesão ao movimento ElesPorElas no Brasil, em ato realizado 
em Foz do Iguaçu, assumindo a mobilização de funcionários e a articulação de empresas para 
adotarem mudanças na cultura organizacional para assegurar a igualdade entre mulheres e homens;

c) a Universidade de São Paulo (USP) aderiu ao Movimento ElesPorElas (HeForShe) 
como uma das 10 universidades escolhidas pela ONU Mulheres para promoverem dentro de sua 
instituição e em seu entorno ações concretas com relação à igualdade de gênero no movimento, 
defendendo o Impacto 10x10x10, cuja iniciativa piloto foi lançada no Fórum Econômico Mundial, 
em janeiro de 2015, na Suíça, pela ONU Mulheres, para acelerar o avanço da igualdade de 
gênero e o empoderamento das mulheres em três setores: empresas, universidades e governos, 
cada setor identificando abordagens para combater a desigualdade de gênero e a eficácia dessas 
intervenções para outras iniciativas de maior escala. Conforme informa o site ONU Mulheres 
Brasil (2015a, online):

A USP se comprometeu a desenvolver e implementar um currículo de gênero para os 
estudantes, professores e funcionários, incluindo a orientação mandatória de todos 
os novos alunos e alunas e um programa de enfrentamento à violência de gênero. A 
universidade também acordou que se reunirá com frequência com as outras campeãs 
de Impacto, para medir e reportar seu progresso de forma transparente, compartilhar 
boas práticas e mobilizar outras universidades na adesão dessa causa.

d) durante a Copa América, jogadores dos times principais do futebol gaúcho, Grêmio 
e Internacional, aderiram ao Movimento ElesPorElas (HeForShe). Cinco jogadores de cada time 
posaram para fotos, demonstrando o apoio à causa, para divulgação do movimento e da hashtag 
#ElesPorElas e dirigentes dos clubes e torcedores também foram estimulados a fazer fotos com 
a hashtag #ElesPorElas e postar os conteúdos nas redes sociais.

No ano de 2017, ao longo de uma semana, o Museu de Arte Moderna de São Paulo 
foi sede de eventos diários sobre o empoderamento das mulheres na arte, na Semana de Arte 
HeForShe – com abertura no Dia Internacional das Mulheres e conectando as cidades de Nova 
York, Londres, Paris, Madri, Bangcok, Santiago e São Paulo, numa  rica programação desenvolvida 
com o objetivo de gerar reflexão sobre as formas que as artes podem ajudar na promoção da 
igualdade – e, no ano seguinte, no dia 25/05/2018, organizada pela ONU Mulheres em parceria 
com o Metrô de São Paulo, foi realizada a Caça aos Livros HeForShe em uma de suas estações 
– com a finalidade de incentivar a leitura de livros feministas entre jovens em prol do movimento 
global pela igualdade de gênero no engajamento de pessoas entre 13 e 32 anos, em um jogo onde 
participantes puderam procurar, ao longo de uma hora, uma de 150 cópias do livro ‘Malala: a 
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menina que queria ir para a escola’, da escritora brasileira Adriana Carranca, sendo dessas 150 
cópias, 30 premiadas com um cupom a ser trocado por mais um livro, escolhido, autografado 
e doado por personalidades apoiadoras do Movimento ElesPorElas (HeForShe), inclusive pela 
embaixadora global do movimento, Emma Watson, que contribuiu com o envio de uma cópia 
autografada do livro ‘A Cor Púrpura’, de Alice Walker.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sob a presidência do Ministro João 
Otávio de Noronha, no dia 28/02/2019, foi firmada cooperação técnica com a ONU Mulheres Brasil 
para desenvolvimento da equidade de gênero, promoção de ações para a redução das desigualdades 
de gênero, raça e etnia e colaboração para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, com previsão de adesão do STJ ao Movimento ElesPorElas (HeForShe), estudos 
sobre a participação das mulheres no STJ, ações de prevenção ao assédio sexual, identificação 
de decisões emblemáticas do Tribunal nos temas de gênero, raça e etnia e ações internas para 
o empoderamento das mulheres e igualdade de gênero, com o reconhecimento, inclusive, de 
ser decisiva a importância das instituições de justiça para que as mulheres acessem direitos, 
enfrentem desigualdades e vençam injustiças, bem como, em 20/10/2020, sob a presidência do 
Ministro Humberto Martins, durante a segunda edição do Seminário Trajetórias e Desafios das 
Mulheres no Judiciário, reafirmado o compromisso e relançado o Programa Equilibra STJ, em 
mais uma iniciativa de valorização do papel da mulher, com destaque para a parceria estratégica 
do tribunal com a ONU Mulheres.

4. DO PAPEL DOS HOMENS NO DESENVOLVIMENTO DA FILOGINIA COMO 
IGUALDADE INTELECTUAL ENTRE HOMENS E MULHERES

Conforme bem informa o Dicionário Online de Português, Dicio (2009, online), com 
efeito, para além de “carinho ou amor direcionado exclusivamente às mulheres”, o significado 
de filoginia refere-se também à “teoria que se baseia na igualdade ou correspondência intelectual 
entre homens e mulheres”, não havendo, portanto, por definição, qualquer restrição para sua 
aderência, defesa e propagação pelos homens, já que não tenta impor a superioridade das mulheres 
sobre eles.

Não obstante, segundo destaca Rago (2001, online):

No Brasil, infelizmente, as pesquisas históricas referentes aos discursos científicos e 
políticos predominantes até os anos 60, masculinos, é claro, permitem perceber muito 
menos os ecos dessas concepções filóginas, na problematização das relações entre os 
gêneros, do que a acentuação dos discursos misóginos, produzidos e reproduzidos no 
contexto das discussões sobre os rumos de construção da nação e a formação do povo.

Referida autora, ademais, continua debatendo como a aludida subalternidade da filoginia 
em relação à misoginia, seu antônimo, influencia ainda na atualidade atitudes antifeministas 
até mesmo de mulheres, que “usufruem das conquistas feministas que levaram muitas décadas 
para se concretizar”, concluindo por haver, inclusive entre “as mulheres independentes do nosso 
mundo, sobretudo as jovens, as mais livres”, as que “não se identifiquem ou não se sintam em nada 
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devedoras em relação àquelas que lutaram, ou lutam pela abertura do campo de possibilidades 
de que desfrutam na atualidade” (RAGO, 2001, online).

Efetivamente, verificando-se haver muito a fazer com vistas à construção de um 
mundo filógino, é inexorável perceber ser a união de forças entre mulheres e homens que já 
tenham despertado para a efetiva igualdade intelectual que existe entre os gêneros de hialina 
importância para a defesa e ampliação de direitos femininos, bem como para a conquista de 
mais adeptos à essa causa.

Com o intuito de argumentar para que a união de forças em debate aconteça e seja 
permanentemente fortalecida, a partir do convencimento de cada vez mais homens a abraçarem 
a defesa de direitos das mulheres sob a ótica da filoginia, a ser cada vez mais concretizada na 
sociedade, por sua vez, cabe arrazoar, inclusive, que a igualdade de gênero liberta não só as 
mulheres, mas também os homens, de papéis sociais determinados pelos estereótipos de gênero, 
a fim de engajar mesmo os desprovidos do olhar e pensamento diferenciados ensejadores de 
opção consciente e deliberada pela causa, principalmente tendo em vista que, embora exista 
atualmente, em muitos aspectos, igualdade formal entre mulheres e homens – reconhecida, por 
exemplo, na legislação – a igualdade material, que é a concreta, demanda largos avanços.

CONCLUSÃO

A defesa de direitos das mulheres por homens, tendo significação diversa da consciência 
de direitos conquistados e a luta cotidiana para ampliar o leque dessas conquistas pelas próprias 
mulheres – estas decorrentes do poder de ser protagonista da própria história que o ser humano 
possui, compreendendo a necessidade e a capacidade de exercício desse poder para a conquista 
e conscientização dos direitos femininos –, já que embasada na consciência e perspicácia sociais 
desses homens, dota-os de alto grau de empatia, tornando sua opção consciente e deliberada 
pela causa contemplável com mérito especial, tendo em vista, inclusive, o valorizado indicador 
de inteligência emocional desenvolvida ser diferencial que tem recebido relevado apreço na 
sociedade atual.  

Ao longo da história, vem sendo possível ver exemplos de homens notáveis que 
contribuíram destacadamente para o desenvolvimento da causa concernente à defesa de direitos 
das mulheres com vistas à igualdade de gênero, demonstrando ser essa contribuição dotada de 
plena plausibilidade e, algumas vezes, de reconhecido sucesso, mostrando-se, portanto, benéfica 
à causa e viável de ser incentivada e cada vez mais aderida e desenvolvida pela sociedade.

O Movimento ElesPorElas (HeForShe) de Solidariedade da ONU Mulheres pela 
Igualdade de Gênero, com ideias e iniciativas destinadas a conquistar o apoio de homens e meninos 
de todo o mundo em defesa dos direitos de mulheres e meninas e promover transformações em 
empresas, governos e universidades com a perspectiva de gênero, tem sido o tema de bilhões 
de conversações nas redes sociais e da realização de milhares de eventos em todos os cantos do 
planeta, além de já ter recebido o apoio e o compromisso com a igualdade de gênero de pessoas 
de diferentes estilos de vida e classes sociais de todo o mundo, vindo o Brasil também praticando 
o engajamento nesse objetivo.
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Embora a filoginia não implique em qualquer restrição para sua aderência, defesa e 
propagação pelos homens sob seu significado de igualdade intelectual entre homens e mulheres, 
ainda há muito a fazer com vistas à construção de um mundo filógino, concluindo-se ser a união 
de forças entre as pessoas que já tenham despertado para a efetiva igualdade intelectual que 
existe entre os gêneros de hialina importância para a defesa e ampliação de direitos femininos, 
bem como para a conquista de mais adeptos à essa causa, a ser cada vez mais incentivada na 
sociedade, inclusive sob o argumento de ser a igualdade de gênero libertadora também dos 
homens de papéis sociais determinados pelos estereótipos de gênero, a fim de engajar na defesa 
de direitos das mulheres mesmo os homens sem o supracitado olhar e pensamento diferenciados 
ensejadores de opção consciente e deliberada pela causa, que tem seu avanço almejado.
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A MULHER NEGRA E O PROTAGONISMO DE SUA HISTÓRIA.

Flávia Monteiro Carvalho Barbosa.
Mônica Alexandre Santos.

RESUMO 

A escravidão no Brasil, foi marcada por um período perverso, cruel e de desumanização. 
Suas consequências ainda são presentes em nossa sociedade. A violência, discriminação, exclusão 
e marginalização que os negros e negras sofrem atualmente são o reflexo direto de um país que 
naturalizou o racismo. A situação se torna mais crítica quando se trata da mulher negra. Ao longo 
da história do Brasil, a mulher negra é marcada de ausência, exclusão invisibilidade e falta de 
direitos. A mulher negra, ainda carrega a sociedade nas costas e luta diariamente por emancipação 
social, igualdade, visibilidade e inclusão. Mesmo diante dos fardos e processo de apagamento. 
A mulher negra anseia ser protagonista de sua própria história.

Palavras-chave: mulheres negras; protagonismo; racismo.

SUMMARY:

 Slavery in Brazil was marked by a perverse, cruel, and dehumanizing period. 
Its consequences are still present in our society, the violence, discrimination, exclusion, and 
marginalization that black men and women are currently suffering are the direct reflection of a 
country naturalized racism. The situation becomes more critical when it comes to black women. 
Throughout the history of Brazil, the black woman is marked by absence, exclusion, invisibility, 
and lack of rights. The black woman still carries society on her back and fights daily for social 
emancipation, equality, visibility, and inclusion. Even in the face of burdens and the process of 
erasure, the black woman yearns to be the protagonist of her own story.

Keywords: black women; Protagonism; racism.

INTRODUÇÃO:

O presente trabalho vai discorrer sobre o protagonismo da mulher negra. É importante 
ressaltar que o desafio e a busca do reconhecimento do protagonismo envolvem todas a mulheres 
negras em todas categorias e seguimentos. No que tange a advocacia negra é importante enaltecer 
Esperança Garcia, que foi uma mulher negra, mãe, escravizada que no dia 6 de setembro de 1770, 
escreveu uma carta endereçada ao governador da capitania do Piauí. Em um ato de insurgência às 
estruturas que a desumanizam, ela denunciava as situações de violência que ela, as companheiras 
e seus filhos sofriam na Fazenda de Algodões, região próxima a Oeiras, a 300 quilômetros da 
futura capital, Teresina. 
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O documento histórico é uma das primeiras cartas de direito que se tem notícia. É um 
símbolo de resistência na luta por direitos no contexto do Brasil no período escravocrata. A referida 
carta foi encontrada em 1979 no arquivo público de Piauí. E diante da relevância, importância 
histórica e clamor do movimento negro no Piauí, a data de 6 de setembro foi oficializada como 
o Dia Estadual da Consciência Negra, em 1999. Em setembro de 2017, Esperança Garcia, foi 
reconhecida pela OAB/PI como a primeira advogada negra piauiense. 

Iniciar com Esperança Garcia, é reafirmar o processo de exclusão e que a luta por 
protagonismo da mulher advogada negra é desafiadora. O seu reconhecimento tardio como 
advogada é prova que mulheres são invisibilizadas em suas profissões. A sociedade desde sua gênese 
impôs uma posição social de inferioridade às mulheres com respaldo no arcabouço legislativo 
brasileiro. As leis durante o processo histórico brasileiro eram excludentes, discriminatórias e 
serviam de instrumento para fortalecer as desigualdades de gênero. 

DESENVOLVIMENTO:

O recorte racial se faz necessário pois a mulher negra sofre de forma sistemática o 
racismo, sexismo e se deparam com a dificuldade de inserção no mercado de trabalho por sempre 
estarem associadas aos serviços subalternos e de servidão. Na coleção Retratos do Brasil Negro, 
na biografia de Lélia Gonzalez, ela relata que “na década de 1930, a empregada doméstica 
negra era tratada como mucama (antiga escrava doméstica). Nessa situação enquadravam-se as 
cozinheiras, as lavandeiras e as amas de leite.” (RIOS e RATTS, 2010, p.23). As trabalhadoras 
domésticas são majoritariamente mulheres negras e só conquistaram seus direitos trabalhistas 
de forma igualitária com demais trabalhadores somente em 2015 através da Lei complementar 
nº 150/2015.

A situação das trabalhadoras domésticas é mais um exemplo da dificuldade da mulher 
negra em ter acesso a direitos e conseguir ascender em uma sociedade que tem como base o 
racismo estrutural. Toda essa dificuldade é desde a formação do Brasil e por uma Abolição que 
ocorreu em 1888 (Lei Áurea), que não pensou em políticas públicas de capacitação e inclusão da 
população negra. Para o modo de produção da economia brasileira, o negro perdeu relevância, 
e estava sendo substituído pelos imigrantes. Devido a esse processo a população negra ficou 
a margem da sociedade e sem trabalho com exceção das mulheres negras que continuaram 
exercendo o trabalho doméstico de forma mais precária. Essa população sempre ficou a mercê 
de qualquer atividade para garantir o mínimo para sua sobrevivência o que ainda repercute nas 
relações de trabalho atuais. 

A luta dos movimentos sociais, movimento negro e do feminismo negro foi e ainda 
são de extrema importância no combate ao racismo e ao empoderamento da mulher negra. 
Djamila Ribeiro, em seu livro quem tem medo do feminismo negro? Afirma que “o feminismo 
negro não é uma luta meramente identitária, até porque a branquitude e masculinidade também 
são identidades. Pensar feminismos negros é pensar projetos democráticos.” (RIBEIRO,2018, 
p.7).  Pensar em projetos democráticos é criar políticas públicas com seu devido recorte racial, 
efetivar diretos e ter como base a interseccionalidade. Os estereótipos que atravessam o corpo 
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da mulher negra, alimenta diariamente o imaginário da sub-representação da mulher negra no 
mercado de trabalho, vida social e vida pessoal. Djamila Ribeiro, relata o incômodo que é gerado 
quando uma mulher negra consegue ocupar cargos de lideranças, a saber:

 “eu já havia percebido que uma mulher negra empoderada incomoda muito gente 
– basta perceber os olhares e os comentários de algumas pessoas quando veem uma 
que não se curva às exigências de uma sociedade racista e misógina. É muito comum 
ouvir xingamentos do tipo “Que negra metida”, “Essa negra se acha” ou “Quem essa 
negra pensa que é?” quando saímos do lugar que a sociedade acha que é nosso.” 
(RIBEIRO,2018, p.58).  

Esses questionamentos fazem parte da rotina da mulher negra que consegue ocupar 
espaços que no imaginário da branquitude brasileira nunca deveria ser ocupado por negros e 
negras. Djamila Ribeiro, cita em seu livro a história de Tyrus Byrd, uma missionária cristã que 
venceu a eleição para o cargo de prefeita, a saber: 

“após ser eleita a primeira mulher negra para o cargo, no dia 14 de abril de 2015, 
diversos servidores públicos como o procurador-geral, dois funcionários da estação de 
tratamento de água e 80% dos policiais (cinco dos seis) pediram demissão alegando 
questões de segurança. Questões de segurança. A desculpa utilizada me deixou um 
tanto intrigada. Afinal o que pode haver de tão assustador no fato de uma mulher negra 
governar a cidade?” (RIBEIRO,2018, p.59).  

Da mesma forma que mulheres negras conseguem ascender e serem protagonistas de 
suas histórias elas também enfrentam a dificuldade de serem aceitas. O incômodo que é atuação 
do próprio racismo estrutural e institucional limita o seu crescimento e em determinados casos 
ocorrem o silenciamento absoluto.  No dia 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco 
foi assassinada simplesmente por ser uma mulher negra, favelada, mãe, lésbica e por ocupar um 
cargo de poder. Teve sua vida ceifada pelo racismo e sexismo. 

CONCLUSÃO:

Observar uma mulher negra num espaço de poder é sempre uma questão que nos deixa 
reflexiva acerca da sociedade em que vivemos, no sentido de nos acostumarmos com os olhos 
subalternizados que lançamos para essas mulheres. É necessário o questionamento da ausência 
da representatividade negra em determinados cargos e porque estão ocupando majoritariamente 
os empregos informais recebendo o menor salário e com um alto índice de evasão escolar. Essa 
realidade não adveio do tempo presente, mas do momento em que a escravatura coloca a mulher 
negra num espaço hiperssexualizado e em locais de menor destaque social.

Ser uma mulher negra é ser literalmente uma sobrevivente em uma sociedade que 
extermina a população negra diariamente. Porém se faz necessário ressaltar mulheres negras 
protagonistas como por exemplo: Marielle Franco, Lélia Gonzales, Ruth de Souza, Beatriz 
Nascimento entre tantas outras que tiveram o reconhecimento e consequentemente de forma 
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tardia e hoje são referências de luta e resistência.  O caminho da mulher negra, é árduo, solitária 
e marcado por sofrimentos. Qual o preço que mulher negra paga por ser protagonista de sua 
própria história? 
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