
As reivindicações e lutas das 
mulheres por direitos civis, políti-
cos e sociais ocorrem há muitos 
anos no Brasil e no mundo. Apesar 
de vários avanços, as ações do 
movimento feminista são decisivas 
para a conquista de melhores 
condições e igualdade de gênero.      

A história do movimento femi-
nista possui três grandes momen-
tos. O primeiro foi motivado pelas 
reivindicações por direitos demo-
cráticos como o direito ao voto, 
divórcio, educação e trabalho no 
fim do século XIX. O segundo, no 
fim da década de 1960, foi marca-
do pela liberação sexual (impulsio-
nada pelo aumento dos contracep-
tivos). Já o terceiro começou a ser 
construído no fim dos anos 70, 
com a luta de caráter sindical.

De acordo com o estudo 
Estatísticas de Gênero 2014 – 
uma análise dos resultados do 
Censo Demográfico 2010, 12,5% 
das mulheres com 25 anos ou 
mais completaram o ensino 
superior em 2010. A participação 
masculina, no período, era de 
9,9%.

DIREITO AO VOTO

Após a conquista do direito ao 
voto, estabelecido pela Cons-
tituição Federal em 1932, as mu-
lheres passaram a ocupar maior 
espaço no eleitorado do País. 
Segundo dados do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), atual-
mente, a participação feminina é 
de quase 53% do total  de 
146.470.880 eleitores no Brasil.  

O movimento feminista possi-
bilitou ainda que, em 1934, o Brasil 
elegesse Carlota Pereira Queiróz, 
como sua primeira deputada. Na-
quele mesmo ano, a Assembleia 
Constituinte assegurava o princí-
pio de igualdade entre os sexos, o 
direito ao voto, a regulamentação 
do trabalho feminino e a equipara-
ção salarial entre os gêneros.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Nos anos 1980, as feministas 
embarcam na luta contra a violên-
cia às mulheres. Em 1985, é criado 
o Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher (CNDM), subordinada 
ao Ministério da Justiça, com 
objetivo de eliminar a discrimina-
ção e aumentar a participação 

feminina nas atividades políticas, 
econômicas e culturais.

Atualmente, as ações, campa-
nhas e políticas públicas voltadas 
ao público feminino no País estão 
sob os cuidados da Secretaria 
Especial de Políticas para Mulhe-
res.

A Lei do Feminicídio, por 
exemplo, sancionada em 2015, 
colocou a morte de mulheres no rol 
de crimes hediondos e diminuiu a 
tolerância nesses casos. Mas, 
talvez, a mais conhecida das 
ações de proteção às vítimas seja 
a Lei Maria da Penha.

O movimento feminista brasi-
leiro pode contar com os esforços 
da Secretaria de Políticas das 
Mulheres, que atua não apenas 
pela redução da desigualdade dos 
gêneros, mas também para ajudar 
na redução da miséria e de pobre-
za para, assim, garantir a autono-
mia econômica das brasileiras.
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Conheça as principais lutas e 
CONQUISTAS DAS MULHERES



Símbolo do feminismo: We Can 
Do It! (Nós podemos fazê-lo).

A famosa imagem da mulher de 
lenço na cabeça mostrando o braço 
surgiu quando a operária Geraldine 
Hoff posou de modelo para J.Howard 
Miller. O artista usou a imagem como 
propaganda durante a Segunda 
Guerra Mundial. O cartaz converteu-
se em um símbolo para as mulheres 
que assumiram postos de trabalho em 
substituição aos homens que serviam 
às forças armadas americanas

Pílula anticoncepcional e a 
revolução sexual. 

Em 1961, a comercialização da 
pílula anticoncepcional causou uma 
revolução de costumes e liberdade 
sexual. A pílula foi desenvolvida por 
dois médicos americanos, Gregory 
Pincus e Carl Djarassi, com incentivo 
da feminista e ativista social Margaret 
Sanger e financiamento de Katharine 
McCormick, uma rica herdeira indus-
trial.

Os ideiais de Simone de 
Beauvoir.

Simone de Beauvoir foi uma 

pensadora do movimento feminista 
durante os anos 1960 que ganhou 
destaque pela busca de desconstruir o 
papel então convencionado para a 
mulher na sociedade. Na foto, 
Beauvoir se encontra com o filosofo 
francês Jean Paul Sartre (com quem 
mantinha um relacionamento aberto) 
e com o líder argentino Che Guevara, 
em Cuba.

Bertha Lutz e o voto feminino 
no Brasil.

A bióloga Bertha Lutz é a principal 
articuladora do período em que as 
mulheres brasileiras conquistaram o 
direito ao voto, em 1932. A filha do 
cientista Adolfo Lutz foi uma das 
idealizadoras do Partido Republicano 
Feminino. No poder, trabalhou para 
mudar a legislação trabalhista no que 
dizia respeito ao trabalho feminino e 
infantil.

Primeira deputada eleita. 
Em 1934, Carlota Pereira de 

Queiroz é eleita a primeira deputada 
do Brasil

Lei Maria da Penha. 
A farmacêutica cearense Maria 

da Penha Maia Fernandes exigiu na 
justiça que seu agressor fosse conde-
nado. Sua luta virou modelo para a Lei 
11.340 que aumentou o rigor nas 

punições para violência doméstica ou 
familiar no Brasil.

Dilma é eleita presidente do 
Brasil 

A Constituição de 1932 garantiu 

os primeiros votos de mulheres no 
Brasil e 78 anos depois Dilma 
Rousseff é eleita a primeira presidente 
do país.
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Veja alguns dos fatos históricos marcantes das conquistas das mulheres.
FATOS HISTÓRICOS
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