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·A evolução da mulher no mercado de trabalho. 
Autora: Elisiana Renata Probst.  Instituto 
Catarinense de Pós-Graduação - Gestão 
Estratégica de Recursos Humanos. No site 
icpg.com.br.

·Rede Feminista de Saúde – RedeFax (2003).

·Mulheres no topo de carreira – Flexibilidade e 
persistência. Autora: Tânia M. Fontenele-Mourão. 

de Políticas 
Públicas para as Mulheres (2006).

·O Segundo Sexo 25 anos depois. Entrevista com 
Simone de Beauvoir. Por John Gerassi (1976). No 
site simonebeauvoir.kit.net/artigos_port.htm. 
Extraído (e traduzido) de Languages at 
Southampton University.

·Os Direitos das Mulheres na Legislação Brasileira 
Pós-Constituinte. Elaboração: Centro Feminista 
de Estudos e Assessoria (CFeMea). Publicação: 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
(SPM).

·As Mulheres e os Direitos Humanos. Publicação: 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
(SPM) e Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher.

·Revista eletrônica Visão do Desenvolvimento. 
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·Wikipédia (vários).

Publicação: Secretaria Especial 
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professores. Nobre. M. F. X. O.
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e frustração. Autor: Itamar de Souza.

·Mulher, participação e reforma política. 
Autora: Tatau Godinho. Texto elaborado a partir 
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2007, no seminário Democratizar a democracia: 
a reforma política e a participação das 
mulheres, promovido pela Fundação Perseu 
Abramo e Fundação Friedrich Ebert.

·Mulheres são paralelas, homens são seriais. No 
site kanitz.com.br/impublicaveis/paralelas.asp

·Diferenças do cérebro por sexo. No site 
luizlobo.wordpress.com/2009/03/15/diferencas-
dos-cerebros-por-sexo/

·Agência Brasil.

·História de Organização, Lutas e Movimentos 
de Mulheres Rurais. Autora: Elenice Pastore, 
professora da Universidade de Passo Fundo, 
graduada em Histótia (UPF) e mestre em 
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FONTES



(51) 3228.8369
verdepertocomunica.com.br

Direção Executiva Nacional da
Central Única dos Trabalhadores 

Gestão 2006-2009

Presidente: Artur Henrique da Silva Santos
Vice-Presidente: Carmen Helena Ferreira Foro
Secretário Geral Quintino Marques Severo
Primeiro Secretário: Adeilson Ribeiro Telles
Tesoureiro: Jacy Afonso de Melo
Primeiro Tesoureiro: Antonio Carlos Spis
Secretário de Relações Internacionais: João Antônio Felício
Secretário de Política Sindical: Vagner Freitas de Moraes
Secretário de Formação: José Celestino Lourenço (Tino)
Secretária de Comunicação: Rosane Bertotti
Secretário de Políticas Sociais: Expedito Solaney Pereira de 
Magalhães
Secretária de Organização: Denise Motta Dau
Secretária da Mulher: Trabalhadora Rosane da Silva

Direção Executiva:
Anízio Santos de Melo
Antonio Soares Guimarães (Bandeira)
Carlos Henrique de Oliveira
Dary Beck Filho
Elisangela dos Santos Araújo
José Lopez Feijó
Julio Turra Filho
Lucia Regina dos Santos Reis
Manoel Messias Nascimento Melo
Milton Canuto de Almeida
Rogério Batista Pantoja
Shakespeare Martins de Jesus (Sheik) 

Conselho Fiscal (Efetivos):
Maria Julia Reis Nogueira
Valdemir Medeiros da Silva
Alci Matos Araújo

Edição e conteúdos: Zaira Machado
Projeto gráfico e diagramação: Eduardo Furasté
Fotografias: Suzana Pires e bancos de imagem
Entrevistas: Clarissa Pont
Revisão: Taís Vicari
Tiragem: 5.000 exemplares
Agosto de 2009
(Citação das fontes no final da edição)

Coordenação: Secretaria Nacional da
Mulher Trabalhadora (SNMT)
Dirigente responsável: Rosane da Silva
Assessoria da Secretaria: Léa Marques 
e Rita Maria Pinheiro 

Expediente
(11) 2108.9200
snmt@cut.org.br



(51) 3228.8369
verdepertocomunica.com.br

Direção Executiva Nacional da
Central Única dos Trabalhadores 

Gestão 2006-2009

Presidente: Artur Henrique da Silva Santos
Vice-Presidente: Carmen Helena Ferreira Foro
Secretário Geral Quintino Marques Severo
Primeiro Secretário: Adeilson Ribeiro Telles
Tesoureiro: Jacy Afonso de Melo
Primeiro Tesoureiro: Antonio Carlos Spis
Secretário de Relações Internacionais: João Antônio Felício
Secretário de Política Sindical: Vagner Freitas de Moraes
Secretário de Formação: José Celestino Lourenço (Tino)
Secretária de Comunicação: Rosane Bertotti
Secretário de Políticas Sociais: Expedito Solaney Pereira de 
Magalhães
Secretária de Organização: Denise Motta Dau
Secretária da Mulher: Trabalhadora Rosane da Silva

Direção Executiva:
Anízio Santos de Melo
Antonio Soares Guimarães (Bandeira)
Carlos Henrique de Oliveira
Dary Beck Filho
Elisangela dos Santos Araújo
José Lopez Feijó
Julio Turra Filho
Lucia Regina dos Santos Reis
Manoel Messias Nascimento Melo
Milton Canuto de Almeida
Rogério Batista Pantoja
Shakespeare Martins de Jesus (Sheik) 

Conselho Fiscal (Efetivos):
Maria Julia Reis Nogueira
Valdemir Medeiros da Silva
Alci Matos Araújo

Edição e conteúdos: Zaira Machado
Projeto gráfico e diagramação: Eduardo Furasté
Fotografias: Suzana Pires e bancos de imagem
Entrevistas: Clarissa Pont
Revisão: Taís Vicari
Tiragem: 5.000 exemplares
Agosto de 2009
(Citação das fontes no final da edição)

Coordenação: Secretaria Nacional da
Mulher Trabalhadora (SNMT)
Dirigente responsável: Rosane da Silva
Assessoria da Secretaria: Léa Marques 
e Rita Maria Pinheiro 

Expediente
(11) 2108.9200
snmt@cut.org.br



06

Apresentação

05

A CUT, através da sua Secreta- O Almanaque tem um formato 

ria Nacional da Mulher Trabalhado- lúdico e um caráter formativo, com 

ra (SNMT), com o apoio da Funda- referências ligadas ao cotidiano e à 

ção Friedrich Ebert (FES), tem o pra- história de luta das mulheres. Seu 

zer de entregar este ALMANAQUE público-alvo são dirigentes sindica-

DA MULHER ao conjunto de seus is, homens e mulheres, mas espera-

sindicalistas e simpatizantes. Este mos que possa servir também como 

material integra a campanha pela material de apoio na formação de 

igualdade de oportunidades entre jovens trabalhadores e trabalhado-

homens e mulheres, que vem sendo ras. 

desenvolvida pela Central, com a Com informações muito varia-

coordenação da SNMT. das e de fácil leitura, o Almanaque 

Com este Almanaque espera- aborda, de forma original, a questão 

mos contribuir para o debate sobre o das desigualdades entre homens e 

papel da mulher na sociedade, na mulheres, tratando temas como vio-

história política, na cultura e no tra- lência e assédio, além das conquis-

balho. Seu objetivo é apontar ele- tas do feminismo através dos tem-

mentos para se repensar as relações pos, entre outros. Seu conteúdo traz 

de gênero numa perspectiva de entrevistas com especialistas, curi-

igualdade, destacando a luta de osidades e mitos, dicas de filmes e 

todas as mulheres, personalidades livros e muito mais, brindando lei-

famosas ou anônimas, que contri- tores e leitoras com uma forma inte-

buíram e contribuem cotidianamen- ressante e leve de conhecer mais 

te para os avanços e conquistas na sobre a história de luta e vida das 

superação das desigualdades e das mulheres!

discriminações – avanços esses que 

são usufruídos por toda a sociedade. Desfrutem e boa leitura!

Rosane Silva
Secretária da Mulher Trabalhadora - CUTPresidente da CUT

Artur Henrique da Silva Santos
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Os seres humanos nascem dimensão biológica, a menina se 
machos e fêmeas e são educados de identifica com um modelo feminino, 
acordo com o que a sociedade que não só é diferente do modelo 
considera apropriado para uns e para masculino, como, também, é menos 
outros. Assim, parece natural dar valorizado.
bola de futebol para os meninos e Outro agravante da condição de 
boneca para as meninas ou atribuir desigualdade é que o modelo de 
cores específicas para cada sexo ou, feminino se constrói a partir de 
ainda, contar histórias que reforçam símbolos antagônicos da fada ou da 
o papel diferenciado do homem e da bruxa, da mãe ou da madrasta. E 
mulher na sociedade. quando a mulher não responde ao 

Educadas deste jeito, as crianças padrão de bom comportamento pode 
passam a desempenhar o papel para o ser julgada e condenada pela 
qual foram preparadas. Para além da sociedade.

Coisa de menino, coisa de menina

Educação
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A ORIGEM DA 

UMA CONSTRUÇÃO SOCIAL

DESIGUALDADE

As desigualdades entre 
homens e mulheres não 
são determinadas pela 

diferença biológica entre 
os sexos. As relações de 
desigualdade são uma 

construção social. Veja 
nas páginas a seguir 

algumas situações em que 
isso ocorre.
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As mulheres negras sempre trabalharam 
fora. Primeiro como escravas e depois na 
prestação de serviços domésticos ou como 
vendedoras ambulantes.

As camponesas, além de cuidar da 
casa, trabalham na roça, no cultivo 

da horta, na criação de animais e, em 
alguns casos, na produção de 

artesanato.

Um número cada vez maior de 
mulheres urbanas vive sozinha com 
os seus filhos, trabalha fora e é a única 
responsável pelo sustento da família. 
Também é muito expressivo o 
percentual de mulheres que trabalha 
fora e divide com o marido ou 
companheiro a responsabilidade pela 
manutenção da casa.

 Ideologia é o sistema de idéias, organizado como se fosse uma verdadeabsoluta.

Mesmo sendo falsa a tese de que 
lugar de mulher é em casa, ou seja, na 
esfera privada, ainda persiste a idéia 
de que os papéis diferenciados de 
homens e mulheres são uma coisa 
natural. É como se houvéssemos 
nascido com uma essência masculina 
ou feminina, o que não é verdade.
A afirmação de que homens e 
mulheres nasceram para desempe-
nhar papéis distintos na sociedade é 
uma ideologia.
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Normalmente, a ideologia é usada 
como instrumento de luta política, e 
não uma conseqüência natural das 
diferenças biológicas entre os dois 
sexos.

10

O capitalismo não dividiu apenas a sociedade em classes. Também 
foi ele que criou a separação entre o espaço público e o espaço privado, 
convencionando que o primeiro é o território dos 
homens, dos iguais, da liberdade, do direito, e o 
segundo, o lugar das mulheres, do doméstico, da 
subjetividade, do cuidado.

A maternidade, o cuidado dos filhos e da 
casa, o papel de guardiã do afeto e da 
família são considerados tarefas 
femininas. A mulher deve se sentir 
realizada ao executá-las, sempre, 
conformada à esfera privada. O 
homem, por sua vez, é o provedor da 
família, o que trabalha e se realiza no 
espaço público.

Público x Privado

O artifício na separação dos espaços

O estereótipo 
de mulher

O irônico, porém, é que o 
modelo do homem que 
trabalha fora e da mulher 
que só se realiza no trabalho 
doméstico nunca existiu de 
fato. Em toda a história, só 
uma pequena parcela das 
mulheres viveu ou vive 
nesta situação.

 = forte,com iniciativa, 

objetivo, 

racional

O estereótipo de 
homem

09
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Na década de 80, a escritora estadunidense Marion Zimmer Bradley 
lançou a sua versão da mitológica saga do Rei Artur e seus Cavaleiros da 
Távola Redonda. Narrado a partir do ponto de vista das personagens 
femininas, o livro conquistou mulheres no mundo todo. Nele, Bradley não só 
dá voz às protagonistas, como permite que elas exponham a sua visão dos 
fatos. Na versão de Bradley, Viviane e Morgana são sacerdotisas de 
Avalon, que lutam pela sobrevivência de seus antigos deuses tribais, 
ameaçados pelo domínio de um deus novo, único e intolerante. Vivendo na 
sombria Inglaterra do século V, as mulheres de Avalon são fortes e 
determinadas, mas também amam e sofrem. Entre as brumas densas de um 
mundo prestes a desaparecer, elas buscam o seu lugar na História.
Veja também o filme.

As brumas de Avalon
De Marion Zimmer Bradley 
Editora Imago

(   ) Mulheres e homens são biologicamente diferentes, mas nem por isso eles

deveriam ser tratados de forma desigual..

(   ) Os papéis diferenciados que homens e mulheres têm na sociedade são 

construídos historicamente, logo podem ser modificados.

(   ) A divisão sexual do trabalho é uma expressão material de como a desigualdade 

é uma construção social.

(   ) Ninguém é 100% masculino ou feminino, pois as características não-biológicas 

atribuídas a cada sexo são, na verdade, fruto da educação que recebem.

Marque um X nas respostas corretas:
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O homem produz, 
a mulher reproduz?

Características normalmente consideradas femi-
ninas, como a coordenação motora fina e a paciên-
cia não são inatas, mas desenvolvidas no processo 
de aprendizado das meninas desde bebês. Em 
outras palavras: Tanto as mulheres quanto os 
homens precisam ser treinadas para desenvolver 
aptidões, que, equivocadamente, são considera-
das inerentes a cada sexo.

A diferenciação entre o 
papel masculino e feminino foi 
determinada pela própria socie-
dade. Não é, portanto, uma con-
dição imposta pela natureza e 
que, por isso, não pode ser alte-
rada.

Para demarcar bem esta 
fronteira, a sociedade capitalista 
precisou criar uma rígida divi-
são sexual do trabalho. Aquela 
visão ainda predominante de 
que “produção é trabalho de 
homem” e “reprodução é traba-
lho de mulher”.

Mas sabemos muito bem 
que, na vida real, as coisas não 
acontecem deste jeito. Tanto a 
mulher faz serviços considera-
dos “de homem” quanto os 
homens executam tarefas consi-
deradas “de mulher”. O proble-
ma é que, no caso das mulheres, 
o trabalho realizado fora do espa-
ço doméstico continua sendo 
considerado uma extensão do 
seu papel de dona-de-casa.

11
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Quando o óvulo é 
fertilizado pelo 

gameta masculino 
(espermatozóide) 

tem origem um 
indivíduo 

geneticamente novo.

O útero é composto por 
tecidos que protegem e 

nutrem o feto.

No parto, os músculos lisos 
que revestem o útero 

fazem as contrações que 
empurram o feto através 

do canal vaginal.

Para a reprodução, a 
vagina é utilizada na 

cópula (quando o esperma-
tozóide fecunda o óvulo) e 

no parto.

Do ponto de vista biológico, a mulher 
se distingue do homem por ser capaz 

de conceber e parir 
outros seres humanos.

Diferenças 
Biológicas

Os órgãos sexuais 
femininos fazem parte 
do sistema reprodutivo, que se 
completa com características 
sexuais secundárias, envolvidas na 
nutrição da criança no pré e pós-parto.

Os ovários, além 
de regularem a produ-
ção de hormônios, 
produzem o gameta 
feminino ( óvulo).

14

As pontes de Madison

Baseado em livro homônimo, a 
versão cinematográfica de Pontes de 
Madison tem pelo menos um bom motivo 
para ser visto. Sem afirmar o que é certo 
ou errado, o filme mostra o dilema de 
uma mãe de família que, em plena 
maturidade, desperta para uma paixão 
arrebatadora. Casada com um homem 
simples, bom e trabalhador, ela leva uma 
vida sem sustos na pequena cidade de 
Madison, mais conhecida por suas 
pitorescas pontes cobertas. Até o dia em 
que o personagem de Eastwood, um 
veterano fotógrafo da revista National Geografic, bate no portão da sua casa em busca de 
informações. Daí pra frente, a vida da pacata dona de casa se transforma em uma enxurrada de 
emoções. A história é terna e comovente, com um final de rachar o coração. E mesmo sabendo 
que príncipes encantados não costumam caber na realidade contida de mulheres como ela, do 
outro lado da tela, torcemos até a última cena pelo improvável... Mas isso a gente só se dá conta 
tempos depois. 

De Clint Eastwood

Com Meryl Streep e Clint Eastwood

Pesquisas científicas mostram que 
as mulheres têm menos 

neurônios do que os homens, logo 
elas são menos inteligentes.

(   ) Falso    (   ) Verdadeiro

Resposta na página 41

Leia também o livro.
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Dia Internacional 
da Mulher

8 de março 

Sempre que citamos o 8 de Março, lembra-
mos da greve de tecelãs que, em 1857, terminou 
com o assassinato de 129 mulheres operárias de 
uma fábrica em Nova Iorque. Porém, oficial-
mente, a data só foi instituída em 1910, na 
Conferência de Mulheres da II Internacional, 
realizada na Dinamarca, por sugestão de Clara 
Zetkin. Ela propôs a criação de um dia de 
solidariedade e memória às lutas das mulheres 
trabalhadoras, em especial às vítimas do famoso episódio. Elas reivindicavam a 
redução da jornada de trabalho de 14 para 10 horas. Em 1975, a Organização das 
Nações Unidas ratificou a data que, hoje, é lembrada no mundo inteiro.

A cor-símbolo do movimen-
to de mulheres teria origem na 
estampa do tecido que estava 
sendo produzido no momento do 
incêndio: o lilás.

16

Em mulheres adultas, o seio é mais 
proeminente, se comparado a 
outros mamíferos. Isso mostra  
que seios grandes não necessaria-
mente produzem mais leite.

Na , o quadril também aumenta 
de tamanho, tornando-se um reservatório de energia 
em forma de gordura, que é utilizada durante o 
desenvolvimento do feto e a amamentação.

mulher madura

O período reprodutivo 
da mulher inicia na 

primeira menstruação 
(menarca) e termina 

por volta dos 50 anos, 
com a menopausa. É 

quando os ovários 
param de produzir o 

estrogênio 

Os seios são resultado do processo 
evolutivo de glândulas de suor, que 
passaram a produzir leite, uma 
secreção nutritiva, que é a principal 
característica dos mamíferos.

Estrogênio é o hormônio responsável pelo 
desenvolvimento de características 
femininas secundárias). 

Os cromossomos
 X e Y  são reconhecidos 

como cromossomos feminino e 
masculino, respectivamente, e 
cada um – mulher e homem - 
possui um cariótipo, ou seja, 
um conjunto de cromossomos 

específico.

Cromossomos são unidades que 
transmitem as características 
hereditárias de cada ser vivo.

A maioria das mulheres tem o carióti-
po 46, XX, mas apenas um X está em 
funcionamento. Nos homens, o 
cariótipo típico é 46, XY.
Como, porém, apenas um X do 
cariótipo feminino está em funciona-
mento, ele pode ser transmitido tanto 
pela mulher quanto pelo homem. Por 
isso, os estudos genéticos que 
pesquisam a linhagem feminina usam 
o DNA mitocondrial, que obrigatoria-
mente provém da mãe.

15
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A figura feminina tinha um enorme peso nas sociedades pré-
históricas. Não eram sociedades matriarcais e sim matricêntricas. 
Embora a mulher não dominasse, a vida era centrada nela por causa da 
fertilidade. Assim, pela sua inexplicável habilidade de procriar, as 
mulheres eram elevadas à categoria de divindades. Os vestígios 
paleolíticos revelam que o feminino ocupava um lugar primordial. 
Inúmeras estatuetas femininas, pinturas e objetos, que cultuavam a 
mulher como um ser sagrado, foram datadas deste período.

Nas sociedades primitivas, a divisão sexual do trabalho já existia, 
cabendo ao homem a caça e a pesca, e à mulher o cuidado com os filhos e 
a  coleta de frutos, evoluindo, posteriormente, para a cultura da terra.

Pré-História

A descoberta da agricultura

 foi uma das muitas contribuições que as 
mulheres deram para o desenvolvimento

 das sociedades humanas.

(   ) Falso             (   ) Verdadeiro

Resposta na página 45
18

A opressão da mulher é resultado de uma cultura 
secular de discriminação e segregação no âmbito público. 
Na Grécia Antiga, as mulheres podiam ser condenadas à 
morte caso fossem vistas assistindo aos Jogos Olímpicos. 
Na Idade Média, eram queimadas vivas pelos motivos 
mais banais. A medicina do século XVI endossava o 
discurso religioso ao garantir “cientificamente”que a 
função natural da mulher era a procriação. Na Renascença 
o mito da mulher pura e perfeita empurrou, ainda mais, as 
mulheres para o espaço privado, onde estariam “livres de 
todas as tentações”.

No Brasil Colônia, a condição feminina não era 
melhor. Adestrar a mulher fazia parte do processo 
“civilizatório”. Veja, alguns momentos do feminino 
através do  tempo.

através dos tempos

17
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A sociedade grega do Período Clássico 
pode ser equiparada a um “clube do 
bolinha”, que não permitia o acesso das 
mulheres ao conhecimento e desvaloriza-
va tudo que dizia respeito a elas, inclusive 
a beleza. Nem a maternidade, reverencia-
da em outras culturas, escapava do 
desprezo dos homens. A visão de que as 
mulheres eram apenas “receptadoras” da 
semente masculina foi enfatizada por 
Aristóteles, que considerava o esperma 
produzido pelos homens, a causa eficiente 
da geração da vida.

A chamada Política de Aristóteles, 
atestava que a inferioridade da mulher era 
uma consequência da não-plenitude da 
parte racional da alma feminina.

Em Atenas, uma jovem até podia se 
casar sem dote, mas só em casos excepcio-
nais. Na prática, o dote era o sinal que 
distinguia o casamento legítimo e o 
concubinato. O objetivo fundamental do 
casamento era a reprodução e a mulher, 
apesar de não ser uma cidadã de fato, 
transmitia a cidadania aos filhos.

Já em Esparta, as mulheres pareciam ter 
mais “liberdade”, o que motivou duras 
críticas por parte de Aristóteles, que as 
considerou licenciosas, depravadas, 
luxuriosas e o que ele considerava mais 
grave: mandavam nos maridos.
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A MULHER NA GRÉCIA

Período Clássico 

20

No Egito, a mulher possuía um status privilegiado em comparação com 
outras civilizações da antigüidade. Era comum, por exemplo, atribuir similar 
importância à filiação paterna e materna.

A visão institucional sobre a mulher aparece claramente em textos chama-
dos de Instruções de Sabedoria. Entre outros direitos, eles estabeleciam a 
maioridade feminina, que possibilitava à mulher a escolha de um marido, 
ainda que mediante o consentimento do pai. Quando casadas, elas também 
podiam intervir na gestão do patrimônio familiar.

No trabalho, a tecelagem era uma 
ocupação reservada ao sexo feminino, 
competindo-lhe tosquiar as ovelhas e 
tecer a lã, além de ceifar o trigo, 
preparar a farinha e a massa do pão. Por 
sua vez, as mulheres mais pobres 
podiam ser operárias na construção de 
grandes obras públicas, como as 
pirâmides.

História Antiga 

A MULHER NO EGITO
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No Brasil Colônia, o papel da 
mulher era especialmente restrito ao 
ambiente familiar e doméstico. O 
sistema patriarcal limitava suas 
atividades “ao bom desempenho do 
governo doméstico e à assistência 
moral à família . Eram obrigadas a 
tratar os homens com subserviência, 
pois deles dependia o seu sustento.

Durante o Império, a Legislação 
estendeu às mulheres o direito ao 
Ensino Primário, mas, na prática, 
pouca coisa evoluiu. Somente a partir 
do século XX, o movimento de 
mulheres conquista avanços sociais e 
políticos significativos.

“

Período Colonial

A MULHER DO LAR
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A Igreja Católica medieval con- sempre sob a tutela masculina.
siderava que as mulheres eram a Por conta destas superstições, a 
causa e o objeto do pecado, o que Idade Média foi palco de uma das 
era justificado no conceito público maiores perseguições contra a 
do pecado original. Moldadas mulher em toda a História. A Inqui-
segundo Eva, a responsável pela sição promoveu uma verdadeira 
expulsão do “caça às bru-
homem do xas”, criando 
Paraíso, um clima de 
segundo a histeria que 
Bíblia, todas se alastrou 
as mu-lheres pela Europa e 
eram uma chegou no 
porta aberta Novo Mundo. 
para o demô- Todos os ritu-
nio. As vir- ais pagãos, 
gens, as mães, que tinham a 
as esposas e mulher como 
aquelas que base da ferti-
viviam em con- lidade e o 
ventos entra- corpo femini-
vam no rol das no como cen-
exceções. tro da vida, 

Desde os eram alvo das 
primórdios do Inquisições. 
Cristianismo a Falsas ou ver-
mulher era vista como uma amea- dadeiras, não importava. O certo é 
ça. A fraqueza associada à carne que a Igreja Católica puniu com o 
estava intrinsecamente ligada à “fogo eterno” um número incalcu-
figura feminina. E foram muitos os lável de mulheres. Todas acusadas 
filósofos que, influenciados por de bruxaria, pacto com o diabo e 
estas idéias, consideravam as até mesmo de serem amantes do 
mulheres criaturas débeis e suscetí- satanás. Há registros de que, em 
veis às tentações do diabo. Conse- um único dia, três mil mulheres 
qüentemente, elas deveriam estar foram executadas.

Idade Média

AS MULHERES BRUXAS
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É a partir das grandes revoluções que o feminis-
mo incorporou um cunho reivindicatório. Unindo-se 
a partidos de esquerda, as mulheres encontraram 
espaço para se manifestar e organizar lutas como, por 
exemplo, o direito ao voto. Buscando ampliar as 
conquistas liberais, elas defendiam que os direitos 
deveriam se estender a ambos os sexos.

No contexto da Revolução Industrial, o número de mulheres empregadas 
aumentou significativamente, sem com isso diminuir a diferença salarial, que 
tinha como justificativa o pressuposto de que as mulheres eram sustentadas 
pelos homens. Nesse período, as análises socialistas começaram a ganhar 
forma, mostrando que a situação da mulher é parte das relações de exploração 
na sociedade de classes. Assim, o movimento feminista se fortifica como um 
aliado do movimento operário.

Em 1893, a Nova Zelândia foi o primeiro país a conceder o direito de voto 
às mulheres. Em 1918, a Alemanha e o Reino Unido adotam o sufrágio 
feminino, que só chegaria à França, à Itália e ao Japão em 1945.

MULHERES NA POLÍTICA
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A mulher africana vivia numa situação 
paradoxal. Por um lado, era detentora de uma 
relativa independência econômica, podendo 
ascender a um determinado status social e 
político. Por outro, para ser aceita na sociedade, 
precisava se submeter aos parentes masculinos e 
a certos ritos de passagem. Não existia uma 
igualdade “democrática” entre gêneros, pois 
cada um cumpria um papel diferenciado na 
sociedade. 

A agricultura praticada por elas era 
uma atividade com grande prestígio. Ao 
longo dos séculos, porém, foram 
perdendo espaço como detentoras da 
economia familiar. A participação nos 
cultos de possessão, em que eram as 
principais intervenientes, também se 
traduziam em poder político, que foi 
perdido com a chegada dos missionários 
e com as políticas coloniais.

UM PODER RELATIVO

África Pré-colonial

No Brasil, durante o período colonial, o 
"direito de propriedade" era extensivo às emoções 
e aos sentimentos dos escravos. Vindos de 
diferentes partes da África, eles ajudaram a tornar 
o Brasil uma potência agrária e aqui sofreram toda 
espécie de dominação e exploração sexual. Para 
preservar a honra das moças de família, os 
senhores estimulavam a iniciação sexual de seus 
filhos com as escravas adolescentes, já que as 
esposas brancas eram usadas apenas para 
reprodução.

Casa Grande e Senzala, de 1933, o clássico 
de Gilberto Freyre (1900-1987), é leitura 
fundamental para explicar o comportamento 
sexual do brasileiro do tempo da Colônia e do 

As Escravas Sexuais
Império. Ele conta que, nos mercados, os compradores 
examinavam a mercadoria (normalmente nua), para 
ver a dentição, o estado dos pulmões, o tamanho dos 
órgãos sexuais e a rigidez dos seios das negras. Para 
sublimar o abandono que sofriam dos maridos, as 
mulheres brancas costumavam exagerar na dose 
quando puniam escravos, de preferência as de sexo 
feminino. 

Em alguns engenhos do Nordeste e fazendas do 
Sul, as crueldades atingiam extremos incríveis, 
incluindo multilações, estupro, castração, amputação 
de seios e fraturas dos dentes a marteladas.Crueldade 
e exclusão social foram o resultado final dos três 
séculos e meio de escravidão africana no Brasil.
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História das Mulheres no Brasil
Mary Del Priore

O livro História das Mulheres no Brasil 

conta a trajetória das mulheres brasileiras, do 

período colonial aos nossos dias.  É uma viagem 

através dos tempos. Participam da publicação 

duas dezenas de historiadores, além da 

consagrada escritora Lygia Fagundes Telles, 

mostrando como nasciam, viviam e morriam as 

brasileiras e o mundo material e simbólico que 

as cercavam.

O livro reconstitui passos, vivências e trajetórias: a 

história das mulheres e de sua diferença sexual, as 

múltiplas formas que utilizaram para lutar por si e pelos 

seus, a sua vida pública e privada e as representações do 

feminino. Revela que, desde o início da colonização, 

nossas antepassadas índias, negras, brancas e mulatas 

estavam presentes e atuantes na luta contra as árduas 

condições de vida entre os séculos 16 e 18, ocupando 

uma grande gama de espaços sociais. Com um texto 

sensível e detalhado, apoiado em rica documentação, a 

historiadora Mary Del Priore demonstra que, ao contrário 

do que se pensou por muito tempo, o lugar da mulher é na 

história, ultrapassando muitas vezes os mais variados 

limites que lhe são impostos. 

Editora Contexto

A Mulher no Brasil Colonial
Mary Del Priore
Editora Contexto
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Século 20

Nas décadas de 1930 e 1940, as reivin-
dicações do movimento feminista haviam 
sido formalmente conquistadas em muitos 
países ocidentais (direito ao voto e escolari-
zação e acesso ao mercado de trabalho). 
Com as duas grandes guerras, as mulheres 
ampliaram sua presença no mundo do 
trabalho passando a dar importante contri-
buição também do ponto de vista econômi-
co na sociedade e para o sustento das 
famílias.

Já na década de 1960, influenciado por 
publicações como O Segundo Sexo (1949), 
de Simone de Beauvoir, a hierarquia entre 
os sexos deixou de ser considerada uma 
fatalidade biológica, passando a ser 
encarada como uma construção social. Para 
além da luta pela igualdade de direitos, o 
movimento de mulheres incorporou o 
questionamento das raízes culturais das 
desigualdades.

MULHER NA VIDA 
E NO TRABALHO

25
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No regime feudal, os servos não por sua vez, podia quase tudo: 
eram considerados escravos, mas convocar os servos para a guerra ou 
também não eram trabalhadores mesmo alugá-los para prestar 
livres. Quando recebiam um lote de serviços em outras terras, oficinas 
terra para morar e produzir, eram ou nas fábricas da época.
obrigados a trabalhar sempre para o Quando precisavam se locomo-
mesmo senhor, não podendo ver ou queriam casar, tinham que ter 
abandonar o lugar. Como os a autorização do senhor feudal. Mas 
escravos da antiguidade, eles não o consentimento não vinha de graça. 
tinham direitos e nem podiam Era pago em mercadorias ou 
reclamar da super-exploração do “primícias”, no caso do casamento. 
trabalho. E para piorar as coisas, A “primícia” era uma espécie de 
tinham que entregar metade de tudo “direito ao estupro, que autorizava o 
que produziam para o senhor feudal. senhor feudal a desvirginar a noiva 
Este tributo era denominado dos seus servos na noite de núpcias. 
“talha”. Só em dois casos os servos Aconteceu em toda a Europa 
podiam recorrer aos juízes: se o medieval, com nomes distintos. 
senhor feudal tentasse se apoderar Chamava-se "droit de cuissage" na 
de seus instrumentos de trabalho ou França, "herrenrecht" na Alemanha 
dos seus animais. O dono do feudo, e "prima nocte" em outros países.

Resposta da página 27

O estupro na 
Europa medieval

No século 13, soldados 
ingleses matam a mulher do 
escocês William Wallace (Mel 
Gibson), bem na sua noite de 
núpcias. Ele resolve então liderar 
seu povo numa vingança pessoal 
que acaba deflagrando uma 
violenta luta pela independência da 
Escócia.

Coração Valente
de Mel Gibson

28

Durante o regime feudal, o dono da 
terra tinha o direito de passar a primeira 
noite com a noiva do seu servo. Este 
privilégio era conhecido como “primícias”, 
algo como “primeiros frutos” ou “primeiros 
gozos”.

(   ) Falso    (   ) Verdadeiro

Resposta na página 28

No Brasil Colônia, a grande maioria das 
mulheres viviam à mercê da opressão de um 
sistema social de submissão e nenhuma 
ajuda institucional. Num cenário de extrema pobreza e luta pela vida, somada à 
ausência de maridos e companheiros, a maternidade irregular e ilegítima era 
confundida com a falsa idéia de promiscuidade, atribuída aos marginalizados.  
Segundo Mary Del Priore,  dizer “família”, valia dizer “mães-sós”, que compunham 
a grande maioria, sobretudo nas classes subalternas. Para estas mulheres, a opção  
era o abandono, o aborto ou o infanticídio.

Mães-sós
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Mas nada foi fácil. Quem conhece a 
História da sociedade ocidental sabe o 
quanto ela é marcada pela intolerância. 
Ainda hoje, pessoas são socialmente 
excluídas por causa da sua classe, do seu 
sexo ou da sua raça. Não é surpreendente, 
portanto, que a luta das mulheres tenha 
sofrido muitas derrotas. E o direito de 
votar e ser votada é um exemplo bem 
evidente.

Na maioria dos países, o voto feminino 
só foi conquistado no século passado. E no 
Brasil, há menos de 80 anos. Antes disso, a 
participação das mulheres na política ainda 
era uma utopia. Para realizá-la, foi preciso 
muita determinação.

 

 

Nós votamos, porque lutamos. É isso que 
mostra o filme Anjos Rebeldes. No início 
do século 20, jovens desafiadoras entram 
para o movimento do sufrágio feminino, 
colocando suas vidas em risco.

Anjos rebeldes

2004 - EUA
Diretor(es): Katja von Garnier
Com Hilary Swank, Margo 
Martindale e Anjelica HustonSufrágio feminino:

Conquista foi lenta e gradual

Em 1893, na Nova Zelândia, as mulheres 
conquistaram, pela primeira vez no mundo, o 
direito de votar.

Após intensa campanha 
nacional, o Código Eleitoral 
Provisório, de 24 de fevereiro de 
1932, instituiu o voto feminino 
no Brasil. Fruto de uma longa 
luta, iniciada antes mesmo da Proclamação da República, a conquista foi ape-
nas parcial. Somente as mulheres casadas, as viúvas e as solteiras com renda 
própria podiam exercer este direito básico para o pleno exercício da cidadania. 
Em 1934, finalmente, as restrições ao voto feminino foram eliminadas do 

Código Eleitoral, mas o voto só era obrigatório para os homens. Mais de uma década depois, em 
1946, a obrigatoriedade também se estendeu às mulheres. Quando foi discutido na Constituinte de 
1890, os grupos contrários argumentavam que a proposta era “anárquica, desastrada, fatal, e que o 
voto feminino decretaria a dissolução da família brasileira. Em 1927, por iniciativa de Juvenal 
Lamartine, governador do Rio Grande do Norte, as mulheres puderam votar pela primeira vez. Entre 
as eleitoras, estava a professora Celine Guimarães Vianna, que se tornaria a primeira mulher 
com direito a voto na América do Sul. Elas compareceram às urnas em 5 de abril de 1928, mas seus 
votos acabaram sendo anulados pela Comissão de Poderes do Senado.

30

Primeiro, 
foi a participação política...

Embora tenha tido uma participação impor- A decisão negativa, que frustrou as mulhe-
tante na Revolução Francesa, as mulheres não res, aconteceu em 30 de outubro de 1793.
conseguiram conquistar os direitos políticos que Famoso pelo autoritarismo, o relator do 
reivindicavam. Na época da Convenção, pressio- processo, deputado Jean-Pierre André Amar, 
nados por segmentos da sociedade, os deputa- fundamentou o seu voto contrário na superiori-
dos resolveram se pronunciar sobre o direito de dade do sexo masculino. Afirmou ele:
a mulher votar e ser votada para o parlamento. “O homem é forte, robusto, nascido com 
Apesar da diversidade de ideologias em disputa uma grande energia, de astúcia e coragem, 
na Assembléia Nacional, neste ponto não havia quase exclusivamente destinado a tudo o que 
divergência. A quase totalidade dos deputados exige força, inteligência, capacidade, inclinado 
era contra a concessão da cidadania política ao às meditações profundas e sérias.”
sexo feminino. 

Cidadãs de segunda categoria

Você sabia que uma das primeiras reivindicações do movimento de 
mulheres foi o direito de participação política? Isso aconteceu há 220 anos, 
durante a Revolução Francesa, quando, pela primeira vez, as mulheres se 
organizaram de forma coletiva para reivindicar o reconhecimento da sua 
cidadania.

Mulheres e Política

29
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Primeiro, 
foi a participação política...

Embora tenha tido uma participação impor- A decisão negativa, que frustrou as mulhe-
tante na Revolução Francesa, as mulheres não res, aconteceu em 30 de outubro de 1793.
conseguiram conquistar os direitos políticos que Famoso pelo autoritarismo, o relator do 
reivindicavam. Na época da Convenção, pressio- processo, deputado Jean-Pierre André Amar, 
nados por segmentos da sociedade, os deputa- fundamentou o seu voto contrário na superiori-
dos resolveram se pronunciar sobre o direito de dade do sexo masculino. Afirmou ele:
a mulher votar e ser votada para o parlamento. “O homem é forte, robusto, nascido com 
Apesar da diversidade de ideologias em disputa uma grande energia, de astúcia e coragem, 
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divergência. A quase totalidade dos deputados exige força, inteligência, capacidade, inclinado 
era contra a concessão da cidadania política ao às meditações profundas e sérias.”
sexo feminino. 

Cidadãs de segunda categoria

Você sabia que uma das primeiras reivindicações do movimento de 
mulheres foi o direito de participação política? Isso aconteceu há 220 anos, 
durante a Revolução Francesa, quando, pela primeira vez, as mulheres se 
organizaram de forma coletiva para reivindicar o reconhecimento da sua 
cidadania.

Mulheres e Política
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disso é que nem as organizações de go “Mulheres, participação e 
esquerda, onde as idéias feminis- reforma política”. 
tas, em tese, deveriam prosperar, Parte disso, justifica a “rela-
conseguiram gestar um socialismo ção” de desconfiança construída 
verdadeiramente feminista, no entre o feminismo e a esquerda, 
sentido de concretizar a platafor- que não é exclusiva de um dos 
ma defendida pelas mulheres. O `lados´, e que reduz o potencial de 
que aconteceu, e se repete em mui- se forjar um projeto coerente de 
tos momentos até hoje, foi a repro- transformação social. Dada a 
dução de práticas discriminatóri- história de conflitos, isso não 
as, que perpetuam a desigualdade poderia ser diferente. Entretanto, é 
no espaço público e no espaço pri- inegável que o campo da esquerda, 
vado. Isso foi determinante para do socialismo, são os campos de 
manter as mulheres com pouca ou alianças fundamentais do feminis-
nenhuma influencia nas definições mo, pelo menos quando se vincula 
programáticas dos Partidos e orga- o feminismo a uma visão concreta 
nizações sociais, já que estavam de transformação social, um 
ausentes dos espaços de represen- feminismo de esquerda e socialis-
tação, diz Tatau Godinho, no arti- ta”, conclui.

O sistema de cotas é o que chamamos de “políti-
ca de ação afirmativa”. Funciona como um mecanis-
mo de equilíbrio, de correção das desigualdades que, 
historicamente, limitam a participação das mulheres 
na política e nos movimentos sociais. A cota mínima 
também representa uma cunha, uma fenda, nos 
espaços de poder, tradicionalmente ocupados pelos 
homens. Seu objetivo é criar oportunidades para que, 
pouco a pouco, cresça a presença coletiva das mulhe-
res em todos os níveis de decisões.

Até lá, o caminho é longo. A existência das cotas 
não é garantia de participação efetiva. Um exemplo é o sistema eleitoral brasileiro. Ele 
determina que a lista de candidatos deve ter pelo menos 30% de mulheres, mas nenhuma 
punição é prevista para os partidos que descumprem a lei. Além disso, não existe proporcio-
nalidade nos espaços de propaganda política, nem financiamento público, nem a garantia 
de democracia partidária. Experiências recentes mostram que o avanço da presença femi-
nina nos parlamentos europeus é resultado, em grande medida, dos sistemas de cotas 
adotados pelos partidos. Em qualquer situação, as políticas de ação afirmativa são impres-
cindíveis para a construção da igualdade.

Cota é o mínimo!
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Na intenção de atrair atenção 
para a causa das sufragettes 
(mulheres européias que lutavam 
pelo direito de votar), a militante 
fervorosa Emily Wilding Davison 
deu cabo da própria vida. Ela ati-
rou-se diante das patas galopantes 
do cavalo que pertencia ao rei 
George V, na corrida de cavalos Epsom, na Inglaterra, em 4 de julho de 1913. Sua morte 
repercutiu menos do que a vítima desejava. As manchetes dos jornais do dia seguinte se 
ocuparam do estado de saúde do jóquei e da proeza do cavalo real, que conseguiu completar 
a prova. As motivações do suicídio apareceram em meio a uma vasta lista de infrações 
cometidas por Emily, como apedrejamento de pessoas e patrimônios públicos e incêndios a 
caixas de correio. No ano seguinte, com a entrada da Inglaterra na Primeira Guerra 
Mundial, o movimento esfriou. As mulheres só conquistaram o direito de voto em 1928.

A urna ou a morte

... depois, 
os direitos reais

Se a exclusão sempre foi explícita de candidatas mulheres nas nominatas 
na discussão de direitos que dos partidos políticos. Há quem 
dependem de legislação, como o do critique este sistema, mas, na maioria 
voto, não é o que ocorre quando se das vezes, por motivações ideológicas 
trata de direitos reais, ou seja, aquilo ou, simplesmente, porque não 
que se aplica à vida de fato. Por isso, conhecem ou não compreendem as 
nos últimos anos, o movimento de causas da desigualdade.
mulheres, assim como outros O grande problema é que praticar 
movimentos  socia is ,  buscam o feminismo não é coisa fácil, nem 
ferramentas para garantir direitos que, mesmo para as mulheres. O novo 
sem um empurrãozinho, só existiriam movimento que emergiu nos anos 60 e 
no papel. Um exemplo bem fácil de 70 obrigou a sociedade a reavaliar 
entender é o das cotas, mecanismo tudo que a política engloba. Mas uma 
que assegura um percentual mínimo coisa é reavaliar, outra é agir. E prova 
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Violência 
contra  a mulher
Mulheres de todo o mundo são discriminadas e têm 

seus direitos violados. De acordo com Amelinha Teles, a 
violência contra a mulher é o fenômeno mais 

«democraticamente» distribuído na sociedade, porque 
atinge todos os continentes, classes sociais e grupos 

étnicos. E a maior parte dessas agressões parte de 
homens que convivem ou conviveram com as vítimas.
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Em 29 de maio de 1983, a biofarmacêutica Maria da Penha foi 
atingida por um tiro, enquanto dormia. O autor do disparo foi o 
ex-marido, que encobriu a verdade, afirmando que houve uma 
tentativa de assalto.

Em conseqüência do tiro, Maria da Penha perdeu o 
movimento dos membros inferiores. Dias depois, ainda na 
recuperação, ela sofreu um segundo atentado. Desta vez, o ex-
marido tentou eletrocutá-la durante o banho.

Foi preciso quase duas décadas e a intervenção da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, responsabilizando o Estado Brasileiro por negligência e 
omissão, para que o culpado fosse punido. Desde então, Maria da Penha tornou-se um 
símbolo da luta pelo fim da violência contra a mulher em nosso País. Em seu livro “Sobrevivi... 
posso contar”, ela conta a sua comovente história.

“Sobrevivi... posso contar”

 “Art. 2 – Toda mulher, 
independente de classe, raça, 
etnia, orientação sexual, 
renda, cultura, nível 
educacional, idade e religião, 
goza dos direitos 
fundamentais, sendo-lhe 
asseguradas oportunidades e 
facilidades para viver sem 
violência, preservar sua saúde 
física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, 
intelectual e social”.

 Lei Maria da Penha

“A violência física em toda a sua 
enormidade e horror não é mais um 
segredo. Entretanto, a violência que não 
envolve dano físico ou ferimentos corporais 
continua num canto escuro do armário, 
para onde poucos querem olhar. O silêncio 
parece indicar, que pesquisadores e 
escritores não exergam as feridas que não 
deixam cicatrizes no corpo, e que as 
mulheres agredidas não fisicamente, tem 
medo de olhar para as feridas que deixam 
cicatrizes em sua alma.”

Mary Susan Miller

Feridas invisíveis

No Brasil, a criação da Lei Maria da Penha, em 2006, representou 
um marco na luta pelo fim da violência contra a mulher. Além de 
reconhecer a violência doméstica e familiar como violação dos 
Direitos Humanos, a lei estabelece medidas para a prevenção, 
assistência e proteção às mulheres que vivem nesta situação.

Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), quase metade das mulheres 
assassinadas são mortas pelo marido ou 
namorado, atual ou ex, representando apro-
ximadamente 7% de todas as mor-
tes de mulheres de 15 a 44 anos 
no mundo.

A Anistia Internacional calcula que 
cerca de 5 mil mulheres são mor-
tas anualmente na Índia em disputas 
familiares por dotes de noivas.

Em nome da tradição e cultura, mais de 
100 milhões de mulheres de 26 
países africanos têm os órgãos sexuais 
mutilados. São cerca de 2 milhões de 
mutilações ao ano. A palavra da mulher 
vale um terço da palavra do homem nos 
tribunais paquistaneses.

Na Argentina, estima-se que ocorram 
6 mil estupros por ano. 

Apenas 300 chegam aos 
tribunais e menos de 10% 
dos criminosos são condena-
dos.

Dados da ONU mostram que a violência contra 
a mulher compromete 14,6% do Produto Interno 
Bruto (PIB) da América Latina. No Brasil, a violên-
cia doméstica custa ao País 10,5% do PIB.
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Números da violência no mundo

No Brasil, a cada 15 
segundos, uma mulher é 
vítima de violência.

Na Grã-Bretanha, em torno 
de 4,6 milhões de mulhe-
res têm renda inferior a 

40 dólares por semana contra 400 mil 
homens que vivem na mesma situação.
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Direitos 
Humanos

 na perspectiva de gênero
Em documento apresentado às redemocratização”, e lamenta que 

delegadas e delegados da 11ª esta luta tenha sido pouco reconheci-
Conferência Nacional dos Direitos da e, na maioria das vezes, permane-
Humanos, a Secretaria Especial de cido invisível.
Políticas para as Mulheres, do “O silêncio sobre nossas lutas e 
Governo Federal, manifestou uma contribuições políticas vem de longa 
“profunda preocupação com o data”, afirma o documento. Desde o 
persistente olhar de neutralidade em século 18, “temos atuado com afinco 
relação à perspectiva de gênero na para firmar nossos direitos e inventar 
agenda política de direitos humanos”. nossa própria cidadania. Desta 
O documento também ressalta o forma, protagonizamos a história das 
protagonismo das mulheres no conquistas por Direitos Humanos”.
combate à ditadura, “no processo de 
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 Formas de Violência

Violência psicológica ou moral
São todas as atitudes que provocam abalo da 
auto-estima da mulher: ofensas, 
desqualificação, difamação, proibição de 
estudar, trabalhar, expressar-se, manter uma 
vida social ativa com familiares e/ou 
amigas(os) etc. Por não deixar marcas físicas 
ou materiais, é de difícil detecção, mas 
também deve ser denunciada e julgada.

Violência patrimonial
Quando a mulher é privada de seus 
documentos pessoais, objetos, instrumentos 
de trabalho, bens ou quaisquer outros meios 
dos quais dependam a sua subsistência.

Violência institucional
Qualquer ato constrangedor, fala 
inapropriada ou omissão de atendimento 
realizado por agentes de órgãos públicos 
prestadores de serviços.

Violência sexual
Quando a mulher é forçada a manter relações 
sexuais, mediante ameaça, coação ou 
chantagem. Este tipo de violência também 
pode ser cometida pelo marido ou 
companheiro.

Violência física
Quando a mulher sofre qualquer tipo de 
agressão física: empurrões, beliscões, 
queimaduras, chutes, socos ou, ainda, 
ferimentos causados por armas de fogo ou 
armas, como facas, estiletes, móveis ou 
outros objetos.
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1984 - Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher 
(Convenção Belém do Pará/OEA)

Destaque - Estabelece que a violência 
contra as mulheres constitui uma 
violação dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais das 
mulheres. Apresenta a definição da 
violência contra a mulher como uma 
violência física, psicológica ou 
sexual, baseada no gênero, que 
ocorra tanto na esfera pública como 
na privada.
Adesão do Brasil - 1995

1994 - Declaração e Plataforma de 
Ação da Conferência Mundial sobre 
População e Desenvolvimento 
(Cairo/ONU)

Destaque - Tornou a questão dos 
direitos reprodutivos das mulheres 
um parâmetro para os debates e 
resoluções na área de políticas 
populacionais.
Adesão do Brasil - 1994

1995 - Declaração e Plataforma de 
Ação da IV Conferência Mundial 
sobre a Mulher (Beijing/ONU)

Destaque - Chamou atenção para a 
feminização da pobreza, a violência 
contra as mulheres e sua exclusão das 
esferas de poder. Reforçou a 
necessidade de institucionalização da 
política de promoção da eqüidade 
entre homens e mulheres ao adotar a 
premissa de que todas as políticas e 
programas nacionais reflitam uma 
perspectiva de gênero.
Adesão do Brasil - 1995

1999 - Protocolo Facultativo 
(CEDAW/ONU)

Destaque - Foi debatida a 
importância da criação de um sistema 
mais eficiente de acompanhamento 
do cumprimento da CEDAW, 
mediante a elaboração de um 
Protocolo Facultativo. Ele garante às 
mulheres o acesso à justiça 
internacional, de forma mais direta e 
eficaz, nos momentos em que o 
sistema nacional se mostrar falho ou 
omisso na proteção de seus direitos 
humanos.
Adesão do Brasil - 2001

2001 - Declaração e Programa de 
Ação da III Conferência Mundial 
contra o Racismo, Discriminação 
Racial, Xenofobia e Intolerância 
Correlata (ONU)
Destaque - Afirma que o racismo, a 
discriminação racial, a xenofobia e a 
intolerância correlata revelam-se de 
maneira diferenciada para mulheres e 
meninas, e podem estar entre os 
fatores que levam a uma deterioração 
de sua condição de vida, à pobreza, à 
violência, às múltiplas formas de 
discriminação e à limitação ou 
negação de seus direitos humanos. 
Dispõe que os Estados devem adotar 
uma perspectiva de gênero que 
reconheça as múltiplas formas de 
discriminação que podem afetar as 
mulheres.
Adesão do Brasil - 2001

“Os direitos humanos das mulhe- igualdade entre homens e mulheres. 
res não foram concedidos”, prosse- Por fim, ressalta que, desde 1979, as 
gue o documento, “mas conquistados Nações Unidas vêm contribuindo no 
em espaços de negociação demarca- sentido de “inibir as discriminações e 
dos pela tensão entre o nosso direito a violências contra as mulheres e 
ter direitos e a idéia de que o direito firmar seus direitos”, o que teve 
deve ser neutro perante as diferenças “importante impacto no âmbito das 
de gênero”. nações”.

A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, proclamada pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas 
em 1948, constituiu o primeiro reco-
nhecimento explícito da condição de 

1979 - Convenção sobre a 
Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres 
(CEDAW/ONU)
Destaque - Primeiro instrumento 
internacional de direitos humanos
especificamente voltado para as 
demandas das mulheres. Essa 
convenção define o que se 
constitui discriminação contra a 
mulher e estabelece uma ampla 
agenda de ações a fim de acabar 
com a discriminação.

 - 1984 (com 
reservas) e 1994 (sem reservas)
Adesão do Brasil

1983 - Programa de Ação da 

Conferência Mundial de Direitos 
Humanos (Conferência de Viena 
da ONU)
 Destaque - Define que os 
direitos humanos das mulheres e 
meninas são inalienáveis e 
constituem parte integrante e 
indivisível dos direitos humanos 
universais. Reforça que os 
direitos humanos das mulheres 
devem fazer parte das 
preocupações das Nações Unidas.

- 1993Adesão do Brasil 

Conheça os principais 
instrumentos internacionais de 

defesa dos direitos das 
mulheres e desde quando o 

Brasil é signatário:
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Instrumentos Internacionais de Defesa dos 
Direitos das Mulheres (1979 – 2001)
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Pelo menos 100 bilhões de células nervosas estão, nesse 
momento, em atividade no seu cérebro. Para ler esta matéria, 
e entendê-la, cada uma delas vai se ligar a milhares de outras, 

formando mais de 100 trilhões de circuitos elétricos 
responsáveis por todas as funções do cérebro humano.

O Sexo 
do Cérebro

41

A Casa dos Espíritos foi o livro de estréia da escritora chilena Isabel Allende. Uma 
estréia arrebatadora. Nunca uma escritora havia conquistado tanto sucesso editorial na 
literatura hispânica. Misturando fantasia e realidade, o romance narra 70 anos na vida da 
conturbada família Trueba. A história do Chile, entre 1905 e 1975, é o pano de fundo da 
narrativa, tão chocante como na realidade foi. E como não poderia deixar de ser, em se tratando 
de Isabel Allende, as personagens femininas são o centro de tudo. Imaginação, fantasia, 
prepotência, amor, tortura, tudo se mistura neste livro impressionante. “A casa dos espíritos” 
fala de pessoas que, pela consciência ou pela dor, vão até as últimas conseqüências. 

Em que livro a escritora e militante feminista francesa Simone de 
Beauvoir escreveu a célebre frase: “Ninguém nasce mulher, torna-se 
mulher”?

(   ) Balanço Final (   ) O segundo sexo (   ) A longa marcha

Resposta na página 68

Escolhida pela ONU, em 1976, a data lembra a morte de 60 manifes-
tantes negros em Shapeville, na África do Sul, em 1966, durante o regime do 
apartheid. Eles foram vítimas da intransigência e do preconceito racial, quando 
protestavam, pacificamente, contra a obrigatoriedade do “Livro de Passes” para 
que os negros tivessem acesso às áreas administradas pela minoria “branca”. 
Hoje, a data é uma oportunidade de ratificar os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais de todas as pessoas, sem distinção de cor, raça, sexo, idioma ou 
religião.

Marque um X na resposta certa:

A casa dos Espíritos
Isabel Allende
Editora Bertrand Brasil 

21 de março 
Dia Internacional pela Eliminação
da Discriminação Racial

Assista também o filme.

1982

40



Pelo menos 100 bilhões de células nervosas estão, nesse 
momento, em atividade no seu cérebro. Para ler esta matéria, 
e entendê-la, cada uma delas vai se ligar a milhares de outras, 

formando mais de 100 trilhões de circuitos elétricos 
responsáveis por todas as funções do cérebro humano.

O Sexo 
do Cérebro

41

A Casa dos Espíritos foi o livro de estréia da escritora chilena Isabel Allende. Uma 
estréia arrebatadora. Nunca uma escritora havia conquistado tanto sucesso editorial na 
literatura hispânica. Misturando fantasia e realidade, o romance narra 70 anos na vida da 
conturbada família Trueba. A história do Chile, entre 1905 e 1975, é o pano de fundo da 
narrativa, tão chocante como na realidade foi. E como não poderia deixar de ser, em se tratando 
de Isabel Allende, as personagens femininas são o centro de tudo. Imaginação, fantasia, 
prepotência, amor, tortura, tudo se mistura neste livro impressionante. “A casa dos espíritos” 
fala de pessoas que, pela consciência ou pela dor, vão até as últimas conseqüências. 

Em que livro a escritora e militante feminista francesa Simone de 
Beauvoir escreveu a célebre frase: “Ninguém nasce mulher, torna-se 
mulher”?

(   ) Balanço Final (   ) O segundo sexo (   ) A longa marcha

Resposta na página 68

Escolhida pela ONU, em 1976, a data lembra a morte de 60 manifes-
tantes negros em Shapeville, na África do Sul, em 1966, durante o regime do 
apartheid. Eles foram vítimas da intransigência e do preconceito racial, quando 
protestavam, pacificamente, contra a obrigatoriedade do “Livro de Passes” para 
que os negros tivessem acesso às áreas administradas pela minoria “branca”. 
Hoje, a data é uma oportunidade de ratificar os direitos humanos e as liberdades 
fundamentais de todas as pessoas, sem distinção de cor, raça, sexo, idioma ou 
religião.

Marque um X na resposta certa:

A casa dos Espíritos
Isabel Allende
Editora Bertrand Brasil 

21 de março 
Dia Internacional pela Eliminação
da Discriminação Racial

Assista também o filme.

1982

40



   Talvez seja por isto, que as mulheres cientistas, é que talvez os homens tendem 
conseguem cuidar de 20 coisas ao mesmo a ser mais seriais, as mulheres tendem a 
tempo. São excelentes enfermeiras, mães ser mais paralelas. Estas características, 
de 5 filhos, administradoras de equipes, às vezes, são descritas erroneamente 
administradoras de escolas, hospitais e como cérebro direito e cérebro esquerdo. 
associações, onde ninguém fica quieto um O lado do cérebro não tem nada a ver com 
minuto. Homens adoram gerenciar planos, estas diferenças. A verdadeira explicação 
números e orçamentos que precisam ser não é o lado, mas sim se está sendo 
obedecidos. Por serem seriais e lógicos processado pela parte do cérebro que é 
tendem a ser arrogantes e donos da paralela, ou a parte que é serial. Se esta 
verdade, mesmo estando errados. teoria for correta, e está longe de ser 
Mulheres, por serem paralelas, sempre aceita, explicaria porque é tão difícil a 
sofrem a incerteza da dúvida, mesmo comunicação entre os sexos. Homens 
estando certas. São inseguras sem razão. ficam num canto falando de dinheiro, 
Suas conclusões são corretas, mas não mulheres do outro falando de emoções. 
seguem a lógica masculina serial. Homens Para diminuir esta distância, mulheres 
tendem a ver tudo preto ou branco, teriam de tentar explicar suas conclusões 
esquerda ou direita. Mulheres tendem a de forma mais serial. Homens deveriam 
ver o cinza, são muito menos dogmáticas e escutar mais os sentimentos (paralelos) 
mais conciliatórias. Homens arriscam um das mulheres e falar com analogias e 
tudo ou nada com enorme facilidade, cenários e não com deduções lógicas. Na 
mulheres tendem a procurar a opção mais medida que o mundo se torna cada vez 
segura. Numa briga de casal, homens mais complexo, exigindo o processamento 
discutem causa e efeito. Mulheres de centenas de variáveis ao mesmo 
discutem sentimentos e emoções, ambos tempo, aumentam as vantagens 
de acordo como seus cérebros processam competitivas das mulheres sobre os 
informações. Um dos problemas desta homens. Já se falava que este milênio 
teoria é que não sabemos exatamente seria das mulheres, e hoje mais mulheres 
como funciona o cérebro paralelo. A se formam em administração de empresas 
maioria dos estudos neurológicos tem sido do que homens. Portanto, não são as 
feita em cérebros de soldados mortos em mulheres que possuem 4 bilhões de 
combate, não em cérebros de mulheres. neurônios a menos, são os homens que 
Na realidade, ambos os sexos são seriais e precisam de 4 bilhões de neurônios a mais, 
paralelos e o que estamos sugerindo, para p a r a  p r o c e s s a r e m  a s  m e s m a s  
uma reflexão mais aprimorada por informações.

Em todo o mundo há investigadores científi-
cos dedicados a estudar os aspectos celulares e 
moleculares na comunicação entre as células 
nervosas, a gênese e o desenvolvimento dos 
neurônios e do sistema nervoso, a forma como as 
funções cognitivas são afetadas pela criação, 
educação, doenças e pelos papéis sexuais.

No final do século 20, as técnicas de imagem 
sofisticadas, as tomografias por emissão de 
prósitons e a ressonância magnética funcional 
permitiram observar o cérebro em função e 
derrubaram mitos. 

Os pesquisadores descobriram, por exemplo, 
que determinadas partes do córtex frontal, 
envolvidos em muitas funções importantes, são 
proporcionalmente mais volumosas em mulhe-
res do que nos homens. O emocional ativa mais o 
cérebro das mulheres, mas os homens têm mais 
controle sobre os sentimentos.

Mulheres têm menos neurônios que os 
homens, mas fazem mais sinapses, que são as 
ligações entre neurônios. Elas têm mais neurôni-
os no córtex do lobo temporal, associado ao 
processamento e compreensão da linguagem, 
assim como à fluência verbal.

Há cada vez mais descobertas e menos 
resultados definitivos. Só em 20 ou 30 anos 
teremos as respostas sobre o sexo dos cérebros. 
Mas é certo que o cérebro das mulheres é diferen-
te do cérebro dos homens e que suas capacidades 
são diferentes, mas não desiguais.
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Resposta da página 13

Homens têm mais neurônios,
mulheres têm mais sinapses

“Não há um cérebro melhor ou pior: cada um tem as suas características e está 
mais ou menos apto para determinadas funções. A diferença passa por uma 
assimetria existente entre os hemisférios cerebrais que é mais acentuada no 
gênero masculino. Por isso, os homens são estatisticamente mais sujeitos ao 
autismo e à esquizofrenia.”

Dulce Madeira, professora do Instituto de Anatomia da 
Faculdade de Medicina do Porto

O que foi dito
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A criminalização do assédio sexual Nos anos 70, feministas america-
colocou em xeque valores éticos, nas da Universidade de Cornell 
formas de exercício de poder e este- cunharam, pela primeira vez, a 
reótipos que, historicamente, colo- expressão “assédio sexual”, referin-
cam a mulher em situação de inferio- do-se a práticas existentes nas rela-
ridade no mundo do trabalho. ções de trabalho. A partir de 1975, 

esse conceito se generalizou nos 
Feministas cunharam a expressão países anglo-saxões. 
“assédio sexual” na década de 70 O primeiro conceito de assédio 

sexual no âmbito da doutrina legal foi 
Desde 15 de maio de 2001, a práti- introduzido por Catherine Mackin-

ca de assédio sexual nas relações de non (1979), nos Estados Unidos, e 
trabalho é crime. A lei considera assé- depois foi adotado na Europa. Mas o 
dio sexual todo constrangimento problema só passou a ser considerado 
imposto a alguém que, no ambiente um fenômeno importante na década 
de trabalho, ocupa função hierarqui- seguinte. Em 1987, a Comissão Euro-
camente inferior, com o objetivo de péia definiu o assédio sexual como 
obter vantagem ou favorecimento “uma conduta verbal ou física de 
sexual. Os assediadores normalmen- natureza sexual, na qual o autor sabe 
te são homens e as vítimas, mulheres ou deveria saber que ela é ofensiva 
a eles subordinadas. para a vítima”. 

30 de abril 
 Dia Nacional da Mulher

Mais um passo 
para a igualdade
Lei sobre assédio sexual foi criada em 2001

Durante a ditadura militar no Brasil (1964-1984), o governo 
proibiu a comemoração do Dia Internacional da Mulher no 8 de 
março. Para escapar à proibição, instituiu-se o 30 de abril 
como Dia Nacional da Mulher.

33

A divisão do trabalho, segun-
do a idade e o sexo, já estava em 
vigor no mesolítico e no neolítico 
inferior, mais ou menos entre 
doze e quatro mil anos atrás: os 
homens caçavam, enquanto as 
mulheres e as crianças, armadas 
de paus, procuravam o alimento 
sobre ou dentro do solo.

 A pesca e a caça faziam-se 
geralmente em coletividade. No 
neolítico superior já se domesti-
cava e criava um grande número 
de cães de caça e levava-se uma 
existência sedentária nos campos 
fortificados. Os coletadores 
usavam arroz selvagem e pinhões 
de cedro. Conheciam várias 
técnicas de conservação, por isso 
conseguiam armazenar alguns 
alimentos.

Esse período é assinalado pelo 
nascimento da agricultura e da 
criação de animais domésticos da 
fauna primitiva. Acredita-se que, 
pela observação, as mulheres 
tenham descoberto o processo de 
germinação das sementes, que foi 
essencial para o desenvolvimento 
da agricultura. A partir daí, pela 
seleção artificial, a hibridação e a 
criação de condições propícias 
(preparo da terra, irrigação e 
estrumação), os seres humanos 
melhoraram pouco a pouco as 
espécies.

Resposta da página 18
Tudo indica
 que foram elas
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Marcha MulheresMundial das 

Na luta contra a 
pobreza e a

 violência  sexista

Enquanto elabora sua tese e se prepara para se casar Finn Dodd 
(Wynona Ryder), uma jovem mulher, vai morar na casa da sua 
avó (Ellen Burstyn). Lá estão várias amigas da família, que 
preparam uma elaborada colcha de retalhos como presente de 
casamento. Enquanto o trabalho é feito ela ouve o relato de 
paixões e envolvimentos, nem sempre moralmente aprováveis 
mas repletos de sentimentos, que estas mulheres tiveram. 
Neste meio tempo ela se sente atraída por um desconhecido, 
criando dúvidas no seu coração que precisam ser esclarecidas.

No final dos anos 70, as mulheres dos 
bairros populares, especialmente nas 
grandes cidades, lideraram dois 
grandes movimentos sociais no Brasil: 
o Movimento Contra a Carestia e o 
Movimento de Luta por Creche. 
Durante a ditadura militar, elas lutaram 
por anistia para os presos e exilados 
políticos, além de exigir informações 
sobre os desaparecidos. A partir de 
1978, tiveram um papel destacado na 
luta das oposições sindicais e nas 
greves, que, no início da década de 80, 
levaram à fundação da Central Única 
dos Trabalhadores.

Colcha de Retalhos
(EUA – 1995)
Dirigido por Jocelyn Moorhouse
Com Wynona Ryder e Anne Bancroft
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Histórico
Em junho de 1995, cerca de 850 

mulheres canadenses realizaram 

uma marcha de 200 quilômetros, em 

protesto contra a pobreza. Saíram de 

Quebec e chegaram a Montreal, 

onde foram recepcionadas por 15 mil 

pessoas. Simbolicamente, elas pedi-

am “Pão e rosas. A principal conquis-

ta desta manifestação foi o aumento 

real do salário mínimo, mais direitos 

para as mulheres imigrantes e apoio 

à economia solidária. Cinco anos 

depois, a iniciativa do movimento de 

mulheres do Quebec inspirou mulhe-

res do mundo todo a se unirem na 

Marcha Mundial das Mulheres. 

M
A

R
C

H
A

 M
U

N
D

IA
L 

D
E 

M
U

LH
ER

ES

A Marcha Mundial das Mulheres 

é uma ação do movimento feminista 

internacional de luta contra a pobreza e 

a violência sexista. Sua primeira etapa 

foi uma campanha entre 8 de março e 

17 de outubro de 2000. Aderiram à 

Marcha 6 mil grupos de 159 países e 

territórios. As manifestações de 

encerramento da campanha mobiliza-

ram milhares de mulheres em todo o 

mundo. Nesta fase, foi entregue à 

ONU um abaixo assinado com cerca 

de 5 milhões de assinaturas em apoio 

às reivindicações das mulheres.

Os contatos feitos entre grupos de 

diferentes países criou uma rede 

feminista internacional. No Brasil, a 

Marcha unificou setores como o 

movimento autônomo de mulheres e o 

movimento popular e sindical, rural e 

urbano. O resultado foi a construção de 

uma plataforma nacional - a "Carta das 

Mulheres Brasileiras" - que exige 

terra, trabalho, direitos sociais, 

autodeterminação das mulheres e 

soberania do País.

O combate à pobreza e à violên-

cia contra as mulheres é o principal 

eixo da intervenção das militantes da 

Marcha, sempre com uma forte ação 

feminista e anticapitalista na luta pela 

igualdade, justiça, distribuição de 

renda, recursos e poder.
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Nós, as mulheres, há muito 

tempo marchamos para denunciar 

e exigir o fim da opressão que vive-

mos por sermos mulheres e, para 

afirmar que a dominação, a explo-

ração, o egoísmo e a busca desen-

freada do lucro produzem injusti-

ças, guerras, ocupações, violênci-

as e devem acabar.

Das nossas lutas feministas e 

das lutas de nossas antepassadas 

de todos os continentes, nasceram 
somos capazes de criar. Constituí-

novos espaços de liberdade para 
mos mais da metade da humanida-

nós, para nossas filhas e filhos 
de. Damos a vida, trabalhamos, 

para todas as crianças que, depois 
amamos, criamos, militamos, nos 

de nós, caminharão sobre a terra.
divertimos. Garantimos atual-

Estamos construindo um 
mente a maior parte das tarefas 

mundo no qual a diversidade é 
essenciais para a vida e a continui-

uma virtude; tanto a individuali-
dade da humanidade. No entanto, 

dade como a coletividade são fon-
nessa sociedade continuamos 

tes de crescimento; onde as rela-
sendo oprimidas.

ções fluem sem barreiras; onde a 
A Marcha Mundial das 

palavra, o canto e os sonhos flo-
Mulheres, da qual fazemos parte, 

rescem. Esse mundo considera a 
identifica o patriarcado como sis-

pessoa humana como uma das 
tema de opressão das mulheres e o 

riquezas mais preciosas. Um 
capitalismo como sistema de 

mundo no qual reinam a igualda-
exploração de uma imensa maio-

de, a liberdade, a solidariedade, a 
ria de mulheres e homens por 

justiça e a paz. Este mundo nós 
parte de uma minoria.

Carta Mundial das Mulheres 
para a Humanidade

(Leia na íntegra, acessando www.marchamundialdemulheres.org.br)
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Neste dia, em 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
eliminou a homossexualidade da sua lista de transtornos 
mentais, sujeitos a tratamento psiquiátrico. Esta foi uma 
grande vitória na luta pelo direito à livre orientação sexual. 

17 de maio 
 Dia Internacional contra a Homofobia

Pão e Rosas
Dirigido por Ken Loach
Com Pilar Padilla, Elpidia Carrillo e Adrien Brody  

As irmãs Maya e Rosa, mexicanas de sangue quente, 
trabalham no serviço de limpeza de um prédio comercial no 
centro da cidade. O destino colocou Sam, apaixonado ativista 
estadunidense, no seu caminho. Influenciadas por ele, elas desencadeiam uma campanha 
guerrilheira contra seus patrões. A luta ameaça seu sustento, sua família e faz com que 
corram o risco de serem expulsas do país.

O filme conta a história de três mulheres, em três períodos diferentes, e 
sua relação com o livro "Mrs. Dalloway". Em 1923, vive Virginia Woolf, 
autora do livro, que enfrenta uma crise de depressão e idéias de suicídio. 
Em 1949, Laura Brown, uma dona de casa grávida que mora em Los 
Angeles, planeja uma festa de aniversário para o marido e não consegue 
parar de ler o livro. Nos dias atuais, Clarissa Vaughn, uma editora de 

livros que vive em Nova York, dá uma festa para o seu ex-amante Richard , que está morrendo 
de Aids.

As horas
(EUA – 2002)
Dirigido por Stephen Daldry
Com Meryl Streep, Julianne Moore e Nicole Kidman
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Você poderia destacar alguns fatos 
históricos que, na sua opinião, 
impulsionaram mudanças subs-
tanciais na relação entre homens e 
mulheres? E por quê?

A luta das mulheres socialistas e 
anarquistas pela liberdade e autono-
mia junto com as lutas antidiscrimi-
nação no trabalho. Lideranças 
soc ia l i s tas  como Alexandra  
Kollontai e Clara Zetkin mostraram a 
importância da autonomia, como a reprodução. A conquista do direito 
garantia de creche e direito ao aborto, ao aborto nos países europeus e nos 
conquistados logo após a Revolução EUA, em meados dos anos 1970, foi 
Russa. um fato relevante: a liberdade sexual 
Outro exemplo são os movimentos e o direito ao prazer para as mulhe-
feministas e de libertação da mulher res, que muitas usufruem hoje, é 
dos anos 60, e a pílula anticoncepcio- decorrente desses processos de luta.
nal, que separou a sexualidade da 

Maria Lucia da Silveira

“As mulheres brasileiras já 
compreendem o valor da 

autonomia que o trabalho 
remunerado traz”

Maria Lucia da Silveira é Doutora em Sociologia de Gênero pela 
PUC/SP, atuou na Coordenadoria da Mulher (2002 a 2009) e, 
atualmente, trabalha na Coordenadoria do Negro (CONE) da 

Prefeitura de São Paulo. É colaboradora da SOF 
(Sempreviva Organização Feminista).

Nas salas de aulas, aprendemos res, não cabe reforçar o senso 
que o masculino e o feminino têm comum e culpabilizar as mulheres. 
papéis diferentes na sociedade. Os homens também educam os 
Convencidas disto, muitas filhos seja pela ausência seja pela 
mulheres acabam reproduzindo presença, por vezes, opressiva. 
valores machistas, que depreci- Qual é o principal item do 
am sua própria capacidade de se cronograma de lutas das mulhe-
igualar aos homens. Deste ponto res brasileiras hoje?
de vista, qual foi a principal A agenda de lutas das mulheres 
superação das mulheres e o que continua vasta, mas é preciso cada 
elas ainda precisam superar para vez mais lutar pela alteração da 
se sentirem iguais? tradicional divisão sexual do 
A principal superação histórica das trabalho, ou seja, encontrar 
mulheres foi a busca ativa pela alternativas para compartilhar o 
educação e escolarização, intensifi- trabalho doméstico e de cuidados, 
cada nos anos 70 e 80, que era a que faz com que as mulheres 
justificativa para as mulheres sempre se encontrem em posição 
ganharem menos do que os desfavorável no mercado de 
homens. Hoje, no Brasil, as trabalho. É um dever do Estado se 
mulheres são mais escolarizadas, responsabilizar pelo cuidado de 
mas a discriminação no mercado de crianças e idosos, construindo 
trabalho continua. Para se sentirem creches e equipamentos públicos, 
iguais, elas devem buscar saídas como restaurantes e lavanderias 
coletivas na direção da autonomia coletivas, escolas em tempo 
pessoal e coletiva e do fim da integral etc. Pesquisas mostram que 
divisão sexual do trabalho. Os as mulheres com parceiro e filhos 
valores machistas são hegemônicos trabalham bem mais em casa do que 
na sociedade, portanto, são os homens. A divisão das tarefas 
introjetados por homens e mulhe- domésticas deve ser negociada 
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introjetados por homens e mulhe- domésticas deve ser negociada 
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entre os parceiros e estimulada é um flagelo ainda no século 21. E a 
através de campanhas públicas. criminalização das mulheres pobres 
Outro ponto central na agenda das que fizeram aborto, pelos setores 
mulheres, além da autonomia conservadores e retrógrados das 
econômica, é a luta pela legalização instituições religiosas e judiciais, 
do aborto, que envolve a separação está em pleno vigor. É preciso 
entre Estado e Igrejas e a autonomia resistir e acumular forças junto aos 
do corpo e do projeto de vida das setores progressistas para derrotá-
mulheres. O aborto deve ser um los.
direito. Com relação ao Estado, garantir 

políticas públicas que promovam a 
Qual é o maior obstáculo para se igualdade entre homens e mulheres 
atingir estes objetivos? é fundamental, não vejo o sindica-
Com relação ao aborto é a mistura lismo atuando fortemente nessa 
dos interesses religiosos com os direção.
interesses do Estado, que faz parte 
do projeto ideológico patriarcal de A grande maioria das mulheres 
controle do corpo e da vida das jovens não tem a memória das 
mulheres. O número de mulheres lutas do movimento feminista e 
que morrem por aborto clandestino nem do seu significado. Por isso, 
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elas acabam “naturalizando” culpabilizando as mulheres pelos 
direitos e liberdades, que não fracassos da ausência do Estado, 
existiam há muito pouco tempo. da sociedade, do excesso de traba-
O fato de não reconhecerem estes lho. A mercantilização do corpo e 
avanços como sendo resultados da vida das mulheres também é um 
da luta e do sacrifício de muitas retrocesso: a subjetividade das 
gerações de mulheres não pode jovens é capturada pelo imaginário 
colocar em risco conquistas masculino da indústria de cosméti-
importantes? cos, remédios para emagrecer e 
Como disse acima, muitas das cirurgias plásticas, formatando o 
liberdades no terreno da sexualida- corpo das mulheres. Isso não é 
de e do direito ao prazer devemos à liberdade e as jovens são suas 
geração de feministas que leu principais vítimas. Outro dia res-
Simone de Beauvoir e se colocou pondi ao artigo de uma articulista, 
em movimento para conquistar que escreve para uma importante 
igualdade e liberdade. O risco revista ligada aos católicos italia-
sempre existe de retrocesso: basta nos, que dizia que a máquina de 
olhar parlamentares que querem lavar fez mais pelas mulheres do 
retroceder até no direito ao aborto que a pílula anticoncepcional! 
permitido em casos de estupro. Há 
projetos absurdos que falam do Como você caracteriza a nova 
direito ao “nascituro”. geração de mulheres brasileiras, 
No final dos anos 80, a escritora do ponto de vista dos valores e do 
Susan Faludi escreveu um livro comportamento? 
chamado “Backlash”, falando da Não se pode generalizar. Há desi-
guerra não declarada do conserva- gualdades de acesso à informação 
dorismo da era Bush contra as e à educação, mas podemos dizer 
mulheres. Como ele veio com que as mulheres brasileiras já 
tudo, desmanchando direitos e compreendem o valor da autono-
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Data instituída com o propósito de sensibilizar a sociedade civil, a 
mídia e o governo para o enfrentamento deste grave problema social. 
No mesmo dia, em 1973, a menina Araceli, de oito anos, foi 
violentada e assassinada, em meio a uma orgia sexual regada a 
drogas, no Espírito Santo. Apesar de identificados, os culpados 
nunca foram punidos. Todos pertenciam a famílias de classe alta. A 
data foi instituída em 17 de maio de 2000, pelo decreto lei 9.970.

Um homem insatisfeito, mas indeciso. 
Uma mulher insatisfeita e determinada. Uma 
família dividida. Qual o preço da felicidade? 
Até quanto temos o direito de apostar? 
“Revolutionary Road” (Estrada Revolucioná-
ria, no original, em inglês) é um drama inquie-
tante. Ambientado nos Estados Unidos, 
depois da Segunda Guerra, o filme é implacá-
vel com os valores e a superficialidade das 
relações familiares da época. De uma forma 
ou de outra, todos estão presos em uma rotina 
de mediocridade, da qual ninguém pode - ou 
não quer? - escapar. Uma história sem moci-
nhos e sem bandidos, que toca em temas 
tabus, como o aborto e a condição masculina 
de provedor da família. Mas, acima de tudo, 
“Foi apenas um sonho” é uma história de seres 
humanos, tentando, cada um do seu jeito, 
encontrar um sentido para a vida. 

Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes

18 de maio 

Foi apenas um sonho
De Sam Mendes
Com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet
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mia que o trabalho remunerado mídia, do modelo de mulher “mo-
traz. Mas seu comportamento derna”, mas submissa, objeto 
ainda é muito ditado pelos padrões sexual, que lava, passa e limpa sem 
tradicionais de gênero, que faz com se cansar nunca. O slogan da 
que as mulheres trabalhem demais MMM: “Somos mulheres, não 
para “conciliar” casa e trabalho, mercadorias” mostra que o esforço 
sem alterar a relação de desigual- de transformar as mulheres em 
dade entre homens e mulheres no sujeito é uma ação cotidiana do 
espaço doméstico. É preciso deba- movimento. E é nas práticas cotidi-
ter muito essa questão. anas que o movimento de mulheres 

dialoga o tempo todo, buscando 
alternativas.

O movimento de mulheres está 
preparado para dialogar com 
elas?
Sim, o movimento de mulheres 
tem feito isso o tempo todo. Não 
existe uma linha única nos diferen-
tes movimentos, mas, por exem-
plo, a Marcha Mundial de 
Mulheres tem debatido isso e cons-
truído sua agenda permeada pela 
preocupação com as questões que 
afetam o cotidiano das mulheres, 
rejeitando todas as manifestações 
de opressões e violências, das 
abertas às sutis. Entre elas, aquela 
imagem simbólica, vendida pela 
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Os maiores obstáculos que as mulheres 
enfrentam nas relações familiares são a dupla 
jornada de trabalho, a falta de creches ou 
condições para que possam levar os filhos, a 
incompreensão do companheiro, o machismo 
e, muitas vezes, a falta de respeito dos 
homens do movimento em relação às 
mulheres.
Não tive problemas na relação familiar, mas 
dentro do movimento enfrentei várias 

situações de machismo. A falta de respeito, o assédio moral e sexual, ser vista como objeto, como 
excelente dona-de-casa, mas sem capacidade política etc. Enfim, temos que conviver com todo 
tipo de situações e provar a cada dia que somos capazes.

“Temos que provar,
 a cada dia, 

que somos capazes”

CIDA PEDRO, militante, dirigente sindical, responsável pela Secretaria
de Gênero do Sindicato dos Químicos de São Paulo. Mãe de 
cinco filhos, começou sua militância no local de trabalho.

Evelyn Couch é uma esposa deprimida que não tem a 
atenção de seu marido. Ela visita sua tia no hospital 
toda semana, e ali conhece Ninny Threadgoode, uma 
senhora de 83 anos que adora contar histórias. Ninny 
conta a história de Idgie Threadgoode, uma moça dos 
anos 20 que constrói uma amizade verdadeira com 
Ruth. Ambas são vistas com maus olhos pelas pessoas 
da cidade, por apoiarem os negros e lhes darem comida 
nos fundos da lanchonete.

Tomates verdes fritos
(EUA – 1991)
Dirigido por Jon Avnet
Com Kethy Bates, Jessica Tandy, 
Mary-Louise Parker e Mary Stuart 
Masterson
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O enfrentamento a todas as desigualdades que marcam as 
formas de discriminação tem, na relações de gênero.
desigualdade de gênero, uma de Nas próximas páginas você vai 
suas dimensões mais evidentes e saber mais sobre as leis relativas 
desafiadoras. Os avanços da aos direitos das mulheres, no 
legislação são ferramentas para a período pós-Constituinte (1988-
superação destas desigualdades. 2005). As informações fazem parte 
Porém, o texto da lei não garante o de um estudo realizado pelo Centro 
exercício da cidadania, principal- Feminista de Estudos e Assessoria 
mente para os segmentos mais (CFEMEA), dentro do Projeto 
discriminados da população. De G e s t ã o  e m  G ê n e r o :  u m a  
diferentes maneiras, a efetivação Construção Política, desenvolvido 
do acesso aos direitos universais em parceria com a Secretaria 
pode ser inviabilizada. Especial de Políticas para as 

Conhecer as leis é um primeiro Mulheres (SPM) da Presidência da 
passo para a definição de políticas República.
voltadas para a superação das 

Direitos pós-Constituição:

Conhecer a lei
é o que garante 

cidadania
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A Constituição de 1988 considera a família como base da sociedade, 
garantindo-lhe especial proteção do Estado (art. 226). Ela também aponta 
para o reconhecimento de diversos tipos de família: casamento, união 
estável entre um homem e uma mulher (art. 226, parágrafo 3º) e aquela 
constituída por qualquer um dos cônjuges e seus filhos (art. 226, parágrafo 
4º). 
Com relação aos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, dispõe, 
explicitamente, que ambos são exercidos igualmente pelo homem e pela 
mulher (art. 226, parágrafo 5º), acabando com a posição superior e de 
chefia, que era atribuída ao homem.
O novo Código Civil (Lei 10.406/2002) reforça esta idéia, assegurando 
que os encargos da família no casamento devem ser assumidos 
mutuamente, pelo homem e pela mulher, na condição de consortes, 
companheiros e responsáveis (art. 1565).

No campo da saúde reprodutiva, a homem ou pelo casal. 
Constituição de 1988 avançou signi- E destaca as ações básicas a serem 
ficativamente ao prever o planeja- garantidas pelo SUS: assistência à con-
mento familiar como livre decisão cepção e contracepção, atendimento 
do casal. Ao Estado cabe propiciar pré-natal, assistência a todas as etapas 
recursos educacionais e científicos da gestação, parto e pós-parto, contro-
para o exercício deste direito, que le das doenças sexualmente transmis-
não pode ser impedido por nenhu- síveis, controle e prevenção do câncer 
ma instituição oficial ou privada cérvico-uterino, do câncer de mama e 
(art. 226, parágrafo 7º). Dispositivo do câncer de pênis.
incorporado no Código Civil aponta Quando sancionou a lei, a Presidên-
no mesmo sentido (Lei 10.406/2002, cia da República vetou artigos que dis-
art. 1.565, parágrafo 2º). punham sobre a esterilização voluntá-

A regulamentação do planejamen- ria de mulheres e de homens. Este veto 
to familiar (Lei 9.263/1996) veio ape- teve forte influência da Igreja Católi-
nas oito anos depois de promulgada a ca. Menos de dois anos depois (em 
Constituição (art. 226, parágrafo 7º). 20/08/97), resultado de muitas articu-
A lei regulamentadora, define o pla- lações e mobilizações dos movimen-
nejamento familiar como um con- tos de mulheres, com apoio de vários 
junto de ações de regulação da parlamentares, o Congresso Nacional 
fecundidade, que garanta direitos sancionou os artigos vetados e estes 
de constituição, limitação ou dispositivos puderam ser incorpora-
aumento da prole pela mulher, pelo dos à lei.

Iguais perante a lei

Família

Saúde reprodutiva

Casais são livres para decidir

Atualmente, existem proposições legislativas em tramitação no Congresso, 
buscando alterar o entendimento do planejamento familiar, no sentido de restrin-
gir direitos já assegurados. Um destes projetos proíbe a fertilização de óvulos 
humanos com material genético proveniente de células de doador do gênero 
feminino. Na justificativa, o autor explica que é para evitar que casais de lésbicas 
tenham filhos sem a participação masculina. Quer mais?

Conservadores contra-atacam
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Com relação às crianças, a Constituição deu um passo significativo no 
sentido de proibir que os filhos gerados fora do casamento ou que tenham sido 
adotados sofram qualquer tipo de discriminação. Perante a lei, eles têm os 
mesmos direitos e qualificações (art. 227, parágrafo 6º). Esta conquista funda-
mental, revogando legislação que penalizava crianças nascidas fora do matri-
mônio, foi ratificada no Código Civil (art. 1596 e seguintes).

No que se refere ao exercício da paternidade responsável ainda há muito 
por ser conquistado. Estima-se que cerca de 30% dos registros de nascimen-
to não contemplem o reconhecimento paterno. Para atenuar esse grave 
problema social, foi aprovada legislação autorizando as mulheres a registrar a 
criança com a indicação do suposto pai (Lei 8.560/1992). 

Registro sem reconhecimento 
de paternidade chega a 30%

Filhos

Parto Humanizado
Diversos dispositivos da Constituição Federal tratam da função social da materni-

dade. Entre eles, estão a “proteção à maternidade” (art. 60), os direitos previdenciári-
os (art. 201, II) e a assistência social (art. 203, I). No SUS, a humanização do parto 
foi contemplada em legislação que garante a presença de acompanhante duran-
te o trabalho de parto, parto e pós-parto (Lei 11.108/2005). Porém, a lei é de difí-
cil aplicação, porque os profissionais de saúde alegam que a presença de terceiros 
interfere na atividade do profissional.

Cirurgia plástica reparadora de mama pelo SUS 
Infelizmente, a maioria dos hospitais brasileiros não está aparelhada para atuar 

na prevenção e no tratamento do câncer. Entre os procedimentos médicos asse-
gurados pelo Sistema Único de Saúde está a cirurgia plástica reparadora da 
mama, nos casos de mutilação decorrentes de seu tratamento (Lei 9.797/1999). 
Desde 2001, a obrigatoriedade foi estendida aos planos e seguros privados de 
assistência à saúde (Lei 10.223/2001).

A legislação também garante que trabalhadores e trabalhadoras com neoplasia 
maligna possam movimentar sua conta vinculada do FGTS (Lei 8.922/1994).

Em 1995, o Congresso Nacional 
aprovou um projeto garantindo a 
gratuidade do exame de DNA para 
as pessoas pobres, através do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). O proje-
to foi vetado pela Presidência da 
República com o argumento de que, 
embora a reivindicação fosse justa, 
o SUS não poderia arcar com tais 
gastos. Seis anos depois, a gratui-
dade virou lei, desde que o exame 
seja requisitado pela autoridade 
judiciária (Lei 10.317/2001).

Infelizmente, porém, a falta de 
previsão orçamentária para custear 
os exames restringe o acesso a este 
serviço essencial de constituição da 
verdade sobre a paternidade.

Filhos da mãe

D
IR

EI
T

O
S 

PÓ
S-

C
O

N
ST

IT
U

IÇ
Ã

O

Saúde da Mulher

62 63



Com relação às crianças, a Constituição deu um passo significativo no 
sentido de proibir que os filhos gerados fora do casamento ou que tenham sido 
adotados sofram qualquer tipo de discriminação. Perante a lei, eles têm os 
mesmos direitos e qualificações (art. 227, parágrafo 6º). Esta conquista funda-
mental, revogando legislação que penalizava crianças nascidas fora do matri-
mônio, foi ratificada no Código Civil (art. 1596 e seguintes).

No que se refere ao exercício da paternidade responsável ainda há muito 
por ser conquistado. Estima-se que cerca de 30% dos registros de nascimen-
to não contemplem o reconhecimento paterno. Para atenuar esse grave 
problema social, foi aprovada legislação autorizando as mulheres a registrar a 
criança com a indicação do suposto pai (Lei 8.560/1992). 
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Você sabia que ainda hoje, no Brasil, o 
marido ou companheiro que mata uma 
mulher acusada de infidelidade pode 
alegar motivo moral ou que estava sob 
domínio de violenta emoção quando 
cometeu o crime? A tese - largamente 
utilizada para justificar este tipo de vio-
lência - tem como base o Código Penal 
Brasileiro (Decreto-Lei 2.848/40), que 
estabelece como circunstâncias que ate-
nuam a pena, inclusive de assassinato, o 
fato do criminoso ter agido por motivo 
de relevante valor social ou moral, ou 
sob o domínio de violenta emoção, 
logo em seguida a injusta provocação 
da vítima (art. 65 e 121).

Outra lei anacrônica é a que trata dos 
crimes contra a liberdade sexual, que 
aparecem no capítulo do Código Penal 
intitulado Dos Crimes Contra os Cos-
tumes. Nos últimos anos, várias mudan-
ças foram introduzidas na lei, com o obje-
tivo de suprimir referências discrimina-
tórias contra as mulheres. O termo “mu-
lher honesta” (Lei 11.106/2005), por 
exemplo, foi excluído do Código Penal. 
Também foram revogados artigos refe-
rentes a crime de sedução (art. 217), 
rapto (art. 219) e adultério (art. 240). O 
adultério permanece no Código Civil 
(art. 1.573, I), mas como motivo de sepa-
ração judicial.

Brasil é pioneiro na distribuição
 gratuita de medicamentos

Aids Violência

Lei anacrônica 
beneficia o
assassino

Lei restringe definição 
de crimes sexuais

O Código Penal define e pune os crimes 
contra a liberdade sexual, especifican-
do o estupro e o atentado violento ao 
pudor (arts. 213 e 214, respectivamen-
te). O crime do estupro refere-se ao 
constrangimento da mulher à conjun-
ção carnal, mediante violência ou grave 
ameaça. Os movimentos de mulheres 
lutam para que este entendimento 
inclua qualquer relação sexual forçada 
(genital, anal ou oral), envolvendo 
mulheres e homens como vítimas.

Constituição reconhece 
a violência doméstica

No campo familiar, a Constituição de 
1988 diz que é responsabilidade do 
Estado prestar assistência à família, 
na pessoa de cada um dos seus mem-
bros, criando mecanismos para coi-
bir a violência no âmbito de suas rela-
ções (art. 226, parágrafo 8o). Isto signi-
ficou um grande avanço, pois se reco-
nheceu o fenômeno da violência fami-
liar e doméstica, que já vinha sendo 
sistematicamente denunciado pelos 
movimentos de mulheres desde os 
anos 70.
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Uma ampla legislação trata da 
prevenção da Aids e do atendimento 
aos portadores do vírus. O pioneiris-
mo na distribuição gratuita de 
medicamentos (Lei 9.313/1996) é 
uma delas. Além do tratamento, os 
doentes têm direito à aposentadoria 
por invalidez, nos setores público 
(Lei 8112/90) e privado (Lei 
8.213/91), e ao benefício de “presta-
ção continuada” a quem não possui 
meios de prover a própria manuten-
ção e nem de tê-la provida por sua 
família (Lei 8.742/93).

Instituída em 1988, durante a Cúpula Mundial de Ministros 
de Saúde, realizada em Londres, com a presença de 140 
países, a data tem como objetivo a mobilização dos governos 
e da sociedade civil, no sentido de incentivar a solidariedade 
e a reflexão sobre as formas de combater a epidemia e o 
preconceito contra os portadores do HIV.

1º de dezembro
Dia Mundial de Combate à Aids

Os dados demonstram o aumento de casos de Aids entre 
mulheres. Na faixa etária entre 13 a 19 anos, a 
contaminação já é maior entre as meninas.
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O direito de casar só se completa, verdadeiramente, com o direito de se descasar. 
Por muito tempo, porém, o casamento foi considerado um ato indissolúvel. De 
1934, quando o então Deputado Nelson Carneiro iniciou sua caminhada pelo 
fim da indissolubilidade do matrimônio, até a aprovação da Emenda 
Constitucional nº 9, de junho de 1977, mais de quatro décadas se passaram.
No mesmo ano, Nelson Carneiro obteve outra vitória, com a aprovação da sua 
Lei do Divórcio (Lei 6.515/1977), mas os divorciados só tinham direito a um 
novo casamento e com a condição de estarem separados judicialmente há mais 
de um ano ou separados de fato há mais de dois. Na Constituição de 1988 o prazo 
para a dissolução do casamento foi reduzido (art. 226, parágrafo 6º). Existe hoje 
proposição legislativa suspendendo o prazo de carência para a obtenção do 
divórcio.

O Código Penal Brasileiro proíbe o aborto provocado pela gestante ou com 
seu consentimento (art. 124), com duas exceções (art. 128 do Código Penal): 
nos casos de risco de vida da mãe e em caso de gravidez resultante de estupro.

Em 1998, o Ministério da Saúde editou a norma técnica “Prevenção e 
Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual Contra Mulheres e 
Adolescentes” (reeditada em 2002), orientando a Rede Pública de Saúde, 
através do SUS, a proceder o atendimento das vítimas de violência sexual, 
incluindo a pílula do dia seguinte e o aborto nos casos de gravidez, quando 
solicitado por elas. 

Centenas de ações tramitam na Justiça, pedindo autorização para a 
realização de aborto em casos de feto anencéfalo (sem cérebro) ou de 
antecipação terapêutica do parto. A mais antiga é datada de 1992.

A maioria das organizações feministas defende a descriminalização e a 
legalização do aborto, a partir do fato de que o Estado brasileiro é laico, do 
direito à saúde e da soberania das mulheres com relação à própria vida. 

Uma grande lacuna em termos de adoção de crianças pelo casal 
legislação específica para seg- homossexual.
mentos historicamente discrimi- Uma proposição legislativa, que 
nados é o segmento LGTB: lésbi- dispõe sobre este tema, tramita há 
cas, gays, transgêneros, travestis, mais de uma década. Além do 
transexuais e bissexuais. A reivin- reconhecimento da parceria, o 
dicação é pela inclusão, na Consti- projeto prevê:
tuição Federal, de dispositivo - apresentação de declaração 
específico sobre o direito à livre conjunta de imposto de renda
orientação sexual, a exemplo do - composição de renda para a 
que já acontece em algumas Cons- aquisição da casa própria
tituições Estaduais e dezenas de - inclusão do parceiro como 
Leis Orgânicas Municipais. dependente para efeitos de planos 
Existem proposições no Congres- de saúde e seguro de grupos
so Nacional visando assegurar - visto para permanência no País.
direitos, como a parceria civil A proposta é fortemente combati-
(casamento) entre pessoas do da pela Igreja Católica e grupos 
mesmo sexo e a possibilidade de evangélicos.

A data é uma referência ao I Seminário Nacional de Lésbicas 
(Senale), realizado em 1996. Pela primeira vez, no Brasil, mais 
de uma centena de mulheres lésbicas se reuniram para discutir 
e rever os seus direitos e conceitos. O encontro foi o embrião 
de um fórum oficial de debates, que conferiu mais visibilidade 
aos temas relacionados às mulheres lésbicas.

Divórcio

O direito a uma nova chance

Aborto

Lei só prevê duas exceções

LGBT

Constituição não contempla 
direito à livre orientação sexual

29 de agosto  
Dia da Visibilidade Lésbica no Brasil
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Ao escrever O Segundo Sexo cia e igualdade. Portanto, tornou-se 
tomei consciência, pela primeira muito fácil para mim esquecer que 
vez, de que eu mesma estava levando uma secretária nunca poderia gozar 
uma vida falsa, ou melhor, estava me destes mesmos privilégios. Ela não 
beneficiando dessa sociedade poderia sentar-se num café e ler um 
patriarcal sem ao menos perceber. livro sem ser molestada. Raramente 
Acontece que bem cedo em minha ela seria convidada para festas por 
vida aceitei os valores masculinos e seus 'dotes intelectuais'. Ela não 
vivia de acordo com eles. É claro, fui poderia pegar um empréstimo ou 
muito bem-sucedida, e isso reforçou comprar uma propriedade. Eu sim. E 
em mim a crença de que homens e pior ainda, eu costumava desprezar o 
mulheres poderiam ser iguais se as tipo de mulher que se sentia incapaz, 
mulheres quisessem essa igualdade. financeiramente ou espiritualmente, 
Em outros termos, eu era uma de mostrar sua independência dos 
intelectual. Tive a sorte de pertencer homens. De fato, eu pensava, sem 
a uma família burguesa, que, além de dizê-lo a mim mesma, 'se eu posso, 
financiar meus estudos nas melhores elas também podem'.
escolas, também permitiu que eu Ao pesquisar e escrever O 
brincasse com as idéias. Por causa Segundo Sexo foi que percebi que 
disso, consegui entrar no mundo dos meus privilégios resultavam de eu ter 
homens sem muita dificuldade. abdicado, em alguns aspectos 
Mostrei que poderia discutir cruciais pelo menos, à minha 
filosofia, arte, literatura etc., no nível condição feminina. Se colocarmos o 
dos homens. Eu guardava tudo o que que estou dizendo em termos de 
fosse próprio da condição feminina classe econômica, você entenderá 
para mim. facilmente. Eu tinha me tornado uma 

Fui, então, motivada por meu colaboracionista de classe. Bem, eu 
sucesso a continuar, e, ao fazê-lo, vi era mais ou menos o equivalente em 
que poderia me sustentar financeira- termos da luta de sexos. Através de O 
mente, assim como qualquer Segundo Sexo tomei consciência da 
intelectual do sexo masculino, e que necessidade da luta. Compreendi que 
eu era levada a sério, como qualquer a grande maioria das mulheres 
um de meus colegas do sexo simplesmente não tinha as escolhas 
masculino. Sendo quem eu era, que eu havia tido, que as mulheres 
descobri que poderia viajar sozinha são, de fato, definidas e tratadas como 
se quisesse, sentar nos cafés e um segundo sexo por uma sociedade 
escrever, e ser respeitada como patriarcal, cuja estrutura entraria em 
qualquer escritor do sexo masculino, colapso se esses valores fossem 
e assim por diante. Cada etapa genuinamente destruídos. 
fortalecia meu senso de independên-

Desde que foi escrito, em 1949, o livro de Simone 
de Beauvoir, “O segundo sexo”, é uma das 
principais referências teóricas do movimento 
feminista internacional. Além de denunciar as 
raízes culturais e sociais da desigualdade sexual, ele 
começa a forjar conceitos essenciais para se 
compreender as causas da opressão da mulher. Entre 
eles, o conceito de gênero e de que a discriminação é 
baseada na diferenciação dos papéis atribuídos a 
homens e mulheres na sociedade.

Uma bíblia do feminismo

Saiba Mais: www.simonebeauvoir.kit.net

O despertar de Beauvoir
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“Antes do sol nascer, Antonia sabia película vencedora do Oscar de melhor 

que seu fim se aproximava. E sabia que filme estrangeiro de 1996. Desafiando 

este seria o seu último dia de vida. Não as convenções sociais de uma pequena 

que estivesse mal, mas Antonia sempre comunidade, Antonia constrói um mundo 

soube quando sua hora chegaria. Ela particular, com todos os renegados que 

chamaria seus entes queridos, avisaria sua imensa generosidade pode acolher. 

que iria morrer, fecharia os olhos e A filha lésbica, a neta superdotada, o 

morreria. O fazendeiro Bas iria fazer o filósofo pessimista, o padre herege, a 

seu caixão. Olga iria vesti-la como de amiga que adora engravidar e a vizinha 

costume, discretamente. Não haveria o abusada sexualmente são alguns dos 

que temer.” personagens que tornaram este filme 

Assim começa a hilariante história de uma deliciosa celebração da vida. E da 

Antonia e sua excêntrica família, morte.

No dia 23 de setembro de 1913, na Argentina, foi promulgada 
a lei conhecida como “Palácios”, que, pela primeira vez na 
História, estabeleceu penas de 3 a 6 anos de prisão a quem 
promovesse ou facilitasse a prostituição e a corrupção de 
menores de idade.

Em 1999, a Conferência Mundial de Coligação contra o 
Tráfico de Mulheres, realizada em Dhaka (Bangladesh), 
escolheu esta data para marcar a luta contra a exploração 
sexual e o tráfico de mulheres e crianças, que assume 
proporções alarmantes em todo o mundo.

- Dependendo da fonte, o número de sites 

mostrando pornografia infantil pode variar 

de 100 a 150mil gerando um negócio 

de até 20 bilhões de dólares.

- Cinco milhões de meninos, 
meninas e adolescentes são vítimas de 

exploração sexual comercial. Dados 
revelados no Segundo Congresso 

Mundial sobre o tema, realizado em 
Yokohama (Japão), em 2001. 

- O tráfico é feito por redes 
internacionais, que incluem agências de 

turismo, de publicidade, matrimoniais, de 
adoção e de emprego, além de 

autoridades e até pais e mães que 
participam do “negócio”. 

- Um grande número de meninos é vítima 
do tráfico. No Sri Lanka, República 

Dominicana, Senegal, Costa do Marfim e 
países da África Ocidental milhares de 
meninos são submetidos à exploração 

sexual. Nas cidades da Europa do Leste, 
a prostituição masculina infantil cresce 

assustadoramente.

A Excêntrica Família
de Antonia

(Holanda/Bélgica/Inglaterra – 1996)

Dirigido por Marleen Gorris

Com Willeque van Ammelrooy, 

Marina de Graaf, Dora van der Groe e Jan Steen

23 de setembro

Dia Internacional contra a Exploração Sexual 
e o Tráfico de Mulheres e Crianças
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A  estimativa é que em torno de quatro 
milhões de pessoas são traficadas anualmente 
no mundo. De acordo com a Federação 
Internacional Helsinque de Direitos Humanos 
da ONU (Organização das Nações Unidas), o 
Brasil contribui para a formação desse 
assombroso número com cerca de 75 mil 
mulheres. O principal “mercado” é a União 
Européia.

Colômbia, República Dominicana, México, 
Guatemala e Brasil estão entre os principais 
fornecedores de “mão de obra sexual infantil”, 
mas o vergonhoso título de maior exportador 
de mulheres para fins de exploração sexual 
comercial da América do Sul é brasileiro. 

Há um século apenas, as convenções sociais eram bem claras. O 
único lugar admitido para as mulheres era o seu próprio lar. 

Aquelas que precisassem trabalhar fora para sustentar a casa ou os 
filhos não eram vistas com bons olhos pela sociedade. Mesmo 

assim, algumas conseguiram ir além. Eram as pioneiras de uma 
luta que só a partir da década de 70 trouxe resultados expressivos 

e direitos que, pouco tempo antes, pareciam inalcançáveis. 
Hoje, a capacidade e os saberes associados à mulher são cada vez 

mais valorizados. A habilidade para trabalhar em equipe, a 
persuasão em oposição ao autoritarismo, a cooperação no lugar da 

competição, são algumas destas características. Sabemos que 
muitas delas são o fruto de uma construção histórica, da educação 

e do condicionamento a que foram submetidas desde o 
nascimento. Mas veja bem: Nada impede que, na adversidade, as 
mulheres cresçam e, como diz o ditado, transformem o limão em 

limonada. Foi o que fizeram essas nossas PIONEIRAS. 

Mulheres que
mudaram a 

História

AS PIONEIRAS
O vergonhoso caso brasileiro

Em 1987, o V Encontro Internacional Mulher e Saúde aprofundou o 

debate sobre os índices alarmantes de mortalidade de mulheres durante 

a gravidez, o parto, o pós-parto e por abortos realizados em condições 

inadequadas. Como estratégia de combate a essas mortes, depois de concluírem que 98% das mortes 

poderiam ser evitadas, as mulheres aprovaram um conjunto de ações que visava chamar a atenção da 

opinião pública mundial. Logo depois, no dia 28 de maio, 80 mulheres de várias nacionalidades instituíram 

o Dia de Ação pela Saúde da Mulher, com ênfase no combate à morte materna.

Ainda em 1987,  a Organização Mundial de Saúde (OMS) realizou uma conferência no Quênia, intitulada 

"Iniciativa à Maternidade Segura". Como resultado da conferência, estabeleceu a meta de reduzir as 

mortes maternas em 50% até o ano 2000.

De lá pra cá, a Campanha iniciada pelas mulheres teve efeito dominó, sendo assumida por governos de 

diversos países e por organizações internacionais, regionais e nacionais de saúde. Em 1988, o Dia Nacional 

de Redução da Morte Materna foi instituído no Brasil. Na sua dinâmica, a Campanha muda de tema a cada 

dois anos, mas sempre tendo como foco os direitos das mulheres à saúde sexual e reprodutiva.

Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher 
e Dia Nacional de Redução da Morte Materna

28 de maio

Tráfico de Mulheres
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A Escrava Anastácia (Brasil - 1740)

Filha de um homem branco, que violentou sua mãe, 
Anastácia nasceu com olhos azuis e, por ser muito bonita, 
foi perseguida, torturada e violentada pelo filho de um 
feitor. Por sua altivez e dignidade, foi obrigada a usar uma 
máscara de ferro durante vários anos. Até hoje, Anastácia 
é exemplo de coragem e resistência contra a escravidão.

Abigail Adams (EUA - 1766)

Foi precursora da luta pelos direitos das mulheres, tendo 
questionado os motivos pelos quais a Declaração de 
Independência dos Estados Unidos não contemplou as 
mulheres.

Desafiou a Revolução Francesa ao opor sua “Declaração 
dos Direitos da Mulher e da Cidadã” à “Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão”. Por isso, foi 
guilhotinada, mas legou à humanidade o princípio de que 
direitos humanos somente são válidos quando contemplam 
os direitos das mulheres.

Abolicionista, republicana e feminista nascida no Rio 
Grande do Norte. Denunciou a ignorância em que eram 
mantidas as meninas. Atribuia a dependência das mulheres 
com relação aos homens ao desprezo com que era tratada a 
sua educação. Lançou o livro Direitos das mulheres e 
injustiça dos homens, uma tradução livre da obra pioneira 
da feminista inglesa Mary Wollstonecraf, introduzindo 
suas próprias reflexões sobre a realidade brasileira. É 
considerada a primeria feminista brasileira e latino-
americana.

Maria Leopoldina Josefa Carolina (Brasil – 1822)
Arquiduquesa da Áustria e imperatriz do Brasil, exerce a 
regência, na ausência de D. Pedro I, que se encontrava em 
São Paulo. De Portugal, a imperatriz envia uma carta, 
criticando a atuação do marido e de dom João VI. Ela exige 
que D. Pedro proclame a independência do Brasil e adverte: 
"O pomo está maduro, colhe-o já, senão apodrece".

Admirada no Brasil e idolatrada na Itália, onde 
morreu há 160 anos, a humilde jovem nascida em 
Laguna, em 1821, Ana Maria de Jesus Ribeiro, 
conhecida como Aninha do Bentão, teve uma vida 
surpreendente: apaixonou-se por um revolucioná-
rio, foi soldado, enfermeira, esposa e mãe. Ao lado 
de Giuseppe Garibaldi, lançou-se nos campos de 
batalha. Durante a Revolução Farroupilha (1835-
1845) demonstrou grande bravura, suportando 
inúmeras privações e dificuldades. Com a derrota 
dos farrapos, foram para a Itália, onde lutaram em 
defesa da unificação, mas a invasão franco-austríaca 
de Roma obrigou-os, novamente, a fugir. Grávida do 
quinto filho e doente, Anita morreu em 4 de agosto 
de 1849. Entrou para a História como Anita 
Garibaldi, a “Heroína dos dois mundos”.
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Olympe de Gouges (França - 1791)

Mary Wollstonecraft (Inglaterra – 1792)
Autora de um dos grandes clássicos da literatura 
feminista (A Reivindicação dos Direitos da Mulher), 
onde defende uma educação para meninas, que aproveite 
o seu potencial humano.

Nísia Floresta (Brasil – 1809-1885)

Anita Garibaldi (Brasil – 1821-1849)

O que foi dito sobre ela

 “Ana não era nenhuma formosura de dama unânime e universal, mas tão 
somente uma fisionomia de traços puros e severos, revelando um espírito 
varonil, inabalável em seus sentimentos e afetos. Era uma dessas filhas do povo 
a quem a natureza dotara com caracteres definitivos, imutáveis, almas 
austeras, amando uma só vez na vida e com abnegação e heroicidade.”

Virgílio Várzea - Escritor (1863-1941)

 “Era Anita a mãe dos meus filhos, a companheira 
da minha vida nas boas e nas más horas, a mulher 
cuja coragem tantas vezes desejei fosse minha”.

Giuseppe Garibaldi, em sua biografia,
escrita por Alexandre Dumas

74 75
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Professora Leolinda Daltro (Brasil – 1917)
Depois de fundar, em 1910, o Partido Republicano 
Feminino, liderou uma passeata exigindo a extensão 
do voto às mulheres. Desde o século anterior o voto 
era acessível aos homens.

Bertha Lutz (Brasil – 1918)

Publica na Revista da Semana uma carta denunciando o 
tratamento dado ao sexo feminino e propõe a formação de 
uma associação de mulheres, visando "canalizar todos 
esses esforços isolados". Quatro anos depois (1922) é 
constituída, no Rio de Janeiro, a Federação Brasileira pelo 
Progresso Feminino, sob sua liderança.
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Africana da nação nagô-jeje, depois de libertada, fez de 
sua casa quartel-general para todos os levantes 
escravos que abalaram a Bahia entre 1800 e 1840. Foi 
uma das articuladoras da Revolta dos Matês, em 1835. 
Presa no Rio de Janeiro, provavelmente foi deportada 
para a África.

Luísa Mahin (Brasil - 1835) 

Violante Bivar e Velasco (Brasil – 1852)

Fundou o primeiro jornal dirigido por mulheres: 
o Jornal das Senhoras, na Bahia.

Princesa Isabel (Brasil Colônia - 1871)

Primeira mulher que governou o Brasil. Três vezes, na 
ausência do seu pai D. Pedro II por motivo de viagem, 
ela assumiu o trono. Em dois desses períodos, foram 
assinadas leis importantes, como a Lei do Ventre Livre e 
a lei que abolia a escravidão no País.

Professora Francisca Senhorinha 
da Motta Diniz (Brasil – 1973)

Criou o jornal feminista O Sexo Feminino.

Chiquinha Gonzaga (Brasil – 1885)
Compositora e pianista. Primeira 
mulher, no Brasil, a estar à frente de 
uma orquestra. Estreou como maestrina, regendo a 
opereta "A Corte na Roça". Precursora do chorinho, 
compôs mais de duas mil canções populares, entre elas, a 
primeira marcha carnavalesca do país: Ô Abre Alas. 
Escreveu ainda 77 peças teatrais. 

Rita Lobato Velho (Brasil – 1887)
Primeira médica formada no Brasil. As pioneiras, como 
ela, enfrentaram grandes dificuldades para se afirmar 
profissionalmente. Algumas foram ridicularizadas. 

Anita Malfatti (Brasil - 1922) 
Uma das mais importantes artistas plásticas brasileiras, 
nasceu em dezembro de 1889, na cidade de São Paulo. 
Iniciou-se nas artes com a mãe e continuou na Alemanha e 
em Nova Iorque. Em dezembro de 1917, realizou a famosa 
Exposição de Pintura Moderna, pela qual foi atacada por 
Monteiro Lobato e defendida por Oswald de Andrade, 
Mário de Andrade e outros intelectuais e artistas 

modernistas. Foi uma das participantes históricas da Semana de Arte Moderna 
em fevereiro de 1922, tendo criado o desenho de abertura do catálogo.

Jornalista, escritora e ativista política, nasceu em São João 
da Boa Vista, SP, em 1910. Começou a atuar como 
jornalista aos 15 anos, colaborando com o Jornal do Brás. 
Aos 18 anos fez parte do movimento modernista e do 
movimento antropofágico, ao lado de Oswald de Andrade, 
que depois se tornou seu marido. Pagu participou de greves 
e manifestações políticas. Escreveu o romance Parque Industrial, criticando a 
sociedade paulistana, abordando a condição das trabalhadoras e trazendo uma 
nova visão da mulher. Feminista e compromissada com a produção cultural, 
impulsionou diversos grupos de teatro amador e estudantil, assumindo a direção 
da União do Teatro Amador de Santos, antes dirigida apenas por homens. 
Morreu em dezembro de 1962.

Patrícia Galvão, a Pagú (Brasil - 1925) 
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 (Brasil – 1932)
Nadadora. Foi a primeira atleta 

brasileira a participar de uma 
Olimpíada, aos 17 anos, em Los 
Angeles.  Foi a única mulher da 

delegação olímpica.

Jovem militante comunista alemã, de origem judaica, 
entregue pela ditadura getulista para ser morta pelo 
regime nazista em campo de concentração. Veio para 
o Brasil na década de 30, por determinação da 
Internacional Comunista, para apoiar o Partido 
Comunista do Brasil. Destacada como guarda-costa 
de Luís Carlos Prestes, tornou-se sua companheira, 
tendo com ele uma filha, Anita Leocádia Prestes.

 (Alemanha - 1908 -1942)
Olga

Filme brasileiro realizado em 2004 pelo diretor Jayme 

Monjardim, inspirado na biografia escrita por Fernando Morais 

sobre a alemã, judia e comunista Olga Benário. Decididos a fazer 

uma reconstituiçao correta do contexto histórico, Monjardim e 

a equipe de produção foram a Alemanha, onde conheceram os 

lugares freqüentados por Olga e os campos de concentração 

onde ela esteve prisioneira. Os cenários foram reconstituídos 

em estúdio no Brasil. As cenas que se passavam no Rio de 

Janeiro foram realizadas em locações.

(Brasil – 2004)
Dirigido por Jayme Monjardim

Com Camila Morgado e Fernanda Montenegro 

Alzira Soriano de Souza (1928 – Brasil)
Primeira prefeita eleita da história do Brasil, no 
município de Lages, Rio Grande do Norte.

Carlota Pereira de Queiroz
 (Brasil – 1933)

Única mulher entre 214 deputados eleitos 
para a Assembléia Constituinte

Nasceu e viveu em Porto Alegre até o primeiro exílio 
em 1967, quando foi estudar na França. Considerada 
uma das personalidades mais audazes e criativas das 
Ciências Sociais, do sindicalismo e do movimento de 
mulheres, sempre questionou as noções e as represen-
tações consolidadas a respeito da classe trabalhadora 
no Brasil. Morreu, prematuramente, 
vítima de um acidente de carro, em 
março de 1991, na Paraíba.

Beth Lobo (Brasil – 1967)

Izabel Perón 
(Argentina – 1974)

Primeira mulher eleita presidente
 da República.

Simone de Beauvoir (França - 1949)
Feminista francesa. Publicou o livro 

O Segundo Sexo, no qual analisa
a condição feminina.

Maria Lenk

Olga Benário
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Roseana Sarney (Brasil – 1994) 

Primeira mulher eleita governadora de um estado 
brasileiro: o Maranhão. Foi reeleita em 1998.

Escritora Nélida Piñon
 (Brasil – 1996) 
Primeira mulher a ocupar a presidência da 
Academia Brasileira de Letras.

Benedita da Silva
 (Brasil – 1998)

Primeira mulher a presidir a sessão do 
Congresso Nacional.

Senadora reeleita pelo Acre, com o triplo dos votos 
do mandato anterior. Em janeiro de 2003, assumiu o 
Ministério do Meio Ambiente no governo Lula. No 
seu discurso de posse, disse: "Não acho que 
devemos nos render à lógica do possível. O 
possível é feito para não se sair do lugar".

Marina Silva (Brasil – 2003)

Michelle Bachelet  (Chile – 2006)
Primeira mulher eleita para a Presidência do Chile.

É escolhida para o cargo de primeira-
ministra. Pela primeira vez, uma mulher 
ocupa a função. Outra novidade é a origem da 
candidata: a antiga Alemanha Oriental.

Angela Merkel

Margarida Alves (Brasil - 1983)

Líder sindical camponesa assassinada na 
Paraíba. Em memória a sua luta por justiça 
agrária no Brasil, acontece, em 2000, a 
primeira Marcha das Margaridas.

Luiza Erundina - 1988
Ex prefeita da maior cidade

 da América Latina,
São Paulo.

Júnia Marise (Brasil - 1990)
Primeira mulher eleita para o cargo 
de senadora por Minas Gerais

Edméia da Silva Euzébia 

Líder das Mães de Acari, grupo de mulheres 
que, ainda hoje, procura por 11 jovens da 

Favela de Acari (RJ), seqüestrados e 
desaparecidos, em 1990. Foi assassinada 

depois de uma reunião das mães.

(Brasil – 1993)
 (Alemanha – 2005)
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Mulheres negras

Mais 
desigualdade 

na vida 

Pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) mostra que as mulheres 
negras recebem, em média, os menores salários e 

sofrem mais com o desemprego.

e no trabalho
Terra Para Rose
(Brasil - 1987)
Dirigido por Tetê Moraes
Com Bolívar Anoni, Cerly,
Dante de Oliveira, Ema, Lucélia Santos

Terra para Rose conta a história de uma agricultora sem terra, que participou 

da primeira grande ocupação de terras no País: a fazenda Anoni, no Rio 

Grande do Sul. O filme trata do delicado tema da reforma agrária, no período 

de transição pós-regime militar. Mostra a gênese da mais importante 

organização camponesa da América, o MST. Rose deu à luz ao primeiro bebê 

nascido no acampamento e foi morta em um estranho acidente.

O Sonho de Rose
(Brasil - 2000)
Dirigido por Tetê Moraes 
Narração de Lucélia Santos

Relato emocionante do reencontro, mais de uma década depois, da diretora 

Tetê Moraes com os personagens de seu premiado filme Terra Para Rose 

(1987). O Sonho de Rose acompanha a trajetória das 1,5 mil famílias de 

agricultores sem terra, que, depois da ocupação da fazenda Anoni, em 

1985, conseguiram transformar seus sonhos em realidade.

Dia pela Descriminalização do 
Aborto na América e Caribe

28 de setembro 

Dia criado durante o V Encontro Feminista Latino-americano e do Caribe, 

realizado na Argentina, em 1990. Organizado pela Comissão pelo Direito 

ao Aborto (da Argentina) e pelas Católicas pelo Direito de Decidir (do 

Uruguai), teve a participação de feministas da Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Paraguai e Peru. 

Desde 1993, uma Campanha continental vem impulsionando ações em 

diversos países, tendo como finalidades globais a defesa dos direitos 

sexuais e reprodutivos, a humanização dos serviços de atenção à saúde e 

a luta pela diminuição da mortalidade.

8382



Mulheres negras

Mais 
desigualdade 

na vida 

Pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) mostra que as mulheres 
negras recebem, em média, os menores salários e 

sofrem mais com o desemprego.

e no trabalho
Terra Para Rose
(Brasil - 1987)
Dirigido por Tetê Moraes
Com Bolívar Anoni, Cerly,
Dante de Oliveira, Ema, Lucélia Santos

Terra para Rose conta a história de uma agricultora sem terra, que participou 

da primeira grande ocupação de terras no País: a fazenda Anoni, no Rio 

Grande do Sul. O filme trata do delicado tema da reforma agrária, no período 

de transição pós-regime militar. Mostra a gênese da mais importante 

organização camponesa da América, o MST. Rose deu à luz ao primeiro bebê 

nascido no acampamento e foi morta em um estranho acidente.

O Sonho de Rose
(Brasil - 2000)
Dirigido por Tetê Moraes 
Narração de Lucélia Santos

Relato emocionante do reencontro, mais de uma década depois, da diretora 

Tetê Moraes com os personagens de seu premiado filme Terra Para Rose 

(1987). O Sonho de Rose acompanha a trajetória das 1,5 mil famílias de 

agricultores sem terra, que, depois da ocupação da fazenda Anoni, em 

1985, conseguiram transformar seus sonhos em realidade.

Dia pela Descriminalização do 
Aborto na América e Caribe

28 de setembro 

Dia criado durante o V Encontro Feminista Latino-americano e do Caribe, 

realizado na Argentina, em 1990. Organizado pela Comissão pelo Direito 

ao Aborto (da Argentina) e pelas Católicas pelo Direito de Decidir (do 

Uruguai), teve a participação de feministas da Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Paraguai e Peru. 

Desde 1993, uma Campanha continental vem impulsionando ações em 

diversos países, tendo como finalidades globais a defesa dos direitos 

sexuais e reprodutivos, a humanização dos serviços de atenção à saúde e 

a luta pela diminuição da mortalidade.

8382



longo dos anos. Entre 1996 e 2007, 
segundo o Ipea, as desigualdades de 
renda entre brancos e negros e entre 
homens e mulheres se reduziram em 
cerca de 13% e 10%, respectivamente.

A previsão é de que a equiparação 
salarial entre mulheres e homens acon-
teça em 87 anos, segundo os realizado-
res da pesquisa. Não há previsão, no 
entanto, para a equiparação salarial 
entre negros e brancos.

Em 2007, entre os 10% mais 
pobres da população, 67,9% eram 
negros. Essa proporção cai para 21,9% 
no grupo dos 10% mais ricos. Já no 
grupo do 1% mais rico da população, 
somente 15,3% eram indivíduos negros.

Em 2007, 41,7%, da população 
negra encontrava-se abaixo da linha da 
pobreza, enquanto 20% da população 
branca encontrava-se na mesma situa-
ção. No caso de indigência, 16,9% da 
população negra recebe menos de um 
quarto de salário mínimo per capita por 
mês, contra 6,6% dos brancos.

De acordo com o Ipea, em ção feminina estava ocupada ou à 
2007, a taxa de desocupação entre procura de emprego, mas essa pro-
mulheres negras chegava a 12,4%, porção subiu para 52,4% em 2007.
contra 9,4% entre mulheres bran- Em 2007, enquanto as 
cas, 6,7% entre os homens negros mulheres brancas ganhavam, em 
e 5,5% entre os homens brancos. média, 62,3% do que ganhavam 
Já a renda média das mulheres homens brancos, as mulheres 
negras era de R$ 436, contra R$ negras ganhavam 67% do que rece-
649 dos homens negros, R$ 797 biam os homens negros e apenas 
das mulheres brancas e R$ 1.278 34% do rendimento médio de 
dos homens brancos. homens brancos. Porém, as dife-

Os números fazem parte do renças de remuneração entre os 
levantamento "Retrato das desi- grupos analisados vêm caindo ao 
gualdades de gênero e raça", lan-
çado por Ipea, Secretaria Especi-
al de Políticas para as Mulheres 
(SPM) e Fundo de Desenvolvi-
mento das Nações Unidas para a 
Mulher (Unifem). Segundo os 
pesquisadores, a diferença salari-
al entre mulheres brancas e 
negras não tem como única causa 
a discriminação, mas também o 
nível de escolaridade.

Para a mulher negra é mais 
difícil tanto entrar no mercado 
como ocupar melhores postos. 
Mesmo no caso das ocupações 
preferencialmente femininas, 
como as que lidam diretamente 
com o público, como recepcio-
nistas, por exemplo, as mulheres 
negras são preteridas.

Apesar de o desemprego 
atingir mais as mulheres, a pes-
quisa destaca que elas vêm 
aumentando a participação no 
mercado de trabalho nos últimos 
anos. Em 1996, 46% da popula-
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A data homenageia Zumbi dos Palmares, 

assassinado na Serra Dois Irmãos, em 

Pernambuco. Ele é o maior líder e ícone da 

resistência negra no Brasil.

  Dia Nacional da

20 de novembro

10 de outubro 

Dia Nacional de Luta 
Contra a Violência à Mulher

No dia 10 de outubro de 1980, um grupo de mulheres se reuniu nas escadarias do Teatro 

Municipal de São Paulo para protestar contra o índice crescente de crimes contra mulheres em 

todo o País.

Elas exigiam a implementação de políticas públicas e a reformulação do Código Penal, e 

também pediam visibilidade para os milhares de casos de ameaças, constrangimentos, 

espancamentos, estupros e assassinatos. Os agressores eram, principalmente, os 

companheiros, parentes próximos ou conhecidos, por isso, a maioria dos crimes não era 

denunciado.

A proposta do movimento era instituir serviços de orientação e atendimento integral às 

vítimas, tornando visíveis as relações de violência doméstica. Movimentos semelhantes 

nasceram em várias cidades brasileiras, com crescente impacto na opinião pública, 

principalmente no que se referia à exigência de punição dos criminosos. A partir de meados da 

década de 80, também foram criadas e disseminadas, por todo o país, as Delegacias 

Especializadas em Crimes contra  à Mulher, e um importante trabalho educativo e preventivo, 

enfocando as raízes sócio-históricas e culturais deste tipo de violência.

 Consciência Negra
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Mundo do
Trabalho

As duas Grandes Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-1945) 
marcaram a entrada da mulher em um território, até então, 

dominado pelos homens: o mundo do trabalho.
 Com a ida dos soldados para as frentes de combate, elas 

passaram a assumir os negócios da família e postos de 
trabalho em setores ocupados quase que exclusivamente por 

mão-de-obra masculina. 
Foram 30 anos entre o início da Primeira Guerra e o fim da 

Segunda. Tempo suficiente para que o mundo e os valores se 
transformassem. Milhões de homens morreram nas batalhas. 

Outros tantos sobreviventes foram mutilados e 
impossibilitados de voltar às linhas de produção.

Na esteira desta nova realidade, o mundo do trabalho - agora 
habitado pelas mulheres - também mudou.

A MULHER NO 
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Em entrevista à revista Veja (1995, 
nº 41), a mineira Maria José Marinha, 
63 anos, conta como foi a reação das 
pessoas quando resolveu trabalhar 
fora. Em Sete Lagoas, cidade onde 
vivia, a idéia causou tamanho escânda-
lo que seu marido exigiu que ela tivesse 
uma autorização registrada em 
cartório. Foi assim, de posse de uma 
exótica “escritura de autorização 
marital”, que, em 1965, Maria José fez 
um empréstimo e alugou uma salinha 
na qual abriu um curso de ioga. O 
negócio prosperou e três décadas 
depois ela é proprietária de duas 
famosas academias de ginástica em 
Belo Horizonte, com 1.500 alunos 
matriculados.

Junto com o próprio dinheiro, veio 
uma consciência mais clara de sua 
situação dentro de casa. Ela afirmou 
que se sentia tão infeliz e tão impotente 
diante do marido que foi capaz de 
tomar uma superdose de comprimidos 
que quase a deixou em coma - mas se 
sentia incapaz de encarar uma separa-
ção. De uma amiga, ouviu um conselho 
que, segundo suas palavras, acabaram 
mudando seu destino: “Na vida, a 
gente não toma comprimidos, a gente 
toma atitudes”. Maria José decidiu-se 
pela separação do marido e criou 
sozinha os três filhos.

Hoje seu ex-marido, aposentado, 
trabalha em uma das academias da ex-
esposa.

Ainda no século 19, a consoli- gravidez“.
dação do sistema capitalista Mesmo assim, algumas formas 
provocou inúmeras mudanças na de exploração perduraram durante 
produção e na organização do muito tempo. Jornadas entre 14 e 
trabalho das mulheres. Com o 18 horas e diferenças salariais 
desenvolvimento tecnológico e o acentuadas eram comuns. A 
intenso crescimento da maquinaria, principal justificativa para a 
boa parte da mão-de-obra feminina remuneração inferior era que cabia 
foi transferida para as fábricas. ao homem a obrigação de sustentar 

No Brasil, a Constituição de a mulher.
1932 estabelecia os primeiros É isso mesmo. As convenções 
avanços concretos na legislação. do início do século, ditavam que o 
Ela faz a primeira referência à marido era o provedor do lar. A 
igualdade salarial, ao afirmar que mulher não precisava e não deveria 
“sem distinção de sexo, a todo ganhar dinheiro. As que ficavam 
trabalho de igual valor correspon- viúvas, ou precisavam sustentar a 
dente salário igual”. A jornada de casa, além de pouco valorizadas, 
trabalho também foi alterada, eram mal vistas pela sociedade. E 
proibindo-se o trabalho feminino essa realidade é vivida até os dias 
entre 22 horas e 5 da manhã. As de hoje.
mulheres grávidas conquistaram Muito lentamente
licença do trabalho durante o  A situação foi mudando muito 
período de quatro semanas antes do lentamente, graças a algumas 
parto e quatro semanas depois. mulheres  que conseguiram 
Além disso, não podiam ser desempenhar outros papéis, e não 
demitidas “pelo simples fato da apenas o de mãe e esposa.
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No Brasil, as mulheres são 43,8% 
(PNAD-2006) da força de trabalho; 
ocupam 40% dos cargos de gerência 
no serviço público e apenas 30% na 
iniciativa privada (MTE/RAIS 2007).

Apenas 20 em cada 100 trabalhadores 
que recebem mais de 20 salários são 

mulheres.

Em 2007, o rendimento médio por hora, 
das mulheres, correspondia a 77,5% do 

rendimento médio dos homens. 

31% das mulheres brasileiras ganham 
até um salário mínimo. No Nordeste, 

este percentual é superior a 50% das 
trabalhadoras.

Estudos mostram que, no universo do 
trabalho, as mulheres são preferidas 

para as funções de rotina.
 Resultado: De cada 10 pessoas 

afetadas pelas Lesões por Esforço 
Repetitivo (LER), oito são mulheres.

Outra peculiaridade que acompanha a 
mulher é a sua “terceira jornada”. Em 
2005, somente 51,1% dos homens 
pesquisados realizavam trabalho domésti-
co. Entre as mulheres esse percentual 
saltava para 90,6% (PNAD). Em média, os 
homens dedicam 9,8 horas semanais para 
a execução de tarefas domésticas, contra 
25,2 horas gastas pelas mulheres.

A redução da fecundidade ocorreu com 
mais intensidade nas décadas de 70 e 80. 
Os anos 90 já começaram com uma taxa 
baixa: 2,6% filhos, caindo para 2,3% 
no fim da década. Com menos filhos, as 

mulheres puderam conciliar melhor o papel 
de mãe e trabalhadora. 
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PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio)
MTE/RAIS (Relação Anual de Informações Sociais)
PEA (População Economicamente Ativa)
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas)
PIA (População em Idade Ativa)

Siglas:

ESTATÍSTICA 
DA 

DESIGUALDADE
51,2% da população brasileira 

(IBGE/2006)

51,7% dos eleitores (TSE/2006)

43,7% da População Economicamente 
Ativa (PNAD/1999) e

29% dos chefes de famílias 
(IBGE/2006)

8,7% da Câmara de Deputados

14,8% do Senado Federal e

11,6% nas Assembléias Estaduais

As mulheres representam

Mesmo assim, estão quase 
ausentes das posições de poder e 
de decisões nas esferas públicas, 

representando apenas

Em 2001, 30% das mulheres 
trabalhadoras (PEA) tinham 40 anos ou 
mais, 40% entre 25 e 39 anos, 23% de 

18 a 24 anos e 5% eram jovens 
de 15 a 17 anos. 

Entre as mulheres casadas e com filhos, a 
jornada total de trabalho chega a 67,1 
horas por semana, sendo 32,3 com o 

trabalho doméstico (cerca de 4,5h por dia).

As diferenças de oportunidades entre 
homens e mulheres começam desde 

cedo, no núcleo familiar. Em 2006, do 
total de jovens entre 5 e 17 anos que 

realizavam afazeres domésticos, 62,4% 
eram meninas (PNAD).

Em uma década, o número de mulheres 
responsáveis pelos domicílios brasileiros 

aumentou de 18,1% para 24,9%, 
segundo os dados da pesquisa Perfil das 
Mulheres Responsáveis pelos Domicílios 

no Brasil, realizada pelo IBGE. 
A expectativa é de que neste século, 

pela primeira vez na história, as 
mulheres superem os homens na 
ocupação dos postos de trabalho.

A taxa de participação das mulheres na PIA, 
em 2008, foi de 53,6%, nas regiões 
metropolitanas. Esta tendência vem se 

mantendo nos últimos seis anos.

Apenas 11% das crianças entre zero e 
três anos, segundo os dados do 

Ministério da Educação, têm acesso à 
creche e pré-escola.
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1993 - A 6ª Plenária Nacional da CUT aprova, após mais de dois anos de 

debate, cota de gênero de, no mínimo, 30% para os cargos de Direção da 

Central. Este debate teve início em 1991, fortalecido pela aprovação da 

política de cotas no PT.

1994 – O 6º CONCUT elege a Coor-

denação da Comissão Nacional 

sobre a Mulher Trabalhadora da 

CUT, passando a compor a Direção 

Executiva Nacional. Foi um passo 

fundamental para a integração das 

mulheres no cotidiano da Central, 

garantindo uma perspectiva de 

gênero nas definição das políticas 

estratégicas da Central.

 1995 - A 7ª Plenária Nacional lança a 

Campanha “Cidadania: Igualdade 

de Oportunidades na Vida, no Tra-

balho e no Movimento Sindical”. 

Esta campanha ampliou a participação 

e a representação das mulheres na Cen-

tral, notadamente nas questões relacio-

nadas à Aids, com a criação da 

Comissão Nacional de Prevenção ao 

HIV/Aids. Exitosa, a campanha pros-

seguiu até o ano 2000. 

2003 – O 8º CONCUT aprova a criação da Secretaria Nacional 

sobre a Mulher Trabalhadora da CUT. Com esta decisão, as 

mulheres passam a integrar a estrutura organizativa da Central 

com poder de decisão.

Momentos mais marcantes na história das mulheres da CUT 
estão relacionados à conquista de espaços nas instâncias de 

decisão do movimento sindical. Confira:

Movimento Sindical

Momentos 
Decisivos para as 

Mulheres da Cut 

1986 - Criação da Comissão 

Nacional sobre a Mulher 

Trabalhadora, espaço espe-

cífico de organização das 

mulheres na CUT. É o início 

do debate sobre a inclusão da 

temática de gênero nas políti-

cas da Central.

1991 – O 4º Congresso Nacio-

nal da CUT (CONCUT) aprova 

resolução pela Descriminali-

zação do Aborto no Brasil. 

Esta reivindicação é parte da 

luta pelos direitos sexuais e 

reprodutivos, que continua 

atual para o movimento de 

mulheres no Brasil e no mundo.

Documentário dirigido por Carla Gallo
O aborto dos outros

O aborto dos outros é um filme sobre 
maternidade, afetividade, intolerância e 
solidão. A narrativa percorre situações de 
abortos realizados em hospitais públicos – 
previstos em lei ou autorizados judicialmente 
– e situações de abortos clandestinos. 
Mostra os efeitos perversos da criminaliza-
ção para as mulheres e aponta a necessidade 
de revisão da lei brasileira.
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Pesquisa real izada pela Organização 
Internacional do Trabalho, em 2002, em cinco 
países da América Latina, incluindo o Brasil, 
mostrou que os custos indiretos associados à 
maternidade e ao cuidado infantil são muito 
reduzidos. Eles representam menos de 2% da 
remuneração bruta mensal das mulheres.
Esses baixos custos podem ser explicados, fun-
damentalmente, pelo sistema de financiamento 
público dos benefícios médicos (atenção à gravi-
dez e ao parto) e monetários (salário-
maternidade e creches públicas).
As justificativas apresentadas para explicar a 
menor remuneração das mulheres no mercado 
de trabalho, portanto, não se sustentam diante 
das evidências estatísticas, mostrando que as 
causas da discriminação são outras.

1983 – morre Margarida Alves, liderança dos trabalhadores e trabalhadoras rurais 

da Paraíba. No ano 2000, em sua memória, as camponesas organizadas na 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), realizam a 

primeira Marcha das Margaridas, sob o lema 2000 Razões para Marchar 

Contra a fome, a pobreza e a violência sexista. Articulada com a Marcha 

Mundial das Mulheres, a manifestação culminou com uma grande mobilização 

em Brasília. Cerca de 20 mil mulheres participaram do protesto, precedido de 

manifestações em todo o país. Desde então, a Marcha das Margaridas se realiza a 

cada três anos. A última, em 2007, mobilizou 50 mil trabalhadoras rurais.

O CUSTO DA MATERNIDADE

Reportagem reveladora sobre a condição de para Londres, estão relatos tocantes e dramáti-
vida das mulheres na China moderna. De 1989 a cos - incluindo os que nunca foram transmitidos 
1997, a jornalista chinesa Xinran entrevistou pelo rádio, por causa da censura. De questões 
mulheres de diferentes idades e condições ingênuas, como a mulher que pergunta por que 
sociais em seu programa de rádio "Palavras na seu coração bate mais forte quando ela vê um 
Brisa Noturna". Com cuidado, coragem e paciên- determinado homem, até histórias dramáticas 
cia, abriu espaço para questões que poucos de humilhação, abandono, estupros, casamen-
ousavam discutir na China. Mulheres de todos os tos forçados, desilusões amorosas, miséria e 
cantos do país enviaram cartas e depoimentos preconceito. A autora oferece um olhar firme e 
para o programa, relatando fatos da vida íntima, ao mesmo tempo sensível sobre as vidas secre-
violência familiar, opressão e homossexualismo. tas das mulheres da China, suas angústias, 
Neste livro revelador, escrito após a autora ir anseios e esperanças.

Segundo Thirdy-Cherques, uma das barrei-
ras primárias que dificultam o ingresso e a 
permanência das mulheres no mundo do 
trabalho é o “risco econômico”. Nesta 
categoria as justificativas vão desde a 
alteração de humor em face do ciclo bioló-
gico (leia-se: TPM) até fatores como o 
estado conjugal, o número e a idade dos 
filhos.
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Capitalismo reproduz, reforça
 e realimenta a desigualdade

Entrevista

Ângela Araújo tem graduação em Ciências Sociais pela 
Universidade de Brasília (1975), doutorado em Ciências Sociais pela 

Universidade Estadual de Campinas (1994) e pós-doutorado pela 
University of Manchester (2001). É professora da Unicamp e autora 
do livro “Mulher, História e Feminismo”, pela Editora da Unicamp.

Almanaque – Embora não exista estabelecem hoje, não pode ser 
documentação comprovando a encarada como verdade. Esse 
exis tência  de  matr iarcados  modelo de sociedade primitiva não 
primitivos, há evidências de que as corresponde, necessariamente, à 
mulheres tinham uma posição História, ou seja, criou-se um mito 
social mais elevada, especialmente e, hoje, nem se pensa mais nessa 
porque a descendência só podia ser tese.     
comprovada pela linha materna. De 
onde nasceu a teoria do matriarcado Almanaque – Quando escreveu 
primitivo? Qual a importância desta "Não nascemos mulher, nos 
idéia para a luta das mulheres? tornamos mulher", Simone de 
Ângela – Há uma certa confusão em Beauvoir jogou uma nova luz sobre 
pensar que a comprovação da a situação das mulheres. Na sua 
descendência pela linha materna opinião, qual foi a principal 
possa ser uma contribuição para o contribuição que ela deu ao 
feminismo. Porque isso não movimento feminista?
significa, necessariamente, uma Ângela – A Simone de Beauvoir é 
posição superior da mulher na uma pioneira,  ela colabora 
sociedade. A comprovação da linha enormemente para o movimento 
materna não define posições de feminista nascente. A contribuição 
hierarquia nem relações mais justas. dela é indiscutível. Ela tem um 
Na realidade, essa idéia de observar papel muito importante em romper 
sociedades primitivas, bastante com o debate da desigualdade sob o 
difundida no século 19, para ponto de vista biológico, que 
explicar as relações que se encurralava outras discussões. Ela 

rompe com essa amarra da definição na atualidade, apesar de todos os 
biológica de fêmea e, afirmando que avanços já obtidos. A presença da 
nos tornamos mulheres, traz ao violência doméstica vivenciada por 
debate a questão de gênero, que é muitas, os casos de estupro e de 
uma coisa construída culturalmente. assédio sexual são exemplos claros 
O contraditório é que essa dimensão dessas situações de degradação e do 
biológica volta à discussão muitas fato de que ainda temos um longo 
vezes, quando se diz que a mulher caminho para suprimir todas as 
tem tantos milhões de neurônios ou formas de opressão das mulheres.  
que a capacidade da mulher e do A s  s i t u a ç õ e s  d e  t r á f i c o  e  
homem é diferente para isso ou para escravização de mulheres, seja para 
aquilo. Como se fosse possível o trabalho forçado ou para o 
discutir este tema em termos mercado do sexo, constitui uma 
biológicos, como se a biologia fosse outra e talvez a pior das formas de 
uma ciência exata, neutra. A Simone degradação. No entanto, não 
de Beauvoir lança a faísca que podemos esquecer que também no 
acende uma fogueira, uma chama, e mercado de trabalho, no Brasil e em 
propõe outras idéias sobre o outras partes do mundo capitalista, 
feminino. uma parcela não desprezível de 

trabalhadoras é submetida a 
Almanaque – Ao longo da História, condições de trabalho extremamente 
a mulher já foi objeto de alianças precárias, recebendo salários 
políticas entre famílias, através do aviltados por longas e extenuantes 
casamento. Também foi vítima de jornadas, sem acesso a quaisquer 
v á r i a s  f o r m a s  d e  e s t u p r o  direitos. Estas são situações 
institucionalizado. E em muitas degradantes, de super-exploração e 
sociedades, a mulher que não espoliação da força de trabalho 
gerasse filhos do sexo masculino era dessas mulheres.
considerada incapaz, podendo ser 
devolvidas à casa paterna. Hoje, na Almanaque – Em A Origem da 
sua opinião, qual é a forma mais Família, da Propriedade Privada e 
degradante de opressão da mulher? do Estado (1891), Engels afirma 
Ângela - Muitas mulheres e meninas que propriedade privada originou a 
ainda vivem situações degradantes des t ru ição  da  ordem t r iba l  
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 Dia Internacional 
da Não-Violência 
Contra a Mulher

igualitária. Marx, por sua 
vez, afirma que o capital 
levou à potência máxima a 
separação entre a produção e a 
reprodução, confinando as 
mulheres à esfera privada ou, no 
trabalho, a um alto grau de 
exploração. Que mudanças a 

Almanaque – Como evoluiu a sociedade de classes trouxe para 
participação da mulher no mundo as mulheres?
do trabalho e qual a condição da Ângela - Penso que essa leitura 
mulher trabalhadora brasileira não ajudou muito o pensamento 
hoje?feminista e só foi contribuir a 
Ângela – Existem avanços, partir de tantas boas leituras 
claramente, em políticas públicas, feministas de Marx. A leitura 
nos debates e lutas do movimento apenas de Marx e Engels não 
sindical sobre as questões de constitui, fundamentalmente e 
gênero. Abriram-se campos para teoricamente, um avanço na luta 
as mulheres, assim como existem das mulheres nem na sua 
áreas onde elas são maioria e compreensão de mulher, ou das 
ainda existem campos que sociedades chamadas patriarcais e 
seguem restritos às mulheres. capitalistas. Muitos estudos 
Agora, o que é mais contraditório foram feitos a partir de questões 
é que essa grande entrada das preconcebidas e preconceituosas 
mulheres no mundo do trabalho e não tratavam exatamente da 
não significa melhores posições independência da mulher na 
ou melhores salários, apesar da dinâmica do capitalismo. É como 
escolaridade da mulher ser maior, fazer crer que a exploração surgiu 
em toda a média nacional. Isso com o capitalismo, e isso não é 
demonstra que a vivência da verdade. Sociedades patriarcais 
mulher no mundo do trabalho s ã o  p a t r i a r c a i s  a n t e s  d o  
ainda pode ser perversa de várias capitalismo, sociedades onde o 
maneiras. Você tem 41% da força p a p e l  d a  m u l h e r  é  b e m  
de trabalho no Brasil do sexo demarcado. Na realidade, o 
feminino e, mesmo assim, estes capitalismo reproduz, reforça e 
mecanismos contraditórios realimenta os valores que eram 
continuam se perpetuando. impostos. Ele reproduz os papéis 

e os estigmas.
  

Em 1981, durante o  I Encontro Feminista 
Latino-Americano e Caribenho, realizado em 
Bogotá, na Colômbia, o dia 25 de novembro 
foi designado como Dia Internacional da Não 
Violência Contra a Mulher, em homenagem as 
“mariposas”, codinome usado pelas irmãs 
Mirabal, Minerva, Pátria e Maria Tereza, 
heroínas da República Dominicana. Elas 
foram brutalmente assassinadas, em 1960, 
pela ditadura de Rafael Leonidas Trujillo. Em 
março de 1999, a ONU reconheceu a data 
como Dia Internacional pela Eliminação da 
Violência Contra a Mulher, representando 
uma grande vitória do movimento de mulheres 
da América Latina.

O filme conta a história da , 
que ajudaram a organizar  um grupo de 
oposição à ditadura de Trujillo. Presas e 
torturadas várias vezes, elas continuaram 
lutando, até que, em 25 de novembro de 
1960, foram apunhaladas e estranguladas 
em uma plantação de cana-de-açucar, a 
mando do ditador. O assassinato causou 
grande comoção na República Dominicana e 
acirrou a oposição popular contra o governo, 
culminando no assassinato de Trujillo em 
maio de 1961. Em 1995, a escritora 
dominicana Julia Álvarez publicou o livro No 
Tempo das Borboletas, baseada na vida das 
quatro irmãs, e que em 2001 se tornou um 
filme. A sua história é também recordada no 
livro A Festa do Chibo, do peruano Mario 
Vargas Llosa.

s irmãs Mirabal

Em 1991, foi lançada a Campanha Mundial 
pelos Direitos Humanos das Mulheres, sob a 
coordenação do Centro de Liderança Global 
da Mulher. São 16 dias de ativismo contra a 
violência sofrida pelas mulheres, iniciando no 
dia 25 de novembro e encerrando no 
aniversário da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, proclamada em 1948.
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- Ducha após o coito, com água misturada a uma das seguintes substâncias: sulfato 
de alumínio, sulfato de zinco, bicarbonato de sódio e vinagre. 
- Esponja vaginal, umedecida com espermicida e presa a um cordão que facilitava 
sua retirada após a relação sexual foi um dos métodos mais eficientes na época. 
- Diafragma, inventado, em 1882, pelo médico alemão Wilhelm Peter Mensigna. 
- “O Protetor da Esposa”, dispositivo similar, patenteado nos Estados Unidos e 
amplamente usado nas décadas de 1860 e 1870. 
- Pessairre (pessário), preservativo feminino, uma espécie de capa vaginal de borracha. 

Trata-se de um estudo das leis, das práticas religiosas, dos 
costumes sociais, e dos aspectos econômicos e políticos que 
afetaram diversas gerações de esposas. Esta crônica rica e 
inspiradora inclui aventuras inesquecíveis de mulheres casadas 
que se rebelaram contra as tradições de suas épocas. 
Construído a partir de longas citações de diários, memórias e 
cartas, este livro também destaca as mulheres comuns que, com 
o passar dos séculos, mudaram e lutaram com e contra as 
correntes que encontraram, afetando de maneira silenciosa o 
significado legal, pessoal e social do casamento. 

Marilyn Yalom
Ediouro

A História da Esposa  
da Virgem Maria a Madonna

A revolução sexual dos anos 60 deve muito à descober-
ta da pílula anticoncepcional. Desde então, a ciência 
avançou e, hoje, um verdadeiro cardápio de métodos 
contraceptivos está à disposição das mulheres. Fica 
até difícil imaginar como era a vida sem estas alternati-
vas. No livro 

, a escritora Marilyn Yalom, 
mostra o que as mulheres do século 19  faziam para 
não engravidar:

A História da Esposa – Da Virgem 

Maria a Madonna

O filme é baseado num importante 
acontecimento que mudou a lei do 
aborto na França. Martine é mãe 
de três meninas e trabalha muito para manter a família. Um dia, descobre que a 
filha adolescente está grávida. A menina conta que foi estuprada pelo rapaz com 
quem saiu e que não quer assumir a paternidade. O aborto parece a solução, mas a 
prática é proibida no país. Mesmo assim, elas mantêm a decisão de abortar, são 
descobertas e denunciadas. Martine pede a ajuda de uma advogada, que 
consegue transformar o julgamento em uma denúncia contra a injustiça imposta 
às mulheres. O caso atrai a atenção da opinião pública, ganha grande cobertura da 
mídia e se torna uma causa célebre. O julgamento foi um marco para a 
descriminalização do aborto na França.

Aborto em Julgamento
(França – 2006)
Documentário 
Dirigido por François Luciani
com Sandrine Bonaire

Marque um X se for a mulher
e um Y se for o homem:

(   ) Representa 70% dos pobres no mundo.  
(   ) Ganha, em média, 38,5% a menos do que o sexo oposto, 
realizando o mesmo trabalho.  
(   ) Chefia 25% das famílias brasileiras  
(   ) Tem mais escolaridade mas ganha 40% menos.  

Respostas na página 110
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Fatos que mudaram  a História das 

MulheresSéculo 17
O movimento feminista começa
a adquirir características de ação
política.

1827 – Brasil
Surge a primeira lei sobre educação
 das mulheres, permitindo que
 freqüentem as escolas elementares.

As mulheres têm autorização do governo 
para estudar em instituições de ensino 
superior, mas as que seguem este caminho 
são criticadas pela sociedade.

1879 – Brasil

1893 - Nova Zelândia
Pela primeira vez no mundo, as 
mulheres têm direito ao voto.

1920 – EUA
É conquistado o sufrágio feminino.

1928 – Brasil
O governador do Rio Grande do 
Norte, Juvenal Lamartine, muda a lei 
eleitoral, estendendo o direito de voto 
às mulheres. Elas compareceram às 
urnas, mas seus votos são anulados.

1932 - Brasil 
Getúlio Vargas promulga o novo Código 
Eleitoral, garantindo, finalmente, o 
direito de voto às mulheres brasileiras.

1937/1945 – Brasil
O Estado Novo cria o Decreto 3199, 
que proíbe às mulheres a prática de 
esporte, que considera incompatíveis 
com a condição feminina. Entre as 
modalidades, estão a "luta de 
qualquer natureza, futebol de salão, 
futebol de praia, pólo, pólo aquático, 
halterofilismo e beisebol". O Decreto 
só foi regulamentado em 1965.

 Carta das Nações Unidas reconhece a 
igualdade de direitos entre homens e 
mulheres.

1948 – Brasil
Depois de 12 anos sem a presença 
feminina, a delegação olímpica 
brasileira segue para Londres, com 11 
mulheres e 68 homens. Neste ano, a 
holandesa Fanny Blankers-Keon, 30 
anos, mãe de duas crianças, foi a 
grande heroína individual da 
Olimpíada, superando todos os 
homens ao conquistar quatro meda-
lhas de ouro no atletismo.

Nações Unidas lança a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos.

1951
A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) aprova a igualdade de 
remuneração entre trabalho masculino 
e feminino para função igual.

1962 – Brasil
É sancionado, no dia 27 de agosto, o 
Estatuto da Mulher Casada, estabe-
lecendo que a mulher não precisa 
mais de autorização do marido para 
trabalhar e para receber herança. Em 
caso de separação, ela pode requerer 
a guarda dos filhos.

1945

1948

1975 – México
Ano Internacional da Mulher. A I 
Conferência Mundial sobre a Mulher, 
organizada pela ONU, na Cidade do 
México, aprova um Plano de Ação.

1980 – Brasil
Recomendada a criação de centros de 
autodefesa, para coibir a violência 
doméstica contra a mulher. Surge o 
lema: Quem ama não mata.

São criados os primeiros Conselhos 
Estaduais da condição feminina, em 
Minas Gerais e São Paulo, com a 
incumbência de traçar políticas 
públicas para as mulheres. O 
Ministério da Saúde cria o Programa 
de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
(Paism), em resposta à forte mobiliza-
ção do movimento feminista. A 
assistência é baseada nos princípios da 
integralidade do corpo, da mente e da 
sexualidade de cada mulher.

1983 – Brasil
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1985 – Brasil
Surge a primeira Delegacia de 
Atendimento Especializado à 
Mulher (Deam), em São Paulo, e 
muitas são implantadas em outros 
estados brasileiros. Ainda neste ano, 
com a Nova República, a Câmara 
dos Deputados aprova projeto de lei, 
instituindo o Conselho Nacional 
dos Direitos da Mulher.

É criado o Fundo de Desenvolvimento 
das Nações Unidas para a Mulher 
(Unifem), em substituição ao antigo 
Fundo de Contribuições Voluntárias 
das Nações Unidas para a Década da 
Mulher.

1985 - Nações Unidas

É criado o Conselho Estadual dos 
Direitos da Mulher do Rio de Janeiro 
(Cedim), a partir da reivindicação dos 
movimentos de mulheres. O objetivo é 
assessorar, formular e estimular 
políticas públicas para a valorização e 
a promoção feminina.

1987 – Brasil

1993 – Suíça
Ocorre a Conferência Mundial de Direitos 
Humanos, com destaque para os direitos 
das mulheres e a questão da violência de 
gênero, resultando na Declaração sobre a 
Eliminação da Violência contra a Mulher.

1996 – Brasil
O Congresso Nacional inclui o 
sistema de cotas na Legislação 
Eleitoral, obrigando os partidos a 
inscreverem, no mínimo, 20% de 
mulheres nas chapas proporcionais.

2006 – Brasil
É sancionada a Lei Maria da Penha, 
que aumenta o rigor na punição dos 
crimes contra a mulher.

2006 – Paquistão
O Parlamento aprova mudança na lei 
islâmica sobre o estupro, que exigia 
que a mulher estuprada apresentasse 
como testemunhas quatro homens 
considerados "bons muçulmanos", 
caso contrário enfrentaria acusações 
de adultério. A nova lei tira este crime 
da esfera das leis religiosas e o inclui 
no código penal. 

“Precisamos ter 
tranqüilidade com 

relação ao que já foi 
conquistado para 

poder avançar”

Ivete Garcia dirigiu o Sindicato dos Químicos do ABC na 
década de 80 e integrou a primeira Comissão Nacional 
da Questão da Mulher Trabalhadora na CUT. Foi vice-

prefeita de Santo André pelo Partido dos Trabalhadores. 
É socióloga e ex-vereadora, tendo sido a primeira mulher 

a presidir a Câmara Municipal.
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Almanaque – Qual foi o papel debate sobre a função social da 
desempenhado pelas mulheres na maternidade e, no caso das trabalha-
Constituinte de 1988? doras, sobre a maternidade não ser 
Ivete – O movimento feminista, uma penalização, um impedimento 
nesse momento, tinha um diálogo e para que estivesse presente no 
uma estratégia para as mulheres no mercado de trabalho. A Constituinte 
seu cotidiano. Naquele momento, se legitimou e instituiu a igualdade de 
organizou o Lobby do Batom, com direitos entre homens e mulheres 
forte participação da CUT e do como uma questão legal e reconhe-
movimento sindical. Era uma forma ceu as mulheres como sujeito 
de pressão e também de negociar autônomo. 
com os parlamentares e outras 
autoridades as reivindicações das Almanaque – Nestes 20 anos, o que 
mulheres. Eu lembro de uma semana mudou na condição da mulher?
de concentração em Brasília, mas Ivete – É um debate difícil. Um 
aconteceram ações permanentes, ponto importante é que as mulheres 
que duraram quase um ano. O papel entraram massivamente no mercado 
do movimento de mulheres na de trabalho e isso é real. Elas ocupa-
Constituinte de 88 foi pressionar e ram funções historicamente mascu-
negociar mudanças significativas na linas. Mas essa presença não signifi-
legislação brasileira, no que diz cou a superação de várias formas de 
respeito a novos direitos e mudanças discriminação ou a igualdade de salá-
reais na vida das mulheres e da rio. A presença das mulheres é inegá-
sociedade. vel. A constituição cidadã trouxe o 

fortalecimento da institucionalidade 
Almanaque – O que a Constituição das políticas públicas. O atendimen-
trouxe de novo para as mulheres? to das vítimas de violência, que é 
Ivete – A grande bandeira naquele importante de destacar, porque 
momento, do ponto de vista da luta abrange o espaço público e o espaço 
sindical, era a conquista da licença privado. Foi uma grande mudança 
maternidade de 120 dias e da licença do ponto de vista do reconhecimento 
paternidade. A discussão era em da violência como um problema dos 
torno da maternidade como função homens, das mulheres e do Estado.  
social e a responsabilização dos Também existe mais compreensão 
homens, a paternidade responsável, sobre a necessidade de se criar 
acreditando que aquilo não era só órgãos responsáveis pela coordena-
uma coisa de mulher. Foi um ção de políticas específicas voltadas 
momento muito importante no para as mulheres, além de um 

aumento na participação política. Um cipais. Essa formulação foi ampliada 
exemplo é a questão dos analfabetos, em 1997, para outros cargos do legisla-
que passam a ter obrigatoriedade ao tivo. Isso gerou muita polêmica, divi-
voto. Se você considerar que, estatisti- diu opiniões, inclusive entre as mulhe-
camente, as mulheres são a maioria res. Mas é inegável que contribuiiu 
entre os analfabetos, então temos aí para o aumento da presença feminina 
um instrumento importante de mudan- na esfera da política. Apesar das 
ça. Para as mulheres negras, a crimina- denúncias sobre candidaturas laranjas, 
lização do racismo é uma mudança de quando partidos escolhiam mulheres 
postura. Não acho que isso resolva sem possibilidade de, efetivamente, 
totalmente o problema, mas é uma disputar as eleições. Esse é um tema 
forma de combate efetivo. E há a que precisa avançar muito. Particular-
ampliação das conquistas no campo mente nos cargos eletivos a participa-
trabalhista. Estou apontando avanços e ção é muito pequena, mas no movi-
é lógico que há muito caminho a per- mento sindical também deixa a dese-
correr, mas o clima que se instaurou, jar.
possibilitou a desconstrução, por exem-
plo, da imagem da mulher frágil, Almanaque – O que falta para uma 
dependente, não protagonista da sua democracia plena no que se refere à 
vida. Existe uma mudança de compor- igualdade de oportunidade entre 
tamento e um olhar diferente sobre as homens e mulheres na política?
mulheres. Ivete – O que falta é a certeza de que as 

nossas conquistas serão efetivadas. 
Almanaque – A fixação de cotas de Como as propostas sempre estão à fren-
gênero nas nominatas de candidatos te das condições de realização, fica-
contribui para uma maior participação mos repetindo a tarefa de pressionar 
das mulheres na política? mais, monitorar, negociar e acreditar 
Ivete – Esse é um debate importante, na efetivação das conquistas e da 
porque possibilitou que se ampliasse a ampliação delas. Parece que há uma 
d i s c u s s ã o  s o b r e  e s s a  s u b - dificuldade de efetivar as políticas 
representação política das mulheres. públicas e a legislação, porque elas 
Dentro dos partidos e sindicatos, o sis- estão sempre sendo ameaçadas, sem-
tema de cotas foi uma forma de supera- pre à mercê de alternâncias de governo 
ção. Em 1995, esse movimento chegou e de legisladores, carentes de um pro-
ao Congresso Nacional com a aprova- jeto continuado. Parece que estamos 
ção de um artigo que regulamentava as sempre lutando para garantir o que já 
eleições do ano seguinte e assegurava se tem. Precisamos ter tranqüilidade 
uma cota mínima de 20% de mulheres com relação ao que já foi conquistado 
nas candidaturas para as câmaras muni- para poder avançar. 
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é lógico que há muito caminho a per- mento sindical também deixa a dese-
correr, mas o clima que se instaurou, jar.
possibilitou a desconstrução, por exem-
plo, da imagem da mulher frágil, Almanaque – O que falta para uma 
dependente, não protagonista da sua democracia plena no que se refere à 
vida. Existe uma mudança de compor- igualdade de oportunidade entre 
tamento e um olhar diferente sobre as homens e mulheres na política?
mulheres. Ivete – O que falta é a certeza de que as 

nossas conquistas serão efetivadas. 
Almanaque – A fixação de cotas de Como as propostas sempre estão à fren-
gênero nas nominatas de candidatos te das condições de realização, fica-
contribui para uma maior participação mos repetindo a tarefa de pressionar 
das mulheres na política? mais, monitorar, negociar e acreditar 
Ivete – Esse é um debate importante, na efetivação das conquistas e da 
porque possibilitou que se ampliasse a ampliação delas. Parece que há uma 
d i s c u s s ã o  s o b r e  e s s a  s u b - dificuldade de efetivar as políticas 
representação política das mulheres. públicas e a legislação, porque elas 
Dentro dos partidos e sindicatos, o sis- estão sempre sendo ameaçadas, sem-
tema de cotas foi uma forma de supera- pre à mercê de alternâncias de governo 
ção. Em 1995, esse movimento chegou e de legisladores, carentes de um pro-
ao Congresso Nacional com a aprova- jeto continuado. Parece que estamos 
ção de um artigo que regulamentava as sempre lutando para garantir o que já 
eleições do ano seguinte e assegurava se tem. Precisamos ter tranqüilidade 
uma cota mínima de 20% de mulheres com relação ao que já foi conquistado 
nas candidaturas para as câmaras muni- para poder avançar. 

EN
T

R
EV

IS
TA

: I
V

ET
E 

G
A

R
C

IA

106 107



Da invisibilidade à 
conquista de direitos

Trabalhadoras rurais

Nas décadas de 1970 e 1980, as 
organizações de trabalhadoras rura-
is eram regionalizadas e constituí-
das como comissões ou grupos 
dentro de outras instituições. As 
mulheres vinculadas à Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura 
(Fetag) e à CUT, criaram comis-
sões especialmente para incentivar 
a participação feminina nas dire-
ções dos sindicatos e conscientizá-
las dos seus direitos sociais. O 
Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) e o Movi-
mento de Atingidos por Barragens 
(MAB) também foram espaços 
privilegiados para o debate sobre a 
questão da mulher.

A primeira participação das 
mulheres aconteceu apenas em 1982, 
no Encontro Estadual da Fetag (RS). 
Neste mesmo ano, realizou-se o 1º Con-
gresso do Campesinato Feminino, tra-
tando de temas como a invisibilidade 
feminina, a discriminação e a desvalo-
rização de seu trabalho. Posteriormen-
te, ocorreram diversos encontros muni-
cipais e regionais, discutindo as pro-
postas do Congresso e a necessidade de 
sindicalização da mulher.

No movimento sindical, as traba-
lhadoras rurais eram incentivadas a 
participar, mas as questões específicas 
sempre ficavam secundarizadas.
A partir de 1986, o processo constitu-
inte impulsionou a organização das 
mulheres rurais em todo o País. Em 
1987, em Brasília, doze mil campesi-
nas participaram de uma manifestação 
histórica, que deu visibilidade às suas 
reivindicações e garantiu diversas 
conquistas na Constituição de 1988.

Em 1973, no 2º Congresso da 
Confederação dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag), a discussão 
sobre a necessidade de igualar os 
direitos das mulheres rurais aos 
direitos das mulheres urbanas, tor-
nou-se, pela primeira vez, pauta do 
movimento sindical. O 3º Congres-
so, realizado em 1979, enfatizou os 
direitos das esposas dos agriculto-
res, como a aposentadoria, o salário 
maternidade e o auxílio-doença. 
Sem direito à sindicalização pró-
pria, as mulheres eram tratadas 
como esposas dos associados. Sua 
profissão era declarada como 
doméstica ou trabalhadora do lar.
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As mulheres com nível superior ganham, em média, 40% a menos do que 
os homens com a mesma escolaridade, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Entre as mulheres que trabalham, quase 60% possuem 11 anos ou mais de 
estudo, enquanto os homens representam um pouco menos de 52%. Há 
cinco anos, esse contingente era de 51,3% entre as mulheres e de 41,9% 
entre os homens. O levantamento do IBGE foi feito em 2008, em seis 
regiões metropolitanas do País. 

A Secretaria Geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU) avalia que existe cerca de 1,2 bilhão 
de pessoas em todo o planeta vivendo abaixo da 
linha de pobreza, com o equivalente a menos de 1 
dólar por dia. Destes, 70% são mulheres, fenômeno 
identificado como “feminização da pobreza”.
A situação de extrema pobreza não só impede que as 
mulheres vivam plenamente seus direitos de 

cidadania, como também dificulta sua capacidade de reagir. É um círculo 
vicioso, que piora cada vez mais a qualidade de vida de milhões de mulheres 
em todo o mundo e, conseqüentemente, de seus filhos. Segundo a ONU, elas 
também representam dois terços dos analfabetos e possuem menos de 1% das 
terras.

Mulheres são 70%
dos pobres no mundo

Respostas da página 101

Mulheres ganham, em média, 38,5% a 
menos do que os homens, realizando o 
mesmo trabalho

O salário médio das mulheres no Brasil é 38,5% inferior ao dos homens 
nos mesmos cargos, segundo a Confederação Sindical Internacional 
(CSI). O dado é resultado de uma pesquisa que envolveu 300 mil pessoas 
em 20 países. Este percentual está bem acima do fosso salarial mundial, 
que é de 22%, contra 16,5% oficialmente registrados. Isso mostra que a 
desigualdade é bem maior do que os governos normalmente admitem.

Mulheres chefiam 28,4
 das famílias brasileiras

Em meio século, o percentual de mulheres chefes de família passou de 
12,1% para 28,4%, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (PNAD/2002), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). A escolaridade e a média salarial também subiram, 
mas a taxa de analfabetismo ainda é uma dificuldade a ser superada. Em 
algumas regiões do País, ela ultrapassa os 20%.
Outro dado curioso, revelado pela Pesquisa de Emprego e Desemprego 
(PED/2004), realizada pelo convênio DIEESE/SEADE, é que mais de 
64% das chefes de domicílio têm mais de 40 anos e não possuem um 
companheiro para dividir a responsabilidade pela manutenção da casa e 
dos filhos. Para os pesquisadores, esta informação indica que as 
mulheres assumem a chefia da casa em idade mais avançada, 
provavelmente pelo fim do casamento ou pela viuvez.
Também merece registro a constatação de que houve uma consolidação 
da tendência de queda da taxa de fecundidade, iniciada em meados da 
década de 60. A média caiu para 2,3 filhos. Há 40 anos, eram 6,3 filhos.

Mulheres com nível superior
ganham 40% menos
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A entrada dos jovens no mercado de gênero e de raça. O desempre-

de trabalho ocorre de forma go e a informalidade alcançavam 

precária e nas piores condições. 77,9% das pessoas que pertenci-

A maioria trabalha com redução am a este grupo.

de direitos, longas jornadas e  A pesquisa indica, ainda, que 7% 

baixos salários. dos jovens brancos tinham baixa 

Segundo relatório da OIT, 67,5% escolaridade e que o número 

dos jovens entre 15 e 24 anos mais do que dobrava (16%) 

estavam desempregados ou na quando o recorte era para jovens 

informalidade em 2006. Os negros. Em relação à jornada de 

dados, que têm como base a trabalho praticada pelos 22 

Pesquisa Nacional por Amostra milhões de jovens brasileiros 

de Domicílio (PNAD) de 1992 a economicamente ativos, 30% 

2006, apontam que o déficit era trabalhavam mais de 20 horas 

maior entre as mulheres jovens semanais, o que, em muitos 

(70,1%) do que entre os homens casos, prejudicava o desempe-

jovens (65,6%). O índice nho escolar. Esses fatores 

também era mais acentuado causam o chamado círculo 

entre jovens negros (74,7%) do vicioso, ou seja, o jovem entra no 

que entre os brancos (59,6%). As mercado de trabalho porque não 

jovens negras, portanto, viviam tem experiência, mas para ter 

o que podemos considerar de experiência ele precisa estar 

situação de dupla discriminação: dentro do mercado.

Trabalho Decente para a juventude



Entrevista

Almanaque – Quais as origens do mundo do trabalho.
movimento feminista? Essa realidade vem à tona nas pes-
Nalu – Muitas estudiosas marcam a quisas realizadas por feministas 
organização das mulheres durante a sobre a origem do 8 de março, mos-
Revolução Francesa, em 1789, trando que ele é parte das lutas e mili-
como o início do movimento femi- tância das socialistas. Sua história 
nista. Mas foi a partir da segunda remonta à iniciativa das mulheres 
metade do século XIX que se deu o estadunidenses de organizar o “Wo-
que é conhecido como a primeira man's Day”, a partir de 1908. A data 
onda do movimento feminista, que era dedicada à luta pelo direito ao 
ficou conhecida como “sufragista”. voto feminino, em um contexto de 
Em vários países, foram organiza- crescentes greves organizadas pelas 
das associações de mulheres que operárias. Clara Zetkin, na II Confe-
lutavam pelo direito ao voto, à edu- rência Internacional das Mulheres 
cação e a exercer determinadas pro- Socialistas, em 1910, propôs instau-
fissões proibidas para as mulheres. rar um dia internacional das mulhe-
Embora a história oficial reforce res, seguindo o exemplo das socia-
essa primeira onda como predomi- listas americanas.
nantemente burguesa e de classe Nos anos seguintes, na Europa, se 
média, houve uma forte organiza- espalharam as comemorações do 
ção das mulheres operárias, princi- dia internacional da mulher ainda 
palmente a partir da ação das socia- sem data fixa, que nem sempre é a 
listas, que tinha centralidade na luta mesma para todos os países. Mas 
pelo direito ao voto, assim como as sempre referenciada no direito ao 
lutas em torno dos direitos no voto feminino como parte da luta 

Nalu Faria é psicóloga, coordenadora geral da Sempreviva 
Organização Feminista (SOF) e integrante da Secretaria Nacional 

da Marcha Mundial das Mulheres no Brasil.

113

Um olhar feminista sobre  a história, a economia e a crise

“Estaremos em marcha até 
que todas sejamos livres”
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por emancipação das mulheres. Em 
1917, na comemoração desse data, 
um 8 de março (23 de fevereiro no 
calendário ortodoxo), as operárias 
russas entraram em greve e iniciaram 
um amplo processo de luta, que deu 
início à revolução de fevereiro. Em 
1921, na Conferência Internacional 
das Mulheres Comunistas, se propôs 

dou o reconhecimento das mulheres 
o 8 de março como o Dia Internacio-

como sujeitos políticos e de um arca-
nal das Mulheres, lembrando a inici-

bouço teórico que questionou vários 
ativa das mulheres russas. As análi-

dos paradigmas dominantes do 
ses recentes ampliam nossa visão do 

conhecimento. Nesse momento, con-
que significou a primeira onda do 

viveram várias posições. O setor soci-
movimento de mulheres, datada dos 

alista fez o esforço de articular as 
meados do século XIX até os anos 30 

dimensões da opressão das mulheres 
do século XX. A partir da II Guerra 

com a opressão de classe, colocando 
Mundial desapareceu a comemora-

a questão do feminismo e socialis-
ção do 8 de março e a data só foi ser 

mo. Essa onda do movimento femi-
retomada anos depois, já em um 

nista teve como grande mérito afir-
novo momento de mobilização e 

mar a compreensão da opressão espe-
ascenso do movimento de mulheres.

cífica e, portanto, enfrentou o debate 
da contradição colocada pelas rela-

Almanaque – O que demarca, his-
ções sociais entre homens e mulhe-

tórica e politicamente, a passagem 
res, e teve como resultado uma forte 

desta primeira onda para a cha-
politização do privado. Com isso, 

mada segunda onda do feminis-
trouxe para o espaço público ques-

mo?
tões consideradas do mundo priva-

Nalu – Nos anos 60, começa a 
do, como a violência, sexualidade e 

segunda onda do movimento femi-
aborto. Questionou a desigualdade 

nista, a partir de setores de classe 
das mulheres no trabalho, o não reco-

média e mulheres profissionais na 
nhecimento do trabalho doméstico e 

Europa e Estados Unidos. O feminis-
a exclusão das mulheres de vários 

mo dos anos 60 trouxe várias contri-
espaços públicos na sociedade. Mas, 

buições, entre as quais se destacam a 
fruto das contradições e limites da 

afirmação da necessidade de organi-
esquerda socialista, e também das 

zação de um movimento autônomo 
correntes radicais e autonomistas do 

das mulheres. Ele também consoli-
feminismo, é importante ressaltar 

que a partir de um determinado ações que buscavam levar o femi-
momento prevaleceu uma visão de nismo para as mulheres dos setores 
direitos individuais, dentro de uma populares. Mas não impediu que sur-
perspectiva de incorporar as mulhe- gisse, em vários países, a tensão 
res ao modelo. entre “feministas e movimento 
Existe uma avaliação geral de que a amplo de mulheres”. 
segunda onda do movimento femi- Na América Latina essa segunda 
nista chegou à América Latina e ao onda se ampliou para os setores 
Caribe nos anos 70. Muitas análises populares, para as mulheres negras, 
que tratam da complexidade desse as camponesas, mas isso não signi-
processo, levam em conta as especi- fica a inexistência de conflitos. Tam-
ficidades de nossa situação política pouco o movimento feminista se 
e cultural. Um aspecto comum para desenvolveu de maneira linear 
vários países é que a articulação do desde quando começou a segunda 
movimento feminista ocorreu em onda. Nos anos 90, houve um esva-
um contexto de ditaduras e que ele ziamento do debate de esquerda, 
foi parte do processo de luta pela perda de radicalidade e institucio-
redemocratização. Dentro desse pro- nalização do movimento. Esse pro-
cesso, houve a construção de rela- cesso foi revertido no final da déca-
ções com outros movimentos socia- da com a retomada de uma resistên-
is e isso é apontado como um dos cia de esquerda ao neoliberalismo, 
fatores de crescimento do debate e em que a Marcha Mundial das 
da organização das mulheres nos Mulheres foi determinante.
setores populares. De forma geral, 
pode-se dizer que havia a influência Almanaque – Qual o impacto do 
de uma visão socialista e classista. neoliberalismo na vida das 
Isso definiu, como prioridade, mulheres?

“Um aspecto comum para 

vários países é que a 

articulação do movimento 

feminista ocorreu em um 

contexto de ditaduras e que 

ele foi parte do processo de 

luta pela redemocratização.”
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Nalu – No início da globalização rado em funções superespecializa-
neoliberal eram perceptíveis as das e executivas. Assim, essas 
mudanças advindas das lutas femi- mulheres passaram a ter, diretamen-
nistas e, ao mesmo tempo, as dife- te, interesses opostos aos daquelas 
rentes formas que o capitalismo se que estão nos trabalhos precários, 
utilizou dessas mudanças. É inegá- mal remunerados, em tempo parci-
vel que houve uma ampliação da al. É importante considerar que a 
identidade feminina para além da entrada massiva das mulheres no 
maternidade. Além disso, são parte mercado de trabalho se deu ao 
das transformações a incorporação mesmo tempo em que se reafirmava 
das mulheres de forma mais diversi- que deveriam seguir um padrão 
ficada no mercado de trabalho, a estrito de feminilidade. O discurso é 
ampliação do divórcio, mudanças que as mulheres podem comprar 
nos padrões de sexualidade em vári- esse padrão de feminilidade usando 
os países e o reconhecimento como toda uma parafernália, que vai de 
direitos de questões antes conside- cosméticos a tratamentos estéticos, 
radas do mundo privado, como a vio- ginástica, botox, cirurgias plásticas. 
lência sexista e a legalização do E tudo isso, prometido com mais efi-
aborto em muitos países. ciência a partir da utilização da nano-
Tal como ocorreu nas fábricas no tecnologia. Com essa intensificação 
fim do século XIX, no neoliberalis- da mercantilização, houve um forte 
mo as mulheres foram incorporadas incremento do tráfico de mulheres e 
massivamente aos setores da produ- da prostituição, como parte da 
ção e de serviços mais mal pagos, indústria do lazer e entretenimento. 
marcados pela terceirização e pela Na atualidade, tem sido mais expos-
precarização. Por outro lado, um ta a tensão que as mulheres vivem 
pequeno contingente de mulheres com a presença simultânea nas esfe-
com alta escolarização foi incorpo- ras da produção e reprodução. A 

migração das mulheres dos países 
do Sul para o Norte tem um com-
ponente de solução para essa ten-
são, uma vez que boa parte das 
migrantes vai trabalhar na casa de 
executivas européias ou norte-
americanas, realizando parte do 
trabalho doméstico, por exemplo. 
A crise na sociedade e na econo-
mia capitalista é também uma 
crise em seu modelo de reprodu-
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ção, baseado na utilização do 
tempo de trabalho das mulheres 
como um recurso inesgotável.

Almanaque – Qual é a agenda 
feminista da atualidade?
Nalu – Primeiro, é importante 
recuperar o papel da Marcha Mun-
dial de Mulheres na construção 
da resistência feminista ao neoli-
beralismo. Em vários países, a 

lucro, para um outro paradigma cen-Marcha se constituiu em uma alter-
trado na sustentabilidade da vida nativa ao processo de institucionali-
humana. E para isso é necessário reco-zação e perda de radicalidade do 
nhecer que a economia não é apenas a movimento de mulheres nos anos 90. 
esfera mercantil, mas também a esfe-Reforçou a idéia de auto-organização 
ra da reprodução, do trabalho domés-das mulheres, de mobilização, de 
tico e de cuidados, assim como consi-fazer a luta feminista vinculada à luta 
derar a interrelação entre essas duas anticapitalista, portanto, recolocan-
esferas, e que a segunda tem também do a questão de classe, sem abando-
o papel de produção da vida e que nós nar outras questões como raça-etnia, 
reivindicamos que seja uma atribui-juventude etc. Com a Marcha foram 
ção do conjunto da sociedade, inclu-retomadas as mobilizações de rua e a 
indo o Estado e os próprios homens.organização ampla das mulheres 
A Marcha tem atuado em consonân-desde a base, articulando do nível 
cia com os debates estratégicos para local ao internacional, construindo e 
o conjunto dos movimentos da reforçando as alianças com vários 
região, na construção de um projeto movimentos sociais.
alternativo para a América Latina e Para a Marcha Mundial de Mulheres, 
Caribe, que coloca como central a a ofensiva contra a mercantilização 
integração dos povos. Mas um proje-do corpo e da vida das mulheres con-
to de integração que tenha como tinua como uma agenda central por-
motor a construção da igualdade e da que toca a imbricação entre patriar-
soberania dos povos. E isso só será cado e capitalismo e coloca com 
possível se todas as mulheres formos força o tema da autonomia sobre nos-
livre e soberanas. Essa é a nossa con-sas vidas e nossos corpos. Além dis-
signa para as ações internacioanais so, nos conecta com a necessidade de 
da Marcha em 2010: “Estaremos em transformar o modelo econômico 
marcha até que todas sejamos livres”. capitalista, baseado no mercado e 
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OUTROS FILMES

Entre Dois Amores

Thelma e Louise
(EUA, 1991)
Dirigido por Ridley Scott
Com Susan Sarandon e Geena Davis

A esposa infeliz Thelma e sua amiga gar-
çonete Louise caem na estrada, metem-
se em vários problemas e passam a ser 
perseguidas pelo FBI. A ex-garçonete 
Callie Khouri estreou como roteirista 
neste intenso e dramático road-movie. 
Ganhou o Globo de Ouro e o Oscar.

Adoráveis Mulheres
(EUA - 1994)
Dirigido por Gillian Armstrong
Com Winona Ryder, Gabriel Byrne
e Susan Sarandon

Enquanto o marido está na guerra, mãe 
dedica-se a cuidar sozinha de suas quatro 
filhas. Com o passar dos anos, acompanha-
mos as garotas e suas descobertas - sobre-
tudo do amor - e vamos conhecendo a perso-
nalidade de cada uma. Versão da história 
escrita por Louisa May Alcott, filmada em 
1933 por George Cukor, com o título ''Qua-
tro Destinos''.

 SOBRE MULHERES
Orgulho e Preconceito
(França/Inglaterra - 2005)
Dirigido por Joe Wright
Com  Keira Knightley e
Matthew Macfadyen

Na Inglaterra do século 18, as vidas de 
cinco irmãs: Jane, Elizabeth, Mary, Kitty 
e Lydia vão virar de cabeça para baixo 
quando um homem muito rico e belo chega 
ao local, acompanhado de um amigo, o 
solteirão Mark Darcy. Baseado no roman-
ce de Jane Austen.

O Sorriso De Mona Lisa
(EUA –2003)
Dirigido por Mike Newell
Com Julia Roberts

 Katharine Watson é uma recém-graduada 
professora, que consegue emprego no 
conceituado colégio Wellesley, para lecio-
nar aulas de História da Arte. Incomodada 
com o conservadorismo da sociedade e do 
próprio colégio em que trabalha, Kathari-
ne decide lutar contra estas normas e 
acaba inspirando suas alunas a enfrenta-
rem os desafios da vida.

Vida em Preto e Branco
(EUA – 1998)
Dirigido por Gary Ross
Com Tobey Maguire e Reese Whisterpoon

Jovem solitário, foge da realidade assistindo 
“Pleasantville”, um seriado em preto e branco 
dos anos 50, onde ninguém faz sexo e nem 
precisa ir ao banheiro. Durante uma briga com 
sua irmã Jennifer, ambos são transportados 
para dentro da ficção, onde tornam-se Bud e 
Mary-Sue Parker, dois personagens da série. 
O mundo em preto e branco começa a ganhar 
cor quando a descolada Jennifer vai mostran-
do aos inocentes moradores de “Pleasantvil-
le” que existem formas muito mais divertidas 
de gozar a vida.

Mulheres Perfeitas
(EUA – 2004)
Dirigido por Frank Oz
Com Nicole Kidman, Matthew Broderick 
e Bette Midler

Joanna é uma executiva bem-sucedida 
que, após um fracasso profissional, é demi-
tida e sofre um colapso nervoso. Para alivi-
ar a pressão, é levada pelo marido para 
uma simpática cidade no subúrbio de Con-
necticut, juntamente com seus dois filhos. 
Lá ela faz amizade com Bobbie e começa a 
notar uma estranha coincidência: todas as 
esposas do lugar obedecem cegamente aos 
seus maridos, parecendo felizes com a 
situação. Intrigada com a situação, Joanna 
começa a investigar e descobre o que exis-
te por trás de tanta harmonia familiar.

(EUA - 1985)
Dirigido por Sydney Pollack
Com Meryl Streep, Robert Redford
e Klaus Maria Brandauer

Dona de plantação na África sente-se 
dividida entre um casamento de conve-
niência e seu amor verdadeiro. Paralela-
mente, a força de uma mulher disposta a 
tudo para vencer as adversidades de 
uma terra estranha.

Nosso Amor de Ontem
(EUA - 1973)
Dirigido por Sydney Pollack
Com Barbra Streisand e Robert Redford

Militante de esquerda conhece aspirante a 
escritor. Anos depois, eles se reencontram 
e se apaixonam. O filme mostra os conflitos 
entre o amor e as diferenças ideológicas. 

A Cor Púrpura
(EUA - 1985)
Dirigido por Steven Spielberg
Com Danny Glover e Whoopi Goldberg

SINOPSE: No início do século, jovem negra 
no sul dos Estados Unidos engravida do 
próprio pai. Mas este a separa da família e 
a entrega a um outro negro, rico e dono de 
muitas terras. Baseado no romance de 
Alice Walker, ganhadora do Prêmio Pulit-
zer.
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Autora: Elisiana Renata Probst.  Instituto 
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Pós-Constituinte. Elaboração: Centro Feminista 
de Estudos e Assessoria (CFeMea). Publicação: 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
(SPM).

·As Mulheres e os Direitos Humanos. Publicação: 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
(SPM) e Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher.

·Revista eletrônica Visão do Desenvolvimento. 
Publicação: Secretaria de Assuntos Econômicos 
(SAE), da Presidência do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

·Wikipédia (vários).

Publicação: Secretaria Especial 

·O que é ser mulher? O que é ser homem? - 
Subsídios para uma discussão das relações de 
gênero. In Gênero e Educação: Cadernos para 
professores. Nobre. M. F. X. O.

·A mulher e a Revolução Francesa: Participação 
e frustração. Autor: Itamar de Souza.

·Mulher, participação e reforma política. 
Autora: Tatau Godinho. Texto elaborado a partir 
de exposição realizada em 27 de março de 
2007, no seminário Democratizar a democracia: 
a reforma política e a participação das 
mulheres, promovido pela Fundação Perseu 
Abramo e Fundação Friedrich Ebert.

·Mulheres são paralelas, homens são seriais. No 
site kanitz.com.br/impublicaveis/paralelas.asp

·Diferenças do cérebro por sexo. No site 
luizlobo.wordpress.com/2009/03/15/diferencas-
dos-cerebros-por-sexo/

·Agência Brasil.

·História de Organização, Lutas e Movimentos 
de Mulheres Rurais. Autora: Elenice Pastore, 
professora da Universidade de Passo Fundo, 
graduada em Histótia (UPF) e mestre em 
sociologia (UFRGS).

·Instituto para o Desenvolvimento do 
Investimento Social (IDIS).

·No site adorocinema.com (vários filmes).

FONTES




	almanaque_mulher_Montado.pdf
	almanaque_mulher_Montado_.pdf
	almanaque_mulher_Montado.pdf
	almanaque_mulher_parte1.pdf
	almanaque_mulher_parte2

	almanaque_mulher_parte3

	almanaque_mulher_parte4

	almanaque_mulher_parte5

