
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DE LUTA DAS MULHERES PELOS SEUS DIREITOSTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: HISTÓRIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LETÍCIA BORSARI ALVES DE LIMAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SELMA BENEDITA COELHOORIENTADOR(ES): 



 

A trajetória histórica de luta das mulheres pelos seus direitos 

 

1. RESUMO:  

Este projeto tem o objetivo de estudar a história de luta das mulheres, desde o período 

colonial até os dias atuais, e terá como enfoque apontar as conquistas de direitos do 

gênero na política, na sociedade, no trabalho e na família. Trata-se de uma pesquisa 

exploratória e teórica que, além de livros, também terá como fonte de informação e 

análise os principais coletivos feministas da Unicamp, USP e PUC. Os objetivos 

específicos são conhecer a condição das mulheres em cada época nas áreas estudadas 

e  a evolução na conquista de direitos por meio de legislações específicas. 

 

2. INTRODUÇÃO  

São inúmeras na história da humanidade as lutas travadas pelas mulheres para a 

conquista de direitos, tais como a divisão dos afazeres domésticos, ocupação na família, 

oportunidade de estudo, espaço na política, mercado de trabalho, igualdade de salários, 

combate à violência doméstica, entre outros. Tudo que fora conquistado se deve às 

antecessoras que lutaram por respeito e espaço social, em busca de uma legislação e 

cidadania igualitária, sem restrições de gêneros.  

Esta pesquisa pretende abordar a trajetória histórica das mulheres brasileiras, fazendo 

uma análise entre o passado e o presente, e demarcando o desenvolvimento social da 

conduta e autonomia feminina.  

A pesquisa é exploratória e teórica e será dividida em suas fases, tais como mulheres na 

época colonial, imperial, na República (Velha e Nova), Era Vargas, Regime Militar, e até os dias 

atuais. Os enfoques sobre as mulheres a serem abordados nessas fases são político, social, 

familiar e trabalhista. 

 

3. OBJETIVOS  

Resgatar a memória de acontecimentos acerca da luta do movimento das mulheres 

pelos seus direitos, possibilitando esclarecer o conceito de feminismo, muitas vezes visto de 

forma equivocada.  

Compreender as reivindicações das mulheres, explorando os diversos campos, como 

político, social, familiar e trabalhista.  

Estudar as legislações conquistadas pela luta feminista, abordando com precisão as 

mudanças sociais envolvendo mulheres ao longo da história. 

Elencar os principais movimentos de mulheres existentes no Brasil. 



 

 4. METODOLOGIA  

Para a produção desta pesquisa teórica e exploratória, serão analisadas bibliografias 

que abordam a questão das mulheres na sociedade, a compreensão da história embasada 

na mobilização feminina, comparando o modelo patriarcal com a atualidade, e as conquistas 

do movimento feminista.  

“{...} o feminismo tem também um caráter humanista: busca a libertação das mulheres 
e dos homens, pois estes têm sido vítimas do mito do macho, que os coloca como 
falsos depositários do supremo poder, força e inteligência. (TELES, 1999, pág. 11)  
 

Além do referencial teórico contando a historia do gênero, também serão pesquisados 

a legislação, sites e blogs feministas, tais como, assuperlistas.wordpress.com,  

http://www.cfemea.org.br/, Universidade Livre Feminista,  http://lugardemulher.com.br/ e coletivos 

feministas do Brasil, entre eles o Coletivo Feminista de Campinas (Unicamp), Frente Feminista PUC 

SP e o Coletivo Feminista da ECA USP. A primeira etapa é o levantamento teórico, posteriormente a 

leitura e coleta de informações, finalizando com a organização textual das devidas épocas 

pesquisadas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A partir do momento em que a humanidade estabeleceu normas de condutas, leis 

foram criadas, elaboradas, modificadas e excluídas. A desigualdade de gênero veta as 

mulheres de muitos direitos e subjuga-as como inferiores e incapazes.  

  Devido às leis que pontuavam a soberania do homem , tais como Art. 240 do Código 

Civil de 1916 – Lei 3071/161, período republicano, a violência contra a mulher foi um dos 

principais motivos de mobilização feminina, pois era vista como sinônimo de disciplina. 

Quando agredida ainda era julgada culpada e merecedora ato. Aberrações do sistema 

patriarcal como essas deixaram de existir praticadas em nossa cultura, porém a prática de 

domínio dos maridos às suas esposas ainda é corriqueira. 

A partir da metade do século XX a história começou a mudar. As vozes femininas 

passaram a questionar a posição imposta a elas: não queriam mais ser tratadas como 

vulneráveis e submissas. 

“O feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sob uma ótica em que o 
indivíduo, seja ele homem ou mulher, não tenha que adaptar-se a modelos 
hierarquizados, e onde as qualidades “femininas” ou “masculinas” sejam atributos do 
ser humano em sua globalidade.” (ALVES; PITANGUY, 1985, pág. 9)  

 

 Apesar da tecnologia e do acesso à informação, e dos movimentos feministas, as 

qualidades humanas “femininas“ e “masculinas” permanecem em estado de desigualdade, 

                                                           
1
 A mulher, com o casamento, assume a condição de companheira, consorte e colaboradora do marido nos 

encargos de família, cumprindo-lhe velar pela direção material e moral desta. (site JUSBRASIL) 
 

http://www.cfemea.org.br/
http://lugardemulher.com.br/


como é o caso da mulher no mercado de trabalho. O quadro sobre a desigualdade de salário 

no Brasil, divulgado na Folha de São Paulo (Empregos e Carreiras) demonstra essa 

diferença entre homens e mulheres, somente levando em conta os gêneros e não a 

capacidade produtiva. 

 

Disponível em http://classificados.folha.uol.com.br/empregos/2015/05/1632713-diferenca-de-salario-de-admissao-de-

homens-e-mulheres-aumenta.shtml. Acessado em 29 de agosto de 2016. 

 

 6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A fase do projeto se encontra no levantamento de dados, delimitação do estado da arte a 

respeito da luta das mulheres e do feminismo, além da organização de cronograma. 
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