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Mas a mulher é um ente humano! Tem direitos naturais, sofre, 
e não pode continuar a servir de tapete para os pés dos homens. 

                   (Ercília Nogueira Cobra, 1924)

SÉCULO XVI
Saindo do casulo: primeiras iniciativas

De 1500 a 1882, período em que o Brasil foi colônia de Portugal, a educação formal era reservada aos 
homens. As meninas, em sua grande maioria, viviam reclusas e aprendiam apenas a cuidar da casa, do 
marido e dos filhos. As exceções, aquelas que tiveram acesso à leitura e à escrita, dependeram da bene-
volência de seus pais e foram enviadas a conventos ou tiveram professoras em suas casas. Daí, o acesso 
à educação ter sido a primeira bandeira levantada pelas mulheres que conseguiram romper os muros do 
analfabetismo.

1534 
Catarina Paraguassu, também conhecida como Madalena Caramuru, filha da índia Moema e casada com 
Afonso Rodrigues, teria sido a primeira mulher brasileira a aprender a ler e a escrever, segundo antigos 
historiadores. Em 1561, numa carta ao Padre Manoel da Nóbrega, ela pediu que as crianças escravas 
fossem tratadas com dignidade e ofereceu dinheiro para resgatar algumas delas. Em 2001, quando a Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos lançou o selo representando a luta pela alfabetização da mulher 
no Brasil, utilizou como estampa uma figura representando Madalena Caramuru. 

1551
Portugal passa a enviar ao Brasil grupos de moças órfãs para se casarem com os “homens de bem”, visan-
do gerar descendências legítimas. Depois de D. João III, a Rainha Catarina de Áustria, que o sucedeu no 
trono português, manteve a política de enviar mulheres brancas para as colônias, atendendo ao pedido 
dos homens. Essas jovens ficaram conhecidas como “as órfãs da rainha”.

1595
Fundação do Recolhimento da Conceição, em Olinda, que não tinha caráter religioso e pretendia acolher 
e “preparar as órfãs de boa família para o casamento”.

Memórias de mulheres 
mineiras e brasileiras em 

busca de seus direitos
(Movimento Quem Ama Não Mata)
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SÉCULO XVII

1645
No engenho de Ana Paes d’ Altro (1605-?), em Pernambuco, ocorre uma sangrenta luta entre luso-brasi-
leiros e holandeses. As mulheres e as filhas dos líderes da revolta pernambucana, que se encontravam re-
colhidas no engenho, foram ameaçadas de estupro pelos holandeses, para obrigar a rendição. Mas, com 
o incêndio que tomou conta do engenho, os invasores fugiram, deixando a vitória para os portugueses 
e pernambucanos. Ana Paes, também conhecida como Ana de Holanda, por ter se casado em segundas 
núpcias com um comandante da guarda do príncipe Maurício de Nassau, foi uma líder da resistência. 
Depois se transferiu para a Holanda com o marido, onde passou o resto de sua vida. Nos anos 1970, Chico 
Buarque escreveu com Rui Guerra o musical Calabar, em que a personagem Ana de Holanda, meio heroí-
na, meio prostituta, destaca-se como pivô dos desentendimentos entre os nativos e estrangeiros. 

1665
Símbolo de luta e resistência, Aqualtune é uma referência para as organizações de mulheres negras no 
Brasil. Ainda em África, teria liderado 10 mil homens na Batalha de Mbwila, entre o Reino do Congo e Por-
tugal. Com a derrota congolesa, foi capturada e embarcada para o Brasil, onde desembarcou em Recife. 
Ao conhecer a história de Palmares, Aqualtune fugiu com outros escravos para o quilombo, onde teve sua 
ascendência reconhecida e ficou responsável pelo governo de um território quilombola. Consta ainda que 
pertencia à família de Ganga Zumba e que uma de suas filhas teria gerado Zumbi. Em uma das guerras 
comandadas pelos paulistas para a destruição de Palmares, sua aldeia foi queimada. 

1678
Fundado em Salvador o primeiro convento brasileiro para onde eram levadas mulheres cujos pais ou ma-
ridos viajavam ou morriam. Provavelmente, muitas devem ter ido também por espontânea vontade, pela 
oportunidade de obter conhecimentos.

1685
Fundado o Recolhimento de Santa Tereza, primeiro convento de São Paulo. A elite não hesitava em man-
dar as filhas para o convento, fossem filhas de senhores de engenho, de capitães-mores, de marechais de 
campo ou de fidalgos. 

SÉCULO XVIII

1714
Também em Macaúbas (MG) é fundado um recolhimento feminino, misto de convento e educandário, 
que preparava as jovens para o casamento e acolhia órfãs e viúvas. Em 1846, o estabelecimento foi ofi-
cialmente qualificado como recolhimento e colégio, o que permitiu às jovens aprender, além da doutrina 
cristã, a ler, escrever, costurar e bordar, o que aconteceu até 1929. Após a decadência como educandário, 
o prédio foi transformado em mosteiro e depois tombado pelo Iphan e pelo Iepha-MG. 

1750 e 1780
Surgem mais conventos no Rio de Janeiro e em São Paulo para receber órfãs e mulheres que não tivessem 
família ou que esperassem o casamento. Há registros de que, em 1728, havia 12 mulheres estudando no 
Recolhimento de Santa Teresa. Em meados do século XIX, o governo – preocupado com o povoamento 
da Colônia – passou a exigir que os conventos preparassem as jovens mais para a vida mundana, pois a 
educação ministrada fazia com que muitas abraçassem a vida religiosa.
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SÉCULO XIX 
Em busca de educação e liberdade 

1822 
A baiana Maria Quitéria (1792-1853) foge de casa com o uniforme militar de um cunhado, de quem adota 
o nome e a patente, para lutar pela independência, tornando-se conhecida como “soldado Medeiros”. 
Ao ser descoberta, foi transferida para outro batalhão, onde continuou se destacando pela bravura. Ao 
final do conflito, recebeu como condecoração a Insígnia dos Cavaleiros da Imperial Ordem do Cruzeiro, 
que lhe deu direito ao soldo de alferes. Em 1996, seu nome foi reconhecido como Patrono do Quadro 
Complementar de Oficiais do Exército Brasileiro, em uma das poucas divisões do Exército que aceitam 
integrantes do sexo feminino.

1823
O governo abre o debate em torno da educação formal que deveria ser oferecida às meninas. A vinda da 
Corte portuguesa foi determinante para começar a melhorar a vida das mulheres, pois foi autorizada a 
abertura de estabelecimentos de ensino não religiosos.

1824
Os deputados propõem um “ensino elementar para as meninas”, tomando como modelos principalmente 
o que era realizado na Europa. As professoras, principalmente vindas da França, de Portugal e da Alema-
nha, deviam ensinar as quatro operações e a língua pátria, mas com ênfase nos trabalhos de agulha. A 
sociedade esperava que elas fossem apenas boas donas de casa, esposas e mães de família.

1827
É desse ano a primeira legislação relativa à educação de mulheres, que autoriza a abertura de escolas 
primárias nas vilas mais populosas, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Olinda e Vila Rica. Obtido esse 
direito, em pouco tempo tem início a reivindicação do acesso ao ensino secundário.

1832
Nísia Floresta Brasileira Augusta (1810-1885) publica Direitos das mulheres e injustiça dos homens, em 
Recife, inspirado na Declaração dos direitos da mulher e da cidadã, de Olympe de Gouges, de 1771, e no 
Vindications of the rights of woman, da inglesa Mary Wollstonecraft, de 1792, entre outros trabalhos. Seu 
livro, que pode ser considerado o texto fundante do feminismo brasileiro, teve mais duas edições: em 
1833, em Porto Alegre, e em 1839, no Rio de Janeiro. Além desses, Nísia Floresta publica outros títulos 
defendendo a educação feminina, os indígenas e a abolição da escravatura, em poemas, romances e no-
velas. Em 1838 ela inaugura o Colégio Augusto, no Rio de Janeiro, que funciona até 1855 e se destaca por 
oferecer uma educação diferenciada para as meninas. 

1852
A argentina Joana Paula Manso de Noronha funda, no Rio de Janeiro, O Jornal das Senhoras, que defende 
o melhoramento social e a emancipação da mulher. Em todo o País, surgem periódicos dirigidos ou não 
por mulheres, mas destinados ao público leitor feminino. 

1855
Nesse ano, havia na Corte 17 escolas públicas para meninos, com 909 alunos, e 9 para meninas, com 533 
alunas. Na rede particular, eram 51 escolas para 4.490 meninos e 46 para 2.854 meninas. 
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Surgem jornais feministas, as primeiras protagonistas da luta 
pelos direitos da mulher e pela abolição

1859
A escritora maranhense e afrodescendente Maria Firmina dos Reis (1825-1917) publica Úrsula, o primeiro 
romance abolicionista de autoria de uma mulher brasileira. Maria Firmina publicou ainda outros livros 
e colaborou ativamente na imprensa de seu tempo. Em 1880 fundou uma escola gratuita e mista para 
crianças pobres, causando escândalo na cidade de Guimarães, onde vivia.

1862
Surge o jornal O Belo Sexo, no Rio de Janeiro, de Júlia de Albuquerque Sandy Aguiar, que denuncia a 
condição inferiorizada da mulher e defende sua capacidade intelectual, ainda tão pouco aproveitada. 
Diferentemente do que acontecia em outros periódicos, as colaboradoras de O Belo Sexo assinavam seus 
artigos e poemas por incentivo da diretora. 

1868
Luciana de Abreu (1847-1880), importante professora e escritora gaúcha, é considerada a primeira mu-
lher no Rio Grande do Sul a defender publicamente a emancipação feminina, o direito a uma melhor 
educação e também a causa abolicionista. Nesse ano, como membro da Sociedade Partenon Literário de 
Porto Alegre, aliás, a única mulher a participar dessa agremiação, ela proferiu o discurso “A educação das 
mães de família” que foi muito elogiado e lhe deu um lugar de destaque na sociedade letrada da cidade. 
Formada em 1872, foi nomeada professora do ensino público do sexo feminino no ano seguinte, desta-
cando-se por sua dedicação e competência. 

1870
Foi instalada no Rio de Janeiro uma organização feminina em defesa da abolição da escravatura, a Socie-
dade da Libertação. No mesmo ano, surge em São Paulo outra associação – a Sociedade Redemptora –, 
com os mesmos propósitos, também de iniciativa feminina.

1871
A jovem baiana Ana Autran (1856-1933) inicia sua longa e profícua trajetória literária publicando o artigo 
A mulher e a literatura no jornal Diário da Bahia, em 15 de julho de 1871, em que defende a participação 
intelectual da mulher na esfera pública. Seu artigo provocou intenso debate entre os jornalistas e escri-
tores da província, que não concordavam com essa novidade. Em sua militância feminista, abolicionista e 
republicana, Ana Autran divulgou suas ideias por meio de periódicos do Brasil e de Portugal.

1872
De acordo com o censo, o Brasil tinha uma população de 10.112.061 habitantes, mas apenas 1.012.097 
homens livres, 550.981 mulheres livres e 958 escravos sabiam ler e escrever. As mulheres alfabetizadas 
no Rio de Janeiro representavam 29,3% da população livre da cidade. 

1872
Narcisa Amália (1836-1924), escritora feminista, jornalista e professora, publica Nebulosas, livro de versos 
em que defende a abolição, as mulheres e a democracia. Ela dizia que sua musa inspiradora era a liber-
dade, “a única que permitiria aos homens e mulheres viverem em paz e sem violência”. Consta que foi a 
primeira brasileira a se profissionalizar como jornalista, tendo publicado artigos em diferentes periódicos, 
como O Sexo Feminino, Diário de Pernambuco, O Espírito Santo, O Fluminense, Diário Mercantil, A Repú-
blica, Almanaque das Senhoras, entre outros.
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1873
O Império possuía 5.077 escolas primárias, públicas e particulares, e um total de 114.014 alunos e 46.246 
alunas. Nas famílias mais ricas, as meninas continuavam sendo educadas em casa.

No dia 7 de setembro, Francisca Senhorinha da Motta Diniz começa a editar o jornal O Sexo Feminino na 
cidade de Campanha da Princesa (MG), dando início a uma carreira de sucesso. Em 1875, ela se transfere 
para o Rio de Janeiro e inaugura nova fase do jornal, defendendo com mais ênfase o direito das mulheres 
ao ensino secundário, ao divórcio e ao voto. Depois, entusiasmada com a Proclamação da República, 
muda o nome do periódico para O Quinze de Novembro do Sexo Feminino, que circula até 1890.

Os jornais dirigidos por mulheres se multiplicam no Rio de Janeiro: ainda nesse ano surge O Domingo, sob 
a direção de Violante Ataliba de Bivar e Vellasco (1818-1873), e O Jornal das Damas. Ambos defendem o 
direito das mulheres de fazer o curso superior, ao mesmo tempo em que enaltecem a maternidade. Como 
suas contemporâneas, Violante de Bivar sustenta que “o progresso de um país dependia de suas mulhe-
res”, e os que não reconhecessem seus direitos “mereciam o epíteto de bárbaros”. Seu jornal circulou até 
1875, ano de seu falecimento aos 57 anos. 

Um grupo de rapazes brasileiros estudantes, residentes em Ithaca, Nova Iorque, criou o jornal Aurora 
Brasileira para defender o ingresso de mulheres no ensino superior e o acesso ao trabalho remunerado. 
O jornal circulou até 1875.

1874
Com apenas 14 anos, a carioca Maria Augusta Generosa Estrela (1860-1946) se transfere para os Estados 
Unidos a fim de estudar. Três anos depois, ingressa no New York Medical College and Hospital for Women, 
onde foi contemporânea da pernambucana Josefa Águeda Felisbella Mercedes de Oliveira (1864-?), com 
quem  funda mais tarde o jornal A Mulher. 

1875
Tereza Pizarro Filha, natural de Santos, transfere-se para o Rio de Janeiro e funda o Colégio Santa Teresa, 
que oferece o ensino secundário para moças. Tereza Pizarro, inclusive, redigiu uma proposta de “organi-
zação do ensino secundário para o sexo feminino”, que foi publicada em Atas e Pareceres do Congresso 
de Instrução, no Rio de Janeiro, em 1884.

Após 30 anos da criação da Escola Normal de São Paulo, é permitido o ingresso das primeiras normalistas. 
No final do século XIX, as poucas escolas profissionais existentes no País não apenas preparavam as mo-
ças para o magistério, como se configuravam como única possibilidade de elas continuarem os estudos. 
A Escola Caetano de Campos, antiga Escola Normal de São Paulo, foi a primeira da cidade a empregar 
mulheres.

1877
Chiquinha Gonzaga (1847-1935) faz sucesso com a polca Atraente. Primeira compositora da música po-
pular brasileira e autora de cerca de 2 mil composições, Chiquinha foi uma transgressora em sua vida. 
Casada aos 16 anos, separou-se do marido depois de alguns anos, provocando grande escândalo. Como 
maestrina, estreou em 1885 com a opereta A Corte na roça. Dedicou-se também às campanhas aboli-
cionista e republicana, tendo inclusive comprado a liberdade de escravos com a venda de suas músicas. 
Tornou-se conhecida pela autoria da primeira marcha carnavalesca, Ô abre alas, composta em 1899. 

Como a maioria das mulheres instruídas de seu tempo, também Anália Franco (1853-1919) dedicou sua 
vida a denunciar o estado de indigência cultural em que vivia o sexo feminino e a exigir um ensino de me-
lhor qualidade. Uma notícia encontrada no jornal A Província de São Paulo, de 28 de dezembro de 1877, 
contendo elogios ao seu desempenho nos exames para “professora pública da cadeira do sexo feminino 
da cidade de Jacareí” atesta sua inteligência e dedicação aos estudos. Ao longo da vida fundou escolas 
e asilos para crianças órfãs. Artigos de sua autoria encontram-se em diversos periódicos feministas da 
época, como A Família, Eco das Damas e A Mensageira.
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Tem início a luta pelo voto e pelo ensino superior 

1878
Josefina Álvares de Azevedo (1851-?) encena no Teatro Recreio, no Rio de Janeiro, a peça O voto feminino, 
publicada em livro em 1890. Ela foi uma das primeiras mulheres no Brasil a defender o direito ao voto e 
à cidadania. Em 1888, em São Paulo, fundou o jornal A Família para “advogar a causa da emancipação 
feminina”. No ano seguinte, transferiu-se com o jornal para o Rio de Janeiro, onde ele circula até 1897. 
Entre as colaboradoras do periódico, destaca-se Isabel Dillon, cirurgiã-dentista, autora de artigos que 
defendem os direitos políticos da mulher. Em 1877, Josefina empreendeu uma campanha nacional a fa-
vor do sufrágio, tendo viajado por vários estados fazendo palestras e recolhendo assinaturas. Em 1879, 
publicou A mulher moderna, com artigos sobre a condição feminina e, em 1897, Galeria ilustre: mulheres 
célebres, com biografias de brasileiras que se destacaram nas artes, na literatura ou na reivindicação de 
direitos para seu sexo.

1879
Surge o Echo das Damas, no Rio de Janeiro, jornal editado por Amélia Carolina da Silva Couto, publicado 
até 1885, que defende a igualdade e o direito da mulher à educação secundária. 

O deputado Tobias Barreto faz um discurso exigindo o direito de uma jovem se matricular na Faculdade 
de Medicina de Recife, por considerar justo que a mulher fosse emancipada civil e socialmente. 

É aprovada a Reforma Leôncio de Carvalho que, entre outras questões, autorizava a matrícula de mulhe-
res nas instituições de ensino superior do País. Mas, para decepção das feministas, apenas um reduzido 
número de jovens se matricula. Além da exigência do curso secundário, era preciso superar os precon-
ceitos e a pressão social, que insistia em afirmar que o lugar de uma “boa moça” não era nos bancos 
escolares. 

1881
Nesse ano, matriculam-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro as primeiras alunas: Ambrosina 
Magalhães e Augusta Castelões Fernandes. No ano seguinte, 1882, foi a vez de Josefa A. F. Mercedes de 
Oliveira. Em 1883, de Elisa Borges Ribeiro. Em 1884, de Rita Lobato Velho Lopes, Antonieta Dias, Erme-
linda Lopes de Vasconcellos e Maria Amélia Cavalcanti de Albuquerque. Mas poucas chegam até o final e 
se diplomam.

O jornal A Mulher, editado em Nova York pelas estudantes de Medicina Maria Augusta Generoso Estrela 
(1861-1946) e Josefa Águeda Felisbela Mercedes de Oliveira (1864-?), se empenha em “convencer as 
mulheres brasileiras de suas aptidões latentes e mostrar que tanto a mulher como o homem podem se 
dedicar ao estudo das ciências”. Maria Augusta formou-se em 1881 pelo New York Medical College and 
Hospital for Women, tornando-se a primeira médica brasileira.

A publicação de Poliantéia comemorativa da inauguração das aulas para o sexo feminino do Imperial Li-
ceu de Artes e Ofícios revela a diversidade de opiniões que havia entre os intelectuais sobre a educação fe-
minina. Em um universo de 127 respostas, por exemplo, sete pensavam que a educação devia completar 
a formação feminina; nove, que a educação devia preparar a mulher apenas para o lar e jamais contribuir 
para sua emancipação intelectual ou profissional; dezesseis, que a educação da mulher devia consistir, 
sobretudo, em sua preparação religiosa e moral; e sessenta e três opinaram que educar a mulher é contri-
buir para a dignificação da família, da nação e do mundo. Apenas 23 disseram que a educação da mulher 
poderia representar sua emancipação. Nove respostas foram tão evasivas que nem foram consideradas. 

A Lei Saraiva determina que as nomeações de senadores e deputados para a Assembleia Geral fossem 
feitas por eleições diretas. Na Constituinte de 1890, por iniciativa de Lopes Trovão e outros, foi apresen-
tada uma emenda concedendo o direito de voto à mulher, depois rejeitada por não haver um movimento 
feminino para acompanhar os debates. 
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1882 
Publicação do jornal O Direito das Damas, sob a responsabilidade de Idalina D’Alcântara Costa. O Rio de 
Janeiro, por ser a capital do Império e centro intelectual do País, concentrou o maior número de periódi-
cos feministas, mas em todo o País podem ser encontrados jornais e revistas destinados a conscientizar 
as leitoras de seus direitos.

No Plano Geral de Organização do Ensino, ficou estabelecido que as meninas deveriam estudar em clas-
ses separadas, entrar e sair da escola em horários diferentes dos meninos e aprender principalmente 
trabalhos de agulha e demais “prendas femininas”.

1884
Surge em Recife a associação de caráter abolicionista Ave Libertas, sob a direção de Leonor Porto. Autora 
de artigos e panfletos inflamados, Leonor foi a única mulher a participar do Clube do Cupim, de Recife, 
liderado por José Mariano. Ave libertas foi também o título de um livro de poemas de Inês Sabino (1853-
-1911), engajada na causa abolicionista. 

A artista plástica Abigail Andrade (1864-1890) expõe pela primeira vez suas pinturas no Salão de Belas-
-Artes no Rio de Janeiro e torna-se a primeira mulher a conquistar uma Medalha de Ouro de 1º Grau na 
26ª Exposição Geral de Belas Artes da Academia Imperial. Muito elogiada pela crítica e pelo público, par-
ticipou da renovação cultural promovida por Manuel de Araújo Porto Alegre, pintor e escritor de renome. 

Surge em Porto Alegre o jornal literário O Corimbo, sob a responsabilidade das irmãs Revocata Heloísa 
de Melo (1853-1944) e Julieta de Melo Monteiro (1855-1928), visando promover a consciência feminina 
de seus direitos e de sua capacidade criadora. Como teve vida surpreendentemente longa – foi publicado 
até 1944 –, encontra-se em suas páginas a produção literária de várias gerações de escritoras gaúchas. 
Os editoriais, geralmente assinados por Revocata Melo, continham veementes apelos a favor do voto, do 
acesso à educação superior e à profissionalização da mulher.

1885
Surge o jornal Voz da Verdade, no Rio de Janeiro, de Francisca Senhorinha da Mota Diniz (?-1910). O au-
mento do número de mulheres alfabetizadas nas classes média e alta nas principais cidades possibilitou o 
rápido surgimento de um público leitor, bem como um saudável intercâmbio entre os periódicos dirigidos 
por mulheres. 

O Colégio Pedro II, considerado o melhor ensino secundário público do País, delibera permitir a matrícula 
de moças. Mas o governo a inviabiliza ao suspender os recursos destinados a pagar as mulheres que se-
riam contratadas para acompanhar as jovens durante as aulas e “zelar por sua segurança” na instituição 
dominada pelo sexo masculino. O Colégio Pedro II apenas quebraria o preconceito no século XX. 

1886
Publicação do jornal Echo das Damas, no Rio de Janeiro, dirigido por Amélia Carolina da Silva Couto (?-?), 
que também defende mais direitos para as mulheres.

1887
Rita Lobato Velho Lopes (1866-1954) é a primeira a receber o grau de médica em universidade brasileira. 
Os jornais femininos a consideram um “exemplo para as demais jovens, que só pela instrução poderiam 
aspirar à independência e dignidade pessoal”. Mas tanto Rita Lobato como outras pioneiras encontram 
enormes dificuldades para se afirmarem profissionalmente, tal o preconceito contra a capacidade das 
mulheres exercerem a medicina, a advocacia e qualquer outra profissão diferente do magistério.

A pernambucana Maria Amélia de Queiroz (?-?), colaboradora em diversos jornais e revistas, como A 
Família, de Josefina Álvares de Azevedo, pronuncia vibrantes palestras em defesa da abolição em Recife. 
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É publicado em Salvador um volume intitulado As mulheres: Um protesto por uma mãe, por uma escritora 
que não assina sua obra, deixando-a anônima. O veemente protesto denuncia principalmente o papel su-
balterno que as mulheres ocupavam na sociedade e o trabalho infantil, que considera vergonhoso e injusto.

1888
Mais conquistas acadêmicas: Ermelinda Lopes de Vasconcelos (1866-1952) recebe o grau de médica, se-
guida por outras jovens, como Antonieta Dias (?-?), no ano seguinte. Os jornais feministas comemoram, 
mas a resistência à profissionalização feminina continua. As mulheres pobres podiam trabalhar em “casas 
de família”; as outras, da classe média ou alta, deviam permanecer no lar e se dedicar unicamente a ele, 
ocupando-se em supervisionar as atividades das serviçais. 

A princesa Isabel (1846-1921) foi a primeira mulher a exercer o poder político no País, ainda que em ca-
ráter provisório na ausência do pai, o Imperador D. Pedro II. Sua presença na história brasileira se inicia 
após a Guerra do Paraguai, quando se tornou regente do Império. Entre suas principais realizações, estão 
a promulgação da Lei do Ventre Livre, em 28 de setembro de 1871, e a assinatura da lei que aboliu a es-
cravidão em 1888. Embora seja um marco na luta racial, a Lei Áurea é questionada por não ter promovido 
direitos para os ex-escravos. 

1890
A proporção de alfabetizados na população feminina total do Rio de Janeiro sobe de 29,3% em 1872 para 
43,8% em 1890. 

A Assembleia Constituinte, reunida para a elaboração da Constituição Republicana, debate o sufrágio 
feminino, entre outros temas, sem muito entusiasmo. Era praticamente consenso entre os deputados a 
opinião de que as mulheres não estavam capacitadas mentalmente para o exercício do voto, não tinham 
interesse por política, e que tal interesse poderia até comprometer a harmonia do lar. Além de Lopes 
Trovão, poucos eram os deputados favoráveis. 

1891
Ainda que a opinião majoritária entre os constituintes fosse de que a mulher não estaria capacitada para 
votar, 31 constituintes assinaram a emenda do deputado federal Saldanha Marinho conferindo o voto à 
mulher brasileira. Mas Epitácio Pessoa, que depois seria eleito presidente da República, retirou seu apoio 
à emenda apenas dez dias após subscrevê-la. E o Brasil perdeu o bonde da história, deixando de ser o pri-
meiro país no mundo a conceder o voto sem restrições à mulher. A Nova Zelândia sai na frente, em 1893, 
seguida da Austrália, em 1903; da Finlândia, em 1906; da Noruega, em 1913; da Dinamarca, em 1915; da 
Holanda e da Rússia, em 1917; da Alemanha, da Áustria e da Inglaterra, em 1918; da Suécia e da Polônia, 
em 1919; dos Estados Unidos, em 1920; e de Portugal e Espanha, em 1931. 

Os ares republicanos prejudicaram ainda mais as mulheres: Benjamin Constant, positivista e membro do 
governo provisório, achou por bem vetar a entrada das mulheres nas instituições de ensino superior a 
partir daquela data. Entre os protestos, um dos mais irados deve ter sido o de Josefina Álvares de Aze-
vedo, que publicou um artigo atacando a “estúrdia e flagelada filosofia positivista” que considerava a 
mulher um “ser descerebrado, um animal sem desenvolvimento”. 

1894 
Na Constituição da Cidade de Santos, é aprovado o artigo 42, concedendo direito ao voto aos maiores 
de 21 anos e às mulheres que exercessem “profissão honesta”, soubessem ler e escrever e residissem no 
município há mais de um ano. Mas foram tantos os protestos que o artigo foi anulado.

1897
Surge em São Paulo mais um periódico feminino que terá destaque no cenário nacional por sua ampla dis-
tribuição, pelas ideias que defendia e pelas escritoras que nele colaboraram. Seu título era A Mensageira 
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e sua diretora, a mineira Presciliana Duarte de Almeida. A revista, que circulou até 1900, desempenhou 
importante papel na luta das brasileiras ao defender uma educação que preparasse a jovem para o casa-
mento e também para o trabalho.  

1898
Fundação do prestigioso Liceu de Artes e Ofícios – ou Instituto Profissional Feminino –, no Rio de Janeiro, 
que muito vai contribuir para a formação profissional das moças pobres. Em 1948, teve o nome mudado 
para Ginásio Industrial Orsina da Fonseca, por seu trabalho de assistência aos necessitados, e tornou-se 
internato feminino gratuito, condição em que se manteve até 1960. Atualmente, chama-se Escola Muni-
cipal Orsina da Fonseca.

1899
Inês Sabino (1853-1911), importante memorialista, romancista e biógrafa, colaborou nos principais jor-
nais de seu tempo, inclusive em A Mensageira, de Presciliana Duarte, com artigos sobre o feminismo. 
Publicou diversos livros, como Mulheres ilustres do Brasil, em 1899, com biografias de mulheres que se 
destacaram em revoluções, como Clara Camarão, Catarina Paraguaçu e Anita Garibaldi, e também que se 
dedicaram às letras, como Nísia Floresta, Délia e Corina Coaracy.  

No final do século XIX, mesmo tendo diploma de curso superior, poucas mulheres exerciam a profissão 
devido à resistência da sociedade em aceitá-las. Por isso, quando a advogada Myrthes de Campos (1875-
1965) foi admitida no Tribunal de Justiça para defender uma causa, os jornais feministas a saudaram com 
entusiasmo. Segundo A Mensageira, em 15 de outubro de 1899, “as brasileiras acabam de obter um 
grande triunfo no terreno de suas irrefragáveis reivindicações”.

SÉCULO XX
Aumenta o ingresso feminino nas diferentes 

esferas da vida pública

1900
Em Diamantina surge o jornal Voz Feminina, de três jovens de famílias tradicionais da cidade, que se de-
clara favorável ao voto feminino. 

1901
As operárias e as crianças eram 72,74% da mão de obra do setor têxtil, trabalhavam de 12 a 14 horas e ga-
nhavam muito menos que os homens nas mesmas tarefas. Jornais operários denunciam a falta de higiene 
nas fábricas, o assédio sexual, as péssimas condições de trabalho e o não pagamento de horas extras. As 
trabalhadoras costumavam ser consideradas prostitutas por seus patrões, chefes e demais empregados. 

1903
Em Recife, surge O Lyrio, revista mensal dirigida por Amélia de Freitas Beviláqua (1860-1946), que ao lado 
de poemas e textos literários trazia artigos visando conscientizar as leitoras de seus direitos.  

1904
É fundado em Aracaju o primeiro educandário feminino: Colégio Nossa Senhora de Santana. Mantido 
pela Igreja Católica, tornou-se um dos mais tradicionais estabelecimentos de ensino da cidade, voltado 
para a formação e instrução da mulher das classes dominantes. 
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1905
Ernestina Lesina (?-?) funda um jornal especialmente destinado às trabalhadoras, de nome Anima Vita, 
visando conclamar as mulheres a lutarem pela defesa e pela regulamentação do trabalho feminino.

1906
Um grupo de costureiras deflagra uma greve em São Paulo, que se alastra por outras fábricas e empresas 
para defender a jornada de trabalho de oito horas. O jornal Terra Livre, em 25 de julho de 1906, publica 
um manifesto, assinado por Maria Lopes, Teresa Cari e Tecla Fabri, que denuncia a exploração dos pa-
trões, as 16 horas diárias de trabalho e as condições degradantes do trabalho noturno.

1908
A artista plástica Nicolina Vaz de Assis (1874-1941) recebe a Medalha de Ouro por seus trabalhos na 
Exposição Nacional do Rio de Janeiro, um fato inédito na história da arte. Suas obras encontram-se hoje 
perdidas e anônimas em praças, jardins e cemitérios de diversas cidades. 

1910
A professora Leolinda Daltro (1859-1935), com outras companheiras, funda o Partido Republicano Femi-
nino, que realiza conferências e passeatas exigindo a extensão do voto às mulheres.

1915
A Caixa Econômica Federal institui novo regulamento que, entre outras alterações, permite à mulher ca-
sada fazer depósitos bancários em seu nome, desde que não haja oposição do marido.

1917 
As mulheres ganham o direito de ingressar no quadro de funcionários do serviço público.

O deputado Maurício de Lacerda apresenta a Emenda 47, de 12 de março de 1917, alterando a lei eleito-
ral de 1916 e incluindo a participação de mulheres maiores de 21 anos nos pleitos. Entretanto perde na 
Comissão de Constituição e Justiça. 

1918 
Em inflamado artigo publicado na Revista da Semana do Rio de Janeiro, Bertha Lutz (1894-1976) denuncia 
a discriminação social da mulher e propõe a fundação da Liga para a Emancipação Feminina.

A mineira Maria Lacerda de Moura (1887-1945) publica o livro Em torno da educação, que considera a ins-
trução condição fundamental para a mulher se emancipar. Em outros livros, ela defende a luta feminina e 
também a causa do operariado. Em 1921, como presidente da Federação Internacional Feminina, Maria 
Lacerda propôs a inclusão da disciplina História da Mulher, sua Evolução e Missão Social no currículo das 
escolas femininas do País. 

1919
No Senado, Justo Leite Chermont, do Pará, apresentou o Projeto de Lei 102, concedendo o voto às mulhe-
res, que é aprovado em primeira discussão, mas que depois também é derrotado.

A Primeira Conferência do Conselho Feminino da Organização Internacional do Trabalho, que aprovou 
salário igual para trabalho igual, jornada diária de 8 horas e máximo de 48 horas semanais, proteção à 
maternidade e proibição do trabalho noturno para as mulheres e os menores de 18 anos, contou com a 
participação de duas brasileiras: Bertha Lutz e Olga de Paiva Meira.
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É construído o primeiro monumento para homenagear uma mulher real: Clarisse Índio do Brasil (1864-
1919), esposa do senador Índio do Brasil, a qual morreu devido à violência urbana no Rio de Janeiro. O 
monumento encontra-se no Largo dos Leões, em Botafogo. 

Bertha Lutz e Maria Lacerda de Moura fundam a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, transfor-
mada em Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF) em 1921. Filiada à Aliança Internacional 
pelo Voto Feminino, em pouco tempo a federação ampliou suas bases pelo País, propiciando o surgimen-
to de diversas associações feministas, como a Liga Paulista pelo Progresso Feminino, o Conselho Paulista 
de Senhoras e a Liga Mineira pelo Progresso Feminino, entre outras. 

1921
Os deputados Octávio Rocha, Francisco Joaquim Béthencourt da Silva Filho e Nogueira Penido apresen-
tam projeto de lei que concede o voto à mulher. O deputado Juvenal Lamartine de Faria, do Rio Grande 
do Norte, dá parecer favorável, mas a iniciativa é novamente rejeitada. 

1922
Durante a realização do Congresso Brasileiro de Ensino Secundário Superior, ocorrido no Rio de Janeiro, 
fica assegurado o ingresso das jovens no ensino secundário oficial.

É realizado o I Congresso Internacional Feminista, no Rio de Janeiro, por iniciativa da FBPF, com a presença 
da feminista americana Carrie Catt (1859-1947). Na busca de legitimação e publicidade, alguns homens 
foram convidados e compareceram, como o senador Lauro Müller e os representantes de nove governa-
dores. A preocupação era convencer os antissufragistas de que a conquista do voto não alteraria o papel 
da mulher junto à família, e muito menos seria um elemento de desestruturação.

Ercília Nogueira Cobra (1891-1938) lança seu primeiro livro – Virgindade inútil: novela de uma revoltada 
– que discute a exploração sexual e trabalhista da mulher e provoca intenso debate entre os intelectuais 
contemporâneos. Dois anos depois, publicou Virgindade anti-higiênica: Preconceitos e convenções hipó-
critas; e, em 1931, um terceiro livro, em Paris, reunindo os dois anteriores: Virgindade inútil e anti-higiê-
nica: Novela libelística contra a sensualidade egoísta dos homens. 

O Congresso Jurídico Brasileiro aprova por grande maioria a constitucionalidade e a oportunidade do voto 
feminino. 

Bertha Lutz representa o Brasil na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras, nos Estados Unidos, 
sendo eleita vice-presidente da Sociedade Pan-Americana. 

1923
Diva Nolf Nazário (1897-?), feminista, acadêmica de Direito e secretária da Aliança Paulista pelo Sufrágio Femi-
nino, publica Voto feminino e feminismo, que tem como subtítulo “Um ano de feminismo entre nós”. O livro 
reúne artigos sobre o voto e os direitos políticos da mulher recolhidos em diferentes jornais e revistas, como 
A Cigarra, Vida Moderna, Jornal do Commercio e Revista Feminina, entre outros, acompanhados de comentá-
rios seus. Diva Nazário tentou alistar-se diversas vezes para votar, promovendo a divulgação de cada tentativa 
por meio da imprensa. Com Walkyria Moreira da Silva, fundou a Aliança Paulista pelo Sufrágio Feminino.

1924
O deputado Basílio Magalhães apresenta o Projeto de Lei nº 247, que pretendia conceder o voto à mulher 
brasileira.

1926
O jornal Folha da Noite noticia que o Congresso de Minas Gerais discutiu um projeto de reforma da Cons-
tituição do Estado, que tinha uma emenda concedendo às mulheres o direito de votar e serem votadas 
nas eleições estaduais.
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O deputado Juvenal Lamartine (1874-1956) encaminha um novo projeto pelo sufrágio feminino, pressio-
nado pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino.

1927
Ao tomar conhecimento de que o presidente da República Washington Luís havia se manifestado a favor 
do voto das mulheres, o presidente da Comissão de Justiça no Senado, Adolfo Gordo, desarquiva o Proje-
to de Lei nº 102 e o coloca em pauta.

Mas o Rio Grande do Norte se antecipa aos demais estados e aprova o projeto do então senador Juvenal 
Lamartine, estendendo às norte-rio-grandenses o direito ao voto, nas eleições do ano seguinte. As primei-
ras mulheres alistadas como eleitoras no Brasil foram Júlia Barbosa, de Natal, e Celina Vianna, de Mossoró.

A FBPF aproveita o precedente aberto pelo Rio Grande do Norte e encaminha ao Senado Federal uma 
mensagem e um abaixo-assinado com 2 mil assinaturas de mulheres reivindicando o direito ao voto.  

Basílio de Magalhães faz uma conferência – A mulher e os seus direitos políticos e o papel que lhe incum-
be, na atual evolução do Brasil – no Salão Nobre da Liga de Defesa Nacional, a convite da Federação Bra-
sileira pelo Progresso Feminino, em 12 de novembro. O texto da conferência é publicado no ano seguinte 
pela Livraria Editora Leite Ribeiro, no Rio de Janeiro.  

1928 
Nas eleições do Rio Grande do Norte, Alzira Soriano (1897-1963) é eleita prefeita do município de Lajes, 
com 60% dos votos, derrotando um antigo coronel, e se torna a primeira mulher prefeita do Brasil e da 
América do Sul. Sua eleição repercutiu até no exterior, em jornais dos Estados Unidos, da Argentina e do 
Uruguai. Em seu governo, Alzira Soriano realizou obras de infraestrutura na cidade e de melhorias para 
a população. Em 1945, candidatou-se novamente pelo Partido Social Democrata (PSD), sendo eleita ve-
readora, cargo que exerceu em diversos mandatos, nunca perdendo uma eleição. Até 1958, ela liderou a 
bancada da UDN.  

A Comissão de Poderes do Senado Federal, ao examinar as eleições no Rio Grande do Norte, conseguiu a 
anulação dos votos das mulheres, alegando que era necessário fazer antes uma lei especial.

E a luta pelo voto ganha fôlego. A Federação Brasileira pelo Progresso Feminino publica o Manifesto 
feminista – ou Declaração dos direitos da mulher – assinado por Bertha Lutz, Jerônima Mesquita, Maria 
Eugênia Celso e outras mulheres, exigindo a extensão dessa conquista a todas brasileiras. 

A mais importante escola pública do País – o Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro –, enfim passa a aceitar 
a matrícula de meninas. Na área trabalhista, consegue-se a redução do horário de trabalho das mulheres 
no comércio de 12 para 8 horas.  

É publicado o livro de poemas eróticos de Gilka Machado (1893-1980) – Meu glorioso pecado –, conside-
rado um escândalo e uma afronta à moral patriarcal e cristã. Além de poetisa talentosa, Gilka participou 
ativamente do movimento em defesa dos direitos das mulheres, principalmente ao lado de Leolinda Dal-
tro, com quem criou o Partido Republicano, em 1910. 

1929
Chega ao Brasil a feminista e psicóloga russa Helena Antipoff (1892-1974), que vai revolucionar os princí-
pios psicopedagógicos do País, em especial de Minas Gerais, onde passa a residir, ao fundar a Fazenda do 
Rosário para atender crianças deficientes e também os superdotados. 

A advogada gaúcha Natércia da Silveira funda a Aliança Nacional das Mulheres, no Rio de Janeiro, e apoia 
o candidato da Aliança Liberal à Presidência da República. Tal gesto representou sua independência para 
com o grupo liderado por Bertha Lutz, que era contra o envolvimento das feministas sufragistas com par-
tidos políticos. A Aliança Nacional das Mulheres, que chegou a ter mais de 3 mil sócias em todo o País, 
inclusive operárias, promoveu em Belo Horizonte, em 1937, um congresso que contou com a presença de 
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Elvira Komel (1906-1932), conhecida feminista e advogada mineira. O decreto do Estado Novo, de 1937, 
fechando o Congresso e os partidos políticos, conseguiu também desmobilizar e enfraquecer a Aliança, 
que terminou por se dissolver.  

Nesse ano, havia em todo o País 5.789 homens e 72 mulheres matriculados no curso de Medicina, mas 
concluíram o curso 609 homens e 4 mulheres. Em Odontologia, eram 680 homens e 71 mulheres matri-
culados, e formaram-se 156 do primeiro grupo e 13 do segundo. Em Farmácia, havia apenas 13 mulheres; 
em Filosofia e Letras, eram 62 homens e 3 mulheres; desse grupo, todos se formaram, com exceção de 
2 mulheres. Em Ciências Jurídicas e Sociais, havia 3.180 homens matriculados e 20 mulheres, e, entre os 
formandos, 401 homens e 2 mulheres. Em Engenharia Civil, havia 2.007 homens e 24 mulheres, e for-
maram-se 212 homens e 1 mulher. Em Engenharia Industrial, havia 16 homens e nenhuma mulher; em 
Engenharia Elétrica, eram 282 homens matriculados e 2 mulheres; formaram-se nesse ano 42 homens 
e nenhuma mulher. Em Arquitetura, 23 homens matriculados e 1 mulher; em Agronomia e Veterinária, 
havia 970 homens e 10 mulheres, 145 dos quais se formaram, enquanto apenas 2 mulheres concluíram 
o curso. No ensino comercial, havia 18.892 homens matriculados e 4.260 mulheres; concluíram o curso 
2.458 homens e 627 mulheres. Em Arte Dramática, eram 47 homens matriculados e 53 mulheres, apenas 
uma das quais se formou. Em Belas Artes, estavam matriculados 1.146 homens e 153 mulheres,  29 dos 
quais se formaram, enquanto nenhuma mulher concluiu o curso. O curso de Música vai ser uma exceção: 
havia 616 homens matriculados para 4.910 mulheres e, entre os formandos, 31 homens e 588 mulheres. 
As mudanças aconteciam, ainda que lentamente. 

Emiliana Emery Viana (1874-1957), viúva e próspera comerciante, com base em um despacho positivo 
de um Juiz de Direito da Comarca de Alegre, Aloísio Aderito de Meneses, é admitida como eleitora em 
sua cidade, tornando-se a primeira mulher a votar no Espírito Santo. Tal gesto mereceu um telegrama de 
congratulações de Bertha Lutz e o convite para ingressar na Federação Brasileira pelo Progresso Femini-
no, prontamente aceito. 

1930
A Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF) promove o II Congresso Internacional de Mu-
lheres, com grande mobilização e repercussão na imprensa. Aos poucos, devido ao empenho firme das 
mulheres, o feminismo torna-se respeitado e cada vez mais as jovens reivindicam o direito ao voto. A luta 
pelo sufrágio deixou de representar uma subversão para tornar-se elegante na elite. Os textos sobre os 
direitos da mulher passam a ser frequentes nos jornais, e as exigências para a emancipação são substituí-
das por expressões moderadas, para não causar constrangimento aos homens.

A paraibana Anayde Beiriz (1905-1930) ingere veneno e morre no Asilo Bom Pastor, instituição religiosa 
que atendia mães solteiras e prostitutas em Recife. Anayde, que concluiu aos 17 anos em 1º lugar a escola 
normal, venceu um concurso de beleza, escreveu versos e defendeu a emancipação das mulheres. Além 
disso, viveu um tórrido romance com João Dantas, o adversário político de João Pessoa, sendo então per-
seguida e acusada de prostituta. Sua conturbada história de vida mereceu um filme de Tizuka Yamazaki 
– Parayba, mulher macho, de 1983 – com Tânia Alves representando a protagonista.

1931
No dia 11 de junho, foi inaugurado o II Congresso Internacional Feminino, cuja pauta destacava as resolu-
ções que solicitavam medidas protetoras ao trabalho feminino.

Integrantes da Federação Brasileira – entre as quais Bertha Lutz, Carmem de Carvalho, Carmem Portinho, 
Diva Miranda Moura, Jerônima Mesquita, Maria Eugênia Celso, Maria Luiza Bittencourt e Maria Sabina, 
com o apoio de Alzira Vargas – apresentam ao governo provisório de Getúlio Vargas a reivindicação do 
voto feminino, que finalmente será incorporado ao Código Eleitoral no ano seguinte. 

1932
Para júbilo das feministas, o governo de Getúlio Vargas promulgou o novo Código Eleitoral, por meio do 
Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, garantindo o direito de voto às mulheres casadas que 
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tivessem consentimento dos maridos e às solteiras e viúvas que tivessem renda própria. A data de 24 
de fevereiro tornar-se-ia, mais tarde, o dia em que se comemora a conquista do voto feminino no Brasil.

Em junho, uma comissão de mulheres é recebida pelo presidente Getúlio Vargas no Palácio do Catete e 
entrega um documento com 5 mil assinaturas pleiteando a indicação da cientista e líder feminista Bertha 
Lutz para a comissão que ia elaborar o anteprojeto da nova Constituição. Em 27 de outubro, a comissão 
é nomeada e, entre os seus 23 membros, estavam Bertha Lutz e Nathércia da Cunha Silveira, que muito 
contribuíram para garantir a igualdade salarial, a proibição de demitir mulheres grávidas e a regulamen-
tação do trabalho feminino.

Maria Lenk, com apenas 17 anos, foi a única mulher da delegação olímpica brasileira a embarcar para Los 
Angeles e a participar das Olimpíadas como nadadora. Em 1939, ela bateu dois recordes mundiais nos 
200m e 400m do nado de peito.

1933
Para decepção das feministas, poucas mulheres se inscrevem para votar. No Rio de Janeiro, por exemplo, 
apenas 15% dos eleitores eram do sexo feminino. Ainda assim, nas eleições desse ano, foram eleitas oito 
deputadas estaduais em todo o Brasil, sendo três delas ligadas à FBPF.

A alagoana Almerinda Farias Gama (1899-1992), conhecida feminista e ativista sindical, foi a única mulher 
eleita delegada, entre 40 delegados classistas (trabalhadores e empregados) para votar em seus repre-
sentantes para a Assembleia Nacional Constituinte. Líder sindical e presidente do Sindicato dos Datilógra-
fos e Taquígrafos do Rio de Janeiro, para onde havia se mudado à procura de emprego, foi provavelmente 
uma das primeiras mulheres negras a participar da política no País. 

Para a Assembleia Constituinte foram eleitos 214 deputados e uma única mulher: a médica paulista Carlo-
ta Pereira Queirós (1892-1982). Ao final, a Assembleia reconheceu o princípio da igualdade entre os sexos 
e incorporou em seu texto final o direito ao voto, a regulamentação do trabalho feminino e a equiparação 
salarial entre homens e mulheres.

A FBPF promove a II Convenção Feminista Nacional, em Salvador. Com a conquista do voto, as sufragistas 
perdem sua principal bandeira e tem início uma crescente desmobilização, pois muitas acreditavam que 
o direito ao voto resolveria os demais problemas relacionados à mulher. 

Mariana Coelho (1857-1954), imigrante portuguesa naturalizada brasileira, educadora, escritora e ensaís-
ta, contribuiu para o feminismo nacional com diversos livros, entre os quais A evolução do feminismo: 
subsídios para a sua história, publicado em Curitiba, em 1933. 

Também é publicado o romance Parque industrial, de Patrícia Galvão (1910-1962), importante repre-
sentante do feminismo marxista, que acreditava que a liberação de todos os oprimidos – aí incluída a 
mulher – apenas seria possível com o fim da sociedade de classes. No seu romance, Pagu – nome pelo 
qual a autora era chamada pelos poetas modernistas – articula as questões de gênero e classe ao denun-
ciar o abuso sexual que as moças pobres sofriam de homens da classe dominante. Desde 1931 ela havia 
ingressado no Partido Comunista e, com Oswald de Andrade, participado das agitações revolucionárias 
de outubro de 1930. No jornal panfletário O homem do povo, assinava a coluna “A mulher do povo”, 
satirizando as feministas burguesas. Pagu é considerada uma das primeiras mulheres a serem presas no 
Brasil por motivos políticos. 

1934
Fundação do Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira no Rio de Janeiro, inaugurado com a pre-
sença do presidente Getúlio Vargas.

Inauguração da Federação Mato-Grossense pelo Progresso Feminino, filial da FBPF, em Cuiabá, com ex-
pressiva participação feminina e ampla divulgação na imprensa.

É eleita a primeira deputada estadual de Sergipe, a feminista Quintina Diniz de Oliveira Ribeiro (1878-
1942), com o apoio da FBPF e da União Universitária Feminina. Em 1906, ao ser fundado o Colégio Nossa 
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Senhora de Santana, primeiro educandário feminino de Aracaju, ela foi nomeada diretora, cargo que 
ocupou por muitos anos. 

1935
Anna Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça (1896-1971), militante feminista da FBPF, representou 
oficialmente o Brasil em diversas ocasiões, como na Comissão Internacional de Mulheres em Istambul 
(Turquia), na Comissão Internacional de Mulheres, em Washington (EUA), em 1942, e no Congresso Inter-
nacional Feminino pela Paz e Desenvolvimento, em Israel, em 1967. 

1942
A reforma no ensino do ministro Capanema contribuiu para atrasar nossas conquistas no campo educa-
cional, ao sugerir que meninas não frequentassem classes ao lado de meninos devido à “especificidade 
da natureza” e a sua “missão dentro do lar”. Como os cursos secundários eram mistos, restava às estu-
dantes apenas o curso normal, que, por sua vez, vedava o acesso ao ensino superior. Apenas em 1949 
será possível ingressar nos cursos de Pedagogia, Letras, Geografia e História a partir do normal. Em 1953 
caíram finalmente as barreiras, e a normalista pôde ingressar em qualquer curso superior. 

1946
A 4ª Constituição da República garantiu o voto pleno às mulheres nos mesmos termos estabelecidos 
para os homens. Mas, no retorno do período democrático, nenhuma mulher é eleita para o Congresso 
Nacional. 

1947
É lançado, no Rio de Janeiro, sob a direção de Ana Montenegro e Arcelina Mochel, o jornal Momento 
Feminino, que circula por nove anos e tem como principal objetivo a luta pela emancipação. Além desse, 
outros jornais e revistas são criados por mulheres ou por homens visando à leitora, uns para incentivar as 
conquistas, outros para reiterar o status quo conservador.  

1948 
No ano em que Simone de Beauvoir lançava O segundo sexo em Paris, é criada a Federação de Mulheres 
do Brasil, reunindo diferentes tendências da esquerda, que tem como presidente Alice Tibiriçá. Entre suas 
bandeiras estavam a luta pela paz e contra o aumento do custo de vida, a defesa dos interesses da mulher 
e a organização da Conferência Latino-Americana.

1956 
A I Conferência Nacional das Trabalhadoras do Brasil, organizada pelo Partido Comunista, teve como des-
taque a reinvindicação de mais creches e direitos trabalhistas.

O governo de Juscelino Kubitschek suspende arbitrariamente várias organizações femininas e feministas, 
como a Associação Feminina do Distrito Federal e a Federação das Mulheres do Brasil. De nada adianta-
ram os protestos das participantes, pois logo a Justiça proibiu definitivamente o funcionamento dessas 
entidades. 

Um novo feminismo surge em meio à luta pela redemocratização 

1960 
O Movimento do Graal no Brasil – braço do Movimento do Graal Internacional, fundado na Holanda, em 
1921 – instala-se em Belo Horizonte com o propósito de lutar pela igualdade dos direitos, pela defesa 
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de políticas públicas e contra a violência a grupos de adolescentes, jovens e adultos. As mulheres são as 
grandes multiplicadoras dessa proposta, sobretudo em bairros periféricos e favelas.

1961
Pesquisa revela que 17,9% da força de trabalho no Brasil era feminina.

1962
Maria José Nogueira Pena (1901-2004) e Marta Nair Monteiro (1913-2004) foram as primeiras deputadas 
estaduais da Assembleia de Minas Gerais.  

A pílula anticoncepcional chega ao País, provocando verdadeira revolução na vida sexual feminina.

Em 27 de agosto de 1962, a Lei nº 4.121, conhecida como Estatuto da Mulher Casada,  garante o direito 
de a mulher trabalhar independentemente da autorização do marido, de receber herança e, em caso de 
separação, de requerer a guarda dos filhos. Até então, as mulheres eram consideradas relativamente in-
capazes e eram equiparadas ao menor de idade.

1963
Finalmente, o Brasil promulga a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher, que havia sido proposta 
na VII Assembleia Geral das Nações Unidas de 1952 e aprovada pelo Congresso Nacional em 1953. 

Nos Estados Unidos, Betty Friedan (1921-2006) publica A mística feminina, que, juntamente com Eunuco 
feminino, de Germaine Greer (1939), faz duras críticas ao papel subordinado da mulher na sociedade, 
influenciando jovens pesquisadoras brasileiras como Branca Moreira Leite, Heleieth Saffioti e Rose Marie 
Muraro em suas investigações. O lema “O privado é político, nosso corpo nos pertence” adentra as aca-
demias e os grupos feministas do País. 

Maria Hilma Ricardo, que desde os 13 anos trabalhava em casa de família, cria a Associação das Emprega-
das Domésticas em Belo Horizonte. Em 1983, como Conselheira do Conselho Estadual da Mulher (CEM), 
transforma a Associação em Sindicato das Domésticas e realiza o I Encontro das Empregadas Domésticas 
de Minas Gerais.  

1964
Nesse ano concluíram o curso superior 20.282 homens e 6.890 mulheres. Ainda prevalecia a ideia de que 
mulher não precisava estudar e, ao se casar, devia deixar a escola e o trabalho. Só era aceito o exercício 
do magistério primário, cujo salário era tão baixo que mal dava para os próprios gastos.

1967 
O Congresso Nacional, com a função de poder constituinte originário (“ilimitado e soberano”), autorizado 
pelo Ato Institucional nº 4, transformou-se em Assembleia Nacional Constituinte e, com os membros da 
oposição afastados, elaborou, sob a pressão dos militares, a Carta Constitucional, legalizando e institu-
cionalizando o regime militar de 1964. A Constituição publicada em 24 de janeiro entrou em vigor no dia 
15 de março.

1968
O trabalho feminino é regulamentado no Brasil, e é proibida a discriminação de sexo na nomeação de 
cargos de trabalho.

O Ato Institucional nº 5, ou AI-5, que se sobrepôs à Constituição de 24 de janeiro de 1967, deu amplos 
poderes ao presidente da República e permitiu um aumento significativo da repressão promovida pela 
ditadura. Foram muitas as militantes presas, cruelmente torturadas e até mortas.



19

Em 26 de junho de 1968, ocorre no Rio de Janeiro uma grande manifestação contra a ditadura militar, 
organizada pelo movimento estudantil. Conhecida como a Passeata dos Cem Mil, representou o ápice de 
reação da sociedade contra o regime, a censura, a violência e a repressão às liberdades. Entre os artistas e 
intelectuais presentes, estavam inúmeras mulheres, como as atrizes Leila Diniz, Eva Todor, Norma Bengell 
e Odete Lara, além da escritora Clarice Lispector.  

Também no Rio de Janeiro, entre 21 e 25 de setembro, acontece o I Congresso Nacional das Trabalhadoras 
Domésticas na luta por seus direitos enquanto categoria profissional. Em 1974, é realizado o II Congresso 
Nacional, e o V Congresso da Categoria, que se dá em 1985, em Recife, decide buscar o apoio de outros 
movimentos sociais, especialmente o das feministas, dos constituintes e da Igreja Católica progressista. 

1969
O processo de seleção do Banco do Brasil abriu pela primeira vez a inscrição para candidatas do sexo fe-
minino ao cargo de escriturário. Antes as mulheres eram admitidas apenas para as funções de telefonista 
e auxiliar de mecanografia. 

1970
A grande efervescência dessa década – cognominada por muitos de “quando tudo era possível” – con-
tou com a adesão de muitas mineiras às novas atitudes e comportamentos de contestação ao modelo 
conservador que dominava a sociedade mineira. As lutas feministas, iniciadas na década de 1960, com o 
advento da pílula anticoncepcional, multiplicam-se na primeira metade de 1970.

Tem início a instalação, em Minas Gerais, das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), cujo ápice ocorre em 
1973 com a militância de uma “nova esquerda”, dos agentes pastorais e de expressivo número de mulhe-
res adaptadas à estrutura patriarcal da Igreja Católica. 

1971
Betty Friedan (1921-2006), conhecida feminista americana, visita o Brasil por ocasião do lançamento da 
tradução do livro A mística feminina. Suas entrevistas à imprensa inflamam os grupos de mulheres orga-
nizados e também os machistas de plantão.  

1972
As empregadas domésticas têm finalmente sua profissão regulamentada pela Lei nº 5.959, de 11 de 
dezembro. No artigo 1º, encontra-se o seguinte: empregada doméstica é aquela que “presta serviços de 
natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas”. Nos 
anos seguintes, em 1980, 1989, 1990, 2001 e 2014, essa lei recebeu diversas modificações.  

Em São Paulo, as mulheres representavam 35% do total da força de trabalho, dos quais 75,3% eram em-
pregadas domésticas, ou seja, correspondiam a 26,2% da força de trabalho feminino. 

1975
Na Conferência da Organização das Nações Unidas realizada no México é divulgado o Plano de Ação apro-
vando o Decênio da Mulher (75-85), que define as metas a serem atingidas nos dez anos seguintes para 
eliminar a discriminação. A ONU e a Cúria Metropolitana de São Paulo promovem o Encontro para Diag-
nóstico da Mulher, e em todo o País surgem associações e grupos determinados a agir pelo coletivo, como 
os seguintes: Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira; Pró-Mulher; Sociedade Brasil Mulher; Gru-
po Nós Mulheres; Ação Mulher; Associação de Mulheres Profissionais de Negócios de São Paulo; Centro 
de Desenvolvimento da Mulher Brasileira; Movimento Custo de Vida (depois Movimento contra a Carestia 
– MCC); e Centro da Mulher Brasileira (CMB); entre outros, unidos pela redemocratização do País. 

Entre tantos, o Movimento Feminino pela Anistia, criado por Therezinha Zerbini e composto principal-
mente por mulheres, embora não se identificasse com o movimento feminista, teve atuação importante 
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na denúncia da repressão imposta pelo governo militar. Seu jornal, o Brasil Mulher, tornou-se importante 
porta-voz dos acontecimentos de seu tempo. Em 1980, passou a se chamar Movimento para Anistia e 
Liberdades Democráticas.

Em 28 de maio é realizado no Rio de Janeiro o Seminário sobre o Papel e o Comportamento da Mulher na 
Sociedade Brasileira, que se tornou um marco do feminismo brasileiro contemporâneo. Durante o semi-
nário, foi alvo de debate a condição da mulher a partir de questões como trabalho, saúde física e mental, 
discriminação racial e homossexualidade; além de se posicionar a favor da democracia.

Em Belo Horizonte, estimulado pela movimentação que ocorria no Rio de Janeiro e São Paulo, surge o pri-
meiro grupo de ação feminista formado por Mirian Chrystus, Beth Cataldo, Beth Fleury, Bete Almeida, Flau-
sina Márcia e Katherina Gallauer, entre outras. Esse grupo foi responsável pela criação do Centro de Estudos 
da Mulher Mineira e pela realização do seminário Mulheres em Debate, no auditório do DCE da UFMG (hoje 
Cinema Belas Artes), propiciando amplo debate sobre temas sociopolítico-feministas, como o direito à li-
cença-maternidade, ao aborto e ao prazer e a denúncia da dupla jornada de trabalho, entre outros. 

A ONU institui 8 de março como Dia Internacional da Mulher, em homenagem às 129 tecelãs americanas 
queimadas vivas numa fábrica de tecidos em Nova York, em 1857, por estarem em greve pela redução da 
jornada de trabalho de 17 para 10 horas. 

Para comemorar a data, feministas se reúnem na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio de Janei-
ro. Nessa ocasião, Lélia Gonzalez divulga um documento em que denuncia a herança cruel da escravidão 
sobre as mulheres negras, tornando o evento um importante marco na história do feminismo negro. A 
partir daí, as mulheres negras passaram a se reunir separadamente para discutir suas questões.

1976
Surge nesse ano o periódico Nós Mulheres, publicado pela Associação de Mulheres, que vai circular até 
1978. Em formato tabloide, foi um importante instrumento de divulgação do pensamento feminista e de 
assuntos que não eram veiculados pela imprensa oficial.

Em 30 de dezembro, o assassinato de Ângela Diniz (1944-1976) por seu companheiro Doca Street, na 
cidade de Cabo Frio, com três tiros no rosto e um na nuca pelo torpe motivo de ciúme, repercute pelo 
País e mobiliza as feministas em torno da violência doméstica e da impunidade. A frase “Quem ama não 
mata!” aparece pichada nos muros das grandes cidades brasileiras. 

1977
Em 28 de junho de 1977, o divórcio é instituído oficialmente através da Emenda Constitucional nº 9, e 
regulamentada pela Lei nº 6.515, de 26 de dezembro. Conhecida como Lei do Divórcio e de autoria do 
senador Nelson Carneiro, ela se torna ao mesmo tempo marco histórico e objeto de polêmica, devido à 
influência religiosa que ainda pairava sobre o Estado por romper o vínculo matrimonial e permitir novo 
casamento de cônjuges divorciados.  

1979 
Durante a 31ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em Fortaleza, é realiza-
do o 1º Encontro Nacional Feminista (ENF), em que mulheres de diversos estados debatem temas como 
saúde, trabalho, violência e política, entre outros. A partir desse ano, até 1985, as reuniões anuais da 
SBPC abrigaram o Encontro Nacional Feminista, convocado por militantes, que aproveitavam o espaço 
acadêmico para promover suas ideias. A partir de 1986 o ENF passou a ser realizado fora do âmbito da 
SBPC, com novos formatos, público mais diversificado, espaço mais amplo de discussão e de integração 
entre as participantes. O movimento teve fôlego para sustentar esses encontros com relativa periodicida-
de até 2004, salvo engano. 

Eunice Michilles (1929), representante do PSD/AM, assume a vaga de senadora por falecimento do titular, 
tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo no País.
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1980
Instituído pela Lei nº 6.971, de 9 de junho de 1980, o Dia Nacional da Mulher passa a ser comemorado 
em 30 de abril.

Por iniciativa de feministas ligadas à Fundação Carlos Chagas, é criado em São Paulo o jornal Mulherio, 
que teve grande prestígio nos meios universitários e circulou de 1981 a 1988. Em seu terceiro número 
contava com mais de 3 mil assinaturas. Entre os principais assuntos estavam o movimento feminista, a 
reivindicação de creches, o aborto, a divisão sexual do trabalho, a licença-maternidade e a licença-pater-
nidade, entre outros. 

Mais dois crimes contra mulheres mobilizam a sociedade mineira: as vítimas, Heloísa Ballesteros Stancioli 
e Maria Regina de Souza Rocha, são assassinadas brutal e covardemente pelos maridos – Márcio Stancioli 
e Eduardo Rocha –, por ciúmes e porque eles não aprovaram seus “novos” comportamentos.

Em resposta, em 18 de agosto foi realizado um ato público de protesto e repúdio a esses assassinatos no 
adro e nas escadarias da Igreja São José, em Belo Horizonte, que contou com a adesão da população e de 
partidos políticos, associações e sindicatos. Liderado pela então estudante de Jornalismo Mirian Chrystus, 
do Centro de Estudos da Mulher Mineira, o ato – cujo slogan era “Quem ama não mata” – entrou para a 
história do feminismo mineiro e também do nacional. 

Acontece o Encontro Feminista de Valinhos (SP), que recomenda a criação de centros de autodefesa para 
coibir a violência contra a mulher. O lema “Quem ama não mata, não humilha, não maltrata” torna-se 
manchete nos jornais e domina os discursos feministas. 

1981 
Cinco anos após o assassinato de Ângela Diniz, o movimento realizado pelas mineiras é vitorioso, e Doca 
Street finalmente é condenado. Os argumentos usados pelo conhecido advogado Evandro Lins e Silva, 
que culpabilizavam a vítima e defendiam a “legítima defesa da honra”, foram, enfim, desmoralizados. 

A cantora e compositora Eliane de Grammont é brutalmente assassinada por seu ex-marido, o também 
cantor Lindomar Castilho, que não aceitava a separação. Eliane foi baleada no Café Belle Époque, no bair-
ro da Bela Vista, em São Paulo, durante uma apresentação, aos 26 anos. Após a missa de sétimo dia, mais 
de mil mulheres convocadas pelo Grupo SOS Mulher percorreram o centro de São Paulo para reivindicar 
o fim da violência contra a mulher, num claro desafio à ditadura militar. 

1982
Na ausência de políticas públicas na estrutura do Estado, as feministas criaram, nas grandes capitais, 
iniciativas ligadas às suas organizações para atender às demandas de mulheres em situação de violência, 
como o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, em Minas Gerais, a Comissão de Violência, no Rio de 
Janeiro, e o SOS Mulher, em São Paulo, entre outras.

Nas eleições diretas para os governos estaduais, o movimento de mulheres elabora a plataforma intitula-
da Alerta Feminista e a submete aos candidatos de todos os partidos. 

1983
Em fevereiro, o governador Tancredo Neves recebe em audiência, no Palácio dos Despachos, a Diretoria 
Executiva do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, representada por sua presidenta, Mirian Chrystus, 
e pela secretária-geral, Dinorah Carmo, que entregam o anteprojeto de criação da Delegacia de Defesa 
das Mulheres e o pedido para que o Estado assumisse a entidade que representavam. 

Com poucos dias de diferença, são criados o Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo, em 
4 de agosto, pelo governador Franco Montoro, e o Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais, em 24 
de agosto, pelo governador Tancredo Neves. A primeira presidenta do CEM-MG foi a então deputada fe-
deral Júnia Marise, que posteriormente seria vice-governadora (1987-1991) e senadora (1992-2000). Os 
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conselhos pretendiam ser um espaço dentro do mecanismo do Estado para melhor articular as políticas 
públicas para as mulheres. 

O fato de o Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo não ter nenhuma mulher negra entre 
as conselheiras provocou a organização do Coletivo de Mulheres Negras de São Paulo, que, por sua vez, 
motivou a criação de outros grupos no País, com o mesmo propósito: aglutinar e dar visibilidade às mu-
lheres negras.

1984
As mulheres participam intensamente da campanha Diretas Já, considerada a maior campanha cívica já 
ocorrida entre nós, em que o povo brasileiro cobrou o fim imediato do regime militar e o direito de esco-
lher seus governantes. 

É criado o Banco Brasileiro de Mulheres, visando dar condições de desenvolvimento aos negócios das 
mulheres. Nesse mesmo ano assume numa agência do Banco do Brasil a primeira gerente, que logo é 
seguida por outras.  

É aprovado o Novo Código Civil, que garante direitos iguais a homens e mulheres no casamento, inclusive 
o pátrio poder sobre os filhos, até então exclusivo do homem.

É criado, no Ministério da Saúde, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (Paism), com a 
proposta de descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, incluindo-se ações educati-
vas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação. A criação desse programa foi uma demanda 
dos movimentos sociais, dos movimentos feministas e das mulheres do movimento de sanitaristas. Os 
últimos anos também marcaram a implantação de políticas de saúde femininas, como a Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde da Mulher, lançada em 2004 pelo Ministério da Saúde. No mesmo ano, foi 
criado o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. 

1985
É criado, durante o governo José Sarney, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (Lei n° 7.353/85), 
órgão vinculado ao Ministério da Justiça para promover políticas públicas, eliminar a discriminação e 
assegurar a participação de mulheres nas atividades políticas, econômicas e culturais do País. Para a 
presidência, foi nomeada a atriz, jornalista e deputada estadual por São Paulo Ruth Escobar (1935-2017).

Em novembro, o governador Hélio Garcia, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas 
Gerais, cria a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e empossa a Dra. Elaine Matozinhos como 
primeira delegada. Essa delegacia foi a segunda a ser criada no Brasil, sendo a primeira em São Paulo.

O índice de mulheres brasileiras com trabalho remunerado sobe para 37,3%.

1988
Através do Lobby do Batom, articulado por feministas e pelas 26 deputadas federais constituintes, as 
brasileiras obtêm importantes conquistas, como a que assegura que “homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações”. 

Com a promulgação da Constituinte, é definido, no artigo 196, que “a saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação”. A implantação do SUS (Sistema Único de Saúde) tem início em 19 de setembro de 1990, 
com a publicação da chamada Lei Orgânica da Saúde.

É criado o Geledés – Instituto da Mulher Negra em São Paulo, no dia 30 de abril. A palavra “Geledè”, ori-
ginalmente uma forma de sociedade secreta feminina de caráter religioso das sociedades tradicionais io-
rubás, expressa o poder feminino sobre a fertilidade da terra, a procriação e o bem-estar da comunidade. 
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De 2 a 4 de dezembro acontece em Valença (RJ) o I Encontro Nacional de Mulheres Negras, com a partici-
pação de 450 mulheres de todo o País. No intervalo entre o 1º e o 2º Encontro Nacional, que aconteceu 
em 1991, em Salvador, o movimento de mulheres negras se fortaleceu, criando grupos, núcleos e fóruns 
estaduais. Outro desdobramento importante desse processo se deu em 1994. A partir de resolução ela-
borada durante o II Seminário Nacional de Mulheres Negras: Respostas Organizativas das Mulheres Ne-
gras no Fim do Século, foi criada a Articulação Nacional de Mulheres Negras.

1989
O governo Collor tira a autonomia financeira e administrativa do Conselho Nacional dos Direitos da Mu-
lher, esvaziando o órgão. Em resposta, o movimento de mulheres volta à luta e cria o Fórum Nacional de 
Presidentes de Conselhos da Condição e Direitos da Mulher, uma instância política que mantinha conta-
tos formais com agências especializadas, organismos e fundos das Nações Unidas. 

1990
Em 3 de outubro de 1990 são eleitas duas mulheres identificadas à luta democrática para o Senado: Júnia 
Marise (1945), do PDT de Minas Gerais, e Marluce Pinto (1938), do PTB de Roraima. 

1991 
A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estabelece o salário-maternidade, a ser pago no caso de nascimen-
to de filho ou de adoção de criança à trabalhadora avulsa e à empregada doméstica, durante 28 dias antes 
e 92 dias após o parto. Em 2013, é aprovada a Lei nº 12.873, que amplia o benefício para os segurados 
adotantes, inclusive nas relações homoafetivas, como prevê o artigo 71-A da citada lei de benefícios.

1993
Conhecida líder do grupo Mães de Acari – que exigia da polícia os corpos de seus filhos sequestrados em 
1990, na Favela de Acari –, Edméia da Silva Euzébia é assassinada friamente ao sair do metrô na Estação 
Estácio, no Rio de Janeiro. 

1994
Eleita senadora, Benedita da Silva (1942) é considerada a mulher negra que teria atingido, até essa data, 
os mais altos cargos na história política do País. Benedita chegou a ser vice-governadora (1999-2002) e 
governadora (2000-2003) do Rio de Janeiro e foi deputada federal em vários mandatos. 

A socióloga Roseana Sarney (1953) é eleita governadora pelo Maranhão, ocupando esse cargo em mais 
três ocasiões (1999, 2009 e 2011), sempre filiada ao Movimento Democrático Brasileiro. Também foi se-
nadora e deputada pelo mesmo partido. 

1995
É aprovada a Lei de Cotas (Lei nº 9.100/95), que reserva 20% das vagas nas eleições proporcionais para 
as mulheres, para vigorar nas eleições do ano seguinte. Em 1997, nova lei é aprovada: a Lei nº 9.504/97, 
que garante o mínimo de 30% das vagas para o sexo feminino e 70% para o masculino nas eleições pro-
porcionais. 

É aprovada a Convenção de Belém do Pará, como ficou conhecida a Convenção Interamericana para Pre-
venir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, adotada em 9 de junho de 1994, a qual conceitua a 
violência contra as mulheres, a identifica como uma violação aos direitos humanos e ainda estabelece 
deveres aos estados.

Ao ser empossado, o presidente Fernando Henrique Cardoso reativa o Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher, vinculado ao Ministério da Justiça mas esvaziado em sua estrutura, o que só será revisto por 
pressão do movimento feminista em 1999. 
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Tem início a articulação de mulheres brasileiras para a redação do documento reivindicatório para a IV 
Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher, a se realizar em Beijing, no ano seguinte. Foram 
91 eventos, envolvendo mais de 800 grupos feministas de todo o País. A IV Conferência marcou o reco-
nhecimento definitivo do papel econômico e social da mulher e consagrou suas conquistas, os princípios 
da universalidade dos direitos humanos e o respeito à especificidade das culturas. 

1997
A bancada feminina federal sofre pequena alteração para menos e cresce ligeiramente nas assembleias 
estaduais. As mulheres ocupam 75 das cadeiras da Câmara dos Deputados, 7,4% do Senado Federal e 6% 
das prefeituras brasileiras. O índice de vereadoras aumentou de 5,5% em 1992 para 12% em 1996. 

Eleita pela comunidade universitária e nomeada reitora da UFMG, a professora Ana Lúcia de Almeida 
Gazzola, integrante-fundadora do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher e tesoureira em sua primeira 
e única Diretoria Executiva.

1999 
É eleita a primeira presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (triênio 1999-2002), 
também integrante-fundadora do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, Dinorah Maria do Carmo, 
secretária-geral de sua primeira e única Diretoria Executiva.

Na virada do milênio, o movimento feminista e as organizações de mulheres ocupam espaço em todo o 
País, e entidades, grupos e associações, mesmo iniciados anos antes, têm seu apogeu nessa década. São 
exemplos: Associação de Lésbicas de Minas (Alem); Diversidade, Identidade, Visibilidade, Amor e Sexua-
lidade (Divas); Movimento Popular da Mulher (MPM); Movimento do Graal do Brasil; Musa – Mulher e 
Saúde; Nzinga – Coletivo de Mulheres Negras; Mulheres em União; União Brasileira de Mulheres (UBM/
Seção MG); Rede Feminista Nacional de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos (Seção MG); Mo-
vimento das Donas de Casa (MDC); Sindicato das Trabalhadoras Domésticas; e Representantes da Marcha 
Mundial das Mulheres; entre outros.

Século XXI 
Nossa história recente

 “O século das mulheres”, assim chamado por filósofos, poetas e escritores, devido à crescente importân-
cia do papel das mulheres na família, na sociedade e no mundo, principalmente no movimento pela paz 
e pela valorização da vida.  

2001
Estão no mercado de trabalho do País 34.852 milhões de mulheres, cerca de 12 milhões a mais que em 
1990. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD/IBGE), a parcela feminina da po-
pulação economicamente ativa passou de 35,5% em 1990 para 41,9% em 2001. As mulheres continuam 
ganhando menos que os homens, ainda que desempenhem as mesmas funções. 

2002
A eleição de 6 de outubro é comemorada por ativistas que defendiam maior participação das mulheres 
na vida política do Brasil. O Congresso seguinte ganha 42 mulheres e 12 senadoras, contra 29 e 5 da atual 
legislatura. Na Câmara, as 42 deputadas representam 8,2% do total de deputados. Em ranking elaborado 
pela União Interparlamentar, o Congresso do Brasil ficaria em 87º lugar, atrás da Costa do Marfim. No 
Supremo Tribunal Federal e nos ministérios, a participação das mulheres também é pequena: entre os 11 
ministros do Supremo Tribunal Federal, havia apenas uma mulher. No Superior Tribunal de Justiça, eram 
três mulheres entre 31 ministros.



25

Finalmente o novo Código Civil acaba com o “direito do homem de devolver a mulher, até dez dias depois 
do casamento, se descobrir que ela não era mais virgem” e ainda de anular o casamento por isso, confor-
me constava no Código Civil de 1916, ainda em vigor. Além dessa questão, o código também vai dispor 
sobre o novo conceito de família, o casamento, o regime de bens e o uso de sobrenome. 

No último ano de seu governo, Fernando Henrique Cardoso criou a Secretaria de Estado de Direitos da 
Mulher (Sedim), em 8 de maio de 2002, através da aprovação da Medida Provisória 32, de setembro de 
2002. No ano seguinte, o presidente Lula a transforma em Secretaria Especial de Políticas para a Mulher 
(SPM), vinculada ao Gabinete da Presidência da República, com objetivo de promover políticas públicas 
de combate à violência, estimular a autonomia econômica, a proteção à saúde, a educação e a defesa da 
igualdade de gênero. 

Entra em vigor a Lei nº 10.421, de 15 de abril de 2002, que estende à mãe adotiva o direito à licença-ma-
ternidade. Também passa a vigorar o Decreto nº 4.316, de 30 de julho de 2002, que promulga o Protocolo 
Facultativo de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (Ratificação do Protocolo Facultativo 
da Cedaw). 

Ocorre em Manaus o I Encontro das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, com participação de 70 
lideranças (de 20 organizações e 30 povos indígenas). O objetivo era promover a participação das mulhe-
res indígenas nas diversas instâncias, assim como assegurar seus direitos e contribuir para o avanço do 
movimento indígena. Durante o encontro foi criado o Departamento de Mulheres Indígenas (DMI/Coiab) 
para defender seus interesses nos vários âmbitos de representação, nacional e internacionalmente.

2003
Tem início a primeira turma feminina do Curso de Formação de Oficiais Aviadores, na Academia da Força 
Aérea (AFA). As pioneiras na FAB ingressaram em 1982, quando foram criados os quadros femininos de 
oficiais e de graduadas. A entrada de mulheres na AFA, no Quadro de Oficiais Intendentes, foi autorizada 
em 1995. Já na Escola de Especialistas de Aeronáutica, elas só puderam ingressar em 2002.

Sancionada a Lei nº 10.714, de 13 de agosto de 2003, que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar, no 
âmbito nacional, número telefônico destinado a atender denúncias de violência contra a mulher. Desde 
então, o Ligue 180 tornou-se um serviço de utilidade pública gratuito e confidencial, oferecido pela Secre-
taria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, que tem por objetivo receber denúncias 
de violência e reclamações sobre os serviços da rede de atendimento às mulheres, além de orientar as 
mulheres sobre seus direitos e a legislação vigente, encaminhando-as para outros serviços quando ne-
cessário.

2004
Finalmente é extinta a expressão “mulher honesta” do Código Penal, em vigor desde 1940. Os artigos 
205, 206 e 207 do código exigiam que a mulher provasse ser “honesta”, ou seja, “virgem”, para poder 
processar seu agressor.

A I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada em 15, 16 e 17 de julho, em Brasília, 
por iniciativa da ministra Nilcéa Freire, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, reuniu 1.787 
delegadas governamentais e da sociedade civil, cujo resultado foi a elaboração de um Plano Nacional de 
Políticas para as Mulheres, que avançou na consolidação e ampliação dos direitos, bem como na constru-
ção da igualdade de gênero.

2005
A Defensoria Pública de Minas Gerais, numa iniciativa pioneira no Brasil, inaugura em Belo Horizonte o 
Núcleo de Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência (Nudem), especializado no atendi-
mento qualificado das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e no atendimento de demandas 
judiciais e extrajudiciais. Além da Capital, também nas cidades de Araguari, Contagem, Itajubá, Juiz de 
Fora, Montes Claros e Varginha foram inaugurados centros de atendimento à mulher semelhantes.    
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2006
É aprovada a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que visa proteger a mulher da violência doméstica e 
familiar. A lei ficou conhecida como Lei Maria da Penha, em homenagem à luta da farmacêutica cearense 
Maria da Penha, que ficou paraplégica depois de diversas tentativas de assassinato por parte do ex-mari-
do e que, finalmente, viu seu agressor condenado, após 12 anos. 

2007
O Ministério Público de Minas Gerais inaugura a Promotoria Especializada no Combate à Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher. Ainda em Minas Gerais é criada a Coordenadoria Especial de Políticas 
Públicas para as Mulheres (Cepam), através da Lei Delegada nº 120, de 25 de janeiro 2007, vinculada à 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), com a finalidade de articular, propor e execu-
tar políticas públicas, eliminar a desigualdade de gênero e promover o exercício pleno da cidadania. No 
plano federal, é formalizado o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Secretaria 
de Políticas para as Mulheres da Presidência da República – SPM/PR), a que o Governo de Minas Gerais 
adere através do Decreto nº 44.963, de 26 de novembro de 2008.

2008
Em 24 de agosto de 2008, o Conselho Estadual da Mulher de Minas Gerais completa 25 anos. Como ho-
menagem, a Empresa de Correios e Telégrafos lança um selo comemorativo, a Assembleia Legislativa rea-
liza uma sessão especial, e ainda é lançado o livro Mulheres de Minas: lutas e conquistas. Nesse mesmo 
dia, é inaugurado o Centro de Documentação e Informação do CEM. 

2010
Dilma Rousseff assume a Presidência da República e convoca nove mulheres para os ministérios, um re-
corde de representação nesse cargo.

Numa iniciativa inédita no País, é criada pela Polícia Militar de Minas Gerais a Patrulha de Violência Do-
méstica (PVD), com equipes treinadas para atender mulheres, inclusive com viaturas caracterizadas para 
esse fim, cuja ação não se restringe à repressão, mas trabalha com foco na prevenção e no monitoramen-
to da violência doméstica. 

Em março, a Fiocruz Minas realiza o fórum Violência contra Mulheres: um Tema de Saúde Pública, com 
dois dias de debates, em que gestoras de políticas para mulheres apresentam suas ações e representan-
tes da Secretaria de Saúde e do município fazem um balanço de suas políticas de saúde da mulher. É esti-
mulado o debate na plateia, constituída por técnicas ou técnicos das áreas públicas de saúde, assistência 
social, área jurídica e de segurança que atendem diretamente as mulheres em situação de violência. 
Conferencistas falam a esse público. Por suas demandas de melhor qualificação, foi criado o projeto Dicio-
nário feminino da infâmia. 

2011 
Ainda em Minas Gerais, é criado o Comitê Interinstitucional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mu-
lher, com a participação das Secretarias de Estado de Defesa Social, de Saúde, de Trabalho e Desenvolvi-
mento Social, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, da 
Defensoria Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Cepam e da ALMG. O resultado foi a implantação 
no ano seguinte, na plataforma de dados da Secretaria de Estado de Defesa Social, de um campo especí-
fico para registro de violência doméstica nos boletins de ocorrência (REDS), que resultou na unificação de 
dados dos 853 municípios mineiros, com a tipificação e motivação de crimes contra as mulheres. 

Em 4 de junho acontece em São Paulo a 1ª Marcha das Vadias do País – movimento internacional criado 
em abril na cidade de Toronto, no Canadá, em resposta ao comentário de um policial de que as mulheres 
deveriam parar de se vestir como sluts (“vadias”, em português), para evitar os estupros. A resposta das ca-
nadenses indo às ruas protestar contra o discurso de culpabilização das vítimas de violência sexual e de qual-
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quer outro tipo de violência contra as mulheres provocou inúmeras manifestações semelhantes (SlutWalk, 
Marcha de las Putas, Marcha das Vadias) por todo o mundo. A motivação principal da Marcha das Vadias 
é o repúdio ao cerceamento da liberdade e da autonomia e a denúncia da violência e objetificação sexual.

2012
Pela primeira vez é permitido às mulheres pisar na Escola Naval, “o solo sagrado de Villegagnon”, uma 
das instituições de ensino superior mais antigas do País. As 12 aspirantes da primeira turma, com idades 
entre 18 e 22 anos, vencem a disputa contra mais de 3 mil candidatas de todo o País e vêm a fazer o curso 
superior ao lado de 855 colegas do sexo masculino. As mulheres já faziam parte da Marinha Brasileira há 
33 anos, mas somente ingressavam na carreira após o curso superior, em áreas como Medicina e Enge-
nharia.

2013
Através da Resolução nº 7.510, de 3 de abril de 2013, a Polícia Civil de Minas Gerais institucionaliza as 
Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. 

É implantado o monitoramento eletrônico simultâneo de agressores e agredidas, nos termos da Lei Maria 
da Penha.

É elaborado o 1º Plano Estadual de Políticas para as Mulheres de Minas Gerais, importante instrumento 
de planejamento, que explicita as intenções e os resultados a serem desejados para o período compreen-
dido entre 2016 e 2019. Esse instrumento é tratado na Lei nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

2015 
Em 10 de março é aprovada a Lei Federal nº 13.104/2015, que institui, no ordenamento jurídico brasilei-
ro, o crime de feminicídio, definido como sendo aquele praticado contra a mulher por razões da condição 
de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, ou menosprezo e discriminação à condição 
de mulher. O crime praticado nessas condições é considerado homicídio qualificado, acrescentando-se o 
inciso VI do § 2º do artigo 121 do Código Penal, com previsão de pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Aconteceu em outubro em Brasília, presidida pela União Brasileira de Mulheres (UBM), a Conferência 
Nacional Livre de Saúde da Mulher, em preparação à 15ª Conferência Nacional de Saúde. Além da UBM, 
participaram da organização a Rede Feminista de Saúde, a Liga Brasileira das Lésbicas (LBL) e a União dos 
Negros Pela Igualdade (Unegro). 

O Dicionário feminino da infâmia: acolhimento e diagnóstico de mulheres em situação de violência, or-
ganizado pelas pesquisadoras Elizabeth Maria Fleury-Teixeira e Stela Nazareth Meneghel é lançado pela 
Editora Fiocruz em novembro, em seminários de debates, em cinco capitais brasileiras. Além da edição 
comercial, foi feito um convênio com o Ministério da Saúde e lançada uma edição gratuita de 5.000 exem-
plares, que foi distribuída para a rede de atendimento às mulheres no SUS.

2017
É criado em Belo Horizonte pelo governador Fernando Pimentel o 1º Batalhão de Prevenção à Violência 
Doméstica, que tem como objetivos potencializar a prevenção à violência doméstica na Capital, aumentar 
a sensação de segurança por parte das vítimas e consolidar mecanismos de controle e gestão social, além 
de integrar diversos órgãos de segurança pública do Estado e expandir e modernizar a atuação comunitá-
ria e preventiva por parte da PMMG.

As sociólogas Eva Blay (USP) e Lúcia Avellar (Unicamp) publicam o livro 50 anos de feminismo: Argenti-
na, Brasil e Chile, pela Editora Fapesp, resultado de uma pesquisa iniciada em 2012 com participação de 
acadêmicas, estudantes de graduação e pós-graduação, militantes feministas e promotores de políticas 
públicas voltadas às mulheres, com o objetivo de se compararem os processos de transformação da con-
dição de gênero nesses três países. 
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2018
“Será que a Sra. Maria da Penha está satisfeita com os resultados de sua dolorosa batalha?”, questionou 
o advogado Sérgio Murilo Braga, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, en-
quanto apontava os seguintes dados: todos os dias 13 mulheres em média são assassinadas no Brasil; em 
2017 foram registrados 4.157 casos, enquanto no ano anterior houve 3.736 ocorrências, um aumento de 
11,26%; a média diária saltou de 10,2 para 11,3 denúncias; Minas Gerais contabilizou 2.360 investigações 
de violência somente no primeiro semestre de 2018; e Belo Horizonte responde por 15% do total desse 
tipo de crime no Estado.

Assim, tendo em vista o crescente número de feminicídios ocorridos nos últimos meses em Minas Gerais 
e em todo o Brasil, mais uma vez as mulheres mineiras se mobilizam para demonstrar seu repúdio às 
mortes e dizer 

BASTA AO MACHISMO! CHEGA DE VIOLÊNCIA! QUEM AMA NÃO MATA!
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