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Conheça as principais lutas
e conquistas das mulheres
Desde o final do Século XIX, as mulheres mobilizaram-se no Brasil e no mundo
na luta pelos direitos civis, políticos e sociais.

As reivindicações e lutas das mulheres 
por direitos civis, políticos e sociais 
ocorrem há muitos anos no Brasil e no 

mundo. Apesar de vários avanços, as ações 
do movimento feminista são decisivas para 
a conquista de melhores condições e 
igualdade de gênero.      

A história do movimento feminista possui 
três grandes momentos. O primeiro foi 
motivado pelas reivindicações por direitos 

democráticos como o direito 
ao voto, divórcio, educação e 
trabalho no fim do século 
XIX. O segundo, no fim da 
d é c a d a  d e  1 9 6 0 ,  f o i 
marcado pela liberação 
sexual (impulsionada pelo 

a u m e n t o  d o s 
contraceptivos). Já o 

terceiro começou a 
ser construído no 
fim dos anos 70, 
c o m  a  l u t a  d e 
caráter sindical.

De acordo com o estudo Estatísticas de 
Gênero 2014 – uma análise dos resultados 
do Censo Demográfico 2010, 12,5% das 
m u l h e r e s  c o m  2 5  a n o s  o u  m a i s 
completaram o ensino superior em 2010. A 
participação masculina, no período, era de 
9,9%.

Embora haja ainda muito pelo que lutar o 
avanço  va i  sendo gradat ivo  e  com 
obstáculos demarcados que vão caindo um 
a um como uma guerra vitoriosa. Muitas 
conquistas foram obtidas:
o direito ao trabalho fora do lar; o direito ao 
voto (1932); nos esportes (1924); entrar no 
mercado de trabalho; divórcio; poder ser 
eleita para o governo; evitar a gravidez (com 
contraceptivos); usar calças compridas; 
poder matricular-se em curso superior; a 
mulher casada passa a ter os mesmos 
direitos do marido no mundo civil; é livre 
para adotar ou não o sobrenome do marido; 
conquista o direito de fazer aborto em 
diversos países; pode fumar e beber; chega 
a cargos executivos; recebe salários mais 
próximos dos pagos aso homens.

Podemos dizer que o dia 24 de fevereiro de 1932 foi um 
marco na história da mulher brasileira. Nesta data foi 
instituído o voto feminino. As mulheres conquistavam, 
depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o 
direito de votar e serem eleitas para cargos no executivo e 
legislativo.

Especial
CORESE SIRECOM

Sindicato dos Representantes Comerciais

Sergipe

8 de março
Dia Internacional

da Mulher

2



Especial

No dia 8 de março de 1857, 

trabalhadores de uma indústria têxtil 

de Nova Iorque fizerem greve por 

melhores condições de trabalho e 

igualdades de direitos trabalhistas 

para as mulheres. 

O movimento foi reprimido com violência 

pela polícia. Em 8 de março de 1908, 

trabalhadoras do comércio de agulhas de 

Nova Iorque, fizeram uma manifestação 

para lembrar o movimento de 1857 e exigir 

o voto feminino e fim do trabalho infantil. 

Este movimento também foi reprimido 

pela polícia.
 

No dia 25 de março de 1911, cerca de 145 

trabalhadores (maioria mulheres) 

morreram queimados num incêndio numa 

fábrica de tecidos em Nova Iorque. As 

mortes ocorreram em função das 

precárias condições de segurança no local. 

Como reação, o fato trágico provocou 

várias mudanças nas leis trabalhistas e de 

segurança de trabalho, gerando melhores 

condições para os trabalhadores norte-

americanos.

 Porém, somente no ano de 1910, durante 

uma conferência na Dinamarca, ficou 

decidido que o 8 de março passaria a ser o 

"Dia Internacional da Mulher", em 

homenagem ao movimento pelos direitos 

das mulheres e como forma de obter apoio 

internacional para luta em favor do direito 

de voto para as mulheres (sufrágio 

universal). Mas somente no ano de 1975, 

durante o Ano Internacional da Mulher, que 

a ONU (Organização das Nações Unidas) 

passou a celebrar o Dia Internacional da 

Mulher em 8 de março.

História do 8 de março 
O dia 8 de março é o resultado de uma série de fatos, lutas e reivindicações 
das mulheres (principalmente nos EUA e Europa) por melhores condições 
de trabalho e direitos sociais e políticos, que tiveram início na segunda 
metade do século XIX e se estenderam até as primeiras décadas do XX.
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Após a conquista do direito ao voto, estabelecido pela Constituição Federal em 1932, as mulheres 
passaram a ocupar maior espaço no eleitorado do País. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), atualmente, a participação feminina é de quase 53% do total de 146.470.880 eleitores no 
Brasil.  

O movimento feminista possibilitou ainda que, em 1934, o Brasil elegesse Carlota Pereira Queiróz, 
como sua primeira deputada. Naquele mesmo ano, a Assembleia Constituinte assegurava o princípio 
de igualdade entre os sexos, o direito ao voto, a regulamentação do trabalho feminino e a equiparação 
salarial entre os gêneros.

Violência contra a mulher

Nos anos 1980, as feministas embarcam na luta contra a 
violência às mulheres. Em 1985, é criado o Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), subordinada ao 
Ministério da Justiça, com objetivo de eliminar a 
discriminação e aumentar a participação feminina nas 
atividades políticas, econômicas e culturais.

Atualmente, as ações, campanhas e políticas públicas 
voltadas ao público feminino no País estão sob os 
cuidados da Secretaria Especial de Políticas para 
Mulheres.

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

O movimento feminista brasileiro pode contar com os 
esforços da Secretaria de Políticas das Mulheres, que 
atua não apenas pela redução da desigualdade dos 
gêneros, mas também para ajudar na redução da miséria 
e de pobreza para, assim, garantir a autonomia 
econômica das brasileiras.

Manifestação de mulheres, nos anos 60, liderada por atrizes, tais
como: Tônia Carrero, Eva Todor, Eva Wilma, entre outras, contra a
censura imposta pelo governo militar da época.
Outra conquista liderada por mulheres.
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