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RESUMO

Esta pesquisa analisou a participação feminina na conquista da cidadania brasileira

perante a Assembleia Constituinte de 1933 e a Assembleia Nacional Constituinte de 1987.

Os dados foram coletados nos volumes do Diário do Congresso Nacional de 1933 e no

portal do Congresso Nacional – Constituição 20 anos. Descreveu o que foi consolidado

como direitos para as mulheres e comparado com os resultados das pesquisas estatísticas do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística junto à  população brasileira no biênio

2007/2008. O estudo  concluiu que há uma discrepância entre a norma constitucional vigente

e as práticas sociais na realidade da mulher brasileira.

Palavras-chave: Mulher , Política , Cidadania - Brasil
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1 INTRODUÇÃO

No ano de 2008 comemoramos os vinte anos da Constituição Cidadã, um marco na

história política do nosso país. Com a Carta Magna de 1988 iniciou-se um período de Estado

democrático, positivando-se vários direitos para o cidadão brasileiro, entre eles aqueles

relativos à mulher, grupo de minoria1 que durante séculos permaneceu à margem da cidadania.

Cidadania aqui conceituada como um conjunto de práticas jurídicas, políticas, econômicas e

culturais, que define uma pessoa como um membro competente da sociedade e que

consequentemente molda o fluxo de recursos para pessoas e grupos sociais (TAVOLARO,

2008).

Somente com o movimento feminista no Brasil foi questionado o conceito patriarcal de

nossa sociedade, que destinava à mulher o cuidado doméstico, restrito ao lar, e a  procriação.

Entendemos o  movimento feminista segundo a definição de Teles (2008, p.12), que refere-se

às ações de mulheres dispostas a combater a discriminação e a subalternidade das mulheres e

que buscam criar meios para que sejam protagonistas de sua vida e sua história.

Durante muito tempo na história do país não se admitia a mulher como sujeito político,

capaz de cumprir o desiderato; não participavam das atividades políticas, fato relatado pelo

Diário de Pernambuco, que em 26 de janeiro de 1933 iniciou uma enquete junto a “ilustres

senhoras e senhoritas da sociedade pernambucana”, na qual se inquire sobre a condição da

mulher na política e a quem deveria caber a representação da mulher pernambucana na

Constituinte de 1933. Inicialmente, dezenove mulheres colaboram com a pesquisa, no entanto,

por ser um estudo pioneiro nesse tipo de investigação, atraiu a participação das mulheres dos

estados vizinhos da Paraíba e de Alagoas e também incorporou à pesquisa dados de duas

associações de mulheres: a Federação Pernambucana para o Progresso Feminino e a Liga

                                           
1 O conceito de minoria é tratado no texto , não sob o ponto de vista demográfico, em termos de número de
população e sim, no aspecto sociológico no qual se define como um subgrupo existente dentro de uma sociedade
que se considera e/ou é considerado diferente do grupo maior e/ou dominante, em razão de características étnicas,
religiosas, ou de língua, costumes, nacionalidade etc., e que, por essa razão, não tem os mesmos direitos e/ou as
mesmas oportunidades que o grupo majoritário, ou é alvo de discriminação ou preconceito (BOUDON, 1973,
p.342).
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Eleitoral Católica. Nessa pesquisa constatou-se que o acesso à esfera pública, espaço no qual se

revelam as ações políticas, para a população feminina era limitado ou negado.

No Brasil, as mulheres tiveram seu direito ao sufrágio garantido com o Decreto nº

21.076, de 24 de fevereiro de 1932, que regulamentava o alistamento e o processo eleitoral no

país. Era o novo Código Eleitoral do período pós-revolução de 1930 de Getúlio Vargas.

Porém, ainda que reconhecido o direito de a mulher ingressar na vida política do
país, através do livre exercício do voto ou como candidata às eleições sua
participação ensejava inúmeras reações negativas, que iam da pura e simples
contestação ao questionamento sobre a sua capacidade intelectual para bem
cumprir tal desiderato (ARAÚJO, 2003, p. 136).

A representação feminina no Parlamento somente foi registrada no ano de 1933, com as

eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, cuja finalidade era a elaboração do texto da

Constituição de 1934. Foi eleita pela Chapa Única de São Paulo a médica Carlota Pereira de

Queiroz, que participou dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte integrando a

Comissão de Saúde e Educação. Dentro do Parlamento coube-lhe uma  tarefa árdua como

pioneira na tribuna política: a defesa dos interesses femininos, modificar a imagem

domesticada da mulher, que passaria da vida familiar às atividades políticas e lutar pela

regulamentação dos dispositivos da legislação ordinária de acordo com os direitos e obrigações

constitucionais da cidadãs . Entretanto, a igualdade entre homens e mulheres em direitos e

obrigações só foi contemplada na Constituição Federal de 1988, quando o movimento feminino

já estava fortalecido. Havia várias entidades de defesa dos interesses femininos que atuaram

dentro do Congresso Nacional perante a Assembleia Nacional Constituinte de 1987. Dentre

essas entidades destaca-se o Conselho dos Direitos da Mulher,  que, na figura de sua presidenta

Jacqueline Pitanguy e vários outros nomes de mulheres intelectuais e ativistas políticas,

elaborou uma Carta das Mulheres aos Constituintes  e lançou a campanha “Constituinte pra

valer tem que ter direitos da mulher” com o intuito de nortear as discussões e propostas

femininas para o novo texto constitucional.

Diferentemente do que ocorrera no passado, na Assembleia Nacional Constituinte de

1987 já não era uma luta de uma única guerreira – a bancada feminina, alcunhada do “Lobby
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do Batom” contava com 26 parlamentares que atuaram incessantemente na defesa dos direitos

da mulher, tais como licença maternidade de 120 dias, direito à posse da terra ao homem e à

mulher, igualdade de direitos e de salários entre homem e mulher e garantia de mecanismos que

coibissem a violência doméstica, entre outros. O resultado do trabalho dessas parlamentares

pode ser observado na Constituição de 1988, que assegurou vários mecanismos de defesa dos

direitos da mulher para que ela pudesse exercer com dignidade o pleno exercício da cidadania.

O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento da luta da mulher pela

conquista da cidadania no Brasil, a garantia pelos seus direitos políticos e sua plena inclusão na

vida econômica, social, cultural e política da sociedade. Faz uma análise da influência das

conquistas legais das mulheres constituintes e a realidade nacional. A mulher iniciou a sua

participação política de maneira lenta e gradual, por isso é fundamental a discussão do tema.

No capítulo 1 faz-se uma descrição da luta feminina , a influência do movimento feminista no

Brasil e a conquista do direito do voto. O capítulo 2 inicia-se pela Assembleia Nacional

Constituinte de 1933 (período em que houve a primeira representação política feminina),

passando pela Assembleia Nacional Constituinte de 1987 (último período em que foi discutida

a norma constitucional), relaciona a composição da bancada feminina e os temas propostos

pelas mulheres constituintes durante as duas Assembleias Nacionais Constituintes, e analisa a

influência do movimento feminista no Brasil durante o período citado acima. No Capítulo 3

relacionam-se as conquistas femininas em duas categorias: mercado de trabalho e política,

que podem ser confrontadas com recente pesquisa estatística, a Pesquisa Nacional por Amostra

de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no

ano de 2007.

A conclusão revela que as mulheres galgaram muito espaço na vida política, porém, não

é considerado satisfatório para atender a demanda pela ampliação da representação feminina

nos diversos foros políticos do parlamento, espaço de tomada de decisão.

A amostra da pesquisa  restringiu-se a essas duas Assembleias porque no Brasil, desde o

período do Império até os dias atuais, houve cinco processos constituintes: o primeiro, no ano

de 1823, sem a presença feminina, já que nesse período a mulher não exercia o direito de voto;
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a segunda Constituinte, nos anos de 1890/91, também não registrou a participação da mulher

pelo mesmo motivo. A terceira Constituinte ocorreu no ano de 1933, com a presença de uma

deputada, objeto deste estudo; no ano de 1946 o Congresso é convocado para um novo

processo constituinte, porém não houve representação feminina; por último, em 15 de

novembro de 1986, foi convocada a população brasileira para as eleições diretas dos deputados

federais e de dois terços dos senadores para compor a Assembleia Nacional Constituinte de

1987. Dessa vez o eleitorado brasileiro elegeu 26 representantes do sexo feminino para

elaboração do texto constitucional, que em 5 de outubro de 1988 seria promulgado como a

“Constituição cidadã.” Os dados foram colhidos no sítio da Câmara dos Deputados, no acervo

digital dos diários da Assembleia Nacional Constituinte (ANC), referentes ao período de 10 de

novembro de 1933 a 20 de julho de 1934, e posteriormente no texto promulgado da

Constituição de 1934, para uma análise do que foi proposto pela constituinte Carlota Pereira de

Queiroz e que se tornou dispositivo constitucional.

Os dados da Assembleia Nacional Constituinte de 1987 foram resgatados no portal do

Congresso Nacional – Constituição 20 anos. Lá encontram-se registros da história da

constituinte com discursos, perfis parlamentares, pesquisa de propostas e emendas

parlamentares e o texto aprovado da Constituição de 1988, atualmente em vigor. Este estudo

enumera as parlamentares constituintes de 1987 e descreve sua atuação, relacionando os

dispositivos que se positivaram na Constituição de 1988 para assegurar os direitos das mulheres

trabalhadoras, mães, donas de casa, empreendedoras em geral.
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2  A CONQUISTA DA CIDADANIA PELA MULHER

A palavra cidadania vem do latim civitas “cidade” e corresponde ao conjunto de

direitos e deveres aos quais um indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive.

O conceito de cidadania surgiu na Grécia Antiga e era utilizado para expressar o

conjunto de direitos relativos ao cidadão junto à comunidade dentro da cidade (polis)

(D’URSO, 2008). Ressalte-se que excluem desta categoria de cidadãos os escravos, mulheres e

estrangeiros, que eram relegados a um lugar à margem dos assuntos de interesse público.

Destarte, entendia-se a cidadania como a qualidade do indivíduo pertencer a uma comunidade

com todas as implicações decorrentes de se viver em uma sociedade.

O conceito de cidadania vem sofrendo transformações e incorporando-se à vida

cotidiana dos cidadãos. Para esclarecer melhor esse conceito, é de suma importância fazer

referência ao conceito de forma tripartite, de Marshall (2002, p.32) como a conquista de

direitos civis, políticos e sociais, que teve como referência a comunidade inglesa. Segundo

Marshall, os direitos civis compreendem o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade

perante a lei; os direitos políticos, por sua vez, estendem-se ao direito de participação no

governo e ao sufrágio (voto); e por último, os direitos sociais, que são os direitos a educação,

trabalho, salário, saúde e aposentadoria.

Marshall relata que na Inglaterra a conquista pelos direitos iniciou-se pelos direitos civis

no século XVIII e, posteriormente, quase um século depois, chegou aos direitos políticos e

finalmente aos direitos sociais.

No Brasil, segundo a visão de Carvalho (2002), a luta pela cidadania não percorreu

esses mesmos caminhos. A pirâmide de direitos políticos, civis e sociais conquistada pelo povo

inglês foi invertida em relação à brasileira. Percebe-se na história do Brasil a presença do

Estado doando aos cidadãos os direitos sociais e manipulando-lhes os seus interesses. O que

ocorreu no governo Getúlio Vargas nos anos 30, no qual se criaram sindicatos oficiais para que
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se institucionalizassem as reivindicações da classe trabalhadora, à qual o Estado respondeu com

a positivação dos direitos trabalhistas na forma da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é

que anularam-se os movimentos de rua, os aglomerados e as rebeliões; o governo exigiu que as

exigências da classe trabalhadora fosse documentado, escrito por sindicalistas, calando a voz

popular. Não se percebeu a necessidade de lutas armadas e derramamento de sangue para essas

conquistas, como ocorreu na Europa.

Para fazermos uma retrospectiva, observemos o período colonial no qual os direitos

políticos eram restritos ao patriarcalismo, ou seja, a sociedade estava organizada de forma que

o poder, as decisões e os privilégios estavam sempre nas mãos dos homens. Com o movimento

da independência não se percebeu mudança significativa que pudesse abalar o tripé direitos

civis, sociais e políticos em um Estado de cidadania. Os escravos permaneciam cativos, os

analfabetos não tinham direito ao voto e os direitos políticos estavam limitados aos ricos e

letrados. Situa-se a mulher com o papel de esposa e mãe dos filhos legítimos do senhor.

A Proclamação da República, em 1889, não produziu mudanças no quadro geral, e a

Constituição Republicana de 1891, em seus preceitos, exclui do sufrágio analfabetos, mulheres,

mendigos, soldados e religiosos.

Carvalho (2002) constata que, muito provavelmente pela inversão da pirâmide de

Marshall, na qual a população não exerce plenamente seus direitos, o ciclo dos direitos

responsáveis pela aquisição da cidadania no Brasil não consegue abarcar grande parte da

população, possivelmente as mulheres estão nesse grupo de exclusão dos direitos. Nesse ponto,

indago sobre a participação feminina na conquista da cidadania, constata que para as mulheres

não foi delegada a capacidade de investir-se de poderes de decisão, como a escolha de uma

instituição política que lhe conferisse os direitos sociais e econômicos que a tornassem digna de

conviver em uma sociedade organizada em que pudesse trabalhar e gerar renda para seu

sustento e criação de sua prole sendo chefe de família.
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2.1 Movimentos feministas

O feminismo é conceituado como um movimento político porque questiona as relações

de poder de um grupo sobre outros. Inicialmente no Brasil teve como objetivo maior a

transformação da ideologia patriarcal, na qual o homem submete a mulher e a sua própria

família à sua dominação por considerar que ele tem mais responsabilidade e condições para

decidir sobre a companheira e os filhos (TELES, 2003, p.127).

Ainda segundo Teles (2003, p. 13) há poucos registros de participação feminina na

composição da população brasileira no período colonial, época em que as mulheres eram, em

maioria, negras, índias e prostitutas brancas. Somente a partir da vinda das mulheres da classe

dominante, que antecede um pouco a chegada da Corte de Portugal, é que se consegue

investigar as ações ou movimentos liderados pelas mulheres pelo material documental. No

período de 1850 até a conquista do voto feminino em 1934, as mulheres começam a escrever

em revistas e periódicos dirigidos ao público feminino. Nesse momento a história oferta mais

dados sobre as atuações feministas. Uma das primeiras feministas de que se tem notícia no

Brasil foi Nísia Floresta Brasileira Augusta que defendeu a abolição da escravatura, ao lado de

propostas como a educação e a emancipação da mulher e a instauração da República.

Em 1910, a professora Deolinda Dalho fundava o Partido Feminino Republicano,

defendendo especificamente que os cargos públicos fossem abertos a todos os brasileiros, sem

distinção de sexo.  No ano de 1917, no Rio de Janeiro, ela promoveu uma passeata com quase

100 mulheres pelo direito ao voto.

Em 1918, Berta Lutz, bióloga, posteriormente seria a segunda parlamentar eleita para o

Parlamento, juntamente com um grupo de mulheres criou no Rio de Janeiro a organização

chamada Liga para Emancipação Intelectual da Mulher, que tinha como objetivo promover a

educação da mulher e elevar o nível de instrução feminina; proteger as mães e a infância;

obter garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino; auxiliar as boas iniciativas da

mulher e orientá-la na escolha de uma profissão; estimular o espírito de sociabilidade e
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cooperação entre as mulheres e interessá-las pelas questões sociais e de alcance público;

assegurar à mulher direitos políticos e preparação para o exercício inteligente desses direitos;

estreitar os laços de amizade com os demais países americanos. Em 1922, essa mesma

associação converteu-se em Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Organizou nesse

período o I Congresso Feminista no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro.

A noção de liberdade que as feministas da época reivindicavam estava condicionada à

vivência do espaço público, visto que a mulher estava restrita ao espaço privado, que era

considerado opressor e restritivo ao exercício de seus direitos políticos. O termo público, para

Arendt (1981) significa que tudo que vêm a público pode ser visto e ouvido por todos e tem a

maior divulgação possível. E era esse o desejo feminino da época tornar-se visível, galgar

mais espaço na arena pública.

Hall (1997) afirma que o feminismo questionou a clássica distinção entre o ‘dentro’ e o

‘fora’, o "privado” e o “público’. O slogan do feminismo universal era ‘o pessoal é político’.

O movimento abriu, portanto, para a contestação política, arenas inteiramente novas de vida

social: a família, a sexualidade, o trabalho doméstico, a divisão doméstica do trabalho, o

cuidado com as crianças e outros. Ele também enfatizou, como questão política e social, o

tema da maneira como somos formados e produzidos como sujeitos possuidores de gêneros.

Isto é, ele politizou a subjetividade, a identidade e o processo de identificação: de homens e

mulheres, mães e pais, filhos e filhas. É o que afirma o autor supracitado.
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2.2 Direito ao voto

A conquista do direito de voto aos cidadãos foi lenta e precisou superar uma série de

barreiras para se universalizar. A primeira barreira foi a econômica, da renda; a segunda, a

barreira de gênero – só muito lentamente as mulheres foram conquistando o direito de voto.

Utilizaram-se da imprensa escrita para fazerem suas reivindicações e buscaram apoio político

para concretizarem suas aspirações ao voto.

No Brasil, a primeira Constituição Política do Império do Brasil de 1824 preconizava

em seu

TITULO 4º

CAPÍTULO VI
DAS ELEIÇÕES

Art. 92. São excluídos de votar nas Assembléas Parochiaes.

I. Os menores de vinte e cinco annos, nos quaes se não comprehendem os
casados, e Officiaes Militares, que forem maiores de vinte e um annos, os
Bachares Formados, e Clerigos de Ordens Sacras.
II. Os filhos famílias. que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem
Officios publicos.
III. Os criados de servir, em cuja classe não entram os Guardalivros, e primeiros
caixeiros das casas de commercio, os Criados da Casa Imperial, que não forem
de galão branco, e os administradores das fazendas ruraes, e fabricas.
IV. Os Religiosos, e quaesquer, que vivam em Communidade claustral.
V. Os que não tiverem de renda liquida annual cem mil réis por bens de
raiz, industria, commercio, ou Empregos.

Art. 93. Os que não podem votar nas Assembléas Primarias de Parochia, não
podem ser Membros, nem votar na nomeação de alguma Autoridade electiva
Nacional, ou local.

Art. 94. Podem ser Eleitores, e votar na eleição dos Deputados, Senadores, e
Membros dos Conselhos de Provincia todos, os que podem votar na Assembléa
Parochial. Exceptuam-se

I. Os que não tiverem de renda liquida annual duzentos mil réis por bens de raiz,
industria, commercio, ou emprego.
II. Os Libertos.
III. Os criminosos pronunciados em querela, ou devassa.
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Art. 95. Todos os que podem ser Eleitores, são hábeis para serem nomeados
Deputados. Exceptuam-se
I. Os que não tiverem quatrocentos mil réis de renda liquida, na fórma dos
Arts. 92 e 94.

Observa-se que o fator renda excluía  as mulheres da categoria de cidadãs com direito

ao sufrágio, no Brasil Império, a população feminina não tinha acesso ao trabalho por isso não

tinha remuneração comprovada. Já, na segunda Constituição da República dos Estados Unidos

do Brasil de 1891 estabeleceu :

TÍTULO IV
DOS CIDADÃOS BRASILEIROS

Seção I
Das Qualidades do Cidadão Brasileiro

Art. 70. São eleitores os cidadãos maiores de 21 annos, que se alistarem na fórma
da lei.

§ 1º Não podem alistar-se eleitores para as eleições federaes, ou para as dos
Estados:

1º Os mendigos
2º Os analphabetos;
3º As praças de pré, exceptuando os alumnos das escolas militares de ensino
superior;
4º Os religiosos de ordens monasticas, companhias, congregações, ou
communidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediencia, regra, ou
estatuto, que importe a renuncia da liberdade individual.

§ 2º São inelegíveis os cidadãos não alistáveis.

Percebe-se aqui a exigência da prestação do serviço militar que para as mulheres da

época era classificado como voluntário, assim deu uma lacuna na qual não se negava o direito

nem o facultava ao público feminino o acesso ao voto. O que realmente exigia era um ato

normativo que estabelecesse essa condição de voto para as mulheres, o  que fez com que o

presidente da Província (cargo equivalente ao governador do estado de hoje), Juvenal

Lamartine, fizesse passar uma lei que permitia o direito de voto às mulheres. Em 1927

registraram-se as primeiras eleitoras de lá e, em abril de 1928, 15 mulheres votaram o Rio

Grande do Norte. Contudo, a Comissão de Poderes do Senado Federal, no ano de 1928, ao
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analisar essas eleições realizadas no Rio Grande do Norte, requereu em seu relatório a anulação

de todos os votos que haviam sido dados as mulheres, sob a alegação da necessidade de uma lei

nível federal a esse respeito, sendo assim esses votos não foram reconhecidos. Portanto o Rio

Grande do Norte foi o primeiro estado brasileiro a conceder o voto à mulher. As duas primeiras

mulheres alistadas como eleitoras no Brasil foram as professoras Júlia Barbosa de Natal e

Celina Vianna de Mossoró, ambas do Rio Grande do Norte. Também, seria potiguar a primeira

prefeita do Brasil, Alzira Teixeira Soriano, eleita no município de Lages, em 1928, pelo Partido

Republicano Federal (TELES, 2003).

No ano de 1932, o Presidente Getúlio Vargas normatizou as eleições no Brasil

assinando o Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, que regulamentava o alistamento e

o processo eleitoral no país. Esse ato normativo assegurava o sufrágio universal e secreto,

concedendo o direito de voto a todos os brasileiros maiores de vinte e um anos, alfabetizados e

sem distinção de sexo; sendo assim garantido a mulher o direito de voto e posteriormente esse

dispositivo foi incorporado à nova Constituição brasileira de 1934:

TITULO III
DA DECLARAÇÃO DE DIREITOS

CAPITULO I
DOS DIREITOS POLITICOS

.........................................................................................................................

Art 108. São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 annos,
que se alistarem na fórma da lei.
Paragrapho único. Não se podem alistar eleitores:
a) os que não saibam ler e escrever;
b) as praças de pré, salvo os sargentos, do Exercito e da Armada e das forças
auxiliares do Exercito, bem como os alumnos das escolas militares de ensino
superior e os aspirantes a official;
c) os mendigos;
d) os que estiverem, temporaria ou definitivamente, privados dos direitos
políticos.

Art 109. O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as
mulheres, quando estas exerçam funcção publica remunerada, sob as sancções e
salvas as excepções que a lei determinar.
................................................................................................................................
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Terminava assim, uma batalha de décadas reconhece-se o direito ao pleito e as mulheres

passam a ter outros objetivos como a posição no mercado de trabalho, proteção à maternidade e

maior acesso à educação, a luta continuava em outros setores.
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3  A MULHER E A POLÍTICA

A participação das mulheres na arena política do Brasil ocorreu oficialmente, ou seja,

por meio de um pleito eleitoral, no ano de 1933 na Assembleia Constituinte do mesmo período.

Carlota Pereira de Queiroz foi eleita pela legenda Chapa Única por São Paulo Unido como

candidata da “Federação dos Voluntários”. Posteriormente, com a chegada da segunda

deputada federal, a bióloga e suplente Bertha Lutz,  empossada devido a vaga deixada por um

deputado federal, uniram forças para estabelecer uma Comissão Especial na Câmara dos

Deputados com o propósito de redigir um Estatuto para Mulher com o fim expresso de

regulamentar os dispositivos da legislação ordinária de acordo com os direitos e obrigações

constitucionais da cidadã (DIÁRIO DO PODER LEGISLATIVO, 1910-1937).

Entre as reivindicações destaca-se maior tempo de licença maternidade, mudanças

jurídicas em benefício da mulher, principalmente a casada, creches e outras; no entanto, tais

pedidos não chegaram a ser postos em prática. A igualdade entre homens e mulheres em

direitos e obrigações só foi contemplada na Constituição de 1988.

Essas mulheres (Carlota e Bertha) são as pioneiras na política federal brasileira,

desbravadoras de espaço predominantemente masculino. As suas sucessoras desempenharam

também um percurso árduo, como conta a deputada federal Rita Camata (2008), do estado do

Espírito Santo, as mulheres constituintes foram obrigadas a solicitar uma audiência com o

presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulysses Guimarães, para que fosse

providenciado um banheiro feminino nas dependências do plenário da Câmara dos Deputados,

local onde ocorriam as reuniões, discussões e votações dos parlamentares,  porque existia

somente um banheiro masculino, o que causava grande constrangimento às deputadas. Com

frequencia ouviam comentários indelicados sobre a situação. A imaturidade política para

receber essas constituintes mostrou-se também no convívio dentro do Congresso Nacional,

onde deputados e senadores promoveram um concurso para escolher a musa da Constituinte,

fato que provocou repúdio entre as 26 deputadas eleitas para a ANC/1987.Afirma Camata (

2008, p.5): “Não estávamos ali para um concurso de beleza, mas para trabalharmos”.
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Neste trabalho relaciono as áreas de atuação das parlamentares nas duas ANCs para

registro de seus trabalhos.

3.1 Assembléia Nacional Constituinte de 1933

A Assembleia Nacional Constituinte iniciou seus trabalhos em 3 de maio de 1933 e

promulgou a nova Constituição em 16 de julho de 1934, elegendo de imediato Getúlio Vargas

para um mandato de quatro anos a frente da Presidência da República. Entre 252 deputados

constituintes destaca-se a presença de uma mulher, a deputada Carlota Pereira de Queiróz.

A presença feminina nessa constituinte foi assegurada pela intensa movimentação das

feministas, que, durante o pleito de 1933 para os futuros constituintes, conseguiram a eleição de

uma delegada indicada pelo Sindicato dos Datilógrafos e Taquígrafos como representante

classista (representantes dos empregados e empregadores desta classe citada)  a ativista negra

Almerinda Farias Gama, do Distrito Federal (Rio de Janeiro/GB).

A proposta das feministas para a redação do anteprojeto de Constituição incluía treze

itens. Enfatizava as questões diretamente vinculadas ao cotidiano das mulheres, como a

maternidade e proteção à infância, e contemplava problemas que afetavam as condições de vida

da população pobre como um todo. Pensando de forma ampla e com ousadia para a época, as

feministas condenaram as diferenças salariais por sexo, nacionalidade ou estado civil, previram

a instituição de licença maternidade remunerada, além de pleitearem o acesso irrestrito de

mulheres a cargos públicos.

A participação de uma deputada constituinte foi de grande valia para a defesa desses

itens enumerados acima. Ao subir na tribuna do dia 13 de maio de 1934, Carlota  Pereira de

Queiroz pronunciou :

...Subo hoje a tribuna, para vencer mais uma etapa da nossa evolução política e
iniciar definitivamente a vida activa (sic) da mulher parlamentar no Brasil. Além
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de representante feminina, única nesta Assembléia, sou, como todos os que aqui
se encontram, uma brasileira, integrada nos destinos do seu paiz (sic) e
identificada para sempre com os seus problemas (QUEIROZ, 1934, p.4)

Sobre Carlota pronunciou-se assim o deputado constituinte Roberto Simonsen: “que,

pela sua cultura e delicadeza de sentimentos, reúne todas as qualidades para bem representar a

mulher brasileira” (QUEIROZ, 1934, p.7).

Acompanha-o pronunciamento o deputado Vergueiro César: “É uma affirmação

scintillante (sic) da capacidade da mulher brasileira para as actividades políticas e

administrativas” (QUEIROZ, 1934, p.7).

Carlota Pereira de Queiroz nasceu em 13 de fevereiro de 1892 em São Paulo e

diplomou-se em medicina no ano de 1926. Durante a chamada Revolução Constitucionalista,

em 1932, em São Paulo, organizou uma frente de 700 mulheres para prestar assistência aos

feridos desse movimento. Em 1933 foi eleita à Assembleia Nacional Constituinte pela Legenda

Chapa Única por São Paulo Unido. A Federação dos Voluntários incluiu uma mulher na

relação dos 22 candidatos da Chapa Única por São Paulo Unido. Na época, tanto o Partido

Republicano Paulista (PRP) como o Partido Democrático (PD) estavam com suas principais

lideranças paulistas exiladas; sendo assim, os partidos uniram-se em uma chapa única e

elegeram 17 dos 22 candidatos integrantes da chapa. Carlota foi eleita com a votação de 5.311 e

176.916 votos em 1º e 2º turnos, respectivamente (GODINHO, 1934, p. 209).

Eleita nas eleições da Assembleia Nacional Constituinte em 03 de maio de 1933 e

empossada no mês de novembro do mesmo ano, Carlota participou dos trabalhos da

Assembleia Nacional Constituinte, integrando a Comissão de Saúde e Educação2. Na

Assembleia Constituinte, ela concentrou sua atenção na área social, onde defendeu os direitos

da criança, apresentou projetos criando os serviços sociais e vinculando recursos orçamentários

à assistência social.

                                           
2 Nas atuais Legislaturas, essas duas áreas (Saúde e Educação) se encontram tratadas por Comissões Permanente
diferentes. A Comissão de Educação e Cultura – CEC e Comissão de Seguridade Social e Família –CSSF.
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Em outubro de 1934 ocorreram as eleições nacionais para compor a Câmara Federal e o

Senado Federal, novamente foi eleita, porém, agora exerceria o cargo de deputada federal pelo

Partido Constitucionalista de São Paulo. Como parlamentar posicionou-se contra a proposta da

deputada Bertha Lutz sobre a criação de um Departamento Nacional da Mulher. Alegava, em

oposição à proposta, que o departamento representava um ato de discriminação sexual. Em

novembro de 1937, o Estado Novo fechou o Congresso. Carlota engajou-se na luta pela

redemocratização do país. Em 1942 foi eleita membro da Academia Nacional de Medicina.

Com a redemocratização do país, em 1945, tentou voltar à Câmara candidatando-se nos pleitos

eleitorais dos anos de 1945, 1950 e 1954 pela União Democrática Nacional (UDN), mas não se

elegeu. Fundou a Associação Brasileira de Mulheres Médicas e foi responsável pela

organização do primeiro curso de serviço social no Brasil.

Dentre as suas contribuições para o texto do anteprojeto da Constituinte de 1933

destacam-se  cinco:

31. A Emenda nº 690 : Inclui a assistência social no artigo 125 do anteprojeto, que positivou-se

como o artigo 138 do texto constitucional de 1934, e assim pronunciou-se :”E a mulher

adquiriu um novo sentido, “o sentido social”. Atravez (sic)  da sociedade, Ella (sic) age hoje

nos destinos da nação. Dentre os nossos problemas sociaes (sic), porém, há um que se afigura

básico. É o da assistência aos menores” (QUEIROZ, 1934, p.20).

2.  Emenda nº 785 – pede a consignação de verbas especiais nos Orçamentos do Distrito

Federal, dos territórios e dos municípios para assistência aos menores abandonados até 12 anos

de idade, auxílio às famílias numerosas e aos indigentes inválidos para o trabalho, e nos

orçamentos estaduais e do Distrito Federal para os menores de 12 a 16 anos de idade, que

positivou-se como o artigo 6º §2º do texto constitucional de 1934

3. Emenda nº 1011- Relatora da bancada paulista – inclui a mulher no dever cívico de

juramento à bandeira e proporciona a sua inclusão na cidadania.. Este dispositivo foi

contemplado no artigo 163 §1º, da Constituição de 1934.

                                           
3 Optou-se por resumir os assuntos da Emenda e não colocá-los integralmente por não serem estes objetos de
discussão do trabalho
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Justifica assim: “O diploma de haver jurado a bandeira será o salvo conducto do cidadão,

homem ou mulher. Tendo-o prestado, o cidadão brasileiro fica apto a exercer qualquer funçção

(sic) pública ou direito de voto” (QUEIROZ, 1934, p. 43).

4. Emendas nº 170 a 179 – criam o Conselho Nacional de Educação e propõem o Plano

Nacional de Educação, que positivou-se no texto da Constituição de 1934 na forma do artigo

152.

5. Emenda de proteção à infância, acatada como o artigo 138 da Constituição de 1934.

Na Assembleia Nacional Constituinte de 1933 faz-se necessário mencionar uma ilustre

figura feminina que não foi eleita para a ANC, mas participou ativamente das discussões

enviando telegramas e ofícios pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, entidade

criada por ela; a segunda mulher a ser empossada no serviço público, como bióloga no Museu

Nacional, e segunda deputada federal eleita no Brasil nas eleições de 14 de outubro de 1934.

Bertha Maria Julia Lutz, nasceu em São Paulo no dia 2 de agosto de 1894. Filha de

Adolfo Lutz, criou, em 1919, a Liga para Emancipação Intelectual da Mulher, que foi o

embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF). Nos dias 19 a 23 novembro

de 1922 realizou o Congresso Internacional Feminista. Participou ativamente da conquista do

voto feminino no Código Eleitoral do governo Vargas (1932). Nas eleições de 1934 consegue a

suplência e assume o mandato de deputada federal em 28 de julho de 1936, na vaga deixada

pelo titular, Cândido Pessoa, que falecera. Na 20ª Sessão da Subcomissão de Elaboração do

Anteprojeto de Constituição, a Federação pelo Progresso Feminino enviou um telegrama para o

presidente, o Sr. Mello Franco, para que se mantivesse a nacionalidade independente da mulher

casada e o jus soli.

Concluindo, a Constituição de 1934 contemplou a mulher nos seguintes dispositivos:

TÍTULO III
DA DECLARAÇÃO DE DIREITOS

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS POLÍTICOS

................................................................................................................................
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Art. 109 - O alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as
mulheres, quando estas exerçam função pública remunerada, sob as sanções e
salvas as exceções que a lei determinar.
................................................................................................................................

TÍTULO IV
DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

................................................................................................................................

Art. 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições do
trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a proteção social do trabalhador
e os interesses econômicos do País.
................................................................................................................................

d) proibição de trabalho a menores de 14 anos; de trabalho noturno a menores de
16 e em indústrias insalubres, a menores de 18 anos e a mulheres;
................................................................................................................................

h) assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante, assegurando a esta
descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário e do emprego, e
instituição de previdência, mediante contribuição igual da União, do empregador
e do empregado, a favor da velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de
acidentes de trabalho ou de morte;
................................................................................................................................

Art. 138 - Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das leis
respectivas:
................................................................................................................................

c) amparar a maternidade e a infância;
................................................................................................................................

TÍTULO VI
DA SEGURANÇA NACIONAL

................................................................................................................................

Art. 163 - Todos os brasileiros são obrigados, na forma que a lei estabelecer, ao
Serviço Militar e a outros encargos, necessários à defesa da Pátria, e, em caso de
mobilização, serão aproveitados conforme as suas aptidões, quer nas forças
armadas, quer nas organizações do interior. As mulheres ficam excetuadas do
serviço militar.
§ 1º - Todo brasileiro é obrigado ao juramento à bandeira nacional, na forma e
sob as penas da lei.
................................................................................................................................

TÍTULO VII
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Art. 168 - Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, sem distinção
de sexo ou estado civil, observadas as condições que a lei estatuir.
................................................................................................................................
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Art. 170 - O Poder Legislativo votará o Estatuto dos Funcionários Públicos,
obedecendo às seguintes normas, desde já em vigor:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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3.2  Assembleia Nacional Constituinte de 1987

O Presidente José Sarney promulgou a Emenda Constitucional nº 26, de 27 de

novembro de 1985, a qual determinava que os membros da Câmara dos Deputados e do Senado

Federal reunir-se-iam, unicameralmente, em Assembleia Nacional Constituinte, livre e

soberana, no dia 1º de fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacional para debaterem os

rumos de um novo Estado democrático para o país. Assembleia Nacional Constituinte

funcionou no período de 1º de fevereiro de 1987 a 5 de outubro de 1988, data da promulgação

do texto constitucional, sob a presidência do deputado Ulysses Guimarães.

As mulheres tiveram participação ativa nesse processo histórico. Em 27 de março de

1987 entregaram ao presidente, Dr. Ulysses Guimarães, a “Carta das Mulheres Brasileiras aos

Constituintes”, que contemplava as principais reivindicações, reunidas em ampla discussão

nacional, coordenada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, representado por sua

presidente Jacqueline Pitanguy (PIOVESAN, 2008).

Nesse dia, assim discursou a deputada Cristina Tavares – Partido Democrático dos

Trabalhadores /PE:

A Mesa aqui representada significa não apenas as 26 mulheres constituintes, mas
os nossos companheiros da ANC (Assembléia Nacional Constituinte), que
também defenderão bravamente as teses das mulheres constituintes.

... Seremos nós, mulheres, cidadãs de primeira categoria, seremos nós, mulheres
em luta, cidadãos, que haveremos de escrever na Constituinte plena liberdade e
contra a discriminação. (Diários da Assembléia Nacional Constituinte de
27/03/1987, p. 972. Disponível em <http:// www.camara.gov.br/publicações>
Acesso em: 18 dez. 2008).

Acompanha a deputada Benedita da Silva – Partido dos Trabalhadores –PT /RJ:

Somos as legítimas representantes daquelas que estão no anonimato hoje, mas
que contribuíram consideravelmente para os Senhores possam estar sentados
nestas cadeiras (Diários da Assembléia Nacional Constituinte de 27/03/1987, p.
972. Disponível em <http:// www.camara.gov.br/publicações> Acesso em: 18
dez. 2008).
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A mulher teve uma comissão para discutir os seus direitos era a I- Comissão da

Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher. Dela faziam parte a deputada

Anna Maria Rattes (PSDB/RJ) como vice-presidente, apoiada pela participação das

parlamentares Lúcia Vânia (PMDB/RJ) e Dirce Quadros. (PSDB/SP). A Assembleia Nacional

Constituinte contou com a participação de 26 deputadas e nenhuma senadora, entre os 590

parlamentares.

Relaciono abaixo as áreas temáticas de suas atuações:4

1 – ABIGAIL FEITOSA – MARIA ABIGAIL FREITAS FEITOSA – PSB/BA

Atuou nas áreas da aposentadoria, natalidade, infância, menor, educação, creche na

Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos. Apresentou a emenda da

licença gestante de 120 dias, que foi aprovada. Na Comissão de Ordem Social apresentou a

emenda sobre planejamento familiar e fertilidade, também aprovada. No total apresentou 166

emendas e teve 29 aprovadas foi membro da Comissão de Sistematização.

2 – ANNA MARIA MARTINS SCORZELLI RATTES – PSDB/RJ

Atuou nas áreas de família, igualdade de direitos e proteção ao menor. Apresentou

468 emendas e teve 120 aprovadas. Segunda- vice-presidente da Comissão da Soberania e dos

Direitos e Garantias do Homem e da Mulher e membro da Subcomissão dos Direitos Políticos,

dos Direitos Coletivos e Garantias.

3 -  BENEDITA SOUZA DA SILVA – PT/RJ

Atuou nas áreas de planejamento familiar, menor, educação, trabalho doméstico,

igualdade de sexo, licença gestante. Apresentou 93 emendas e teve 25 aprovadas. Membro da

Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Deficientes e Minorias e da Comissão da

Ordem Social. Suplente da Mesa da Assembleia Constituinte.

4 – BETH AZIZE – ELIZABETE AZIZE – PSDB/AM
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Atuou nas áreas de educação, creche, mulher e apresentou a emenda para o

estabelecimento de juízo especial para crimes contra a mulher, que foi rejeitada. Apresentou 43

emendas e teve 12 aprovadas. Membro da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do

Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica e da Comissão da

Ordem Econômica.

5 – BETE MENDES – ELIZABETE MENDES DE OLIVEIRA- PMDB/SP

Licenciou-se do mandato de deputado federal constituinte em 15 de março de 1987,

para exercer o cargo de secretária da Cultura do estado de São Paulo.

6 – CRISTINA TAVARES – MARIA CRISTINA DE LIMA TAVARES

CORREIA – PDT/RJ

Atuou nas áreas de planejamento familiar, educação, menor, aborto e família.

Apresentou 227 emendas e teve 95 aprovadas. Membro da Subcomissão da Ciência e

Tecnologia e da Comunicação, da Comissão da Família, Educação, Cultura e Esportes, da

Ciência e Tecnologia da Comunicação e da Comissão de Sistematização.

7 – DIRCE TUTU QUADROS – DIRCE MARIA DO VALLE QUADROS –

PSDB/SP

Atuou nas áreas de planejamento familiar, creche e defensoria pública. Apresentou 56

emendas e teve 9 aprovadas. Membro da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais e da

Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.

8 – EUNICE MICHILES – PFL/AM

Atuou nas áreas do menor, creche, planejamento familiar, licença maternidade e

família. Apresentou 193 emendas e teve 54 aprovadas. Membro da Subcomissão da Família, do

Menor e do Idoso e da Comissão da Família, Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e

Tecnologia da Comunicação.

9 – IRMA PASSONI – IRMA ROSSETTO PASSONI – PT/SP

                                                                                                                                          
4 Fonte : Congresso Nacional. Constituição 20 anos. Optou-se por citar a quantidade das emenda e não colocá-las
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Atuou nas áreas de educação, habitação e família. Apresentou 226 emendas e teve 71

aprovadas. Membro da Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária e

da Comissão de Ordem Econômica.

10 – LÍDICE DA MATA – LÍDICE DA MATA E SOUZA – PcdoB/BA

Atuou nas áreas de educação, tributação, planejamento familiar e menor. Apresentou

196 emendas e teve 32 aprovadas. Membro da Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos

Políticos e da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantias das Instituições.

11 – LÚCIA BRAGA – ANTÔNIA LÚCIA NAVARRO BRAGA – PFL/PB

Atuou nas áreas de educação, trabalho rural, habitação, aposentadoria da mulher dona

de casa, menor, creche. Apresentou 117 emendas e teve 32 aprovadas. Primeiro vice-presidente

da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais e membro da Comissão da Soberania e

dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.

12 – LÚCIA VÂNIA – LÚCIA VÂNIA ABRÃO COSTA – PMDB/GO

Atuou nas áreas de planejamento familiar, família, violência doméstica. Apresentou 143

emendas e teve 48 aprovadas. Membro da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais e

membro da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.

13 – MÁRCIA KUBITSCHEK – PMDB/DF

Atuou nas áreas de educação e cultura. Apresentou 42 emendas e teve 17 aprovadas.

Membro da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso e da Comissão da Família,

Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia da Comunicação.

14 – MARIA DE LOURDES ABADIA – PSDB/DF

Atuou nas áreas de saúde, meio ambiente e tributação. Apresentou 70 emendas e teve 21

aprovadas. Segundo vice-presidente da Subcomissão da Saúde, Seguridade e do Meio-

Ambiente e membro da Comissão da Ordem Social.

                                                                                                                                          
integralmente por não serem estas objetos de discussão do trabalho
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15 – MARIA LÚCIA MELLO DE ARAÚJO – PMDB/AC

Atuou nas áreas de planejamento familiar, família e menor. Apresentou 11 emendas e

teve 2 aprovadas. Membro da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso e da Comissão da

Família, Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia da Comunicação.

16 – MARLUCE PINTO – MARIA MARLUCE MOREIRA PINTO – PTB/RR

Atuou nas áreas de saúde da mulher, aborto e aposentadoria da dona de casa.

Apresentou 53 emendas e teve 16 aprovadas. Membro da Subcomissão da União, Distrito

Federal e Territórios e da Comissão da Organização do Estado.

17 – MOEMA SÃO THIAGO – MOEMA CORREIA SÃO THIAGO – PSDB/CE

Atuou nas áreas de planejamento familiar, saúde, creche, trabalho doméstico e

educação. Apresentou 98 emendas e teve 30 aprovadas. Membro da Subcomissão de Garantia

da Constituição, reformas e Emendas e da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e

Garantias das Instituições.

18 – MYRIAM PORTELLA – MYRIAM NOGUEIRA PORTELLA NUNES –

PSDB/PI

Atuou nas áreas de isonomia salarial, igualdade jurídica entre os sexos e posse da terra

a trabalhadora rural, servidor público. Apresentou 174 emendas e teve 53 aprovadas. Membro

da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte e da Comissão da Ordem Econômica .

19 – RAQUEL CÂNDIDO E SILVA – PDT/RO

Atuou nas áreas de educação, tributação, igualdade jurídica entre os sexos e posse da

terra a trabalhadora rural. Apresentou 75 emendas e teve 23 aprovadas. Membro da

Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime de Propriedade de Subsolo e

da Atividade Econômica e da Comissão da Ordem Econômica.
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20 – RAQUEL CAPIBERIBE DA SILVA-PSB/AP

Atuou nas áreas de educação, tributação, igualdade jurídica entre os sexos, licença

gestante de 120 dias. Apresentou 133 emendas e teve 44 aprovadas. Membro da Subcomissão

da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária e da Comissão de Ordem Econômica.

21 – RITA CAMATA – RITA DE CÁSSIA PASTE CAMATA – PMDB/ES

Atuou nas áreas de planejamento familiar, menor, família e educação. Apresentou 218

emendas e teve 66 aprovadas. Membro da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso e da

Comissão da Família, Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia da Comunicação.

22 – RITA FURTADO – RITA ISABEL GOMES FURTADO – PFL/RO

Atuou nas áreas de cultura e informação. Apresentou 66 emendas e teve 19 aprovadas.

Membro da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso e da Comissão da Família,

Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia da Comunicação.

23 – ROSE DE FREITAS – PSDB/ES

Atuou nas áreas de meio ambiente, trabalho, educação e menor. Apresentou 87 emendas

e teve 13 aprovadas. Membro da Subcomissão do Sistema Financeiro e da Comissão do

Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.

24 – SADIE RODRIGUES HAUACHE – PFL/AM

Atuou nas áreas de educação, trabalho, família, licença gestante de 120 dias. Apresentou

132 emendas e teve 52 aprovadas. Membro da Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade

e de Segurança e da Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e Garantias das Instituições.

25 - SANDRA CAVALCANTI – SANDRA MARTINS CAVALCANTI – PFL/RJ

Atuou nas áreas de educação, menor, família, licença gestante de 120 dias. Apresentou

214 emendas e teve 64 aprovadas. Membro da Comissão de Sistematização.

26 - WILMA MARIA – WILMA MARIA DE FARIA MAIA – PDT/RN
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Atuou nas áreas de educação, trabalho, licença gestante de 120 dias, planejamento

familiar. Apresentou 82 emendas e teve 26 aprovadas. Membro da Subcomissão dos Direitos

dos Trabalhadores e Servidores Públicos e da Comissão da Ordem Social.

Tabela 1 - Mostra a distribuição partidária das parlamentares na ANC/1987:

Tabela 1- Distribuição partidária das deputadas constituintes - 1987
PARTIDO ESTADO Nº DE DEPUTADAS

PcdoB Bahia 1

PDT Pernambuco, Rio Grande do

Norte, Rondônia

3

PFL Amazonas,** Paraíba, Rio de

Janeiro, Rondônia

5

PMDB Acre, Distrito Federal, Goiás,

Espírito Santo, São Paulo

5

PSB Amapá, Bahia 2

PSDB Amazonas, Ceará, Distrito

Federal, Espírito Santo, Piauí, Rio

de Janeiro e São Paulo

7

PT Rio de Janeiro, São Paulo 2

PTB Roraima 1

*Fonte: Congresso Nacional. Constituição 20 anos.

** Amazonas elegeu duas deputadas para ANC/1987

Nesse cenário político, constata-se que as cinco eleitas pelo PMDB são consideradas à

esquerda do espectro político, e que, somando às do PT, às do PSB, PCdoB e do PTB,

totalizaram onze mulheres de posições mais progressistas. As quinze restantes sustentaram

posições políticas conservadoras.

Com relação a representatividade feminina por estado, podemos observar que houve

uma concentração nas regiões sudeste e nordeste que conseguiram eleger sete deputadas

constituintes, enquanto que a região sul não marcou presença.
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Em depoimento ao Sindicato dos Servidores do Legislativo – SINDILEGIS em

outubro de 2008, a deputada Rita Camata (PMDB/ES) relatou a sua experiência na ANC/1987:
A participação ativa do movimento feminista já foi uma grande conquista. À
época o movimento se articulou e elaborou a “Carta das Mulheres Brasileiras aos
Constituintes”. Esse documento norteou os debates na área e mostrou a força de
mobilização das mulheres brasileiras. É difícil citar apenas uma única conquista,
mas registro a questão da promoção da igualdade entre homens e mulheres.
Nesse sentido a Carta avançou ao estabelecer a proibição de todo tipo de
discriminação; o reconhecimento da função social da maternidade, inclusive com
a ampliação da licença à gestante para 120 dias; o direito ao planejamento
familiar; o veto a políticas coercitivas de controle populacional e a garantia de
direito às trabalhadoras, inclusive as domésticas. ... Nossas propostas eram vistas
como “coisas de mulher”, de menor importância, portanto. Porém, atualmente
somos 10% da composição da Câmara dos Deputados ( CAMATA, 2008, p.3)

Da articulação relatada pela deputada Rita Camata resultou na incorporação, no texto

constitucional, de quantidade significativa de pleitos formulados pelas mulheres. Podemos

observar vários dispositivos que contemplam a causa feminina. A Carta Magna, no  preconiza:

TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.
---------------------------------------------------------------------------------------

Em seu artigo 5º  traduz a igualdade entre os gêneros:

TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
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I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição;

No Capítulo II – Dos Direitos Sociais, no artigo 7º, inciso XX

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS

-------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 7º  São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
--------------------------------------------------------------------------------------------

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos
específicos, nos termos da lei;

No Capítulo VIII - Da família, da criança, do adolescente e do idoso

TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL

--------------------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO VII
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
--------------------------------------------------------------------------------------

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos
igualmente pelo homem e pela mulher.
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------

A Constituinte de 1987 foi influenciada influenciados pelos movimentos de âmbito

internacional tais como a Convenção de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher

(1979); Declaração e o Programa de Ação da Conferência Mundial de Direitos Humanos de

Viena (1993); a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra
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a Mulher (1994); e a Declaração e a Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a

Mulher (Pequim,  1995). Esses instrumentos inspiraram e orientaram o movimento de

mulheres a exigir, no cenário local, a implementação das conquistas obtidas na esfera

mundial.
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4 CONQUISTAS E DADOS DA PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE
DOMÍCILIOS – (PNAD)

No período democrático, pós Constituição de 1988, floresce a normatização dos direitos

femininos – a Lei nº 9029/95, que proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização e

outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência da relação

jurídica de trabalho; a Lei n.º 10.224/2001, que dispõe sobre o crime de assédio sexual;e, por

último, a Lei n.º 11.340/2006, que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal,

da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de

outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; e estabelece

medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Uma norma em especial é destacada – a Lei n.º 9.504/97, “que dispõe sobre as  normas

para eleições” , estabeleceu no seu artigo décimo que os partidos ou coligações deveriam

reservar o mínimo de 30% e máximo de 70% para as candidaturas de cada sexo, a chamada Lei

de Cotas. (art.10)

Como resultado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou que em 1994 (ano

anterior à legislação) o percentual de candidatas no Brasil era de 7,18%; em 2002 esse número

subiu para 14,84%. Durante 60 anos, de 1932 até 1992, as brasileiras conseguiram obter no

máximo 7% das cadeiras do Legislativo municipal. Em 1994, elas representavam 8% das

Assembléias Legislativas do país e 6% da Câmara dos Deputados.

Apesar da nova legislação, o crescimento tem ficado abaixo do esperado e do que

acontece em outros países que adotaram algum tipo de política de cotas. Os resultados

mostraram-se tímidos, o que revela a forma como a legislação foi adotada no país, ou seja, a

legislação reserva 30% das vagas para cada sexo, mas não obriga que cada partido preencha as
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vagas destinadas para o sexo que tem representação minoritária. Portanto, nenhum partido

cumpriu a cota de 30% na média nacional nas últimas eleições.

Dados do TSE revelam que nas eleições municipais de 2004, a média nacional de

candidaturas femininas para as Câmaras Municipais foi de 22% e o percentual de vereadoras

foi de 12%.

Essas ações afirmativas não resultaram em um apoio efetivo e adequado às candidaturas

femininas. Os partidos políticos não se comprometeram com o sistema de cotas e seus fundos

não destinaram recursos de caráter afirmativo às candidaturas femininas.

Outro texto normativo que trouxe inovações à condição feminina na esfera pública foi o

Novo Código Civil, a Lei nº 10.406, de 10/1/2002, que introduz avanços significativos

referentes à proteção dos direitos civis da mulher, sob a perspectiva da igualdade entre os

gêneros.- exclui da norma jurídica a chefia masculina da sociedade conjugal, o pátrio poder e a

administração dos bens do casal pelo marido, inclusive dos particulares da mulher, a anulação

do casamento pelo homem pelos motivo do conhecimento da defloração da mulher antes do

matrimônio e a deserdação da filha desonesta que viva às expensas paternas; introduziu o poder

familiar compartilhado, permitiu ao homem adotar o sobrenome da mulher e estabeleceu que a

guarda dos filhos passa a ser do cônjuge com as melhores condições para exercê-la.

O Novo Código Civil representa um grande avanço, especialmente no que diz respeito à

proteção dos direitos civis das mulheres, sob a perspectiva da igualdade entre os gêneros.

No entanto, a despeito dos avanços jurídicos, os dados da realidade brasileira mostram

que existe uma enorme distância entre as conquistas legais e as práticas sociais.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), que consiste de um sistema

de pesquisas domiciliares com a finalidade de produção de informações básicas para o estudo

do desenvolvimento socioeconômico no Brasil, divulgou em 18/09/2008, por meio de seu

órgão gerenciador – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – os principais

indicadores sobre a situação da mulher no mercado de trabalho, escolaridade, renda e saúde.
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Concentraremos nosso estudo no fator mercado de trabalho, que é um dos indicadores

escolhidos neste levantamento sobre a conquista da cidadania pela população feminina.

Segundo informações do IBGE, a mulher levou mudanças significativas  para o âmbito

da família, considerada o locus primário da construção social das relações de gênero, que se

têm observados mudanças significativas. Para o IBGE, na pesquisa PNAD entenda-se gênero

como valores, histórica e socialmente construídos, que são atribuídos às diferenças sexuais.

Tais valores compõem o que se chama aqui de “convenções de gênero”, que se traduzem na

forma como aqueles valores se organizam e constroem expectativas de ação para homens e

mulheres nos mais diversos contextos sociais (IBGE, 2008).

O espaço da família é um dos espaços sociais mais relevantes para se compreender a

articulação entre esses valores e a sua tradução na vida prática cotidiana. Cita-se aqui o

exemplo mais corriqueiro da sociedade ocidental em que a expectativa é de que os homens

sejam os provedores, senão exclusivos, preferenciais das suas famílias. Os dados recolhidos na

PNAD revelam uma nova possibilidade de organização familiar na qual as relações entre

homens e mulheres sofrerão modificações nos últimos anos com a redução do número de filhos

por mulher, a crescente participação das mulheres no mercado de trabalho e contribuição no

rendimento familiar, o aumento do número de mulheres como pessoa de referência da família,

entre outros aspectos que permitem visualizar a posição feminina na sociedade brasileira à luz

dos resultados da PNAD 2007.

Com relação a maternidade, pode-se afirmar que manteve a redução da taxa de

fecundidade total para níveis abaixo de 1,83 filhos por mulher. Essa queda iniciou-se na

segunda metade dos anos 1960 e está implicando uma desaceleração do ritmo de crescimento

da população brasileira e provocando inúmeras mudanças na estrutura etária desta população,

que poderá diminuir a partir de 2030 e apresentar uma população envelhecida, reproduzindo a

experiência de países da Europa Ocidental, da Rússia e do Japão (IBGE,2008).

A alteração da capacidade reprodutiva da mulher implica em uma revolução no papel

social da mulher e nas relações de gênero tradicionais adotadas no Brasil: homem provedor
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versus mulher cuidadora. O arranjo familiar predominante no Brasil é do tipo casal com filhos,

mas esta predominância vem decrescendo ao longo do tempo. Constituía 62,8% do total de

arranjos em 1992 e passou a constituir 51,6% em 2007. Esse tipo de arranjo se caracteriza pela

predominância de chefes homens. Observou-se, no entanto, nos últimos 10 anos, um aumento

expressivo de chefia feminina nesse tipo de arranjo, ou seja, no constituído por casais. A

proporção de arranjo do tipo casal com e sem filhos chefiados por mulher passou de 4,2% em

1992 para 23,5% em 2007. Neste ano, 4,1 milhões de famílias brasileiras encontram-se nessa

categoria.

A redução na proporção de casais com filhos tem sido compensada pelo aumento das

famílias constituídas por casais sem filhos, das monoparentais, principalmente as chefiadas por

mulheres, e de homens morando sozinhos. No segundo tipo de arranjo, o mais frequente é o do

tipo mãe com filhos, mas apresentando proporção decrescente. No total de arranjos brasileiros,

a proporção de homens sozinhos cresceu de 5,4% para 7,6%. Ou seja, 4,2% milhões de homens

brasileiros vivem sozinhos. No entanto, os domicílios formados por mulheres sozinhas são mais

expressivos, mas esta diferença vem diminuindo no tempo. A sua proporção passou de 6,2%

em 1992 para 8,5% em 2007 e significa 4,7 milhões de mulheres vivendo sozinhas.

O aumento da proporção de domicílios chefiados por mulher guarda estreita relação

com o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, o que permite que muitas

mulheres assumam sozinhas o sustento de um lar ou, mesmo com a presença de um

companheiro, por aportarem mais renda, sejam identificadas como chefes de famílias. Nessa

pesquisa do IBGE, os pesquisadores fizeram a seguinte pergunta para definir quem era “chefe”:

“qual o nome da pessoa que é a (principal) responsável por este domicílio?. Em sendo assim, a

definição de “pessoa de referência” adotada pelo IBGE diz respeito à “pessoa responsável pela

unidade domiciliar (ou pela família) ou que assim fosse considerada pelos demais membros” e

“cônjuge”, a “pessoa que vivia conjugalmente com a pessoa de referência da unidade

domiciliar (ou da família), existindo ou não o vínculo matrimonial”. Outra distinção salientada

pela PNAD é entre “domicílio” e “família”. Domicílio é o local de moradia estruturalmente

separado e independente, constituído por um ou mais cômodos; família é o conjunto de pessoas

ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência, que residem
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na mesma unidade domiciliar e, também, a pessoa que mora só em uma unidade domiciliar.

Esses fatores provocam algumas mudanças nas características dos domicílios brasileiros,

alterando as relações tradicionais de gênero da sociedade patriarcal. Um dos indicadores dessas

mudanças é dado pelo aumento da contribuição da renda das mulheres na renda das famílias

brasileiras, que passou de 30,1% para 39,8%. Mais expressivo foi o aumento da proporção de

mulheres cônjuges que contribuem para a renda das suas famílias, que passou de 39,1% para

62,5%, o que representa, de acordo com os dados da última PNAD, 19,5 milhões de famílias

que identificam uma mulher como sua principal responsável.

Apesar de a mulher brasileira estar assumindo o papel de provedora, ela continua sendo

a principal responsável pelo cuidado doméstico, mesmo na condição de ocupada, o que não

apresentou variações expressivas no período. A proporção de mulheres ocupadas que se

dedicavam a afazeres domésticos em 2007, foi de 89,5% e a de homens, 50,4%. Mais

expressiva foi a diferença no número médio de horas trabalhadas em afazeres domésticos. As

mulheres ocupadas despendiam, em média, 22,2 horas semanais, e os homens, 9,6.

Os dados relativos ao cuidado com afazeres domésticos revelam uma importante e

persistente assimetria de gênero. O tempo que as mulheres dedicam aos afazeres domésticos é

significativamente maior do que aquele dedicado pelos homens, independentemente da

condição na família (chefe ou cônjuge), da escolaridade, da renda ou da condição de ocupação

(ocupado, desocupado ou inativo). Os dados confirmam o que se percebe pela observação da

vida social: são as mulheres as principais responsáveis pela tarefa de cuidar da casa, dos filhos,

dos idosos, da manutenção da família e de todas as atividades relacionadas ao âmbito

doméstico.

Em depoimento concedido ao jornal Correio Braziliense, a dona-de-casa e artesã

Silenilda Severina Silva, 36 anos, moradora de uma invasão chamada Estrutural, nos arredores

do Plano Piloto, diz saber exatamente o que é isso. “Meu marido é tão exigente que, se não

tiver um prato limpo, prefere nem comer”, brinca. A lida de Silenilda começa às 7h, quando

prepara o café da manhã, e finda depois das 19h30, quando todos já jantaram. Mãe de três

filhos com idades entre 4 e 13 anos, ela ainda cuida de um sobrinho e contribui com R$ 150
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mensais para ajudar na renda da família. O marido é eletricista e ganha cerca de R$ 700. Nas

poucas horas vagas tentar vender seu artesanato na vizinhança. E acrescenta: ‘trabalho mais do

que quem trabalha fora; se eu não cuidar, fico 24 horas no serviço’(CEBES, 2007).

Sintetizando, a família brasileira sofreu grandes mudanças, e a mulher é uma peça chave

desse processo revolucionário. Ela, hoje, está assumindo novos papéis sociais, mas ainda

mantêm os tradicionais.

Na política, as mulheres sofrem com a experiência de conciliar a vida privada com a

pública. São depoimentos pessoais que retratam a realidade da dicotomia público x privado:

As mulheres casadas sabem como é difícil a política. É muito mais fácil ser
solteira, não ter marido. Os maridos exigem. Meu marido, quando eu chegava em
casa, dizia assim: “Eu sou a fêmea, você é o macho.Estou aqui como a fêmea te
esperando. São 10 horas da noite, e você não chega. É assim, eles não
aceitam.(Prefeita Wilma de Farias – PSB/Natal/RN) (GROSSI, 2001, p.184)

Outro ponto destacado pelas mulheres legisladoras é a falta de referência para as

mulheres eleitas. Elas são tratadas como homens quando eleitas, são tratadas pelo gênero

masculino. Isso se deve ao fato recente de sua entrada na esfera política. Um exemplo disso foi

a inexistência de diplomas e carteiras com os cargos eletivos no feminino, demonstrando que a

falta de apenas uma letra  “a” pode significar muito no reconhecimento destas novas mulheres.

Observe os depoimentos a seguir:

Inclusive quero lembrar, e será ação afirmativa importante para as mulheres, a
inclusão da letra “a” nas cédulas eleitorais. Lembro-me de quando fui com Marta
Suplicy e outras deputadas ao Tribunal Superior Eleitoral pedir isso. As
candidatas deixam de ser Vereador, Deputado, Senador, Governador e passaram
a ter gênero reconhecido: Vereadora, Prefeita, Governadora, Senadora, Deputada.
Por incrível que pareça, não fizeram esta adaptação. Fomos lá,pedir, exigir que
fizessem. Então é quase tudo assim: só na base do fórceps se consegue alguma
coisa. (Deputada federal Maria Elvira – PMDB/MG) (GROSSI, 2001, p.180).
Quando recebi esta carteira, estava escrito: “Poder Legislativo. Vereador Eni
Fernandes”. Primeiro, por questão de respeito à mulher e, segundo, por que meu
nome pode ser confundido, não aceitei a carteira. Fiz requerimento pedindo ao
presidente da Câmara que imprimisse nova carteira. Assim foi feito: Eni
Fernandes, Vereadora”. No documento de minha diplomação, estava escrito:
“Vereador Eni Fernandes”. Fiz requerimento ao Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de São Paulo solicitando mudanças. O Tribunal respondeu que não havia
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impressos destinados a mulheres, mas que, a partir da próxima eleição, a de
1998, haveria distinção”. Foi um grande avanço. Precisamos estar atentas a estas
questões, que às vezes podem parecer pequenas. (Vereadora Eni Fernandes-
PT/São José do Rio Preto/SP) (GROSSI, 2001, p.180).

E assim, batalha após batalha, esses esforços surtiram efeitos para a construção de novas

posturas nos partidos políticos e no eleitorado. De forma ainda pequena, mas visível, aumenta a

presença das mulheres nas disputas eleitorais. Nas eleições de 1998, pela primeira vez na

história do Brasil, houve uma candidata à Presidência da República, a candidata Thereza Ruiz,

candidata do Partido Trabalhista Nacional (PTN), que concorreu com 11 candidatos. Nas

eleições de 2000, concorreram 70.321 mulheres às Câmaras de Vereadores e 1.139 às

Prefeituras Municipais. Foram eleitas 6.992 vereadoras e 318 prefeitas. Destas, seis viriam

prefeituras de capitais, uma delas a prefeitura da cidade de São Paulo, a maior do país.5

Nas eleições municipais do ano de 2002, o percentual de mulheres eleitas aumentou em

dois pontos percentuais. Progressivamente, no pleito municipal de 2007, as mulheres

continuaram minoria na política, mas o país apresentou um elevado crescimento no número de

prefeitas. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , 498 mulheres foram

eleitas prefeitas de seus municípios já no primeiro turno das eleições desse ano. Esse número

representa 9,16% do total de candidatos eleitos para as prefeituras. Em 2004, esse índice foi de

7,32% e, em 2000, de 5,72%. No total, 12.944 homens e 1.620 mulheres concorreram à eleição

para prefeito em todos os municípios brasileiros nesse ano. Entre os homens 4.986 venceram no

primeiro turno.

A deputada federal Luiza Erundina (PSB/SP), integrante da bancada feminina da

Câmara, considera que é preciso aumentar mais a participação da mulher na política brasileira.

‘O ritmo é pequeno. Para melhorar, os partidos políticos devem contribuir para a capacitação

política das mulheres, para que elas tenham melhores condições de disputar eleições.’

(AGÊNCIA CÂMARA, 2008).

                                           
5 Fonte: TSE- dados gerados em 02/01/2009.
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A cientista política e consultora do Centro de Estudos e Assessoria Feminina (Cfemea)

Patrícia Rangel faz a mesma ressalva. Ela comemora os avanços da mulher no mercado de

trabalho, nas artes e em outras áreas, mas observa que política ainda é território masculino no

Brasil. “A política é tradicionalmente uma esfera de atuação masculina, o que não tem

fundamento, porque não há diferença essencial entre homens e mulheres”, afirma. Segundo

Rangel, é importante que a mulher ocupe cargos majoritários, como o de prefeito, porque dará

atenção a políticas voltadas para as mulheres mais do que prefeitos do sexo masculino. Essas

políticas incluem o combate à violência doméstica e a licença-maternidade. “Em geral, os

homens legisladores não têm a preocupação de beneficiar as cidadãs” (AGÊNCIA CÂMARA,

2008).

A baixa representação contrasta com a composição do eleitorado brasileiro. Dos 130.5

milhões de cidadãos inscritos na Justiça Eleitoral, 51,8% são mulheres (67.483.419), significa

que 12% de mulheres são representantes nas câmaras de vereadores. Patrícia Rangel questiona

a legitimidade de representação política dessas câmaras municipais e assembleias legislativas:

“Só serão representativas se forem, elas próprias, uma sociedade em miniatura”; com esse

percentual de mulheres, as câmaras de vereadores não são representativas”, afirma.

A falta de representatividade feminina ocorre também na Câmara dos Deputados, que

tem cerca de 10% de mulheres em sua composição. Na Câmara dos Deputados, nunca uma

mulher foi membro efetivo da Mesa Diretora, fato que reforça a baixa representação da mulher

no Poder Legislativo. Nota-se que o processo de distribuição do poder político entre homens e

mulheres não é igualitário.

De acordo com o Índice de Equidade de Gênero (IEG) divulgado anualmente pelo

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2008) em seu relatório de

desenvolvimento humano 2007/2008, o Brasil está no septuagésino lugar no que se refere aos

indicadores de desigualdades entre os sexos na participação política. Em 1999, o Brasil

ocupava o septuagésimo nono lugar o que constata que houve progresso na participação

política das mulheres, porém uma percentagem inexpressiva em nível mundial.



45

O Brasil ainda ocupa uma posição desfavorável em relação a outros países da América

Latina tais como Argentina que ocupa o trigésimo oitavo lugar, Chile está no quadragésimo

lugar e Uruguai com a quadragésima sexta posição. Sendo o país uma democracia, isso se

contradiz com um dos princípios do regime democrático: a igualdade entre os indivíduos.
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5  CONCLUSÃO

Esta pesquisa analisou a trajetória de luta da mulher pela conquista da cidadania no

Brasil. Foi realizada uma análise da participação das mulheres constituintes nas Assembleias

Constituintes de 1933 e 1987. Os dados relativos à atuação parlamentar foram coletados nos

volumes do Diário do Congresso Nacional e seus resultados foram confrontados com a

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios no ano de 2007 usando os indicadores  “política”

e “mercado de trabalho” tendo como resultados os dados seguintes:

Em relação à categoria política a mulher aumentou efetivamente a sua

representatividade em números no Parlamento: em 1933 contava com uma deputada; em 1987

registrou-se um número de vinte seis constituintes; a atual legislatura, 53ª Legislatura- 2ª

Sessão Legislativa Ordinária 2009-2010 registra 44 mulheres eleitas na Câmara dos Deputados.

A despeito da participação feminina no parlamento brasileiro vir se mostrando crescente desde

a década de 1930, período inicial analisados pela presente pesquisa, nossa conclusão é a de a

quantia de deputadas federais que hoje se registra no parlamento brasileiro é ainda insuficiente

é uma quantia que não legitima o eleitorado feminino em relação à sua representatividade, os

mandatos, em número, estão muito aquém do que a sociedade necessita para atender as

demandas das mulheres. No Brasil atual faz-se imprescindível e vital, a ampliação da efetiva

participação das mulheres na política não apenas como eleitoras, defendendo a sua cidadania

pelo direito de voto, mas principalmente como ocupantes eleitas de todos os cargos em âmbito

nacional, estadual e municipal.

A mulher obteve, desde as Constituições de 1934 a 1988, o direito à licença-

maternidade, com um prazo sendo progressivamente aumentado. Atualmente o empregador

pode conceder até 180 dias para a gestante; no entanto, o índice de fecundidade apresenta uma

redução para níveis abaixo de 1,83 filho por mulher. A opção por uma família menor implica

uma estreita relação com o aumento da participação feminina no mercado de trabalho.
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A segunda categoria mercado de trabalho revelou que as conquistas das mulheres

constituintes tais como a igualdade de todos os cidadãos perante a lei, sem qualquer tipo de

distinção, não se consolidaram nas atividades cotidianas das cidadãs brasileiras. A PNAD

mostrou que as mulheres possuem a chefia da família brasileira apesar de receberem salários

inferiores aos homens. E  no âmbito doméstico (privado) há uma sobrecarga de trabalhos

acumulados pela mulher, que, além, de provedora do domicílio ainda se ocupa dos afazeres

domésticos. Para as mulheres, a saída para o mercado de trabalho não significa deixar de cuidar

das atividades domésticas. No entanto, se a proporção de mulheres que se inserem no mercado

de trabalho aumenta, em casa ela ainda continua respondendo majoritariamente pelas tarefas

domésticas. As mulheres acabam por responder por uma exaustiva jornada de trabalho, dentro e

fora do domicílio.

A pesquisa alcançou seu objetivo permitindo um estudo histórico descritivo de um

período significante para a atuação parlamentar feminina e oferece  subsídios para futuras

investigações sobre como incentivar o aumento da inserção da mulher na política e a descoberta

de fatores que dificultam esse ingresso. Futuras pesquisas far-se-ão necessárias para apontar as

causas da desigualdade de gênero nas atividades remuneradas e não- remuneradas na família

brasileira, que acabam por acarretar uma sobrecarga para as mulheres.
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