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Mulher, trabalhadora e de luta
O debate sobre os níveis alar-
mantes de desigualdade, 
assédio, violência e discrimi-
nação motivados por gênero 
têm ganhado grande visibilidade 
no Brasil e no mundo. A cada 11 
minutos, uma mulher é estu-
prada no país. 

Estudos indicam que a 
promoção da igualdade entre 
homens e mulheres poderia 
agregar cerca de US$ 28 

trilhões ao PIB (Produto Interno 
Bruto) global até 2025. 

Mesmo assim, uma parcela 
conservadora da sociedade se 
mostra inclinada à reduzir, cada 
vez mais a autonomia da 
mulher. Um exemplo é uma 
proposta de lei que tramita no 
Congresso Nacional, que 
pretende proibir completamente 
o aborto no Brasil - mesmo em 
casos de estupro.

As mulheres representam, 
aproximadamente, 51,5% da 
população brasileira. Apesar das 
mulheres terem maior tempo de 
estudo que os homens, são ele 
que possuem os cargos mais 
altos e recebem os maiores 
salários. 

Esta discriminação prejudica 
não apenas às mulheres, 
como toda a classe trabalha-
dora. 

Um Amor Conquistado: O Mito do 
Amor Materno, de Elisabeth Bad-
inter 
Publicado em 1980, o livro da 
filósofa francesa defende o amor 
materno não como um senti-
mento inato, parte intrínseca da 
natureza feminina, mas como 
uma construção socio-
econômica da história. 

Sejamos todos feministas e Para 
educar crianças feministas, de 
Chimamanda Ngozi Adichie 
Em 2002, a autora nigeriana fez 
uma palestra no TEDxEuston 
convidando a todos a se torna-

Thelma & Louise, de Ridley Scott 
(1991)
Um clássico do cinema, o filme 
mostra a história de duas 
amigas que deixam suas vidas 
antigas para trás e põem o pé na 
estrada.

As Sufragistas, de Sarah Gavron 
(2015)
O filme retrata o movimento 

As Telefonistas (Netflix/2 tempora-
das)
A trama toda se passa no final 
dos anos 1920, na capital 
espanhola de Madri.

Orange is The New Black (Netflix/5 
temporadas)
A trama começa quando uma 
americana branca é condenada 
a cumprir 15 meses numa prisão 
feminina federal.
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rem feministas. O discurso foi 
adaptado em forma de livro e se 
tornou um grande sucesso, 
musicado até por Beyoncé.

“Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada 
nos sujeite. Que a liberdade seja nossa
própria substância, já que viver é ser livre.”
Simone de Beauvoir

feminista do início do século XX 
na Inglaterra. 



Uma nova conquista a cada dia

Mulheres ainda ganham menos
Segundo dados divulgados pelo 
Ipardes/IBGE no início deste 
ano, a desigualdade de 
salários entre homens e mu-
lheres persiste no Brasil. No 
Paraná, por exemplo, os salários 
das mulheres são 26,5% meno-
res em relação aos dos homens. 
O que se consta ainda é que 
quanto maior o cargo, maior 
também a diferença salarial. 

Vale ressaltar que, em média, 
as mulheres brasileiras com 25 
anos ou mais têm 8,2 anos de 
estudo, enquanto os homens 
têm 7,8 anos. 

Nas instituições financeiras 
não é diferente. 82,5% das 
bancárias possuem forma-
ção superior completa ou 
acima, contra 76,9% dos 

bancários. Apesar disso, o 
rendimento médio mensal 
delas é 77,9% inferior ao 
rendimento dos homens. 

Os dados comprovam ainda 
uma baixa presença de mu-
lheres nas direções dos 
bancos, fruto da falta de 
políticas de igualdade de 
oportunidades. 

1879
Mulheres são autorizadas a 
cursar o Ensino Superior 
Decreto n. 7.247, de 19 de 
abril de 1879.

1907
08 de março, Dia da Mulher
Aprovada em 1910 na II 
Conferência Internacional de 
Mulheres. A ONU instituciona-
lizou a data somente em 
1985, no Ano Internacional da 
Mulher.

1932
Mulheres conquistam direito ao 
voto no Brasil
Foram autorizadas a votar as  
mulheres solteiras, as viúvas 
com renda própria e as 
mulheres casadas, desde que 
tivessem permissão do 
marido. 

1960
25 de Novembro, Dia Internacio-
nal de Combate à Violência 
Contra a Mulher
Em homenagem às irmãs 
Mirabal, conhecidas como 
“Las Mariposas”, que comba-
tiam a ditadura e foram 
assassinadas pelo ditador 
Tujillo na República Domini-
cana.

1962
Estatuto da Mulher Casada
A Lei n. 4.212, de 1962, 
garantiu o direito de trabalhar 
sem precisar da permissão do 
marido, o direito à herança e 
de requerer a guarda dos 
filhos em caso de separação.

1977
Lei do Divórcio
Com a Lei n. 6.515, de 26 de 
dezembro, foi permitida a 
dissolução dos casamentos.

1985
Primeira Delegacia de Defesa da 
Mulher
Inaugurada, em São Paulo, a 
primeira unidade especiali-
zada no país.

1988
Lobby do batom
Constituição Federal garantiu 
igualdade de direitos e obriga-
ções entre homens e 
mulheres perante a lei.

1996
Lei das Cotas
Inclusão do sistema de cotas 
na legislação eleitoral.

2001
Crime de assédio sexual
O Código Penal passa a 
prever pena de detenção para 
o crime de assédio sexual.

2006
Lei Maria da Penha 
Lei n. 11.340, 7 de agosto. A 
cearense Maria da Penha 
Maia Fernandes exigiu que 
seu agressor fosse conde-
nado, tornando-se modelo 
para o aumento do rigor nas 
punições para violência 
doméstica/familiar no Brasil.

2008
Ampliação da licença-
maternidade
Em 2008, foi sancionada a Lei 
n. 11.770, que criou o 
Programa Empresa Cidadã, 
destinado à ampliação da 
licença-maternidade de 120 
para 180 dias, mediante 
concessão de incentivo fiscal 
para as empresas optantes.

2015
Lei do Feminicídio 
Em 9 de março foi sancio-
nada a Lei n. 13.104, que 
colocou o assassinato de 
mulheres no rol de crimes 
hediondos.



Reformas impactam diretamente as mulheres

Lei da Terceirização O incentivo legal à terceirização deve afetar mais às mulheres já que a 
   terceirização é própria dos grupos marginalizados, que ocupam vagas de 
   limpeza e suporte técnico.
 
Flexibilização da  
jornada de trabalho anular, por exemplo, benefícios estabelecidos pela PEC das Domésticas, que  
           

Insalubridade para A legislação pretende permitir que gestantes e lactantes trabalhem em   
gestantes  ambientes considerados insalubres, como postos de gasolina ou até mesmo  
   hospitais, se houver autorização do médico.
    
Indenização por Uma vez que as mulheres são as mais atingidas pelo assédio, a possibilidade  
dano moral  de um limite para a indenização por dano moral vinculado ao salário atinge de  
   forma mais intensa as mulheres. 

Como é      

É possível se aposentar sem idade mínima, com 
35 (homem) ou 30 (mulher) anos de contribuição; 
ou com idade mínima de 65 anos (homem) e 60 
anos (mulher), com tempo mínimo de 15 anos de 
contribuição.

A soma da idade e do tempo de contribuição 
deve totalizar 85 (mulher) e 95 (homem) para ter 
acesso a 100% do valor do benefício.

É permitido o acúmulo de pensão com 
aposentadoria.

Como o governo propõe

A idade mínima para aposentadoria será de 62 
anos para mulheres e 65 anos para homens, com 
15 anos de contribuição (60% do valor).

Para ter direito a 100% do valor do benefício, 
serão necessários 40 anos ininterruptos de 
contribuição.

Possibilidade de acumular aposentadoria e 
pensão deixada por cônjuge, até dois salários 
mínimos.

Em vigor desde novembro de 
2017, a Reforma Trabalhista é 
a maior mudança na CLT 
(Consolidação das Leis 
Trabalhistas) desde 1967, 
alterando 97 artigos na 
legislação e 7 artigos de outras 

normas. Soma-se à ela a 
aprovação da Lei da 
Terceirização em março do ano 
passado. Essas mudanças 
trazem diversos prejuízos aos 
trabalhadores, mas tendem a 
prejudicar de forma mais 

intensa aqueles em pior posição 
no mercado de trabalho e com 
menos condições de negociar 
com os patrões, ou seja, 
mulheres e população negra. 
Entenda:

Com a proposta da Reforma da Previdência do governo Michel Temer, também não é dife-
rente, prejudicando as mulheres com os impactos das mudanças.
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