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RESUMO  

 

MAEDA, Patrícia. Interseccionalidade e direitos: a participação das trabalhadoras na 

Assembleia Nacional Constituinte. 2020. 320 f. Tese (Doutorado)– Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

A pesquisa versa sobre a participação das mulheres trabalhadoras na Assembleia Nacional 

Constituinte de 1987/1988, analisando a relação entre direito e gênero, com enfoque na 

divisão sexual do trabalho. Para tanto, a interseccionalidade, a decolonialidade e a 

amefricanidade são utilizadas como ferramentas teóricas para investigar o cotidiano e as 

demandas das mulheres, revisitando a história do direito, sobretudo o do trabalho, fora da 

perspectiva do sujeito universal. Os marcadores sociais de diferença (classe, gênero e raça) 

são considerados de forma imbricada com vistas a revelar lugares sociais reiteradamente 

preteridos, como o da mulher negra, para considerar sua força epistêmica. O direito se 

apresenta não só como instrumento de dominação entre classes, que são fortemente 

informadas pela raça, mas também entre sexos. A maior participação política de grupos 

dominados amplia o repertório discursivo e altera o conteúdo do direito, ainda que sob o 

controle do grupo que majoritariamente ocupa os espaços de poder. A conformação dos 

direitos sociais constitucionalizados demonstra este limite. 

 

Palavras-chave: Direito do Trabalho e gênero. Interseccionalidade. Direitos sociais. História 

do Direito do Trabalho - Brasil. Assembleia Nacional Constituinte 1987/1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

MAEDA, Patrícia. Intersectionality and rights: the participation of female workers in the 

National Constituent Assembly. 2020. 320 p. Doctorate – Faculty of Law, University of São 

Paulo, São Paulo, 2020.   

 

The research addresses the participation of working women in the 1987/1988 National 

Constituent Assembly, analysing the relationship between law and gender, with a focus on the 

sexual division of labour. For that, intersectionality, decoloniality and amefricanity are used 

as theoretical tools to investigate the daily life and demands of women, revisiting the history 

of law, especially that of labour, outside the perspective of the universal subject. The social 

markers of difference (class, gender and race) are considered in an interwoven way in order to 

reveal repeatedly neglected social places, such as that of the black woman, to consider their 

epistemic strength. The law presents itself not only as an instrument of domination between 

classes, which are strongly informed by race, but also between sexes. The greater political 

participation of dominated groups expands the discursive repertoire and changes the content 

of the law, even if under the control of the group that mainly occupies the spaces of power. 

The configuration of constitutionalized social rights demonstrates this limit. 

 

Keywords: Labour Law and Gender. Intersectionality. Social Rights. History of Labour Law 

– Brazil. 1987/1988 National Constituent Assembly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

 

MAEDA, Patrícia. L’Intersectionnalité et les droits: la participation des travailleuses à 

l'Assemblée Nationale Constituante. 2020. 320 p. Doctorat – Faculté de Droit, Université de 

São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

La recherche porte sur la participation des travailleuses à l'Assemblée Nationale Constituante 

de 1987/1988, analysant la relation entre la loi et le genre, en mettant l'accent sur la division 

sexuelle du travail. Pour cela, l'intersectionnalité, la décolonialité et l'amefricanité sont 

utilisées comme des outils théoriques pour enquêter sur la vie quotidienne et les exigences des 

femmes, revisitant l'histoire du droit, notamment celle du travail, en dehors de la perspective 

du sujet universel. Les marqueurs sociaux de la différence (classe, sexe et race) sont envisagés 

de manière imbriquée afin de révéler des lieux sociaux souvent négligés, comme celui de la 

femme noire, pour considérer leur force épistémique. La loi se présente non seulement 

comme un instrument de domination entre les classes, fortement influencées par la race, mais 

aussi entre les sexes. La plus grande participation politique des groupes dominés élargit le 

répertoire discursif et modifie le contenu de la loi, même si elle est sous le contrôle du groupe 

qui occupe principalement les espaces de pouvoir. La configuration des droits sociaux 

constitutionnalisés démontre cette limite. 

 

Mots-clés: Droit du travail et le genre. Intersectionnalité. Droits sociaux - Brésil. Assemblée 

Nationale Constituante 1987/1988. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Brasil, 12 de fevereiro de 2020. Em meio ao duro processo de escrita, me deparei 

com mais um motivo para desenvolver análises com a abordagem interseccional. Uma semana 

após chamar os servidores públicos de parasitas, o Ministro da Economia se manifesta sobre a 

conveniência da atual alta do preço do dólar: “[Era] todo mundo indo para a Disneylândia, 

empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma festa danada. Pera aí!”. O que revela esta 

fala se não a persistência do classismo, do racismo e do sexismo? 

Na dissertação de mestrado, tive a oportunidade de discutir o trabalho no 

capitalismo pós-fordista, baseada na premissa de que o direito é a forma jurídica do 

capitalismo e tem a função garantidora da circulação de mercadorias. Ao reconhecer a 

subjetividade jurídica, tornar exigível o cumprimento dos contratos e proteger a propriedade 

privada, o direito viabiliza a circulação mercantil. A subjetividade jurídica é imprescindível 

para o capitalismo, pois sem ela o trabalho humano não seria comercializável no mercado, 

uma vez que apenas sujeitos de direito podem realizar trocas. Mas não basta ser sujeito de 

direito, há de ser livre. A liberdade do sujeito está no seu livre consentimento na venda de si 

mesmo: o indivíduo é livre para vender sua força de trabalho em condição de igualdade 

jurídica com o comprador, pois ambos se relacionam como proprietários de mercadorias – o 

primeiro, de sua força de trabalho e o segundo, do salário. O direito redefine, assim, o 

indivíduo em termos de propriedade, transformando-o em sujeito e objeto simultaneamente. A 

exploração capitalista se dá mediada por um contrato jurídico – o contrato de trabalho – e não 

mais por coerção direta, como no feudalismo e no escravismo, adquirindo estabilidade para se 

desenvolver em escala global. 

Neste sentido, é possível afirmar que o direito, assim como o Estado, tal como os 

conhecemos, são historicamente situados no capitalismo. Da mesma maneira, o sujeito de 

direito, que é concebido a partir da ideia de universalidade. Quem é o sujeito de direito 

universal? Lembro-me de que nas primeiras aulas da graduação, dois personagens estavam 

sempre presentes nos casos práticos exemplificativos: Caio e Tício. Eram eles que realizavam 

atos e negócios jurídicos, cometiam delitos, etc. Um pouco depois surgiu o tal do “homem 

médio”, como parâmetro para pensar o comportamento humano normal. Há quem defina o 

homem médio como aquele sem rosto, raça, cor ou posição socioeconômica, que representaria 

uma espécie de equilíbrio do comportamento humano. Na materialidade das relações sociais, 

o homem médio não existe. As pessoas pertencem a uma classe social, são racializadas e se 
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diferenciam quanto à sexualidade, à origem, ao nível de escolaridade, etc. Hoje percebo que, 

de fato, o homem médio ou universal é a expressão de um direito produzido por parlamentos 

majoritariamente elitistas, masculinos e, no caso do Brasil, branco; e aplicado por justiças 

igualmente marcadas por classe, gênero e raça. Com estas mesmas características se 

apresentam as cúpulas de governo, as cadeiras nas universidades e os conselhos de 

administração das instituições financeiras e das empresas transnacionais.  

Assim, não é à toa a formulação do tal “homem médio”; a ele, em princípio, se 

destina o direito. Afinal, a gênese liberal do direito aderiu como amálgama à teoria kantiana 

que assumia os trabalhadores assalariados, os menores de idade e todas as mulheres como 

“cidadãos passivos”, cujas existências eram “meras inerências”, de modo que não se 

qualificavam para votar ou participar da administração do Estado. O sujeito universal 

kantiano era homem, adulto e proprietário, pouco diferindo do cidadão ateniense na 

democracia [escravocrata] grega do século V a. C., excluindo da vida política todos e todas as 

demais integrantes da população. O sujeito universal kantiano, ao definir o homem médio, 

exclui outras possibilidades e estabelece desigualdades. Embora este nível de desigualdade 

jurídica seja incompatível, pelo menos formalmente, com o direito contemporâneo, seria 

possível qualificar o direito como desprovido de classe, gênero e raça? Esta pergunta se 

coloca, sobretudo, se considerarmos o perfil prevalecente na cúpula dos três Poderes – 

Executivo, Legislativo e Judiciário – que é majoritariamente composta por homens brancos, 

heterossexuais e de classe média ou acima dela. 

Se na Prússia de Kant no século XVIII a participação política (e, portanto, a 

produção do direito) se determinava com base em classe e gênero, no caso do Brasil, a 

questão racial é uma variável determinante. Somente no final do século XIX a superação do 

modelo do escravismo levou ao reconhecimento da subjetividade jurídica de todos os seres 

humanos, que se tornaram sujeitos de direitos, livres e iguais perante a lei. Entretanto, teria o 

direito produzido por homens brancos proprietários conseguido apagar as marcas da gênese 

colonial e escravocrata das relações sociais brasileiras? 

Uma perspectiva contestadora da sociologia jurídica adota a tese de que “o direito 

é masculino”, propondo dois problemas iniciais: a existência de normas que discriminam a 

mulher, assim como a aplicação das normas de forma discriminatória. Segundo Ana Lúcia 

Sabadell, o direito se apresenta como democrático, humano e igual para todos, mas a 

atividade jurídica reproduz em todos os níveis a discriminação da mulher. Para avançar na 

análise e não incorrer no erro epistemológico de universalizar esta mulher – que seria branca e 

de classe média ou acima –, é preciso compreender que o gênero é atravessado por outras 
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variáveis, em especial, a classe e a raça, de modo que não considerar a imbricação destas 

categorias é desconsiderar importante parcela da sociedade.  

Assim, o que proponho neste trabalho é revisitar a narrativa das lutas por direitos 

para demonstrar a participação das mulheres na conformação dos direitos sociais 

constitucionalizados em 1988. Parto da hipótese de que há uma defasagem nos estudos 

jurídicos e na própria história do direito, que não consideram as hierarquias decorrentes das 

variáveis classe, gênero e raça, perdendo uma série de perspectivas, experiências e discursos, 

que poderiam enriquecer a análise e a compreensão do próprio direito. Se o direito é 

masculino, a história também o é. Assim, tanto o direito quanto a história do direito não 

revelam a capacidade de atuar de mais da metade da população brasileira, invisibilizando as 

mulheres, a classe trabalhadora, a população negra e ameríndia. Ambos, direito e história, são 

simultaneamente expressões e instrumentos da dominação. 

Nesta releitura da história, com a tentativa de apresentar a perspectiva das pessoas 

invisibilizadas pelo sujeito de direito universal e pela história hegemônica do direito, o 

trabalho doméstico assume um lócus importante para compreender a intersecção destas 

múltiplas opressões simultâneas. O assalariamento do trabalho é característico do capitalismo, 

mas ele não é absoluto. Por reunir tarefas atribuídas à esfera feminina, o valor social atribuído 

ao trabalho doméstico é hierarquicamente inferior ao de outros trabalhos, o que lhe reserva 

duas realidades: a total invisibilidade – no caso do trabalho doméstico gratuito, pois associado 

ao âmbito dos afetos – ou um tratamento de grande precariedade – no caso do trabalho 

doméstico (mal) remunerado, majoritariamente ocupado por mulheres negras. Segundo a OIT, 

o Brasil em 2009 tinha o maior número de trabalhadoras domésticas no mundo: eram mais de 

7 milhões, mais de 90% mulheres, e mais de 60% negras, de acordo com dados da PNAD.  

Assim, uma primeira divisão básica dentro do trabalho doméstico seria entre o 

trabalho doméstico gratuito e o trabalho doméstico remunerado, ambos majoritariamente 

executados por mulheres. Apenas o trabalho doméstico remunerado é objeto do direito do 

trabalho. Para atribuir um estatuto, o direito normalmente faz outra subdivisão entre trabalho 

doméstico remunerado com relação de emprego (“empregada doméstica”) e trabalho 

doméstico remunerado sem relação de emprego (“diarista”), segundo o critério da 

habitualidade. No caso brasileiro, corresponde ao trabalho contínuo “por mais de 2 (dois) dias 

por semana”, desde a promulgação da Lei Complementar n. 150, de 1º de junho de 2015, que 

regulamenta o contrato de trabalho doméstico. São diversos níveis de classificação e 

fracionamento que justificam a ausência ou o pacote inferior de direitos para um tipo de 

trabalho essencial para a reprodução social. 
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O recente relatório da Oxfam Tempo de Cuidar 2020 confirma que a desigualdade 

social e a concentração de renda aumentaram nos últimos anos, com alguns dados alarmantes: 

de um lado, os 2.153 bilionários do mundo em 2019 detinham mais riqueza do que 4,6 bilhões 

de pessoas; os 22 homens mais ricos do mundo detinham mais riqueza do que todas as 

mulheres que vivem na África; o 1% mais rico do mundo detinha mais que o dobro da riqueza 

de 6,9 bilhões de pessoas. De outro lado: o trabalho não remunerado de mulheres no cuidado 

agrega pelo menos US$ 10,8 trilhões por ano em valor à economia. O relatório aponta que o 

grupo de pessoas no topo da pirâmide, em que há muita riqueza e nenhum trabalho, é formado 

predominantemente por homens; enquanto isso, pessoas situadas na base da pirâmide, onde só 

há trabalho e miséria, são majoritariamente mulheres e meninas em trabalhos precários e mal 

(ou não) remunerados. Estas constatações nos indicam uma correlação entre desigualdade 

social e concentração de riquezas e divisão sexual do trabalho. 

As posições sociais ocupadas pelas pessoas reais observam hierarquias 

desenhadas com base em classe, gênero e raça, além de outros marcadores sociais de 

diferença, que se estabelecem na lógica de privilégios e desvantagens, a partir da qual elas (as 

pessoas reais) organizam suas vidas e têm suas experiências, perspectivas e demandas
1
. O 

trabalho é central na instituição destas hierarquias, uma vez que as classes sociais na 

sociedade capitalista dizem quem são os que trabalham e os que não trabalham. A divisão 

sexual do trabalho, por sua vez, ao separar e hierarquizar atividades socialmente reconhecidas 

como femininas e masculinas, distribui desigualmente tanto o mercado de trabalho quanto a 

carga do trabalho doméstico entre os sexos, de forma não isolada, mas racializada e 

observando uma lógica de classe. Isso implica consequências diversas para mulheres 

privilegiadas e para as demais mulheres em termos da distribuição desigual de renda e tempo 

livre. De acordo com Flávia Biroli, os privilégios e as desvantagens se arranjam como 

hierarquias, de modo que as diferenças não digam respeito apenas a identidades, mas a 

relações de poder e dominação, influenciando a participação das mulheres na esfera política e 

na construção diuturna da democracia.  

Não é coincidência a falta de representatividade das mulheres, sobretudo 

racializadas e das classes sociais mais baixas, nas esferas políticas e a persistência da 

desigualdade jurídica na perspectiva de gênero. Isso, porém, não significa a ausência das 

mulheres na luta por direitos.  É exatamente isso que pretendo mostrar. 

                                                 
1
 A sexualidade, como traço mais íntimo do ser humano, referente à busca do prazer e à descoberta das sensações 

táteis e da atração pela/o outra/o, também é objeto de controle social e impacta na divisão sexual do trabalho, 

mas esta pesquisa se concentrará na intersecção entre classe, gênero e raça. 
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Para superar a invisibilidade histórica, social, política e jurídica, as lentes adotadas 

para enxergar os achados desta pesquisa serão apresentadas no Capítulo 2, numa perspectiva 

interseccional, considerando o entrecruzamento das opressões de raça e gênero 

simultaneamente à exploração de classe. É necessária, então, uma primeira teorização que nos 

permita atravessar o véu da universalidade e da neutralidade para encontrar estratos sociais 

silenciados (ou ignorados) e revelar sua capacidade de criar conhecimento e legitimidade para 

fazer reivindicações. 

As ideias que serão desenvolvidas nos tópicos subsequentes são lançadas no item 

2.1, em que se problematiza como o direito serve de instrumento para a desumanização de 

parte da população, recorrendo à crítica elaborada por Thula Pires, com base no pensamento 

de Franz Fanon sobre a zona do “não ser”. No item 2.2, o panorama da produção intelectual 

da antropóloga Lélia Gonzalez é recuperado juntamente com sua biografia, trazendo conceitos 

trabalhados por ela que jogam luz sobre o racismo e o sexismo na formação da sociedade 

brasileira. Alguns exemplos são: racismo por denegação, estereótipos decorrentes da mucama 

(doméstica, mãe preta e mulata), racismo por omissão, amefricanidade, pretuguês. Estes 

conceitos e ideias mobilizam o marxismo e a psicanálise, concebendo ferramentas que 

auxiliam a compreender as relações de poder e dominação, como se constituem as hierarquias 

e em que medida elas persistem no Brasil, assim como as formas de resistência à opressão e à 

discriminação. A categoria “amefricanidade” sintetiza o esforço de reconhecer a contribuição 

da cultura negra, não apenas trazida da África, mas também desenvolvida na luta pela 

sobrevivência na América, na formação da “Améfrica Ladina”. 

Em sintonia com o legado teórico de Lélia Gonzalez, os estudos do Grupo 

Modernidade/Colonialidade, apresentados no item 2.3, contribuem para a compreensão de 

como as noções de raça e de gênero estruturaram e constituíram a América ocupada. No item 

2.3.1, a noção de colonialidade do poder nos permite constatar a origem de padrões de 

comportamento, crenças e relações do trabalho próprios do colonialismo que remanescem nas 

sociedades latino-americanas. A diferença colonial baseada na raça determinou a forma de 

dominação e de exploração do trabalho. A desumanização de parcela da população que 

decorre desta persistência do padrão europeu de hierarquização social é chamada 

colonialidade do ser. A violência como se deu a colonização era justificável pela ideologia 

civilizatória do eurocentrismo, conforme se depreende da colonialidade do saber, analisada no 

item 2.3.2, segundo a qual o pensamento colonizador assume um ponto de vista autointitulado 

universal, neutro, objetivo, racional e civilizado, desqualificando os saberes dos povos 

originários e diaspóricos. No item 2.3.3, a ideia de colonialidade de gênero mostra que a 
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modernidade colonial foi construída sobre uma lógica categórica binária: humano/não 

humano, branco/não branco, superior/inferior, civilizado/bestializado, homem/mulher, 

macho/fêmea. Este aporte nos possibilita alcançar como a imposição da heteronormatividade 

europeia aos povos ameríndios e africanos foi outra forma de violência, classificando as 

pessoas para estabelecer novo patamar de inferiorização. Nesta escala, a mulher colonizada e 

a pessoa colonizada intersexual ou transgênera formavam uma categoria tão subalternizada, 

que ficou excluída do padrão binário do sistema moderno/colonial. A resistência à 

colonialidade é nomeada decolonialidade e reconhecida também como fonte de produção de 

conhecimento. 

A aproximação da amefricanidade com os aportes do feminismo negro 

estadunidense é feita no item 2.4.1. A teoria do ponto de vista situado considera o lugar 

ocupado pelas mulheres e a experiência dele decorrente, validando outras fontes de produção 

de conhecimento e desafiando a ciência hegemônica. As experiências das mulheres negras 

estadunidenses mostram suas múltiplas opressões simultâneas, questionando também a 

opressão que advém do feminismo hegemônico (branco). A epistemologia que emerge desta 

experiência subverte o modelo dicotômico, sem deixar de reconhecer as diferenças, que 

passam a ser consideradas forças de mudança para fazer frente ao que já está posto, 

colocando-as em xeque para o surgimento de novas possibilidades. 

O conceito de mulher universal é desafiado no item 2.4.2, contestando o ideal de 

feminilidade, que atribui fragilidade, doçura e fraqueza às mulheres (brancas). A mulher negra 

ocupa um lugar social e tem uma experiência de vida diferente destes estereótipos. Tem um 

ponto de partida diferente, com diferente acesso à moradia, educação e saúde; enfrenta a 

discriminação quanto à sua capacidade intelectual e aparência física; e não corresponde ao 

estereótipo de feminilidade. Por isso, além de a mulher negra ter uma visão diferente, suas 

necessidades e demandas são distintas e não podem ser eclipsadas por uma pauta 

supostamente universal. As questões do trabalho e da maternidade são bons exemplos 

materiais e históricos das diferenças entre as mulheres brancas e negras estadunidenses. Lélia 

Gonzalez, por sua vez, já identificava algo dolorosamente comum entre as mulheres negras e 

ameríndias, inferiorizadas pela “latinidade” e reconhecia o processo de tríplice discriminação 

(raça, classe e sexo), pelo menos dez anos antes do surgimento da expressão 

interseccionalidade. 

A interseccionalidade surgiu como um conceito jurídico (item 2.4.3) para nomear 

o lugar da ausência da proteção da lei antidiscriminação estadunidense cunhado pela jurista e 

militante Kimberlé Crenshaw, em 1989. Nomear este “não lugar” foi importante para desvelar 
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o entrecruzamento das opressões simultâneas de raça, classe e gênero, que pode ficar 

encoberto se cada eixo for analisado isoladamente, como ocorre na lógica dicotômica ou 

binária. Como só conhecemos aquilo que nomeamos, foi a partir do advento da expressão 

interseccionalidade que se estabeleceu um debate jurídico mais qualificado sobre as 

discriminações. O estudo do direito antidiscriminatório elaborado por Adilson Moreira ajuda 

a pensar a interseccionalidade no direito brasileiro (item 2.4.4). 

No Capítulo 3, iniciamos a incursão histórica da luta por igualdade, buscando 

trazer à tona as perspectivas das mulheres, sobretudo as subalternizadas. Como o direito se 

estruturou em relação à divisão sexual do trabalho, informa sobre a condição da mulher na 

família e na sociedade, variando historicamente. Este levantamento visa compreender melhor 

o trabalho da mulher, nas perspectivas social e jurídica, e como esta questão se conformava 

com o contexto histórico e político. As subdivisões propostas para organizar o capítulo não se 

constituem limites temporais rígidos, mas apenas um indicativo de cada período histórico. No 

item 3.1, é traçado um paralelo entre as lutas cotidianas e o conteúdo do direito para mostrar 

como a inserção de mulheres no mercado assalariado de trabalho se deu fortemente marcada 

pela opressão de gênero e de raça, com as piores condições de trabalho e os salários mais 

baixos. A variável classe informa também a exclusão de parte das mulheres do trabalho 

assalariado, a quem eram destinados o cuidado da família e o trabalho doméstico de forma 

gratuita e sob a supremacia do homem chefe de família. 

A regulação do trabalho por meio de norma estatal é abordada no item 3.2., como 

solução encontrada para desmobilizar a classe trabalhadora urbana, com o Estado arrogando 

para si o papel de concedente de direitos. Neste contexto, foram estabelecidas a igualdade 

jurídica entre os sexos, a proibição de diferença salarial em razão de sexo e normas de 

“proteção do trabalho da mulher”, com enfoque na função reprodutiva feminina. Apesar da 

proclamação constitucional da igualdade jurídica, o trabalho doméstico assalariado e o 

trabalho rural ficaram excluídos do alcance da CLT, cuja inclusão passou a ser, de certa 

forma, o horizonte de luta da classe trabalhadora. 

No item 3.3, veremos que novos horizontes de lutas das mulheres se apresentaram 

a partir de 1945: pelo fortalecimento da democracia, pela anistia dos presos políticos e contra 

a carestia. As mulheres também se mobilizaram em torno da questão do trabalho, 

denunciando a discriminação e o descumprimento da legislação, e de outras questões 

concretas. A sociedade civil experimentou por curto tempo as liberdades de organização e de 

associação. Estas liberdades somadas às propostas de reformas de base do Presidente João 

Goulart se chocavam com os interesses da elite, que reagiu com discurso e ações 
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conservadoras, exaltando a família tradicional e a religião. A polarização das posições 

políticas no âmbito da sociedade foi o cenário que antecedeu a longa ditadura militar. 

A legitimação do autoritarismo por meio da forma jurídica é o pano de fundo do 

item 3.4., que versa sobre a ausência de liberdades democráticas, em que os direitos 

fundamentais deixam de ser limite para o Estado repressor, em cotejo com a redução de 

direitos sociais, incluindo direitos trabalhistas. Com o item 3.5, busco fazer um breve 

fechamento parcial sobre as várias mulheres no mundo do trabalho até o início da década de 

1970.  

O Capítulo 4 se destina a investigar a atuação das mulheres em espaços coletivos, 

abrangendo desde organizações de bairros, passando por sindicatos, até movimentos sociais. 

A pesquisa envolveu tanto a consulta bibliográfica quanto a pesquisa documental em 

tabloides publicados por sindicatos e movimentos sociais. Além disso, foram consultadas ex-

sindicalistas do setor bancário, como Maria Aparecida Santos e Maria Lúcia Matias. O gênero 

se apresentou como um fator importante para que esta participação se estabelecesse de forma 

gradativa ao longo da década de 1970, em que o ambiente antidemocrático não possibilitava a 

expressão de antagonismos ao regime. O acúmulo de experiências no período permitiu o 

amadurecimento de pautas de reivindicações que seriam entabuladas na Assembleia Nacional 

Constituinte de 1987-1988 (ANC). Estas pautas foram sumarizadas ao final do capítulo com 

vistas a nortear as pesquisas subsequentes.  

A participação das mulheres na política, seja por meio de mandato parlamentar, 

seja por cargos dentro da institucionalidade, no período pré-ANC é relatada no Capítulo 5, 

arrematando o arcabouço necessário para a leitura específica dos registros históricos da ANC. 

Além da pesquisa bibliográfica, foi analisado o relatório final da CPMI da Mulher, de 1977, 

como o objetivo de verificar quais foram as contribuições das mulheres neste período e se 

houve correlação com as demandas apresentadas pelas mulheres pesquisadas no capítulo 

anterior. 

Por fim, o Capítulo 6 recupera os pontos de debates travados na Comissão da 

Ordem Social-VII e em suas subcomissões relacionadas às demandas das mulheres apuradas 

nos capítulos anteriores. Foram realizadas três entrevistas com parlamentares constituintes: 

Aldo Arantes, Benedita da Silva e Lídice da Mata. Aldo Arantes e Benedita da Silva foram 

entrevistados pessoalmente e o teor foi gravado. Lídice da Mata respondeu às perguntas por 

escrito. As entrevistas tinham o objetivo de contextualizar o processo constituinte e a atuação 

da Bancada Feminina. Depois disso, a pesquisa documental se baseou nos registros das atas 

de reuniões da Comissão VII e suas subcomissões, disponibilizados no acervo virtual da 
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Câmara dos Deputados. O escopo da leitura foi identificar: Quais foram as reivindicações das 

trabalhadoras discutidas nas reuniões, cujas atas foram objeto desta pesquisa? Como se deram 

as discussões em termos de argumentos e discursos? Ao final do trâmite na Comissão VII, 

como estavam as propostas sobre os principais pontos? 

Nas Considerações Finais, retomarei os pontos principais apresentados nos 

capítulos para explicar o longo processo de luta por direitos até a ANC, analisando-os à luz da 

interseccionalidade. Conhecer este processo histórico visa dar subsídios para uma melhor 

compreensão sobre os direitos sociais que foram integrados no texto constitucional e sobre 

aqueles que, não sendo positivados, foram objetos de debates progressistas; e, assim, 

contribuir para uma melhor aplicação do direito construído, enfrentando as estruturas 

discriminatórias ainda vigentes em nossa sociedade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo desta pesquisa foi relatar a participação das trabalhadoras no processo 

constituinte que culminou na Constituição Federal de 1988, no que tange à conformação dos 

direitos sociais. O pano de fundo é o longo processo de luta por direitos e a distribuição 

desigual dos direitos gradativamente conquistados, considerando a interseccionalidade de 

classe, gênero e raça. O desafio estava nos vários níveis de invisibilização a serem removidos 

para este intento. Primeiramente porque a positivação no texto constitucional das matérias 

aprovadas tende a eclipsar as lutas travadas para que estas demandas se efetivassem, além de 

apagar as reivindicações não contempladas. Ademais, o direito e a história, produzidos por 

pessoas marcadas por sua posição social, sexualidade e etnia, tendem a assumir o ponto de 

vista do sujeito universal, que é masculino, branco, formalmente instruído, pertencente a 

estratos sociais mais abastados, coincidindo com o grupo dominante. Para enxergar além 

deste sujeito, pretensamente neutro e universal, foram mobilizadas as ferramentas teóricas 

apresentadas no Capítulo 2, de modo a expandir a subjetividade jurídica para alcançar todos 

os seres humanos, acessando a zona do “não ser”.  

A amefricanidade é a lente que nos possibilita revelar o papel de grupos 

marginalizados pelo colonialismo (povos ameríndios e amefricanos), considerando suas 

experiências, demandas e resistências como contribuições importantes para a formação da 

sociedade brasileira (e latino-americana). A decolonialidade é a oposição à persistência dos 

padrões coloniais organizativos da sociedade e do Estado, fortemente hierarquizados pelos 

critérios raça e gênero, partindo de uma outra perspectiva epistêmica: a de colonizada/os, 

subalternizada/os e desumanizada/os. A interseccionalidade nos auxilia a não incorrer no erro 

de considerar os eixos de opressão isoladamente, mas, ao contrário, enfrentar as diferenças de 

classe, gênero e raça simultaneamente, superando a lógica binária (do capitalismo, do 

patriarcado e do colonialismo) para acessar o “não lugar” do acidente interseccional, que 

vitimiza a mulher negra. O diálogo entre estas três ferramentas teóricas dá o tom da pesquisa. 

Pensar os direitos sociais, em especial o direito do trabalho, com estas lentes é 

relevar, por exemplo, que grande parte da população brasileira tinha negada a sua 

subjetividade jurídica; que este grupo, ao integrar o mercado de trabalho assalariado, foi 

admitido preponderantemente nas posições mais precárias do trabalho doméstico e do 

trabalho rural; que a família tradicional e o casamento significaram por muito tempo uma 

capitis diminutio para as mulheres casadas; que a titularidade da propriedade rural só passou a 
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ser reconhecida para a trabalhadora camponesa na Constituição Federal de 1988; que apenas 

em 2013 a trabalhadora doméstica passou a ter limite de horas de trabalho. 

A partir destas lentes, revisitamos a história dos direitos enunciados na legislação 

nacional, com destaque para a questão da igualdade jurídica e a variação de sua amplitude. A 

sociabilidade brasileira assumiu a forte hierarquização da colonização e a abolição da 

escravatura e a independência do Brasil não alteraram a rígida estratificação social. A 

exclusão de todas as mulheres e de homens sem posses da esfera política, pelo voto censitário, 

revelava a desigualdade legitimada pelo direito no Brasil Império, com pouca alteração na 

República Velha. A regulação da vida cotidiana observou esta assimetria: o Código Civil de 

1916 subordinava juridicamente a mulher casada, a fim de assegurar a supremacia do homem 

na direção da família. A questão de classe se revelava, uma vez que o casamento e o controle 

sobre a mulher casada tinham relação com a transmissão da propriedade dos bens a herdeiros, 

ou seja, eram concebidos para atender quem tinha patrimônio. Além disso, mulheres das 

classes baixas não eram atingidas por esta inferiorização porque o casamento era um 

procedimento caro demais para elas e seus companheiros. Consequentemente, de um lado, 

elas gozavam de certa liberdade; de outro, sofriam a precariedade da condição de vida, que as 

expunha à violência e exploração sexuais. 

A demanda por força de trabalho na industrialização urbana, combinada com a 

política estatal de branqueamento, foi suprida com a imigração europeia e com a admissão de 

mulheres e crianças no mercado de trabalho no início do século XX. As mulheres 

trabalhadoras tiveram importante participação nas greves no período, às quais elas tinham 

muitos motivos para aderir. As mulheres tinham salário inferior, trabalhavam em piores 

condições e por mais horas, e ainda eram submetidas a abusos sexuais. A luta por igualdade 

apareceu no panorama das trabalhadoras, que questionavam por que trabalhavam por mais 

horas do que os homens, se eles eram o sexo forte. 

Com a formação da classe operária, ganhou força o movimento eugenista. A 

imigração de africanos e japoneses foi indiretamente limitada na Constituição de 1934, sob o 

argumento de “restrições necessárias à garantia da integração étnica”, mantendo a imigração 

europeia intacta. A proteção do trabalho da mulher e a proibição do trabalho infantil também 

tinham a finalidade do aprimoramento racial – a aproximação do ideal do homem branco 

europeu, que deteria o padrão de melhor saúde, de maior beleza e de maior competência 

intelectual em comparação com as demais “raças”. O papel social das mulheres, aos olhos dos 

eugenistas, era a reprodução humana e, por isso, seus corpos deveriam ser protegidos, diga-se, 

controlados. Foi neste sentido que Getúlio Vargas editou o Decreto-Lei 3.199, de 14/4/1941, 
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que previa textualmente: “às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis 

com as condições de sua natureza [...]”. A natureza da mulher, decerto, seria a procriação da 

prole. O Estado e o direito pareciam adotar duas posturas paralelas com relação à divisão 

sexual do trabalho, a despeito da igualdade jurídica entre os sexos reconhecida nas 

Constituições a partir de 1934: de um lado, reforçavam a ideia da manutenção do lar e da 

criação da prole como incumbências naturais e exclusivas da mulher; de outro, o trabalho 

assalariado da mulher deveria ter restrições com o fim de protegê-la física e moralmente. 

Todavia, o estereótipo da feminilidade ligado à maternidade e ao trabalho doméstico gratuito, 

combinado com a condição desvantajosa de inserção da mulher no mercado de trabalho, 

inclusive com salários legalmente reduzidos em 1940, não conduziu a mulher trabalhadora 

diretamente para o ambiente do lar. No caso de salário insuficiente do homem da casa, o que 

restava à mulher trabalhadora era a difícil (in)conciliação da dupla jornada de trabalho.  

É fato notório que a inserção das mulheres no mercado de trabalho se dá de forma 

diferenciada em relação aos homens, mas importa considerar qual o papel do Direito nesta 

assimetria. Num primeiro momento, a ausência de regulação significava uma exploração 

maior das trabalhadoras nas fábricas, que se submetiam a jornadas muito superiores às dos 

homens no processo de industrialização. Assim, as normas de proteção do trabalho da mulher, 

que versavam sobre horário e condições de trabalho, não eram refutadas pelas trabalhadoras 

inicialmente. No entanto, não tardou para elas entenderem que as normas de proteção 

efetivamente protegeriam se fossem exigíveis para todas e todos trabalhadores. Caso 

contrário, em regra, constituiriam apenas motivo para discriminação. 

As normas legais que passaram a regular as relações de trabalho não surgiram 

para promover a igualdade entre homens e mulheres. A igualdade salarial expressa foi 

bastante disputada: demorou para ser positivada (1934), em seguida foi suprimida do 

ordenamento jurídico (1937) para só depois ser novamente prevista (1946). As normas de 

proteção do trabalho da mulher, por sua vez, têm efeito questionável, pois visam proteger a 

maternidade, como se esta fosse apenas de interesse particular de cada mulher, e não da 

família ou da sociedade. Percebido como um interesse particular, a consequência chegou a ser 

a atribuição de encargos à própria mulher, pois o custo de sua proteção não deveria ser 

absorvido pelo empregador, que pode, com permissão legal, pagar-lhe salário inferior ao do 

homem. 

A divisão sexual do trabalho norteava a regulação do trabalho doméstico 

assalariado, assim como a divisão racial do trabalho, a do trabalho rural. Ambas as categorias 

foram expressamente excluídas da CLT em 1943, que surgiu em resposta ao movimento 
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operário, mas que assumiu a versão de concessão estatal de direitos. Este pacote de direitos 

passou a ser o horizonte de reivindicações da parcela excluída da classe trabalhadora, além de 

ser o sonho de sua concretização para as e os trabalhadores urbanos. 

O trabalho doméstico assalariado, apesar da convergência da tripla opressão de 

classe, gênero e raça, tinha tratamento jurídico de contrato civil desde 1886, o que não 

contemplava a questão da desigualdade material entre trabalhadora doméstica e empregador/a, 

uma vez que a premissa das relações civis é a de igualdade jurídica entre as partes. 

Contrariamente, a relação de trabalho assalariado é caracterizada pela subordinação jurídica 

(decorrente da própria desigualdade material), especificidade que marca todo contrato de 

trabalho e que se revela de maneira bastante acentuada no trabalho doméstico. Em 1941, foi 

regulamentado o contrato de locação de serviço doméstico, com previsão de anotação do 

contrato em carteira profissional e tão somente do direito ao aviso prévio. 

Seguindo a lógica de separação e hierarquização de atividades socialmente 

reconhecidas como femininas e masculinas, uma grande parte das mulheres, em evidente 

imbricação de classe, gênero e raça, encontrou no trabalho doméstico remunerado o meio de 

sobrevivência. A divisão sexual do trabalho fica evidenciada no trabalho doméstico, 

remunerado ou gratuito, pois se trata de atividade transformadora e teleológica da natureza, de 

modo que ontologicamente não se diferencia de outros trabalhos. Todavia, por reunir tarefas 

atribuídas à esfera feminina, o valor social atribuído ao trabalho doméstico é hierarquicamente 

inferior ao de outros trabalhos, o que lhe reserva duas realidades: a total invisibilidade – no 

caso do trabalho doméstico gratuito, pois associado ao âmbito dos afetos – ou  um tratamento 

de grande precariedade – no caso do trabalho doméstico (mal) remunerado. A 

“superexploração” para a trabalhadora doméstica se materializava na ausência de 

reconhecimento da categoria profissional e do sindicato correspondente, com capacidade 

jurídica para negociar melhores condições de trabalho, e um pacote reduzido de normas 

trabalhistas.  

O trabalho rural, além de se manter por muito tempo em condições arcaicas, se 

revelava ainda mais problemático para as mulheres. As trabalhadoras rurais, em geral, 

combinavam o trabalho na agricultura com tarefas domésticas, de maneira que a participação 

feminina no trabalho agrícola parecia ser mais fácil nas pequenas propriedades. O gênero no 

trabalho na agricultura de subsistência se apresentava de forma ainda mais gravosa, pois, 

muitas vezes, a trabalhadora rural sequer era considerada como assalariada, pois o fruto de 

seu trabalho se confundia com o de sua família e apenas o homem, chefe da família, era 

remunerado. Além disso, a recusa dos sindicatos em filiar as trabalhadoras camponesas, 
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negando-lhe acesso à assistência e à previdência social, e a não titulação das terras em nome 

de mulheres demonstravam a forte discriminação exercida contra elas no campo. 

Quanto ao trabalho urbano, a CLT, sob a forma de decreto-lei editado em 1943, 

não apenas consolidou leis esparsas, mas também criou normas. Sobre o trabalho da mulher, 

foram várias inovações discriminatórias, dentre as quais cito: a possibilidade de prorrogação 

de jornada (“horas extras”) para a trabalhadora, desde que autorizada por atestado médico; a 

proibição do trabalho noturno feminino, salvo algumas exceções, em que a remuneração do 

trabalho noturno seria superior à do diurno e sob a condição de apresentação de atestado de 

bons antecedentes, fornecido por autoridade competente e de atestado de capacidade física e 

mental, por médico oficial (não havia regras equivalentes para o trabalho noturno masculino); 

a ampliação do período de descanso no caso de maternidade para seis semanas antes e seis 

depois do parto. A proibição do trabalho feminino e de menores de 18 anos em condições 

insalubres ou perigosas remanescia. A igualdade salarial sem distinção de sexo foi 

expressamente prevista, mas o art. 461 colocou tantos requisitos que, concernente à 

equiparação salarial, a CLT foi considerada ambígua, pois não era simples explicar (nem 

entender) qual seria o significado de “trabalho de igual valor”.  Esta ambiguidade não passou 

despercebida e teve impactos na desigualdade salarial entre homens e mulheres, criando 

diferenças dentro da mesma categoria profissional, sem que houvesse correspondência no 

grau de complexidade das atribuições de cada nível hierárquico. 

Novos horizontes de lutas das mulheres se apresentaram a partir de 1945: pelo 

fortalecimento da democracia, pela anistia dos presos políticos, contra a carestia. Na 

Constituição de 1946, retornou ao texto a proibição expressa da diferença salarial sexista, 

subtraída do texto constitucional em 1937. As mulheres se mobilizaram em torno da questão 

do trabalho, denunciando a discriminação e o descumprimento da legislação, e de outras 

questões concretas. Diversas associações de mulheres foram criadas no período pós-1945. 

Além disso, o movimento feminista retomou seu caráter internacional, sufocado pelo Estado 

Novo. Em 1956, foi realizada a Conferência Nacional de Trabalhadoras no Rio de Janeiro, em 

preparação para a Conferência Mundial das Trabalhadoras que seria realizada em junho do 

mesmo ano, em Budapeste. No evento, foram discutidos dois pontos principais: direitos e 

reivindicações das trabalhadoras das cidades e do campo; e participação efetiva das 

trabalhadoras na vida e atividade de suas respectivas organizações. Como resultado das 

discussões foi elaborada uma pauta de reivindicações, divulgada pelo Jornal Movimento 

Feminino, como por exemplo: igualdade salarial, liberdade sindical, proteção à maternidade, 

creches e casas maternais, extensão dos direitos trabalhistas às trabalhadoras do campo, 
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associação profissional para as trabalhadoras domésticas e departamentos femininos nos 

sindicatos. 

No entanto, as principais associações de mulheres tiveram o funcionamento 

suspenso no governo democrático de Juscelino Kubitschek. No curto governo de João 

Goulart, foi promulgado o chamado Estatuto da Mulher Casada, fruto de mais de 10 anos de 

engajamento do movimento de mulheres no Congresso Nacional, e foi ratificada a Convenção 

sobre os Direitos Políticos da Mulher da ONU. Foram reduzidas as desigualdades jurídicas 

em razão do sexo, mas não totalmente suprimidas. No seio da tradicional família brasileira, os 

homens permaneciam juridicamente como chefes da família, a quem cabia o pátrio poder e a 

administração dos bens comuns; às mulheres cabia colaborar com os homens. No cenário 

jurídico-político, estava garantida pela Convenção ratificada a igualdade de condições de 

votar e de elegibilidade entre homens e mulheres, além do direito de ocupar postos públicos e 

exercer funções públicas. 

A sociedade civil experimentou por curto tempo as liberdades de organização e 

associação. Estas liberdades somadas às propostas de reformas de base se chocavam com os 

interesses da elite, que reagiu com discurso conservador, exaltando a família tradicional e a 

religião. A polarização das posições políticas evidenciada nestes dois eventos – Comício na 

Central do Brasil e Marcha da Família com Deus pela Liberdade – foi o cenário que 

antecedeu a longa ditadura militar. O acirramento da tensão entre as posições político-

ideológicas na sociedade brasileira foi um fator essencial para a deposição do Presidente João 

Goulart. No jogo de forças, a grande imprensa se mostrou a favor do golpe militar, o que pode 

ser conferido nas publicações da época. Da mesma maneira, instituições como OAB e CNBB 

e estratos da sociedade. 

A forma jurídica foi a opção do regime militar para conferir um ar de legitimidade 

à ruptura democrática, com intensa fixação pela formalidade legal. A resposta para a 

polarização da sociedade foi a dura repressão contra um dos lados, inicialmente em 

desrespeito a direitos fundamentais constitucionalizados. Progressivamente, os direitos 

fundamentais e seus instrumentos foram relativizados na forma jurídica pelos atos 

institucionais até serem extirpados, como o habeas corpus, enquanto as instituições também 

se enfraqueceram, com a submissão dos Poderes Legislativo e Judiciário ao Executivo e seu 

aparato repressor. Este quadro propiciou uma brutal perseguição a oponentes do regime, 

desde os integrantes de partidos de esquerda até qualquer pessoa que manifestasse 

discordância com o então estado das coisas. 
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A Operação Limpeza atingiu não só a classe política, a magistratura nacional e 

funcionários públicos civis e militares, mas também os sindicatos. Muitos sindicatos foram 

fechados ou sofreram intervenção e vários dirigentes foram destituídos. Grande parte disso 

tudo foi possível com a aplicação rigorosa da CLT, que, criada em pleno Estado Novo, 

desenhou a estrutura sindical passível de controle estatal. O direito posto já legitimava a 

ausência de liberdade sindical e não houve necessidade de alteração legislativa. Já o controle 

jurídico do fato social da greve foi uma das primeiras providências do regime militar com a 

promulgação da Lei n. 4.330, de 1º de junho de 1964, que praticamente tornou regra a 

ilegalidade da greve. A política de arrocho salarial foi contemporânea ao recrudescimento da 

repressão à classe trabalhadora. Por força da Lei n. 4.725/1965, a Justiça do Trabalho teve sua 

atuação restringida, passando apenas a aplicar os índices oficiais do governo para calcular os 

reajustes salariais em dissídios coletivos. Não foram encontrados registros de insurgência da 

classe trabalhadora contra as leis que previam a redução de salários sem negociação coletiva 

mediante decisão judicial e o surgimento da “opção” pelo FGTS, em detrimento da 

estabilidade decenal.  

Os três pilares do direito coletivo do trabalho foram gradativamente atingidos: a 

estrutura sindical (expurgos e interventores), a restrição do poder normativo da Justiça do 

Trabalho e a criminalização da greve a partir de 1969. Ao asfixiar as formas de defesa 

coletiva de interesses da classe trabalhadora, garantiu-se a acumulação acelerada de capital, 

sobretudo para as grandes empresas transnacionais, com a compressão dos salários dos 

trabalhadores em geral e sem a possibilidade de resistência destes. O modelo de crescimento 

econômico que se implementou no país, baseado em arrocho salarial, desigualdade social, 

concentração de renda e submissão ao capital estrangeiro, somente poderia ser viabilizado 

com a ausência da democracia e o desrespeito a direitos fundamentais. 

Neste cenário, os papéis de gênero se reforçaram e o controle sobre o corpo 

feminino foi assunto de Estado, que delimitou a linha que segregava o esporte feminino 

brasileiro, privando as mulheres de praticar o futebol, dentre outras modalidades esportivas. A 

Deliberação n. 7, do Conselho Nacional de Desportos, mostra como o Estado lida com o 

corpo feminino, arrogando para si a decisão sobre as formas do uso do corpo, em absoluta 

invasão da esfera íntima e privada das mulheres. Este tipo de intervenção geralmente se 

justifica a partir da questão da reprodução humana, assumida como questão de Estado, sobre a 

qual a maior interessada (a própria mulher, dona daquele corpo potencialmente materno) 

pouco, ou nada, pode decidir. Há uma certa sincronia entre a ausência de democracia, o 
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desrespeito a direitos civis e políticos, a retirada de direitos sociais e um maior controle estatal 

sobre os corpos. 

A instituição de censura prévia na imprensa, a criminalização do “antagonismo” 

ao regime por meio de tipos penais abertos, a sobreposição do Poder Executivo e o 

afastamento da apreciação judicial sobre atos do Estado são apenas exemplos de como a 

forma jurídica pode ser instrumento para a negação de direitos fundamentais. A grande 

produção legislativa do período da ditadura militar contribuiu para a construção de uma 

narrativa legitimadora das práticas autoritárias. De um lado, era importante para a ditadura 

militar passar uma imagem de normalidade institucional no cenário internacional. De outro, a 

própria ausência de legitimidade do governo demandava a legalidade para embasar seu poder, 

como um aparelhamento jurídico da coerção, confundindo medidas de força com as leis, de 

modo a suprir a ausência de autoridade fundada no consentimento. 

Os movimentos sociais e as manifestações de oposição ao regime foram 

silenciados após o AI-5 e a então nova Lei de Segurança Nacional. Este silêncio não 

significava a ausência de conflitos, mas apenas um reflexo da “cultura do medo”. Enquanto 

apenas a classe trabalhadora sofria os efeitos da carestia e do aumento da concentração de 

renda, as forças contestadoras ficaram relativamente contidas com a forte repressão e a 

publicidade oficial do “milagre econômico”. O regime militar buscou a legitimação do poder 

não só na legalidade autoritária, mas também nos bons resultados econômicos, porém, estes 

começaram a minguar em meados de 1973, com a redução do índice de crescimento 

econômico, a alta da taxa de inflação e a crescente dívida externa. A classe média percebeu 

que o “bolo havia parado de crescer” e a opinião pública passou a se incomodar com a 

violência repressiva e as denúncias de violação de direitos humanos, que, apesar da censura 

prévia, chegava a ser noticiada nos meios de comunicação. A crise econômica que fragilizava 

a legitimação da ditadura militar e a própria insustentabilidade de um poder autoritário, que 

não deixava de carregar suas contradições internas e no bojo da sociedade, tornaram 

imperioso o processo de “distensão lenta, gradual e segura” e sempre (violentamente) 

controlado. 

Em meio à forte repressão do governo Médici e ao processo de liberalização 

política do governo Geisel, as mulheres buscaram os meios possíveis de atuação coletiva, seja 

nos grupos de reflexão, seja nos clubes de mães. Para fins desta pesquisa, foram selecionados 

os movimentos de mulheres contra a carestia e pela anistia, pois ambos tiveram grande 

repercussão nacional e influenciaram a mobilização pelo retorno da democracia. Sobre a 

atuação das mulheres dentro dos sindicatos, foram escolhidas as seguintes categorias: 
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metalúrgicas de São Bernardo do Campo/SP, bancárias de São Paulo/SP, domésticas de 

Campinas/SP e rurais de Sertão Central/PE – estas duas últimas dizem respeito ao início de 

mobilizações de âmbito nacional. Estas categorias representam os três setores da economia – 

primário, secundário e terciário –, acrescidos do trabalho doméstico, que, desvinculado de 

finalidade lucrativa, é notoriamente ocupado por mulheres, dentre as quais se destacam as 

mulheres negras pobres. O movimento feminista dos anos 1970 foi o principal articulador da 

atuação das mulheres na ANC e os movimentos negro e de mulheres negras enriqueceram as 

discussões e as demandas, de modo a tornar aquilo que seria bastante avançado (pauta 

feminista), extensivo à grande parte da população brasileira. 

Na esfera coletiva, as lutas gerais contra a carestia (Movimento contra o Custo de 

Vida) e a favor da anistia (Movimento Feminino pela Anistia) foram protagonizadas pelas 

mulheres. As primeiras reivindicações comunitárias correspondiam às necessidades nos 

bairros da periferia – tais como escola, creche, ponto de ônibus, posto de saúde –, que 

posteriormente se unificaram no movimento contra a carestia de abrangência nacional. Já as 

reivindicações de informações e libertação de parentes presos levadas a efeito pelas próprias 

famílias foram agregadas ao clamor por liberdade de pensamento e expressão e contra a 

violência do aparato repressivo, dando início ao movimento nacional pela anistia, prenúncio 

do movimento pela redemocratização e pelas Diretas Já. 

Dentro dos sindicatos dos metalúrgicos na região do ABC paulista, as 

trabalhadoras buscaram participar dos debates, trazendo suas reivindicações para a pauta, 

ainda que os companheiros não desistissem de estar à frente das discussões, até mesmo 

falando por elas, como no caso do trabalho noturno feminino. As trabalhadoras metalúrgicas 

reivindicavam melhorias nas condições de trabalho (incluindo higiene e saúde) e nos 

transportes; denunciavam punições frequentes, aumento do ritmo do trabalho, imposição de 

horas extras e preconceito racial; denunciavam também  problemas “femininos”, como: 

desigualdade salarial entre homens e mulheres, controle para o uso dos banheiros, 

discriminação contra mulheres gestantes e casadas, assédio moral e sexual; pleiteavam 

creches e berçários nas fábricas, direito de amamentar no trabalho, restaurantes coletivos, 

estabilidade para mulher casada e gestante e criação de departamento feminino nos sindicatos. 

A desigualdade salarial remanescia no espaço criado pela ambiguidade da 

equiparação salarial regulada pela CLT. Assim, não era a produtividade, a eficiência ou o 

nível de formação que determinava a escala de salários, sobretudo entre operários não 

qualificados ou semiqualificados. Ao contrário, era o próprio salário que determinava a 

classificação do cargo, de modo que promoção significava aumento de salário, mas não 
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necessariamente mudança significativa da natureza do trabalho efetuado. Em outras palavras, 

na mesma tarefa, as mulheres eram classificadas no nível salarial mais baixo possível. 

Enquanto homens eram contratados como operários de prensa, mulheres eram categorizadas 

como auxiliares de prensa, independentemente da produtividade. A valorização de qualidades 

“masculinas” (força) em detrimento de qualidades “femininas” (destreza, precisão, habilidade, 

rapidez), independentemente da produtividade, tentava justificar a falta de isonomia. Para 

manter as desigualdades de salário sem contestação por parte das trabalhadoras, o controle e a 

disciplina precisavam articular subordinação operária ao capital com subordinação sexista da 

mulher, de modo que a produção se estruturava sobre a base de uma divisão sexual e social do 

trabalho que atinge os salários, as promoções, a qualificação, a escala de funções e as formas 

de controle da força de trabalho, que incluíam o assédio moral e sexual. 

As trabalhadoras bancárias também demandavam por creche, estabilidade da 

gestante, igualdade salarial e maior participação feminina em todas as entidades. Para a 

progressão na carreira, exigiram a realização de concursos internos com critérios objetivos 

como forma de romper o teto de vidro. É interessante a pauta referente ao planejamento 

familiar: que era direito do casal, cabendo ao Estado garantir a informação e o acesso aos 

métodos contraceptivos acompanhados de assistência médica gratuita, mas não o controle da 

natalidade. Por mais que a garantia de emprego da gestante constasse nas convenções 

coletivas da categoria, na materialidade das relações sociais, o que as bancárias gestantes 

vivenciavam no período de 1970-1985 era discriminação e assédio. As bancárias 

reivindicavam ainda o incentivo para a participação das mulheres em todas as entidades. 

Criticaram a objetificação da mulher bancária, com a “boa aparência” como critério para 

ocupar cargo de gerência, quando este deixou de ser um cargo de poder para ser apenas 

“propaganda para captar clientes”. 

As trabalhadoras domésticas voltaram a se organizar, desta vez com mais força, e 

realizaram encontros nacionais a partir de 1968. Elas deram continuidade à luta pelo 

reconhecimento da categoria profissional e do respectivo sindicato e pela isonomia de direitos 

trabalhistas: limitação de jornada, salário mínimo, 13º salário, descanso semanal remunerado 

e direito de ação perante a Justiça do Trabalho, dentre outros. Problematizaram também o 

mascaramento da relação de trabalho com a suposta relação de afeto (“como se fosse da 

família”), o que confundia e iludia as trabalhadoras de modo a desencorajá-las a exigir seus 

direitos. Elas se preocupavam com o trabalho doméstico para mulheres com menos de 18 

anos, dada sua vulnerabilidade à violência moral e sexual. As trabalhadoras domésticas 

correlacionavam a condição de seu trabalho às questões de gênero e raça e queriam lutar ao 
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lado de toda a classe trabalhadora. Elas articularam forças dos movimentos sindical, feminista 

e negro, naquilo que Joaze Bernardino-Campos nomeou de interseccionalidade emancipadora. 

Ao desconsiderar a condição de trabalhadoras das mulheres rurais, qualificando-as 

como meras dependentes, os sindicatos buscavam justificar a exclusão delas do quadro de 

filiadas. Como os sindicatos eram a principal fonte de assistência no meio rural, as mulheres 

ficavam em grande desvantagem em relação aos homens, o que acontecia também com 

relação à aposentadoria, pois apenas uma pessoa por família se qualificava para receber tal 

benefício. As trabalhadoras rurais se mobilizaram nacionalmente e pleiteavam o 

reconhecimento de sua condição de trabalhadora, a extensão dos direitos previdenciários e o 

direito à posse e propriedade da terra, em igualdade de condições com os homens.  

O movimento feminista teve seu reinício apoiado pela ONU em 1975. A 

superação da dicotomia público versus privado, o questionamento da divisão sexual do 

trabalho e do papel tradicional da mulher na família e na sociedade, a violência contra a 

mulher, a desigualdade jurídica foram bandeiras específicas conciliadas com a luta pelas 

liberdades democráticas, pois no Brasil da década de 1970 todo espaço de expressão era 

necessariamente preenchido pela luta pró-democracia, pelo fim da censura e da repressão e 

pela anistia aos presos políticos e exilados. Diversas entidades foram criadas e importantes 

encontros (e desencontros) ocorreram no período. As feministas tinham uma extensa pauta de 

reivindicações. Muitas delas diziam respeito à mulher no mercado de trabalho e coincidiam 

com pedidos das trabalhadoras (creches, aperfeiçoamento profissional etc.). Preocupavam-se 

também com a discriminação no trabalho exercida contra a trabalhadora casada, mãe ou 

gestante e contra a trabalhadora negra. Outra vertente de pretensões dizia respeito à condição 

da mulher na sociedade brasileira e ao corpo feminino, como: a representatividade das 

mulheres nos espaços públicos e de poder; o combate contra a discriminação e a violência 

contra a mulher, seja por campanhas de conscientização veiculadas pelos meios de 

comunicação, seja pela educação sexual e não sexista nas escolas; o direito sobre o corpo da 

mulher, com a promoção do debate sobre métodos anticoncepcionais e o aborto, além do 

repúdio às formas de controle de natalidade estatal. 

É necessário reconhecer o lugar de privilégio das mulheres brancas, que foram 

liberadas do trabalho doméstico desenvolvido por mulheres negras, a partir do qual tiveram 

mais vantagens em termos de acesso à educação e ao mercado de trabalho. Além disso, o 

conceito universalizante da mulher, baseado na mulher branca de classe média, invisibilizava 

a mulher negra e suas especificidades. Estes problemas não são apenas teóricos, mas também 

de ordem prática, pois influenciavam a atuação do movimento. Havia questões tão relevantes 
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que não bastavam aparecer como pautas específicas, como no caso de discriminação racial. 

Esta não deveria ser um problema apenas da mulher negra, mas sim de todas e todos. 

Em duas direções, as mulheres negras agregaram o enfrentamento da questão 

racial às lutas das feministas e o da questão da mulher às lutas antirracistas. A 

interseccionalidade, antes de ser um conceito, é uma experiência pela qual as mulheres negras 

se forjam na vida cotidiana e dentro dos movimentos negro e feminista. A pauta resultante 

desta imbricação de opressões aglutinava questões estruturais sobre o trabalho doméstico, o 

direito de moradia, o acesso à educação e à saúde públicas, ao lado de questões como a 

violência policial contra a população negra e a valorização da cultura amefricana. Além disso, 

a discriminação contra a mulher negra é denunciada pela desigualdade de oportunidades 

quando se anuncia vaga de emprego para mulher com “boa aparência”, assim como os 

reflexos dos estereótipos. 

Na política partidária, as mulheres voltaram a ter representação no Congresso 

Nacional em 1974, quando elegeu-se a deputada federal Lygia Maria Lessa Bastos 

(ARENA/RJ). Embora fosse a única mulher parlamentar, ela teve papel essencial na CPMI da 

mulher. Ela problematizou a dupla jornada de trabalho das mulheres e a ineficiência do 

Estado em prover serviços públicos de qualidade, o que tornava um peso desproporcional 

liberar o trabalho noturno para as mulheres; defendeu a aposentadoria com tempo de serviço 

inferior para as mulheres, em compensação ao trabalho doméstico e cuidado desenvolvidos 

gratuitamente e, portanto, sem recolhimento previdenciário; apontou o conflito aparente de 

normas a respeito da autorização para o trabalho da mulher casada, pois houve a revogação 

expressa no Código Civil, mas não na CLT; defendeu a igualdade jurídica para as 

trabalhadoras domésticas e rurais em relação às demais categorias e a valorização das 

professoras primárias; denunciou a não efetivação do direito à creche etc. 

As mulheres que se elegeram deputadas federais em 1978 tinham compromisso 

com a promoção da igualdade jurídica das mulheres e, sobretudo, com a melhoria de sua 

condição social. A despeito de não ter resultado em leis aprovadas, a atuação das mulheres 

parlamentares foi essencial para trazer para o espaço público estas questões, o que certamente 

abriu o caminho para os debates posteriores na ANC.  

Os consecutivos revezes no processo de redemocratização – a rejeição da PEC n. 

05/1983 (Emenda Dante de Oliveira), a realização da eleição presidencial de forma indireta, a 

morte de Tancredo Neves, a posse de José Sarney, a convocação de uma ANC congressual 

unicameral a partir do corpo de membros do Congresso Nacional, a instituição da Comissão 

de Notáveis – contrariavam as reivindicações dos movimentos sociais que se mobilizaram em 
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torno da Campanha das Diretas Já e da participação popular na constituinte por uma ANC 

exclusiva, livre, soberana e ilimitada. O resultado positivo foi o aprendizado com a 

mobilização em si, o que proporcionou experiência para a preparação para a ANC com a 

realização de assembleias populares, para discutir e levantar propostas e colher assinaturas. 

Assim, se, por um lado, as iniciativas dos grupos conservadores no sentido de controlar a 

velocidade e a intensidade da redemocratização eram bem-sucedidas, por outro lado, elas 

geravam como reação uma vontade maior da sociedade civil em se engajar na reconstrução de 

um Estado Democrático de Direito, com ampla participação popular nas franjas do sistema 

jurídico-político. 

Houve dois tipos de atuação feminina na ANC: o primeiro tipo se deu a partir de 

mandatos parlamentares; o segundo, por meio do exercício da participação direta das cidadãs, 

ainda que organizadas em alguma espécie de coletivo. Este tipo de ação política direta 

constitui-se geralmente em pressão organizada, própria dos movimentos sociais e conhecida 

como advocacy. A organização das mulheres para atuar no processo constituinte antecedeu a 

própria instauração da ANC e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher teve papel 

primordial na promoção da participação das mulheres e na defesa de seus interesses. 

O CNDM foi fruto de deliberação das mulheres no Encontro Nacional em Belo 

Horizonte, em 1985, e foi criado pelo governo de José Sarney em 1986 como um órgão 

federal. Dentre suas várias iniciativas para se preparar para ANC, realizou o Encontro 

Nacional Mulher e Constituinte em Brasília, no dia 26 de agosto de 1986, em que se redigiu a 

Carta da Mulher Brasileira aos Constituintes.  

Na análise da Carta a partir da compilação das pautas das mulheres em relação ao 

trabalho, a primeira e principal temática é a igualdade, que permeia todos os assuntos das 

reivindicações específicas. Dentre as reivindicações, destacam-se: a titularidade da terra para 

as trabalhadoras rurais; a expressa igualdade de direitos para trabalhadoras domésticas e 

rurais; a garantia de emprego da mulher gestante; o acesso à saúde da mulher – 

independentemente da função reprodutiva – e aos direitos reprodutivos; o direito à creche para 

filhos de mulheres e homens trabalhadores.  

A creche para filhos de trabalhadoras e trabalhadores era uma demanda mais 

avançada na Carta do que nas pautas das trabalhadoras dos sindicatos analisados. As 

feministas traziam novas leituras sobre as questões cotidianas e conseguiram aproveitar o 

espaço dialógico com as trabalhadoras para mostrar que a responsabilidade sobre o cuidado 

das crianças era de ambos, mãe e pai, assim como era também dever do Estado prover creches 

e não apenas do empregador. Assim, o pedido visava à garantia do direito à creche no local do 



284 

 

trabalho e moradia para as crianças de 0 a 6 anos, filhos de mulheres e homens trabalhadores. 

Da mesma maneira, houve a demanda por licença-maternidade e licença-paternidade, que foi 

encaminhada pelas mulheres, uma vez que os homens tinham dificuldade em entender o 

porquê de se licenciarem do trabalho em razão de nascimento de filho. Neste sentido, na Carta 

havia também a exigência do reconhecimento da maternidade e paternidade como valores 

sociais fundamentais, no assunto “Família”, e da função social da maternidade e paternidade, 

cabendo ao Estado prover educação, creche, alimentação e segurança das crianças, no assunto 

“Saúde”.  

O acesso à saúde era pleiteado pelos movimentos feminista e negro, como parte 

essencial da questão da saúde da mulher. É preciso lembrar que, até 1988, em termos 

jurídicos, não havia um sistema público de saúde universal, mas apenas o acesso por meio do 

antigo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), ou seja, reservado a trabalhadoras e 

trabalhadores inscritos no sistema de previdência pública, o que representava a exclusão de 

grande parte da população (desempregados e trabalhadores informais, por exemplo). 

A promoção de uma sociedade mais igualitária, sem discriminação de qualquer 

espécie, é abordada no assunto “Educação e Cultura”, que previa ao Estado prover o ensino 

público universal e gratuito, estimulando a “imagem social da mulher, como trabalhadora, 

mãe e cidadã responsável pelos destinos da nação, em igualdade de condições com o homem, 

independentemente da origem étnico-racial”. Outro destaque é a demanda pela inclusão da 

história da África e da cultura afro-brasileira como parte do currículo obrigatório, uma 

exigência do movimento negro e das mulheres negras. A qualificação profissional é postulada 

como uma garantia para a mulher rural e urbana. 

A violência doméstica, preocupação surgida não só nos registros das feministas, 

mas também das bancárias, foi contemplada no assunto “Violência”, mas este não especificou 

as violências no trabalho, referindo-se apenas à “violência fora do lar”. Vale ressaltar que a 

violência sexual foi abordada com enfoque maior na criminalização das condutas e na retirada 

das normas que tratavam a violência sexual de forma mais amena, como a diferenciação entre 

estupro e atentado violento ao pudor, a concepção de crimes contra os costumes e a expressão 

“mulher honesta”. Esta era a posição oficial das mulheres, muito embora houvesse o 

entendimento pelas mulheres negras de que a criminalização representava um problema para 

os companheiros negros, que ficavam mais sujeitos ao encarceramento. 

Não foram trazidas outras questões importantes para as trabalhadoras como a 

violência sexual no trabalho, incluindo o assédio, e as condições de trabalho, como higiene e 

segurança, controle de tempo para ir ao banheiro, ritmo do trabalho, jornada de trabalho etc.  
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Por fim, importa mencionar também que a Carta trouxe o tema do direito de greve 

para todas as categorias como uma reivindicação no assunto “Questões nacionais e 

internacionais”. Apesar desta relevante questão não ter sido encontrada como pauta específica 

das mulheres nos movimentos e sindicatos analisados no capítulo anterior, não causa surpresa 

ele ter sido pautado pelas mulheres organizadas para o processo constituinte. O direito de 

greve foi um dos que mais foram cerceados durante a ditadura militar. Todavia, a mobilização 

da classe trabalhadora nas greves, assim como os movimentos contra a carestia e pela anistia, 

também foi fundamental na luta pela redemocratização, de modo que o exercício do direito de 

greve tinha que ser garantido no novo ordenamento jurídico. 

Em 1986, foram eleitas as 26 deputadas federais que atuaram na ANC. Apesar de 

formarem um grupo pequeno, não havia entre elas uma homogeneidade de pensamento, mas 

sim diversas visões de mundo, com diferentes experiências de vida. Além disso, a 

heterogeneidade partidária das deputadas constituintes eleitas por partidos considerados de 

direita (PSC, PFL, PDS e PTB), do Centrão (PMDB) e de esquerda (PCdoB, PDT e PT), 

indica que não é possível afirmar que houve uma bancada feminista na ANC, pois o 

movimento feminista brasileiro é historicamente relacionado aos partidos de esquerda. No 

Congresso Nacional, foram muitos os desafios das deputadas constituintes, a começar pela 

discriminação. Chamar a Bancada Feminina (BF) de Lobby do Batom (LB) tinha conotação 

duplamente negativa. A ausência de banheiro feminino no plenário do Congresso Nacional foi 

simbólica do não lugar da mulher no espaço político. Aquele não era o lugar “natural” para 

mulher. 

As propostas do LB foram bastante progressistas, sobretudo no que tange à 

igualdade de gênero e racial. Interessante notar que os direitos sociais compõem mais da 

metade das formulações da BF, o que provavelmente resultou do trabalho de convencimento 

dos movimentos sociais feminista e negro e dos movimentos trabalhistas (centrais, sindicatos 

e associações), assim como da própria participação popular que demonstrava o anseio por 

mais direitos. 

A proposta da BF tratou da igualdade com dispositivo proibindo a discriminação 

em razão de nascimento, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, 

convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental e qualquer particularidade ou 

condição.  

Um dispositivo condensou o debate feminista sobre o trabalho doméstico não 

remunerado, que, apesar de não ter aparecido expressamente como pauta das trabalhadoras, 

atingiria grande parte das mulheres: “Considera-se atividade econômica atípica aquela 
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realizada no recesso do lar”. Por muito tempo, o trabalho doméstico não remunerado, uma 

realidade bastante concreta no cotidiano feminino, foi invisibilizado em termos de estatísticas, 

o que não mudou muito na perspectiva do Direito até os dias de hoje. Por isso, é importante 

apontar que o reconhecimento do trabalho realizado gratuitamente no ambiente doméstico 

como atividade econômica atípica foi pautado na ANC, pois silêncios no ordenamento 

jurídico nem sempre significam a ausência de demanda e de debates, mas apenas a tese 

vencedora na disputa legislativa ou, neste caso, constituinte. A invisibilidade do trabalho 

doméstico não remunerado, frequentemente relegado à esfera sentimental (“feito por amor”), 

tem como consequência a própria desvalorização do trabalho doméstico remunerado (“por 

que garantir direitos ao trabalho que pode ser obtido gratuitamente?”). 

A justiça social proposta pela BF seria regida por dois princípios: a função social 

da maternidade e da paternidade e a igualdade jurídica entre trabalhador urbano e rural. Estes 

princípios desafiam a divisão sexual do trabalho, reforçando a ideia de corresponsabilidade de 

pai e mãe pelo cuidado dos filhos, e a divisão espacial do trabalho, que mantinha forte 

correlação com o marcador social da raça. Assim, trabalhadores rurais, em grande parte 

amefricanos, permaneciam em piores condições de trabalho em relação aos urbanos. Outro 

ponto relevante é que a divisão entre trabalho urbano e rural se dá a partir de uma visão mais 

masculina sobre o trabalho por dois motivos essenciais: primeiro, tanto o trabalho urbano 

quanto o rural são pensados a partir do modelo do trabalhador homem branco ou homem 

negro – tanto é verdade que as mulheres rurais tinham dificuldades em serem reconhecidas 

como trabalhadoras –; segundo, esta dicotomia entre urbano e rural, pretensamente universal, 

ignora a questão do trabalho doméstico, que, por sua vez, ao não se encaixar em nenhum dos 

dois tipos, fica invisibilizado como se fosse um não lugar na esfera do trabalho.  

As propostas da BF para direitos trabalhistas inovaram em relação à Carta das 

Mulheres, mas também fizeram um movimento de retração. A igualdade é mais bem 

elaborada, buscando coibir todas as formas de discriminação de salário para um mesmo 

trabalho e de critério de admissão, promoção e dispensa por motivo de raça, cor, sexo, 

religião, opinião política, nacionalidade, idade, estado civil, origem, deficiência física ou 

condição social. A proposta sobre creche foi dividida entre obrigação para o empregador e 

para o Estado. Foram introduzidas as demandas gerais por: não incidência da prescrição no 

curso do contrato; maior participação dos trabalhadores na gestão da empresa, com 

participação nos lucros ou no faturamento e representação em comissões internas; garantia e 

segurança no emprego, proibidas as despedidas sem justo motivo. A mudança mais 

significativa, no entanto, pode ter sido um silêncio: a ausência de proposta pela Bancada 



287 

 

Feminina, ao menos no que se refere ao documento em questão, sobre direitos trabalhistas 

para o trabalho doméstico assalariado ficou dissociada das discussões promovidas pelo 

CNDM e das pautas levantadas no período anterior.  

Quanto às propostas para os dispositivos “Da Seguridade Social”, vale pontuar 

que não houve um campo destacado para este assunto na Carta das Mulheres. As propostas 

formuladas pelo Lobby do Batom indicam um amadurecimento sobre a questão, pois a 

seguridade social seria universal, no sentido de ser direito para todos; abrangeria a proteção à 

maternidade e às gestantes, assim como a aposentadoria às donas de casa; asseguraria direitos 

previdenciários para trabalhadores rurais e domésticos, além de assistência médica e 

psicológica à mulher vítima de violências sexuais.  

Na temática “Da Saúde”, as demandas permaneceram relacionadas à saúde da 

mulher e aos direitos reprodutivos, cabendo ao Estado, por exemplo, “assegurar o acesso à 

educação, à informação e aos métodos adequados à regulação da fertilidade, respeitadas as 

convicções éticas e religiosas individuais”. O argumento da liberdade religiosa e de 

pensamento como limite para o Estado não interferir na fertilidade, reforçando a autonomia da 

mulher, apareceu de maneira mais abstrata, tangenciando o assunto tão controvertido do 

aborto e evitando as expressões “método contraceptivo” e “controle de natalidade”. 

A redação da proposta “Da educação e cultura” mantém a demanda por educação 

universal, pública e gratuita, mas elabora melhor o rol de princípios para reger a educação, 

como: igualdade entre homem e mulher, repúdio ao racismo e discriminações, respeito aos 

valores do trabalho, pluralismo cultural do povo brasileiro. Não houve menção ao ensino da 

história da África e do negro no Brasil, o que foi encaminhado pelo movimento negro. 

Considerando que as propostas encaminhadas pela BF eram somente aquelas que 

contavam com o consenso do grupo, conclui-se que as demandas que representavam o recorte 

racial não foram encampadas por todas as constituintes. A omissão sobre o trabalho 

doméstico assalariado e o ensino da história da África neste documento, porém, não significou 

ausência de encaminhamento individual durante o processo constituinte, com destaque para a 

atuação de Benedita da Silva.  

A análise das atas de reunião na Comissão da Ordem Social e suas subcomissões 

revelou discursos comprometidos com a melhoria da condição de vida da população, 

especialmente dos estratos mais desfavorecidos, nos principais aspectos: trabalho, moradia, 

saúde, assistência, previdência, educação, inclusão e combate à discriminação. Houve a 

preocupação de ouvir representantes da sociedade civil, de movimentos sociais à academia, 
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para conhecer melhor as várias realidades do país e as demandas dos mais diversos grupos 

sociais. 

As condições das mulheres no trabalho foram discutidas na Subcomissão VII-a, 

em que ganharam destaque as falas das representantes das trabalhadoras domésticas, das 

trabalhadoras rurais e das trabalhadoras urbanas, além de importantes intervenções de 

constituintes. 

Lenira de Carvalho representou as trabalhadoras domésticas com uma fala breve e 

contundente, ressaltando a cidadania das trabalhadoras domésticas e a falta de 

reconhecimento do trabalho doméstico, a despeito de sua importância para o desenvolvimento 

do país. Ela entregou a carta assinada por representantes das 23 associações de trabalhadoras 

domésticas, cuja reivindicação principal era a igualdade de direitos trabalhistas. Sua 

exposição suscitou diversas manifestações de reconhecimento pessoal das empregadas 

domésticas por parte de constituintes, muitas vezes reforçando o estereótipo de “mãe preta”, 

aquela que faz tudo por amor. Embora as falas revelassem essa noção potencialmente 

problemática que une trabalho e afeto (na forma de pseudoparentesco), os constituintes foram 

unânimes em reconhecer a justiça no pleito por igualdade. A compreensão de que o trabalho 

doméstico assalariado não apenas provia conforto na vida das pessoas, mas também 

viabilizava outras atividades reconhecidamente econômicas, foi a tônica dos pronunciamentos 

dos constituintes Benedita da Silva e Domingos Leonelli, que também traçaram a relação 

entre os marcadores sociais de diferenças (classe, gênero e raça), a história do trabalho 

escravizado e as relações de trabalho doméstico no Brasil. Benedita da Silva, a partir de sua 

experiência de vida e de seu lugar social, era quem melhor poderia falar sobre a condição das 

trabalhadoras domésticas e assim o fez. 

Antônia da Cruz Silva falou em nome das trabalhadoras rurais e narrou as 

dificuldades da vida no campo, como a invisibilização do trabalho da mulher na produção 

agrícola por causa da fusão com o trabalho doméstico. De forma ajustada com a divisão 

sexual do trabalho, nas relações no campo, apenas o chefe da casa recebia salário, tinha 

acesso à previdência social e podia se filiar ao sindicato, embora houvesse uma conjugação da 

força de trabalho da mulher e de filhas e filhos para os resultados da unidade rural. Ressaltou 

a importância da terra para camponesas e camponeses e revelou a violência no conflito 

fundiário, que era mais acentuada contra as mulheres. Denunciou a precariedade da 

camponesa diante da falta de assistência por parte do companheiro no parto, além do mal 

atendimento dispensado nos hospitais e maternidades. Reivindicou o reconhecimento da 

condição de trabalhadora rural para as mulheres no trabalho dentro ou fora de casa, com 
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acesso à aposentadoria, à filiação sindical, à titulação da terra, medidas mínimas para superar 

a corrente discriminação contra a camponesa. 

Maria Elizete de Souza Figueiredo palestrou como representante da mulher 

trabalhadora. Apontou as discriminações contra a mulher no mercado de trabalho, o trabalho 

doméstico e a mulher negra. Falou sobre a importância do trabalho na emancipação da mulher 

e a necessidade de implementação de creches. Trouxe um extenso rol de reivindicações, 

abrangendo demandas compiladas no Congresso em que 1.200 entidades sindicais 

participaram. Merece destaque a proposta de reconhecimento da função social da maternidade 

e da paternidade, com diversos pedidos dele decorrentes. Abordou ainda a dificuldade das 

trabalhadoras em atuar nos sindicatos e de alcançar cargos de comando. 

O anteprojeto da Subcomissão VII-a deu resposta às maiores demandas da classe 

trabalhadora, apontando para a construção de uma sociedade menos desigual baseada na 

justiça social, alicerce de um Estado Democrático de Direito. A igualdade jurídica entre todas 

e todos trabalhadores era expressa e ampla, incluindo as trabalhadoras domésticas e o 

reconhecimento da função social da maternidade e da paternidade. Os direitos foram 

enunciados no ponto alto do reconhecimento das reivindicações trabalhistas. 

Os registros das reuniões da Subcomissão VII-b mostraram como era o lugar da 

mulher constituinte na ANC, pois, mesmo ocupando a 2ª Vice-Presidência da Subcomissão, 

era esperado que Maria de Lourdes Abadia observasse a divisão sexual do trabalho, 

executando tarefas sem reconhecimento social e em auxílio ao homem protagonista no espaço 

público. Dentre os assuntos abordados nesta subcomissão, despertam interesse as discussões 

sobre aposentadoria da dona de casa e saúde da mulher. Foi concebido também o Sistema 

Único de Saúde, que deveria abranger a Saúde Ocupacional, indicando a relevância da 

questão do trabalho nos debates. A universalização da cobertura do sistema de seguridade 

social foi outro passo importante, apesar de não ter disposição expressa sobre a inclusão da 

dona de casa, da trabalhadora rural e da trabalhadora doméstica, o que constou no anteprojeto 

da Subcomissão VII-a. 

O combate às desigualdades e discriminações foi o grande tema da Subcomissão 

VII-c. Apesar do pouco interesse da imprensa e da dificuldade em alcançar o quórum para 

deliberação, o teor dos diálogos nesta subcomissão é intelectualmente rico e demonstra o 

compromisso dos participantes em aproveitar aquele momento histórico para dar voz, tirar da 

invisibilidade, ouvir as reivindicações e contemplar todos os grupos estigmatizados que 

procurassem a subcomissão. A definição do termo minoria foi abordada por acadêmicos 

conceituados, como Florestan Fernandes, que defendeu que, contra a persistência do 
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preconceito racial, a transformação social se daria com a educação e a mudança da pessoa, 

num processo lento e gradual, mas não prescindiria de práticas sociais que a reforçassem. 

Lélia Gonzalez fez um retrospecto sobre a situação da população negra no Brasil, articulando 

também com a questão de gênero para mostrar os problemas enfrentados por homens negros e 

mulheres negras em virtude de condições materiais e de preconceitos e estereótipos. Helena 

Teodoro enfatizou a violência do racismo, que precisava ser combatido pela educação e pela 

cultura. Para muitos constituintes, o racismo não existia concretamente no Brasil e a discussão 

em torno disso pode nos dar uma interessante perspectiva sobre como é complicado para 

homens brancos em posições de poder compreender e aceitar os privilégios de que dispõem. 

Os diálogos na reunião em que foi mais discutida a questão do negro no Brasil revelaram 

também a dificuldade de homens negros ampliarem suas pautas de luta e reivindicações para 

abarcar também os homossexuais. Esta dificuldade tem raízes no machismo, o que foi um 

problema para as mulheres negras dentro do movimento negro. A defesa pela inclusão dos 

homossexuais por Benedita da Silva, em especial pela inserção da expressão “orientação 

sexual” como critério que não poderia ser utilizado para tratamento jurídico desigual, coaduna 

com a noção de interseccionalidade assumida pelas mulheres negras na militância. A 

compreensão de que não havia hierarquia entre as opressões não era apenas teoria, mas 

sobretudo práxis. 

O anteprojeto da Subcomissão VII-c atendeu a todos os principais pedidos 

compilados e enviados pelo movimento negro. Vale mencionar que o combate às 

desigualdades e discriminações não seria apenas pelas vias da criminalização e da educação, 

mas também por meio de medidas compensatórias a pessoas ou grupos vítimas de 

discriminação comprovada no acesso ao mercado de trabalho, à educação, à saúde e aos 

demais direitos sociais. 

Os anteprojetos das subcomissões representaram o ponto alto das conquistas de 

direitos sociais e a luta a partir de então seria a de mantê-las. Embora a Comissão Social 

contasse com forte presença de constituintes comprometidos com a classe trabalhadora e com 

as minorias, a reação conservadora conseguiu um espaço um pouco maior para trabalhar e, 

assim, algumas vitórias anteriores foram diluídas no texto do anteprojeto da Comissão VII, 

como no caso do repouso semanal remunerado e do trabalho noturno. O repouso semanal 

remunerado deixou de abranger o sábado e de ser garantido em um fim de semana por mês. O 

trabalho noturno deixou de considerar o período entre 18 horas e 6 horas do dia seguinte e a 

hora noturna de 45 minutos. 
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O maior exemplo do encurtamento dos direitos sociais aprovados nas 

subcomissões foi a separação da categoria das trabalhadoras domésticas em relação às demais 

categorias para fins de direitos trabalhistas, retornando à condição de especificidade como 

justificativa para um rol mais restrito de direitos. De uma situação de igualdade expressa, a 

categoria das trabalhadoras domésticas passou a deter um rol mais restrito de direitos, 

conservando a ideia de que o rol seria exemplificativo, pois manteve-se a frase “além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social”, de modo que ainda seria possível 

considerar uma situação de igualdade tácita. Todavia, a separação da categoria implicava em 

divisão de forças. Elas deixavam de contar com as outras categorias lado a lado na luta por 

direitos, para voltar à situação de lutar por igualdade. Além disso, as trabalhadoras domésticas 

deixaram de ter direito expresso à estabilidade, reajuste salarial, jornada de oito horas, licença 

maternidade, FGTS, seguro desemprego etc., o que, na prática, implicaria o não 

reconhecimento destes direitos.  

O que aconteceu com as trabalhadoras domésticas foi bastante expressivo do 

percurso que se desenharia no processo constituinte: o clamor social e a participação dos 

movimentos sociais nas subcomissões somados à composição de cada subcomissão com 

constituintes que se interessavam pelos assuntos nela discutidos levaram a textos bastante 

avançados, contemplando de forma ampla e profunda os anseios populares. Submetidos tais 

textos a grupos mais heterogêneos, as conquistas mais profundas foram fortemente atacadas e 

com o decorrer da ANC foram perdendo forças, de modo que muitas delas não constaram do 

texto final da Constituição de 1988, como: a estabilidade, o limite de 40 horas semanais, a 

igualdade jurídica para as trabalhadoras domésticas e a proibição da locação de mão de obra. 

Alguns direitos foram reduzidos, outros foram extirpados e, sobre estes, o silêncio no texto 

final pode dar a impressão de ausência de demandas, de debates ou de lutas, como foi o caso 

da terceirização. 

Sobre os silêncios, destaco alguns que merecem ser quebrados. O assédio moral e 

o assédio sexual no trabalho não são novidades do neoliberalismo da década de 1990. Os 

registros mostram que desde a industrialização no início do século XX eles foram 

problematizados pelas trabalhadoras. No entanto, não foram enfrentados dentro da 

institucionalidade, seja dentro do CNDM, seja na ANC. Uma hipótese seria a dificuldade de 

certas instâncias tratarem de temas tão repulsivos e problemáticos em que se imbricam as 

questões de classe, gênero e, por vezes, raça, o que demandaria uma pesquisa específica. 

No texto final da Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 

05 de outubro de 1988, outras lutas foram silenciadas, como a função social da maternidade e 
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da paternidade e a proibição da terceirização, pois foram extirpadas do texto. Da ausência no 

texto constitucional, equivocadamente, se infere a ausência de debates e lutas no processo 

constituinte. Questões concretas como a saúde da mulher e o ensino da histórica da África e 

do negro no Brasil foram camufladas atrás de formulações genéricas, como “saúde é direito 

de todos”, “O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes 

culturas e etnias” e perderam potência, que só foi reavida anos depois. Aliás, a ausência de 

remissão a “negros” no texto constitucional poderia ser interpretada tanto como um esforço na 

superação do racismo quanto como uma manifestação do racismo por denegação ou do mito 

da democracia racial. 

O texto final apresentou também reduções das conquistas celebradas nas 

subcomissões, com alguns destaques. A igualdade jurídica das trabalhadoras domésticas foi 

reduzida a um rol taxativo de direitos. A carga horária semanal de trabalho ficou fixada em 44 

horas e o regramento das horas extras, do trabalho noturno e do descanso semanal remunerado 

não apresentou avanço significativo em relação ao que dispunha a CLT. A estabilidade foi 

transformada em proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 

complementar, que até hoje não foi promulgada. A garantia de emprego da gestante surgiu 

apenas como uma disposição transitória, passível de alteração por lei complementar. Assim 

alguns dos pontos centrais no debate sobre a condição das trabalhadoras foram os que 

apresentaram maiores cortes ao longo da ANC, o que pode ter relação com o próprio perfil do 

corpo de constituintes. 

A interseccionalidade marcou o surgimento das demandas que desafiaram o 

sujeito universal e o protagonismo nas lutas em prol destas causas. De outra sorte, a 

interseccionalidade também evidenciou o acesso desigual aos espaços de poder, o que 

circunscreveu o direito positivado em 1988. Assim, as trabalhadoras participaram da ANC, 

levando seus pontos de vista e reivindicações, mas encontraram limites na baixa 

representatividade política. Houve conquistas para as mulheres na ANC e no texto 

constitucional, sem dúvidas, e elas não foram poucas. E justamente porque foram as propostas 

que atravessaram as barreiras do classismo, sexismo e racismo para serem aprovadas, as 

conquistas da Constituição Federal de 1988 não podem ser desprezadas nem desqualificadas 

como se fossem uma mera promessa ultrapassada. Pelo mesmo motivo, não se pode perder de 

vista que ainda é possível e necessário mais!  
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ANEXO I 

Carta das Mulheres Brasileiras à 

Assembleia Constituinte1 

 

O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em novembro de 1985, lançou a 

Campanha MULHER E CONSTITUINTE. Desde então, o CNDM percorreu o país, ouviu as 

mulheres brasileiras e ampliou os canais de comunicação entre o movimento social e os 

mecanismos de decisão política, buscando fontes de inspiração para a nova legalidade que se 

quer agora. Nessa campanha, uma certeza consolidou-se: CONSTITUINTE PRÁ VALER 

TEM QUE TER PALAVRA DE MULHER.  

Para nós, mulheres, o exercício pleno da cidadania significa, sim, o direito à 

representação, à voz, e à vez na vida pública, mas implica ao mesmo tempo, a dignidade na 

vida cotidiana, que a lei pode inspirar e deve assegurar; o direito à educação, à saúde, à 

vivência familiar sem traumas. O voto das mulheres traz consigo essa dupla exigência: um 

sistema político igualitário e uma vida civil não-autoritária.  

Nós, mulheres, estamos conscientes que esse país só será verdadeiramente 

democrático e seus cidadãos e cidadãs verdadeiramente livres quando, sem prejuízo de sexo, 

raça, cor, classe, orientação sexual, credo político ou religioso, condição física ou idade, for 

garantido igual tratamento e igual oportunidade de acesso às ruas, palanques, oficinas, 

fábricas, escritórios, assembleias e palácios. 

Nesse importante momento, em que toda a sociedade se mobiliza para uma 

reconstituição de seus ordenamentos, gostaríamos de lembrar, para que não se repita o que 

mulheres já disseram no passado:  

“Se não for dada a devida atenção às mulheres, estamos decididas a fomentar uma 

rebelião, e não nos sentiremos obrigadas a cumprir as leis para as quais não tivemos voz nem 

representação” (Abigail Adams, 1776).  

Hoje, dois séculos após estas palavras, quando a sociedade brasileira se volta para 

a elaboração de uma nova Constituição, nós mulheres, maioria ainda discriminada, exigimos 

tratamento especial à causa que defendemos.  

 
1 Transcrição do documento digitalizado. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/a-constituinte-e-as-

mulheres/arquivos/Constituinte%201987-1988-Carta%20das%20Mulheres%20aos%20Constituintes.pdf. Acesso 

em: 5 maio 2019. 

 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/a-constituinte-e-as-mulheres/arquivos/Constituinte%201987-1988-Carta%20das%20Mulheres%20aos%20Constituintes.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/a-constituinte-e-as-mulheres/arquivos/Constituinte%201987-1988-Carta%20das%20Mulheres%20aos%20Constituintes.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/a-constituinte-e-as-mulheres/arquivos/Constituinte%201987-1988-Carta%20das%20Mulheres%20aos%20Constituintes.pdf
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Confiamos que os constituintes brasileiros, mulheres e homens, sobre os quais 

pesa a grande responsabilidade de refletir as aspirações de um povo sofrido e ansioso por 

melhores condições de vida, incorporem as propostas desta histórica campanha do Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher.  

Eis o que nós, mulheres, reunidas em Encontro Nacional, no dia 26 de agosto de 

1986, queremos: 

 

I - Princípios Gerais 

Para a efetivação dos princípios de igualdade é fundamental que a futura 

Constituição Brasileira: 

1. Estabeleça preceito que revogue automaticamente todas as disposições legais 

que impliquem em classificações discriminatórias; 

2. Determine que a afronta ao princípio da igualdade constituirá crime 

inafiançável; 

3. Acate, sem reservas, as convenções e tratados internacionais de que o país é 

signatário, no que diz respeito à eliminação de todas as formas de discriminação; 

4. Reconheça a titularidade do direito de ação aos movimentos sociais 

organizados, sindicatos, associações e entidades da sociedade civil, na defesa dos interesses 

coletivos.  

Leis complementares e demais normas deverão garantir a aplicabilidade desse 

princípio. 

 

II - Reivindicações Específicas 

 

Família 

A nova Constituição deverá inspirar diversas mudanças na legislação civil, 

estabelecendo: 

1. A plena igualdade entre os cônjuges no que diz respeito aos direitos e deveres 

quanto à direção da sociedade conjugal, à administração dos bens do casal, à responsabilidade 

em relação aos filhos, à fixação do domicílio da família, ao pátrio poder. 

2. A plena igualdade entre o casal no que concerne ao registro de filhos. 

3. A plena igualdade entre os filhos, não importando o vínculo matrimonial 

existente entre os pais.  

4. A proteção da família, seja ela instituída civil ou naturalmente. 
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5. Acesso da mulher rural à titularidade de terras em planos de Reforma Agrária, 

qualquer que seja seu estado civil. 

6. A maternidade e a paternidade constituem valores sociais fundamentais, 

devendo o Estado assegurar os mecanismos do seu desempenho. 

7. A lei coibirá a violência na constância das relações familiares, bem como o 

abandono dos filhos menores. 

 

Trabalho 

A legislação trabalhista, usando por base o princípio constitucional de isonomia, 

deve garantir: 

1. Salário igual para trabalho igual; 

2. Igualdade no acesso ao mercado de trabalho e na ascensão profissional; 

3. Extensão dos direitos trabalhistas e previdenciários, de forma plena, às 

empregadas domésticas e às trabalhadoras rurais; 

4. Igualdade de tratamento previdenciário entre homens e mulheres, devendo ser 

princípio orientador da legislação trabalhista a proteção à maternidade e ao aleitamento 

através de medidas como:  

- a garantia do emprego à mulher gestante;  

- extensão do direito à creche no local do trabalho e moradia para as crianças de 0 

a 6 anos, filhos de mulheres e homens trabalhadores; 

5. Estabilidade para a mulher gestante; 

6. Licença ao pai nos períodos natal e pós-natal; 

7. Licença especial às pessoas no momento da adoção, sem prejuízo do emprego e 

do salário, independentemente da idade do adotado; 

8. Proteção à velhice com integralidade salarial em casos de aposentadoria ou 

pensão por morte; 

9. Eliminação do limite de idade para prestação de concursos públicos; 

10. Direito do marido ou companheiro a usufruir dos benefícios previdenciários 

decorrentes da contribuição da esposa ou companheira; 

11. Extensão dos direitos previdenciários dos trabalhadores urbanos aos 

trabalhadores rurais, homens e mulheres; 

12. Direito de aposentadoria especial aos trabalhadores rurais: 50 anos de idade 

para as mulheres e 55 anos para os homens, bem como aposentadoria por tempo de serviço 

aos 25 anos para as mulheres e 30 anos para os homens, com salário integral; 
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13. Direito de sindicalização para os funcionários públicos; 

14. Salário-família compatível com a realidade, extensivo aos menores de 18 

anos. 

Saúde 

1. O princípio “a saúde é um direito de todos e dever do Estado” na especificidade 

“mulher”, deve garantir que as ações de saúde prestadas à população sejam entendidas como 

atos de coparticipação entre todos e o Estado, envolvendo direitos e deveres de ambos. 

1.1 Criação de um Sistema Único de Saúde constituído a partir de uma nova 

política nacional de saúde e implementado por serviços públicos de saúde coletiva e 

assistência médica integrados; submetendo-se os serviços privados às diretrizes e controle do 

Estado. 

1.2 O Sistema Único de Saúde deve ser gerido e fiscalizado pela população 

organizada que, através de Conselhos Comunitários, deverá participar das decisões sobre 

Programas e Financiamentos. 

2. Garantia de assistência integral à Saúde da Mulher em todas as fases de sua 

vida, independentemente de sua condição biológica de procriadora, através de programas 

governamentais discutidos, implementados e controlados com a participação das mulheres. 

3. Proibição de toda e qualquer experimentação com mulheres e homens, de 

substâncias, drogas, meios anticoncepcionais, que atentem contra a saúde e não sejam de 

pleno conhecimento dos usuários nem fiscalizados pelo poder público e a população. 

3.1 Fiscalização da produção, venda, distribuição e comercialização de meios 

químicos e hormonais de contracepção, proibindo a comercialização de drogas em fase de 

experimentação, por empresas nacionais ou multinacionais. 

4. Garantia a todos os cidadãos, homens e mulheres, contribuintes ou sujeitos de 

direito, da igualdade de tratamento em todas as ações da Previdência Social. 

5. Será vedada ao Estado e às entidades nacionais e estrangeiras toda e qualquer 

ação impositiva que interfira no exercício da sexualidade. Da mesma forma, será vedada ao 

Estado e às entidades nacionais e estrangeiras, públicas ou privadas, promover o controle da 

natalidade. 

6. Será garantido à mulher o direito de conhecer e decidir sobre o seu próprio 

corpo. 

7. Será garantido à mulher o direito de amamentar seus filhos ao seio. 
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8. O Estado reconhecerá à maternidade e à paternidade relevante função social, 

garantindo aos pais os meios necessários à educação, creche, saúde, alimentação e segurança 

de seus filhos. 

9. Garantia de livre opção pela maternidade, compreendendo-se tanto a assistência 

ao pré-natal, parto e pós-parto, como o direito de evitar ou interromper a gravidez sem 

prejuízo para a saúde da mulher. 

10. É dever do Estado oferecer condições de acesso gratuito aos métodos 

anticoncepcionais, usando metodologia educativa para esclarecer os resultados, indicações, 

contra-indicações (sic), vantagens e desvantagens, alargando a possibilidade de escolha 

adequada à individualidade de cada mulher e ao momento específico de sua história de vida. 

 

Educação e Cultura 

1. A educação, direito de todos e dever do Estado, visa ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, dentro dos ideais de defesa da democracia, do aprimoramento dos direitos 

humanos, da liberdade e da convivência solidária. 

1.1 A educação dará ênfase à igualdade dos sexos, à luta contra o racismo e todas 

as formas de discriminação, afirmando as características multiculturais do povo brasileiro. 

1.2 O ensino da história da África e da cultura afro-brasileira deverá ser 

obrigatório desde a educação básica. 

2. A educação é prioridade nacional e cabe ao Estado responsabilizar-se para que 

seja universal, pública, gratuita, em todos os níveis e períodos, desde o primeiro ano da 

criança. 

2.1 É dever do Estado combater o analfabetismo. 

3. Os recursos públicos deverão destinar-se exclusivamente à escola pública 

objetivando a qualidade do ensino, sua expansão e manutenção. 

3.1 Cabe ao Estado atenção especial à formação dos agentes da educação e às 

condições em que exercem o seu trabalho, visando a qualidade do ensino. 

4. O Estado deverá dar atenção especial aos alunos portadores de deficiências 

físicas ou mentais. 

5. Caberá ao Estado garantir o acesso da mulher, rural e urbana, a cursos de 

formação, reciclagem e atualização profissional. 

6. É dever do Estado zelar para que a educação e os meios de comunicação 

estejam a serviço de uma cultura igualitária. 



314 

 

6.1 O Estado garantirá perante a sociedade a imagem social da mulher, como 

trabalhadora, mãe e cidadã responsável pelos destinos da nação, em igualdade de condições 

com o homem, independentemente da origem étnico-racial. 

7. O Estado assegurará a liberdade de pensamento e expressão; a liberdade de 

produção, distribuição e divulgação do produto cultural pelos meios de comunicação social, 

desde que não veiculem preconceitos e estereótipos discriminatórios. 

8. Deverão ser incorporados aos estudos e estatísticas oficiais dados relativos a 

sexo, raça e cor. 

 

Violência 

1. Criminalização de quaisquer atos que envolvam agressões físicas, psicológicas 

ou sexuais à mulher, fora e dentro do lar. 

2. Consideração do crime sexual como "crime contra a pessoa" e não como "crime 

contra os costumes", independentemente de sexo, orientação sexual, raça, idade, credo 

religioso, ocupação, condição física ou mental ou convicção política. 

3. Considerar como estupro qualquer ato ou relação sexual forçada, independente 

do relacionamento do agressor com a vítima, de ser essa última virgem ou não, ou do local em 

que ocorra. 

4. A lei não dará tratamento nem preverá penalidade diferenciados aos crimes de 

estupro e atentado violento ao pudor. 

5. Será a eliminada da lei a expressão "mulher honesta". 

6. Será garantida pelo Estado a assistência médica, jurídica, social e psicológica a 

todas as vítimas de violência. 

7. Será punido o explorador ou a exploradora sexual da mulher e todo aquele que 

a induzir à prostituição. 

8. Será retirado da lei o crime de adultério. 

9. Será responsabilidade do Estado a criação e manutenção de albergues para 

mulheres ameaçadas de morte, bem como o auxílio à sua subsistência e de seus filhos. 

10. A comprovação de conjunção carnal em caso de estupro poderá se realizar 

mediante laudo emitido por qualquer médico da rede pública ou privada. 

11. A mulher terá plena autonomia para registrar queixas, independentemente da 

autorização do marido. 

12. Criação de delegacias especializadas no atendimento à mulher em todos os 

municípios do país, mesmo naqueles nos quais não se disponha de uma delegada mulher. 
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Questões nacionais e internacionais 

1. Garantia de integração, ao texto constitucional, dos Tratados e Convenções 

internacionais dos quais o Brasil é subscritor, que consagrem os direitos fundamentais, 

humanos e sociais, entre os quais os que proíbem tratamento discriminatório, com 

exigibilidade do seu cumprimento. 

2. Reforma agrária com a distribuição de terras aos que nela trabalham, com a 

garantia de assistência técnica e crédito necessários. 

3. Soberania na negociação da dívida externa, resguardando os interesses 

nacionais e do povo brasileiro. 

4. Reforma tributária de forma a beneficiar os municípios. 

5. Liberdade e autonomia sindicais. 

6. Direito de greve extensivo a todas as categorias profissionais. 

7. Política responsável de proteção ao meio ambiente. 

8. Política de desenvolvimento tecnológico com a preservação do meio ambiente e 

da soberania nacional. 

9. Definição de uma política que mantenha a integridade das populações 

indígenas, impedindo o genocídio a que vêm sendo submetidas. 

10. Democratização do Estado e das instituições, mediante revogação da Lei de 

Segurança Nacional e de toda a legislação repressiva. 

11. Acesso às fichas de informação individual mantidas pelos órgãos de 

informação do governo. 

12. Paz nas relações internacionais, apoio às manifestações contra a corrida 

armamentista e impedimento à experimentação nuclear no Brasil. 

13. Política externa baseada no princípio de autodeterminação dos povos e de não-

ingerência, vedada qualquer participação em agressões externas, salvo para a defesa do 

território nacional. 

14. Respeito ao princípio de independência entre os três poderes: Legislativo, 

Executivo e Judiciário, buscando-se o princípio de que todo o poder emana do povo. 

15. Política de não-relacionamento de qualquer espécie com países que praticam o 

preconceito racial.  
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ANEXO II 

Propostas à Assembleia Nacional Constituinte2 

 

Incluam-se, para integrar o Projeto de Constituição, os seguintes dispositivos: 

DOS DIREITOS E GARANTIAS 

Art. – Homens e mulheres têm iguais direitos ao pleno exercício da cidadania nos 

termos desta Constituição, cabendo ao Estado garantir sua eficácia, formal e materialmente. 

Parágrafo único: ficam liminarmente revogados os dispositivos que contenham 

qualquer discriminação relativa a sexo ou a estado civil. 

Art. – Todos são iguais perante a lei que punirá como crime inafiançável qualquer 

discriminação atentatória aos direitos humanos. 

§ 1º - Ninguém será prejudicado ou privilegiado em razão de nascimento, raça, 

cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, 

deficiência física ou mental e qualquer particularidade ou condição. 

§ 2º - O poder público, mediante programas específicos, promoverá a igualdade 

social, política, econômica e educacional. 

Art. – Os presos têm direito à dignidade e à integridade física e mental, à 

assistência espiritual e jurídica, à sociabilidade, à comunicabilidade, e ao trabalho produtivo e 

remunerado, na forma da lei. 

§1º - Serão iguais os benefícios concedidos aos presos do sexo masculino e do 

sexo feminino. 

§2º - É dever do Estado manter condições apropriadas nos estabelecimentos 

penais, para que as presidiárias permaneçam com seus filhos, pelo menos durante o período 

de amamentação. 

 

DA ORDEM ECONÔMICA 

Art. – Considera-se atividade econômica atípica aquela realizada no recesso do 

lar. 

DA ORDEM SOCIAL 

 
2 Acervo CNDM – Arquivo Nacional apud SILVA, Salete Maria da. A carta que elas escreveram: a 

participação das mulheres no processo de elaboração da Constituição Federal de 1988, pp 211-212. Tese 

(Doutorado). Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia. 

Orientadora Profª. Drª. Ana Alice Alcântara Costa. Salvador, 2011. 
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Art. – A ordem social tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes 

princípios: 

I – Função social da maternidade e da paternidade como valores sociais 

fundamentais, devendo o Estado assegurar os mecanismos de seu desempenho; 

II – Igualdade de direitos entre o trabalhador urbano e rural. 

 

DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES 

Art. – As normas de proteção aos trabalhadores obedecerão aos seguintes 

preceitos, além de outros que visem a melhoria de seus benefícios: 

I – Proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho e de critério de 

admissão, promoção e dispensa por motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião política, 

nacionalidade, idade, estado civil, origem, deficiência física ou condição social; 

II – Garantia de manutenção, pelas empresas, de creches para os filhos de seus 

empregados até um ano de idade, instaladas próximas ao local de trabalho ou de moradia; 

III – Não incidência da prescrição no curso do contrato; 

IV – Descanso remunerado da gestante, antes e depois do parto, com garantia de 

estabilidade no emprego, desde o início da gravidez até sessenta dias após o parto; 

V - Inserção na vida e no desenvolvimento da empresa, com participação nos 

lucros ou no faturamento, segundo critérios objetivos fixados em lei, com representação dos 

trabalhadores na direção e constituição de comissões internas, mediante voto livre e secreto, 

com a assistência do respectivo sindicato; 

VI – Garantia e segurança no emprego, proibidas as despedidas sem justo motivo. 

 

DA SEGURIDADE SOCIAL 

Art. – Todos têm direito à seguridade social; 

Art. – É dever do Estado organizar, coordenar e manter um sistema de seguridade 

social destinado a assegurar o acesso: 

I – à proteção à maternidade e às gestantes; 

II – à aposentadoria às donas de casa; 

Art. – Os trabalhadores rurais e domésticos terão assegurados todos os direitos 

previdenciários. 

Art. – É assegurada a assistência médica e psicológica à mulher vítima de 

violências sexuais, cabendo à rede hospitalar pública a responsabilidade por tais serviços. 
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DA SAÚDE 

Art. – É assegurado a todos o direito à saúde, cabendo ao Estado promovê-la, 

garantindo condições básicas de saneamento, habitação e meio ambiente. 

Art. – Compete ao Estado: 

I – prestar assistência integral e gratuita à saúde da mulher, nas diferentes fases de 

sua vida; 

II – garantir a homens e mulheres o direito de determinar livremente o número de 

filhos, sendo vedada a adoção de qualquer prática coercitiva em contrário pelo poder público 

e por entidades privadas; 

III- assegurar o acesso à educação, à informação e aos métodos adequados à 

regulação da fertilidade, respeitadas as convicções éticas e religiosas individuais; 

IV – fiscalizar e controlar as pesquisas e experimentações desenvolvidas no ser 

humano; 

 

DA FAMÍLIA 

Art. A família, instituída civil ou naturalmente, tem direito à proteção do Estado e 

à efetivação de condições que permitam a realização pessoal de seus membros. 

Parágrafo único – O Estado assegurará assistência à família e criará mecanismos 

para coibir a violência na constância das relações familiares. 

Art. – O homem e a mulher têm plena igualdade de direitos e de deveres no que 

diz respeito à sociedade conjugal, ao pátrio poder, ao registro de filhos, à fixação do domicílio 

de família e à titularidade e administração dos bens do casal. 

§1º - Os filhos nascidos dentro ou fora do casamento terão iguais direitos e 

qualificações. 

§ 2º - O homem e a mulher têm direito de declarar a paternidade e a maternidade 

de seus filhos, assegurado a ambos o direito de contestação; 

§ 3º - A lei assegurará a investigação de paternidade de menores, mediante a ação 

civil privada ou pública, condicionada à representação. 

 

DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Art. – A educação, direito de todos e dever do Estado, visa o pleno 

desenvolvimento da pessoa dentro dos ideais da defesa da democracia, do aprimoramento dos 

direitos humanos, da liberdade e da convivência solidária a serviço de uma sociedade justa e 

livre. 
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Parágrafo único – É responsabilidade do Estado assegurar a educação universal, 

pública e gratuita para todos os níveis. 

Art. A educação obedecerá aos seguintes princípios: 

I – igualdade entre o homem e a mulher; 

II – repúdio a qualquer forma de racismo e discriminação; 

III – respeito à natureza e aos valores do trabalho; 

IV – imperativos e prioridade do desenvolvimento nacional; 

V – convivência pacífica entre os povos; 

VI – pluralismo cultural do povo brasileiro. 

 

DAS TUTELAS ESPECIAIS 

Art.- É assegurada a assistência à maternidade, à infância, à adolescência, aos 

idosos e aos deficientes. 

Art. – Incumbe ao Estado promover a criação de uma rede nacional de assistência 

materno-infantil e de uma rede nacional de creches. 

Parágrafo único – As creches de que trata este artigo deverão abrigar crianças de 0 

a 6 anos, sem prejuízo das obrigações atribuídas aos empregadores. 

Art. Os menores, particularmente os órfãos e os abandonados, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e penal dos pais que os abandonarem, terão direito à proteção do 

Estado, com total amparo, alimentação, educação e saúde.  


