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Direitos Humanos das Mulheres: Histórico



Os direitos humanos são garantias históricas, que
mudam através do tempo, adaptando-se às
necessidades específicas de cada momento.

Direitos Humanos

O que são Direitos Humanos?



Direitos humanos: representam um significativo 
espaço de luta e ação social. Traduzem processos que 
abrem e consolidam espaços de luta pela dignidade 
humana. 

Celso Lafer reafirma que os direitos 
humanos não traduzem uma história 
linear, não compõem a história de uma 
marcha triunfal, nem a história de uma 
causa perdida de antemão, mas a história 
de um combate. 
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Os Direitos Humanos são direitos inerentes a todos os 
seres humanos, independentemente de raça, sexo, 
nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra 
condição.

Hannah Arendt, os Direitos Humanos 

não são um dado, mas um construído, 

uma invenção humana, em constante 

processo de construção e reconstrução. 
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Os Direitos Humanos são construídos ao longo dos anos, 
frutos não apenas de pesquisa acadêmica, de bases 
teóricas, mas principalmente das lutas contra o poder.

Norberto Bobbio: “Os direitos do homem, 
por mais fundamentais que sejam, são 
direitos históricos, ou seja, nascidos em 
certas circunstâncias, caracterizados por 
lutas em defesa de novas liberdades contra 
velhos poderes, e nascidos de modo 
gradual, não todos de uma vez e nem de 
uma vez por todas”.

Direitos Humanos das Mulheres: Histórico



Filósofos europeus da época do Iluminismo desenvolveram teorias 
da lei natural que influenciaram a adoção de documentos como 
a Declaração de Direitos de 1689 da Inglaterra, a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 da França e a Carta de 
Direitos de 1791 dos Estados Unidos.

As ideias e valores dos direitos humanos podem ser traçadas através 
da história antiga e das crenças religiosas e culturais ao redor do 
mundo. 

O primeiro registro de uma declaração 
dos direitos humanos foi o cilindro de 
Ciro, escrito por Ciro, o grande, rei 
da Pérsia, por volta de 539 a.C.
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Desde o século V, início da Idade Média, até
praticamente o século passado, as mulheres foram
sistematicamente excluídas do mundo do
conhecimento e da produção científica ocidental. Nem
sempre foi assim. Nas civilizações antigas, as mulheres
participavam ativamente na medicina.
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Na Grécia antiga, a filosofia natural era
aberta às mulheres.
Nos séculos I e II, as mulheres eram
ativas cientificamente, notadamente na
protociência.
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Com a ascensão do cristianismo e a 
queda do Império Romano, a vida das 
mulheres cientistas tornou-se muito 
difícil, como foi o caso de Hipátia de 
Alexandria a primeira mulher 
matemática da história, inventora do 
hidrômetro e do astrolábio.



Do fim do século XIV até meados do século
XVIII, tidos como séculos de "caça às
bruxas" as mulheres foram duramente
reprimidas e morreram aos milhares.
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Era perigoso ser mulher: 
qualquer uma poderia 
ser julgada como bruxa e 
submetida às regras 
religiosas.



Na Idade Média, apenas às freiras, nos conventos, era
permitido o estudo. As Universidades, século XI, excluíam as
mulheres com raríssimas exceções, a exemplo da
Universidade italiana de Bolonha, que permitiu às mulheres
que assistissem palestras desde seu início, em 1088.
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A médica Trotula di Ruggiero 
(1050-1097), pioneira da 
ginecologia e obstetrícia, 
estudou na Universidade de 
Salerno.



A Revolução Científica (séc. XVI
e XVII) pouco fez para mudar a
ideia vigente de que mulheres
e homens não tinham igual
capacidade para contribuir
com a ciência.
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Os cientistas do sexo masculino usaram a nova ciência 
para propagar a visão de que as mulheres eram por 
natureza inferiores e subordinadas aos homens e 
adequadas a desempenhar um papel doméstico como 
mães”.



A segunda metade do século XIX aumentou o número
de oportunidades de educação formal para mulheres,
sendo fundadas escolas para mulheres com conteúdo
semelhante às dos homens.
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Na Prússia, as mulheres 
puderam frequentar 
universidades a 
partir de 1894.  

Em 1908 foram eliminadas todas as restrições que eram 
impostas às mulheres na academia.



Já no século XX, o grande divisor de águas de
oportunidades acadêmicas e científicas para as mulheres
foi a Segunda Guerra Mundial.
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Declaração Universal dos Direitos do Homem - 21 países da 
América se reuniram no México em 1945, firmando a tese 
de que a ONU deveria redigir a carta dos direitos do homem. 

Eleanor Roosevelt

Assim, nasceu a Carta das 
Nações Unidas, preocupada 
com os direitos fundamentais 
do homem, através da 
Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, cuja 
presidência da comissão coube 
a Sra. Eleonora Roosevelt, 
aprovada em 1948. 

A Internacionalização dos Direitos Humanos 



• Convenção Sobre a 
Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Contra a 
Mulher-CEDAW 1979

Direitos Humanos
das Mulheres

A Internacionalização dos Direitos Humanos 



A Convenção é fruto da postulação do 
movimento de mulheres, a partir da 
primeira Conferência Mundial sobre a 
Mulher, realizada no México, em 1975. 
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Convenção que mais recebeu reservas por parte dos 
Estados signatários, principalmente em temas cujo 
conteúdo principal é a igualdade doméstica entre 
homens e mulheres.



CEDAW: Os Estados adotarão medidas para:

•Modificar os padrões socioculturais de conduta de

homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação

dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de

qualquer outra índole que estejam baseados na ideia da

inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou

em funções estereotipadas de homens e mulheres.

A Internacionalização dos Direitos Humanos 

Séc. XX: A enunciação dos direitos e deveres passou para 
o próprio texto das Constituições, alcançando o caráter 
concreto de normas jurídicas positivas, válidas para os 
indivíduos dos respectivos Estados – se positivaram.



• E eliminação de todo conceito estereotipado dos papéis

masculino e feminino em todos os níveis e em todas as

formas de ensino mediante o estímulo à educação mista e

a outros tipos de educação que contribuam para alcançar

este objetivo e, em particular, mediante a modificação dos

livros e programas escolares e adaptação dos métodos de

ensino.
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IV Conferência Mundial sobre a Mulher: 1995 Beijing
A concepção de Gênero apresentou controvérsia. 

Usaram expressões distintas como: 
“perspectiva de gênero”, 
“análise de gênero”, 
“fatores de gênero” e 
“igualdade de gênero”.  

A Internacionalização dos DH das Mulheres 

Buscava eliminar as discriminações derivativas do fato de 
“ser mulher” objetivando reduzir os preconceitos e 
garantir a livre escolha de orientações sexuais distintas.



Violação dos direitos da mulher tanto na esfera 
pública e privada constituem em uma violação 
aos direitos humanos e limita os demais direitos 
fundamentais.  “qualquer ação ou conduta, 
baseada no gênero, que cause morte, dano ou 
sofrimento, violação sexual ou psicológica à 
mulher” 

A Internacionalização dos Direitos Humanos 

Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a 
Mulher

Aprovada pela ONU, em 1993, e a Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção 
de Belém do Pará”), aprovada pela OEA, em 1994:



Conferência Mundial de Direitos Humanos em Viena, em 
1992: direitos das mulheres também se configuram como 
direitos humanos.

Declaração sobre a Erradicação da Violência contra a Mulher, 
aprovada pela Resolução da ONU 48/104, de 20/12/1993, 
incluiu a violência psicológica como forma de violação 
contra a mulher. 
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• Divisão para o Avanço das Mulheres (DAW); 
• Instituto Internacional de Pesquisas e Capacitação para o Progresso 

da Mulher (INSTRAW); 
• Escritório de Assessoria Especial para Questões de Gênero e 

Promoção da Mulher (OSAGI); e 
• Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher 

(UNIFEM).

2010
Entidade das Nações Unidas para a 
Igualdade de Gênero e o 
Empoderamento das Mulheres. 
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• Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), o Brasil só 
alcançará igualdade de gênero apenas daqui 95 anos: 79° lugar , 
abaixo no ranking da Argentina, Chile e México.

• Observa-se que mesmo com a integração da mulher no mundo 
modernizado ainda há uma grande disparidade entre os gêneros e 
para amenizar tamanha diferença são necessárias Políticas 
Públicas.

2010
Entidade das Nações Unidas para a 
Igualdade de Gênero e o 
Empoderamento das Mulheres. 

A Internacionalização dos Direitos Humanos 



Direitos Fundamentais da Pessoa Humana
Estado Democrático de Direito

A promoção dos direitos humanos é imprescindível para o
pleno exercício de qualquer democracia.

1988 – Constituição Federal do Brasil



Direitos de igualdade entre homens e mulheres

“Homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição”.
Todas e todos devem ter os mesmos 
direitos, oportunidades, responsabilidades 
e obrigações. Esse inciso é considerado um 
direito fundamental, indispensável à 
cidadania, à sociedade e ao Estado 
brasileiro.

1988 – Constituição Federal do Brasil



IGUALDADE DE GÊNERO

LEI MARIA DA PENHA

Afirma os direitos humanos fundamentais 

das mulheres e obriga o Estado a 

promover políticas públicas voltadas à 

transformação de uma cultura política, 
que tenha por objetivo os fins de uma 

democracia, que enxergue a mulher como 

um sujeito igual ao homem e que discuta 

questões de gênero. Assim, o Estado 

poderá assegurar os direitos humanos 
fundamentais às mulheres.



Os Direitos Humanos ainda são um desafio



A desigualdade 
nos separa mas a

Glaucia Maria Teodoro Reis


