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RESUMO

O presente trabalho estuda o direito fundamental à igualdade de gênero e 

sua aplicação na Constituição Brasileira de 1988, desde o desenvolvimento dos 

direitos fundamentais, com o surgimento da Declaração Universal dos Direito do 

Homem e do Cidadão, de 1789, até a sua consagração pelas Nações Unidas com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, divisor de águas no 

reconhecimento de direitos inalienáveis do ser humano. Defende a idéia de que o 

gênero feminino é detentor do direito à cidadania e que é papel do Estado e de toda 

a sociedade promover a igualdade de gênero. 

Palavras-chave: direito. igualdade. mulher.



ABSTRACTS

The present work studies the fundamental right to the gender equality and 

its application in the Brazilian Constitution of 1988, since the development of the 

fundamental rights, with the sprouting of the Universal Declaration of the Rights of 

Man and of the Citizen, in 1789, up to its consecration by the United Nations with the 

Universal Declaration of the Human Rights, in 1948, the real beginning in the 

recognition of the human being's inalienable rights. It defends the idea that the 

feminine gender is holder of the right to the citizenship and that the role of the State 

and of the whole society is to promote the gender equality. 
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INTRODUÇÃO

Os Direitos Fundamentais constituem um progresso da humanidade. 

Podem ser concebidos, à maneira jusnaturalista, como direitos inatos, que são 

estendidos a todos os homens, independentemente de origem, raça, sexo, cor, 

idade e de outras formas de discriminação. 



Os direitos fundamentais cumprem, no dizer de Canotilho1,

 “a função de direitos de defesa dos cidadãos sob um dupla perspectiva: (1) 
constituem, num plano jurídico-objectivo, normas de competência negativa 
para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências 
destes na esfera jurídica individual; (2) implicam, num plano jurídico-
subjectivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais 
(liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a 
evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa)”. 

 Cabe aqui fazer uma distinção entre Direitos Humanos e Direitos 

Fundamentais, comumente utilizados como sinônimos. Para Paulo Bonavides2, a 

diferença reside na utilização mais freqüente do termo direitos humanos pelos 

autores anglo-americanos e latinos, enquanto a expressão direitos fundamentais é 

mais utilizada pelos publicistas alemães. Citando Hesse, afirma que o objetivo dos 

direitos fundamentais é criar e manter os pressupostos de uma vida na liberdade e 

na dignidade humana (acepção lata). Também podem ser definidos como aqueles 

direitos que o direito vigente qualifica como tais. (acepção restrita).3 

Neste trabalho, dividido em três capítulos, faremos uma breve análise da 

origem e evolução dos Direitos Fundamentais, em especial do direito à igualdade de 

gênero, e a sua aplicação na Constituição Federal de 1988.

O presente trabalho assenta-se notadamente na pesquisa bibliográfica, 

porém não exclusivamente, uma vez que também foi utilizada como fonte de 

pesquisa a internet, a rede mundial de computadores, além de dados estatísticos 

obtidos junto ao IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Foram utilizados, fundamentalmente, as obras de Norberto Bobbio e Ingo 

Sarlet, para o estudo das origens dos direitos fundamentais; Celso Antônio Bandeira 

de Mello, para a análise do Princípio da Isonomia; Carla Bassanezi Pinsky e Joana 

1 CANOTILHO, J.J. Gomes apud MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13. ed. São Paulo: 
Atlas, 2003. p.58.
2 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 560.
3 BONAVIDES, Paulo. Op. cit, p. 560.



Maria Pedro, organizadoras do livro História da Cidadania, referência para o exame 

da história da mulher.

No primeiro capítulo será exposta a longa trajetória para o reconhecimento 

dos direitos fundamentais até a sua previsão nas constituições escritas, com grande 

destaque para a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. 

No segundo capítulo estudaremos o Princípio da Isonomia, fundamento do 

direito à igualdade, e a sua aplicação no Direito Constitucional.  

Por fim, no terceiro e último capítulo, traçaremos a luta das mulheres na 

conquista da cidadania plena, desde a Revolução Francesa, primeira a afirmar 

universalmente a idéia de igualdade entre os homens, até os dias atuais, e os 

graves obstáculos encontrados na educação, no trabalho, na família e na sociedade 

para a construção de uma igualdade de gênero. 

 1 ORIGENS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Há muito se fala em direitos inalienáveis, que não podem ser subtraídos e 

que pretendem proteger o homem, sua dignidade e sua liberdade. Na Antiguidade 

Clássica, na tragédia de Antígona, o homem já se questionava sobre a superioridade 



das “leis naturais”  (physis) de origem divina sobre as “leis dos homens”  (nomos). 

Entretanto, o reconhecimento de tais direitos, através de enunciados explícitos, isto 

é, positivados, só veio a ocorrer recentemente.

Ao estudar as origens dos direitos fundamentais teceremos uma breve 

consideração acerca do surgimento e desenvolvimento de tais direitos, referindo-nos 

a alguns aspectos que julgamos relevantes para assim compreender a sua 

importância no desenvolvimento da humanidade, sem, no entanto, ter nenhuma 

pretensão de um efetivo aprofundamento na análise do tema, que justificaria não 

uma, mas diversas teses a seu respeito.      

Norberto Bobbio4 elenca três fases da formação das declarações de 

direitos: a primeira fase consiste na idéia de que o homem tem direitos por natureza, 

que ninguém pode lhe subtrair ou mesmo alienar. O verdadeiro estado do homem é, 

para Locke, o estado natural, o estado de natureza onde os homens são livres e 

iguais. A segunda fase corresponde a passagem da teoria à prática. Através das 

Declarações de Direitos dos Estados Norte-Americanos e da Revolução Francesa, 

os direitos fundamentais passam a ser positivados, passando a ser protegidos pelos 

Estados que os reconhecem. Tais documentos passaram a enunciar formal e 

solenemente os direitos fundamentais do homem, direitos estes que não eram 

criados pelo Estado, uma vez que eram resultantes da natureza humana, mas sim 

reconhecidos por ele, cabendo-lhe a missão de zelar por sua observância e 

conservação. Os principais direitos eram: a vida, liberdade, segurança, propriedade 

e resistência. Por fim, a terceira e última fase se inicia com a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, de 1948, onde a afirmação dos direitos é, ao mesmo tempo, 

4 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004. 232 p.



universal e positiva, pois destinam-se a todos os homens do planeta e estão 

enunciados de forma explícita na Declaração de 1948.  

Já Ingo Sarlet5, citando K. Stern, destaca três etapas que se sucederam 

até o reconhecimento dos direitos fundamentais nas primeiras Constituições 

escritas: a) uma pré-histórica, que se estende até o século XVI; b) uma fase 

intermediária, que corresponde ao período de elaboração da doutrina jusnaturalista 

e da afirmação dos direitos naturais do homem; c) a fase da constitucionalização, 

iniciada em 1776, com a sucessivas declarações de direitos dos novos Estados 

americanos.

Como podemos notar, a classificação de Stern não aborda a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1948, mas refere-se às primeiras 

constituições escritas, notadamente a Constituições norte-americanas e francesas. 

Neste trabalho, adotaremos a classificação defendida por Bobbio, por entendermos 

que a Declaração de 1948 é um marco significativo no desenvolvimento dos direitos 

fundamentais do homem.

A Antiguidade Clássica legou-nos algumas idéias-chave, que 

posteriormente foram utilizadas para a concepção jusnaturalista do homem. 

Também contribuiu o pensamento tomista medieval de que todos os homens são 

iguais perante Deus, e que também professava a existência de duas ordens: a do 

direito natural, concebido como “expressão da natureza racional do homem” e a 

formada pelo direito positivo, “sustentando que a desobediência ao direito natural 

por parte dos governantes, poderia, em casos extremos, justificar até mesmo o 

exercício do direito de resistência da população.”6

5 STERN, K. apud SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4. ed. rev. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2004. 453 p.
6 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 45



Entretanto, foi somente a partir do século XVI, notadamente nos séculos 

XVII e XVIII, que a doutrina jusnaturalista chegou ao seu ponto culminante de 

desenvolvimento, ao tempo em que sofria um processo de laicização. A idéia de 

direitos naturais inalienáveis abriu espaço para a difusão da tolerância religiosa e 

dos ideais protestantes. Neste período, foi decisivo o pensamento de John Locke, 

“primeiro a reconhecer aos direitos naturais e inalienáveis do homem (vida, 

liberdade, propriedade e resistência) uma eficácia oponível, inclusive, aos detentores 

do poder.”7

A Declaração de Direitos para o Bom Povo de Virgínia, de 1776, é 

considerada a primeira declaração de direitos fundamentais, no sentido moderno, 

consubstanciando as bases dos direitos do homem e inspirada na teoria de Locke, 

Rousseau e Montesquieu. Esta Declaração se preocupou com a estrutura de um 

governo democrático, limitando o poder estatal e enaltecendo a existência de 

direitos naturais e imprescritíveis do homem. A Constituição Americana contém o Bill 

of Rights do povo americano, uma carta de direitos que garante os direitos 

fundamentais do homem. Ela foi introduzida por Thomas Jefferson e James 

Madison, quando da ratificação da Constituição para a sua entrada em vigor, através 

de Emendas à Constituição, aprovadas em 1791 e que sofreram modificações até 

1975.  

Os Direitos Fundamentais têm origem formalmente nas cartas e 

declarações de direitos do século XVIII. Entretanto, foi a Revolução Francesa o 

marco que assinala o fim do Antigo Regime e a instauração de uma nova era, com a 

aprovação da Declaração dos Direitos do Homem, em 26 de agosto de 1789. Ela 

universalizou os direitos fundamentais, não se limitando aos cidadãos franceses, 

7 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 46



mas destinando-se a todo o gênero humano. Não é outro o pensamento de Paulo 

Bonavides: 

Constatou-se então com irrecusável veracidade que as declarações 
antecedentes de ingleses e americanos podiam talvez ganhar em 
concretude, mas perdiam espaço em abrangência, porquanto se dirigiam a 
uma camada social privilegiada (os barões feudais), quando muito a um 
povo ou a uma sociedade que se libertava politicamente, conforme era o 
caso das antigas colônias americanas, ao passo que a Declaração 
Francesa de 1789 tinha por destinatário o gênero humano. Por isso 
mesmo, e pelas condições da época, foi a mais abstrata de todas as 
formulações solenes já feitas acerca da liberdade.8

 
Inegável a influência das declarações americanas, cronologicamente 

anteriores à Declaração Francesa, e a influência jusnaturalista sobre ambas as 

revoluções, “reconhecendo ao ser humano direitos naturais, inalienáveis, invioláveis 

e imprescritíveis”9. Entretanto, como bem acentua Bobbio: 

Apesar da influência até mesmo imediata que a revolução das treze 
colônias teve na Europa, bem como a rápida formação no Velho Continente 
do mito americano, o fato é que foi a Revolução Francesa que constituiu, 
por cerca de dois séculos, o modelo ideal para todos os que combateram 
pela própria emancipação e pela libertação do próprio povo.10  

A Revolução Francesa é ponto de referência obrigatória, tendo os seus 

princípios servido como fonte de inspiração a todos os que defendem a liberdade. 

Seu lema Liberté, Egalité et Fraternité até hoje é referenciado, profetizando, nos 

dizeres do professor Paulo Bonavides11, a seqüência histórica de sua gradativa 

institucionalização.

Entretanto, embora a Revolução Francesa seja mais “universalizante” que 

a Revolução Americana, uma vez que os princípios por aquela enunciados têm valor 

universal, foi somente com a aprovação da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem em 10 de dezembro de 1948, que a afirmação dos direitos passou a ser, ao 

mesmo tempo, universal (dirigida a todo o gênero humano) e positiva (reconhecida 

8 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 562.
9 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 51.
10 BOBBIO, Norberto, op. cit. p 105.
11 BONAVIDES, Paulo, op. cit. p. 175 



“através de documentos declaratórios de feição multinacional ou mesmo universal”)12 

. 

Somente depois da Declaração Universal  é que podemos ter a certeza 
histórica de que a humanidade –  toda a humanidade - partilha de alguns 
valores comuns; e podemos, finalmente, crer na universalidade dos 
valores, no único sentido em que tal crença é historicamente legítima, ou 
seja, no sentido em que universal não significa algo dado objetivamente, 
mas algo subjetivamente acolhido pelo universo dos homens.13 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem é considerada o primeiro 

documento a definir os direitos fundamentais na esfera internacional, constituindo 

uma carta de valores e princípios sobre os quais estão assentadas as três 

dimensões desses direitos, assim distribuídos, conforme lição do professor José 

Afonso da Silva:

Do art. 1º ao art. 21 encontramos a proclamação dos tradicionalmente 
chamados direitos e garantias individuais, certamente impregnados de 
conotações mais modernas, tais como: igualdade, dignidade, não 
discriminação; direito à vida, à liberdade, (de locomoção, de pensamento, 
de consciência, de religião, de opinião, de expressão, de reunião e de 
associação), à segurança pessoal, à nacionalidade, de asilo, de 
propriedade, condenação da escravidão, da servidão, da tortura, de penas 
ou tratamentos cruéis, inumanos ou degradantes; reconhecimento da 
personalidade jurídica; respeito à intimidade (pessoal, familiar, epistolar e 
do domicílio); direito de constituição de família; direito de circular e de 
escolher a residência; proteção igual perante os tribunais, garantia contra 
medidas arbitrárias; de plena defesa, de não retroatividade da lei penal e 
presunção de inocência até julgamento final; direitos políticos de 
participação no governo, de votar e ser votado, de acesso às funções 
públicas; garantia de eleições autênticas, periódicas, mediante sufrágio 
universal e igual, e voto secreto ou procedimento equivalente. Do art. 22 
até o art. 28, o documento consubstancia os direitos sociais do homem, 
assim: direito à segurança social e à satisfação dos direitos econômicos, 
sociais e culturais indispensáveis à dignidade da pessoa humana e ao livre 
desenvolvimento de sua personalidade; direito ao trabalho, à escolha do 
trabalho, a condições satisfatórias de trabalho e proteção contra o 
desemprego, a salário condigno, à liberdade sindical; direito à limitação 
razoável da duração do trabalho, a férias, a descanso remunerado a ao 
lazer; direito à previdência e seguro social no caso de desemprego, 
enfermidade, invalidez, viuvez, velhice, etc.; direito à educação, à instrução 
técnica e profissional, e à cultura; direito a uma ordem social e 
internacional onde os direitos fundamentais sejam plenamente efetivos. O 
art. 29 proclama os deveres da pessoa para com a comunidade, e o art. 30 
estabelece o princípio de interpretação da Declaração sempre em benefício 
dos direitos e liberdades nela proclamados.14

12 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. ed. rev. São Paulo: Malheiros, 
2004. p. 162. 
13 BOBBIO, Norberto. op. cit. p 48.

14 SILVA, José Afonso da. op. cit. p. 164



A Declaração de 1948 é resultado das lutas históricas travadas pela 

emancipação dos direitos fundamentais, sendo, portanto, produto da civilização 

humana. Tais direitos são históricos, e por isso mesmo, suscetíveis de 

transformação e ampliação, não tendo a Declaração nenhuma pretensão em ser 

definitiva, pois à medida que o gênero humano evolui novos direitos vão surgindo e 

sendo agregados aos já existentes.

Com a Declaração de 1948 é deflagrado o início de um longo processo, 

um ideal comum a ser alcançado por todos os povos, devendo ser continuamente 

atualizada e aperfeiçoada, com a criação de novos documentos que possam 

interpretá-la ou complementá-la. É, portanto, dever da comunidade internacional 

fornecer garantias válidas para que os direitos fundamentais sejam respeitados, bem 

assim encontrar mecanismos para a sua efetiva proteção.  

1.1 Classificação dos Direitos Fundamentais

A história dos direitos humanos –  direitos fundamentais de três gerações 
sucessivas e cumulativas, a saber direitos individuais, direitos sociais e 
direitos difusos – é a história mesma da liberdade moderna, da separação 
e da limitação de poderes, da criação de mecanismos que auxiliam o 
homem a concretizar valores cuja identidade jaz primeiro na sociedade e 
não nas esferas do poder estatal.15

O pensamento cristão e a concepção dos direitos naturais são usualmente 

indicados como as principais fontes de inspiração das declarações de direitos. 

Entretanto, não houve propriamente uma inspiração das declarações de direitos. O 

que houve foram lutas e reivindicações para que os direitos fundamentais fossem 

15 BONAVIDES, Paulo. Op. cit. p. 574.



conquistados e são as condições históricas que constituem a fundamentação 

primeira de tais direitos. 

O reconhecimento formal dos direitos fundamentais nas primeiras 

Constituições inaugura as gerações de direitos fundamentais. Primeiramente, cabe 

destacar as críticas que vêm sendo dirigidas à utilização do termo “gerações”.

Devido as constantes transformações no conteúdo, titularidade, eficácia e 

efetivação de tais direitos, verifica-se, nos dizeres de Ingo Sarlet, uma “autêntica 

mutação histórica experimentadas pelos direitos fundamentais”16, sendo tais direitos 

classificados em gerações. No entanto, o uso do termo “gerações” vem se tornando 

inapropriado, uma vez que o uso de tal expressão pode dar a falsa impressão de 

que há uma substituição gradativa de uma geração por outra. Por isso optamos por 

seguir a orientação proposta pelo eminente professor gaúcho, que prefere utilizar o 

termo “dimensões”, assinalando que os direitos fundamentais estão em constante 

processo de expansão, cumulação e fortalecimento. 

Assim, faremos a seguir uma breve explanação a respeito das dimensões 

dos direitos fundamentais, com a defesa da idéia de uma quarta geração (dimensão) 

de direitos fundamentais, proposta pelo Professor Paulo Bonavides.

1.1.1 Direitos Fundamentais de 1ª Dimensão

Os direitos fundamentais de 1ª dimensão foram influenciados pelo 

pensamento individualista do século XVIII. São os chamados direitos da liberdade e 

consistem nos direitos civis e políticos, oponíveis ao Estado. Foram os primeiros a 

constarem do instrumento normativo constitucional.

16 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 43



 Surgiram e afirmaram-se como direitos do indivíduo frente ao Estado, 

como direitos de defesa, “demarcando uma zona de não-intervenção do Estado e 

uma esfera de autonomia individual em face de seu poder”.17

São direitos com notória inspiração naturalista, que valorizam primeiro o 

homem singular: o direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade. 

Posteriormente foram complementados pelas liberdades de expressão coletiva 

(liberdade de imprensa, reunião, manifestação etc) e pelos direitos de participação 

política (direito ao voto, por exemplo), revelando uma íntima relação entre direitos 

fundamentais e democracia.

Os direitos de 1ª dimensão correspondem em sua maioria, à fase 

inaugural do constitucionalismo do Ocidente, “não havendo Constituição digna desse 

nome que os não reconheça em toda a extensão”.18 

1.1.2 Direitos Fundamentais de 2ª Dimensão

Uma vez reconhecidos os direitos fundamentais de 1ª dimensão, houve a 

constatação que o simples reconhecimento formal de tais direitos não foi suficiente 

para a garantia do seu efetivo gozo. Essa constatação gerou movimentos 

reivindicatórios e o reconhecimento de novos direitos, tendo o Estado passado a ter 

papel ativo na realização da justiça social. 

Nos direitos fundamentais de 2ª dimensão, o Estado intervêm para 

garantir a eficácia dos direitos. Não se trata mais de uma resistência perante o 

Estado. Ao contrário, o Estado passa a intervir para assim garantir a eficácia dos 

direitos fundamentais. “Não se cuida mais, portanto, de liberdade do e perante o 

17 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 54.
18 BONAVIDES, Paulo. Op. cit. p. 563.



Estado, e sim de liberdade por intermédio do Estado”19 e caracterizam-se por 

outorgar ao indivíduo o direito a prestações estatais, tais como: assistência social, 

trabalho, saúde, educação, dentre outros, com o objetivo de alcançar a justiça social. 

Por isso, podemos dizer que os direitos de 2ª dimensão foram um alento às classes 

menos favorecidas, a título de compensação pela desigualdade ainda reinante em 

nossa sociedade. 

Como bem acentua Paulo Bonavides20, os direitos de 2ª dimensão 

nasceram abraçados ao princípio da igualdade, e equivalem aos direitos sociais, 

culturais e econômicos, bem assim os direitos coletivos ou das coletividades.

Revelam uma transição das liberdades formais abstratas previstas na 1ª 

dimensão de direitos, para as liberdades materiais concretas, não podendo ter a sua 

eficácia recusada com a argumentação do caráter programático de suas normas. 

Até então, prevalecia o entendimento de que somente os direitos da liberdade 

tinham aplicação imediata, ao passo de que os direitos sociais tinham aplicabilidade 

mediata, através da via legislativa. Entretanto, com a elaboração do preceito da 

aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, os direitos de 2ª dimensão 

passaram a ter sua eficácia garantida.

Ainda seguindo lição do professor cearense, os direitos sociais fizeram 

nascer a consciência de que  tão importante como proteger o indivíduo, era proteger 

a instituição, descobrindo-se assim um novo aspecto dos direitos fundamentais do 

homem: a necessidade das garantias institucionais. 

Formulada pela doutrina alemã, mais precisamente por Carl Schmitt, as 

garantias institucionais servem para proteger determinadas instituições das 

alterações propostas pelo legislador ordinário. São uma categoria de direitos que 

19 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 55.
20 BONAVIDES, Paulo. Op. cit. p. 564



não se confundem com os direitos da liberdade, uma vez que é da sua essência a 

limitação e a destinação a determinados fins e tarefas. Têm natureza constitucional, 

garantem uma instituição específica de direito público e contém sempre elementos 

de garantia de um status quo.

Todos os princípios da Constituição que obrigam o legislador são 

garantias institucionais. Entretanto, o conceito de garantia institucional, tão 

importante para escorar e legitimar os direitos de 2ª dimensão, enfrenta a sua crise, 

mas sua importância reside no fato de que tal conceito revaloriza os direitos da 

liberdade, deixando de ser mero direito individual para assumir uma dimensão 

objetiva de garantia contra atos de arbítrio do Estado.     

1.1.3 Direitos Fundamentais de 3ª Dimensão

Os direitos fundamentais de terceira dimensão são também denominados 

direitos da fraternidade ou direitos da solidariedade, e se destinam não ao indivíduo, 

considerado isoladamente, mas destinam-se à todo o gênero humano. São eles: o 

direito à paz, o direito ao desenvolvimento, o direito ao meio ambiente, o direito de 

propriedade, conservação e utilização do patrimônio comum da humanidade 

(patrimônio histórico e cultural) e o direito à comunicação, sendo perfeitamente 

possível o surgimento de outros direitos, uma vez que o processo de 

reconhecimento de novos direitos não tem fim. 

São direitos de titularidade coletiva ou difusa, sendo muitas vezes 

indeterminável por sua implicação universal, a exemplo do direito ao meio ambiente. 

Por isso, forçoso é reconhecer que, apesar de sua consagração no Direito 

Internacional, tais direitos não encontraram ainda seu reconhecimento na seara do 



direito constitucional. No Brasil, os direitos fundamentais de 3ª dimensão podem ser 

encontrados no arts. 3º,inciso II (que estabelece como objetivo da República  a 

garantia do desenvolvimento nacional), art. 225 (que reconhece o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado), art. 216, § 1º (que protege  o patrimônio 

cultural brasileiro), dentre outros artigos da Constituição Federal de 198821.

1.1.4 Direitos Fundamentais de 4ª Dimensão

A globalização dos direitos fundamentais, com a sua universalização no 

campo institucional fez surgir a tendência de reconhecimento da quarta dimensão 

dos direitos fundamentais. Segundo Paulo Bonavides22, defensor desta tendência no 

direito constitucional pátrio, esta nova dimensão é composta pelo direito à 

democracia direta, o direito à informação e o direito ao pluralismo.

Os direitos da quarta dimensão englobam os direitos das dimensões 

antecedentes, e “não somente culminam a objetividade dos direitos das duas 

gerações antecedentes como absorvem - sem todavia removê-la - a subjetividade 

dos direitos individuais, a saber, os direitos da primeira geração”.23

21 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado, 1988.
“Art. 3º.Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
[...]
II – garantir o desenvolvimento nacional”
“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiros os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
[....]
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e preservação.” (grifo nosso)
“Art. 225. Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”  (grifo nosso).
22 BONAVIDES, Paulo. Op. cit. p. 571.
23 BONAVIDES, Paulo. Op. cit. p. 572.



Os direitos desta última dimensão, assim como os da segunda e da 

terceira dimensão não se interpretam, concretizam-se através da democracia. Esta é 

que torna possível e legítima a globalização política, irradiando a eficácia normativa 

dos direitos fundamentais.   

Entretanto, em que pese a tendência de reconhecimento dos direitos 

fundamentais de 4ª dimensão, ela ainda não encontrou a sua consagração no 

Direito Internacional e nas Constituições de cada país. No Brasil, porém, tais direitos 

foram consagrados, ainda que de forma embrionária, e estão presentes no 

Preâmbulo e no título Dos Princípios Fundamentais da Constituição Federal de 

1988. Deve-se salientar, entretanto, que a democracia em nossa Magna Carta é 

representativa, mas contém dispositivos que tratam da participação popular direta, 

tendo portanto, algumas características de uma democracia direta.

2 DIREITO FUNDAMENTAL À IGUALDADE 

2.1 Conceito de Igualdade



O verbete igualdade tem origem latina (aequalitate), e significa, segundo o 

Dicionário Aurélio24: 1. Qualidade ou estado de igual, paridade; 2. Uniformidade, 

identidade; 3. Eqüidade, justiça.

O artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como 

vimos ao estudarmos as dimensões dos direitos fundamentais, cunhou o princípio de 

que os homens nascem e permanecem iguais em direitos, sendo a igualdade um 

dos lemas da Revolução Francesa de 1789. 

A Constituição Federal de 1988 alberga vários valores fundamentais, 

dentre os quais está o Princípio da Igualdade, colocado em posição de destaque, no 

caput do art. 5º, constituindo não só um princípio, mas direito e garantia, ao qual 

todas as demais normas devem obediência.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes[...]25

Entretanto, como veremos a seguir, nem todo tratamento desigual é 

inconstitucional, pois tratar os desiguais igualmente seria aumentar a desigualdade 

já existente. Assim, seguimos o ensinamento de Rui Barbosa que, servindo-se da 

máxima aristotélica, bem conceitua o Princípio da Igualdade: 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos 
desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, 
proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da 
igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. 
Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria 
desigualdade flagrante, e não igualdade real.26 

2.2 Igualdade e Desigualdade

24 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, [ca.2002]
25 BRASIL. Constituição (1988). op. cit. 
26 BARBOSA, Rui apud  LOFY, William. A ação afirmativa e o respeito aos princípios da 
Igualdade e Dignidade da Pessoa Humana.  DireitoNet, São Paulo, 03 mai. 2005. Disponível em: 
<http://www.direitonet.com.br/artigos/x/20/24/2024/>. Acesso em: 03 fev. 2006.



  

A lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento 

regulador da vida social, tratando eqüitativamente todos os cidadãos. Este é o 

conteúdo político-ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e presente no art. 

1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, posteriormente 

repetido no art.1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. 

Entretanto, existem aqueles que sustentam que os homens não nascem livres nem 

iguais. São chamados de nominalistas, por acreditarem que a igualdade não 

passaria de nome, sem significação no mundo real. Já os idealistas, embasados na 

teoria jusnaturalista, acreditam no igualitarismo absoluto entre as pessoas, reinante 

no estado de natureza. 

Todavia, a idéia defendida pelos idealistas não pode prosperar. Os 

homens já nascem com diversas características que lhes são próprias, tornando 

cada ser humano único. Assim, não se deve conceber que os homens sejam iguais. 

O que se desejou com o artigo supracitado foi abolir privilégios, regalias, distinções 

que não devem ser admitidas pela lei.

Para Aristóteles a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais. Entretanto, tal formulação esbarra em um 

questionamento: Quem são os iguais? Quem são os desiguais? Para Kelsen27, seria 

absurdo impor a todos os indivíduos exatamente as mesmas obrigações ou lhes 

conferir os mesmos direitos, sem levar em consideração, por exemplo, as diferenças 

existentes entre os homens, tais como sexo, idade, saúde mental etc. 

Assim, mister é a análise de quais “discriminações”, por assim dizer, são 

juridicamente toleráveis para garantir um tratamento isonômico entre os seres 

27 KELSEN, Hans apud MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da 
Igualdade. 3 ed., 13ª tiragem, São Paulo: Malheiros, 2005, p. 11. 



humanos. A lei discrimina situações, outorgando direitos ou determinando 

obrigações a determinadas pessoas em detrimento de outras, erigindo elementos 

diferenciais. Por exemplo, ao dispensar tratamento diferente entre ao maiores de 18 

anos (civilmente capazes) e os menores de 16 anos (absolutamente incapazes), a 

lei utilizou a idade como uma  forma de discriminar e aquinhoar direitos e deveres. 

Entretanto, deve-se questionar quando é vedado à lei estabelecer discriminações; 

quando os fatores diferenciais existentes entre as pessoas não podem ser eleitos 

como matriz, como norteador do tratamento diferenciado.

Algumas formas de discriminações, tais como “determinados elementos 

ou traços característicos das pessoas ou situações são insuscetíveis de serem 

colhidos pela norma como raiz de alguma diferenciação, pena de se porem às 

testilhas com a regra da igualdade”28. 

Não deve haver preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação, quando gerarem por si só uma 

discriminação. No entanto, qualquer elemento de coisas, pessoas ou situações pode 

ser escolhido pela lei como fator discriminatório quando esta distinção for razoável 

em face de circunstâncias peculiares. Assim, não há afronta ao princípio da 

igualdade quando em concurso público para preenchimento de cargo de polícia 

feminina, sejam admitidas apenas mulheres para concorrer aos cargos. Esta 

discriminação é admitida porque existe um vínculo de correlação lógica entre a 

peculiaridade acolhida por referente no objeto (concurso para polícia feminina) e a 

desigualdade de tratamento em função dela conferida (apenas mulheres podem se 

candidatar ao concurso in casu), desde que tal correlação não seja incompatível 

28 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Op. cit.  p. 15 



com os interesses constitucionais. O que se pretende é evitar que ocorram 

discriminações fortuitas ou injustificadas, sem pertinência lógica. 

Segundo Celso Antonio Bandeira de Mello, o reconhecimento das 

diferenciações que não podem ser feitas sem afronta ao princípio da igualdade se 

divide em três questões, a saber: a primeira diz respeito ao elemento tomado como 

fator de desigualação, devendo-se investigar aquilo que é adotado como critério de 

discrímen. “A segunda reporta-se à correlação lógica abstrata existente entre o fator 

erigido em critério de discrímen e a disparidade estabelecida no tratamento jurídico 

diversificado”29. Cumpre verificar se há uma  justificativa, um fundamento lógico para 

atribuir um tratamento específico em função da desigualdade assinalada, não 

devendo esta discriminação ser gratuita ou fortuita. A terceira e última questão 

“atina-se à consonância desta correlação lógica com os interesses absorvidos no 

sistema constitucional e destarte juridicizados”30, analisando se a correlação está em 

harmonia com os valores prestigiados no sistema normativo constitucional. Não é, 

contudo, qualquer diferença, embora real e logicamente explicável, que seja 

suficiente para que ocorram discriminações legais. A correlação lógica existente, o 

fator de discriminação e a desequiparação procedida deve estar em consonância 

com os valores da Constituição.

Cumpre salientar que a norma, para que não contenha discriminação que 

a torne em dissonância com o princípio constitucional da isonomia, deve ser 

ajustada às três questões acima descritas. A ofensa a qualquer dessas questões é 

suficiente para desqualificar a norma, sendo necessária a sua observância 

cumulativa para ser considerada inoponível ao preceito igualitário.

    

29 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Op. cit, p. 21.
30 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Op. cit, p. 21.



2.3 Igualdade Formal e Igualdade Material

A Igualdade é um princípio cujo objetivo é propiciar a garantia individual 

contra perseguições e evitar favoritismos e deve ser compreendida, basicamente, 

sob dois pontos de vista distintos, a saber: o da igualdade material e o da igualdade 

formal.

A Igualdade formal está insculpida na Constituição Federal, que em seu 

art. 5º prescreve que todos são iguais perante a lei. Entretanto, segundo João 

Mangabeira:

A igualdade perante a lei não basta para resolver as contradições criadas 
pela produção capitalista. O essencial é igual oportunidade para a 
consecução dos objetivos da pessoa humana. E para igual oportunidade é 
preciso igual condição. Igual oportunidade e igual condição entre homens 
desiguais pela capacidade pessoal de ação e direção. Porque a igualdade 
social não importa nem pressupõe um nivelamento entre homens 
naturalmente desiguais. O que a Lei estabelece é a supressão das 
desigualdades artificiais criadas pelos privilégios da riqueza, numa 
sociedade em que o trabalho é social, e conseqüentemente social a 
produção, mas o lucro é individual e pertence exclusivamente a alguns.31

Assim, cumpre verificar que o preceito foi observado não apenas 

formalmente, mas também em substância. A igualdade material consiste no 

tratamento equânime de todos os seres humanos, não só do ponto de vista formal, 

mas também a sua equiparação no que diz respeito às possibilidades de concessão 

de oportunidades, que devem ser oferecidas de forma igualitária para todos os 

cidadãos, na busca da promoção do bem comum e da justiça social.

 Ela reside em igualdade de fato entre os homens no meio social, 

procurando-se evitar que a igualdade formal sirva de cortina para encobrir a omissão 

estatal em sua função de promoção do bem comum. Como afirmamos ao tratarmos 

31 MANGABEIRA, João. Apud SILVA, Marcelo Amaral da. Digressões acerca do princípio 
constitucional da igualdade. Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 66, jun. 2003. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4143>. Acesso em: 03 fev. 2006



da segunda dimensão de direitos fundamentais - direitos da igualdade - o Estado 

tem o dever de intervir para garantir a eficácia dos direitos fundamentais, outorgando 

ao indivíduo prestações sociais tais como assistência social, saúde, educação, 

dentre outras. 

  Entretanto, a observação das desigualdades sócio-econômicas no 

mundo fático nos mostra que o princípio constitucional e as normas que procuram 

diminuir as desigualdades materiais são constantemente desrespeitadas, como por 

exemplo, as leis que nos últimos anos têm estipulado os salários mínimos, que estão 

em dissonância com o  que preceitua o art.7º, IV da Constituição de 1988. Assim, é 

dever da sociedade exigir que o tratamento isonômico não seja só reconhecido 

formalmente, mas sim garantido materialmente, através de políticas públicas que 

diminuam as desigualdades sociais existentes entre os homens. 

2.4 Fundamento do Direito de Igualdade

O fundamento do direito à igualdade reside no Princípio da Isonomia, 

segundo o qual todos são iguais perante a lei. Assegurado constitucionalmente, este 

direito é um dos pilares da democracia, não admitindo privilégios ou distinções entre 

os homens. 

2.5 Tríplice Finalidade Limitadora do Princípio da Isonomia



Alexandre de Morais aponta para a importância da tríplice finalidade 

limitadora do princípio da igualdade - limitação ao legislador, ao intérprete/autoridade 

pública e ao particular.32

O legislador, no exercício de função legiferante, não poderá, sob pena de 

flagrante inconstitucionalidade33, afastar-se do princípio da isonomia. Isto que dizer 

que não poderá editar normas que criem discriminações abusivas, auferindo 

vantagens ou privilégios a certo grupo de indivíduos sem estabelecer uma 

correlação lógica e entre a vantagem e o tratamento dispensado aos demais 

indivíduos, sempre tendo por base os valores de nossa Carta Magna.    

O intérprete e a autoridade pública também não poderão aplicar a lei em 

desconformidade com o princípio da isonomia, mantendo ou aumentando ainda mais 

as desigualdades sociais, cabendo ao Poder Judiciário dar uma interpretação 

razoável às normas jurídicas, através da uniformização de jurisprudência dos 

tribunais.  

São mecanismos criados pelo legislador com o objetivo de uniformizar a 

jurisprudência: o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, previsto no 

art.102, inciso III da Constituição Federal de 1988, que uniformiza a interpretação da 

Constituição Federal; e o recurso especial do Superior Tribunal de Justiça, previsto 

no art. 106, inciso III da Constituição Federal, uniformizando a legislação federal. 

Também a legislação processual deverá estabelecer mecanismos de uniformização 

de jurisprudência a todos os tribunais. 34

Por último, cabe destacar a limitação que o Princípio da Isonomia impõe 

ao particular, que não poderá ter condutas discriminatórias abusivas, sob pena de 

32 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 18 ed. Ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 32.
33 MORAES, Alexandre de. op. cit. p. 32.
34 MORAES, Alexandre de. op. cit. p. 32. 



responsabilidade civil e penal, nos termos da lei. Este é o ensinamento de Wilson 

Steinnmetz:

O princípio da igualdade como norma de proibição de discriminação opera 
eficácia imediata nas relações entre particulares. Os particulares estão 
proibidos de, entre si, praticar tratamento discriminatório com base em 
preconceitos de cor, idade, religião, raça, origem, sexo e de quaisquer 
outros preconceitos contrários à dignidade da pessoa e incompatíveis com 
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária ou com as idéias 
matizes  e os objetivos fundamentais da CF.35

3 O DIREITO FUNDAMENTAL À IGUALDADE DE GÊNERO NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988

 

Apesar do reconhecimento formal do direito de igualdade entre homens e 

mulheres em quase todos os ordenamentos jurídicos ocidentais, as mulheres ainda 

têm muito o que lutar para que tal direito não reste reconhecido apenas 

35 STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: 
Malheiros, 2004. p. 260.



formalmente, mas principalmente, materialmente, através de instrumentos ou 

mecanismos que garantam a sua eficácia. Neste tópico trataremos acerca da 

trajetória do reconhecimento do direito à igualdade, sob a ótica da mulher, desde a 

Revolução Francesa do século XVIII, que pregava a igualdade entre os homens, 

mas não estendia este direito às mulheres, até os dias atuais, onde mesmo com o 

reconhecimento da igualdade formal entre sexos, não atingiu ainda a sua igualdade 

material.

3.1 Igualdade entre homens e mulheres - Sinopse Histórica

 

Segundo Carla Bassanezi Pinsky e Joana Maria Pedro36, as mulheres 

participaram ativamente dos momentos iniciais da Revolução Francesa. Elas 

questionaram o Estado e a economia, exigiram pão e reivindicaram o direito de 

freqüentar escolas, ter emprego e portar armas, tendo inclusive conquistado alguns 

direitos civis durante a Revolução. Entretanto, com o desenrolar do movimento 

revolucionário, os direitos conseguidos pelas francesas foram limitados e a sua 

participação política foi proibida em 1793, sob o argumento de que as mulheres 

deveriam ter ocupações condizentes com a sua “natureza”, ou seja,  com o papel de 

mãe, de criar e alimentar os filhos. Mas, mesmo com a limitação imposta às 

mulheres, a Revolução Francesa representou um marco na história das mulheres, 

ao questionar as relações entre os sexos e levantar, talvez pela primeira vez, a idéia 

de que os direitos reconhecidos na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, também deveriam ser aplicados às mulheres. 

36 PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria (Org). História da Cidadania. 2 ed. São Paulo: 
Contexto. 2003, p. 268.



Foi justamente a idéia de que o ser humano é detentor de direitos 

inalienáveis que serviu de base para que as mulheres reivindicassem a 

emancipação feminina. Entretanto foram poucos os pensadores da época que 

defenderam este pensamento, pois naquela época imperava a idéia de que a mulher 

deveria ficar restrita à esfera doméstica, com o dever de cuidar da casa e da família, 

sendo considerada incapaz de raciocinar como os homens. A mulher ideal deveria 

ser silenciosa, casta, subserviente e aquelas que ousassem ser independentes e 

poderosas, infiltrando-se na cultura, política e na vida social eram estigmatizadas 

socialmente, sendo reavivada nesse período a antiga distinção entre mulher 

“respeitável” e não “respeitável”. 

As transformações econômicas advindas do capitalismo exerceram 

bastante influência sobre o lugar que a mulher deveria ocupar na sociedade. Na era 

pré-industrial, onde dominava a economia de subsistência familiar, algumas 

mulheres dedicavam-se às atividades produtivas, colaborando com o sustento de 

suas casas, além de, é claro, cuidar do serviço doméstico e da educação dos filhos. 

O capitalismo comercial e a industrialização transformaram não só a economia, mas 

também o padrão de vida das populações. Com isso, as mulheres deixaram de 

trabalhar nos negócios familiares, passando a dedicar-se exclusivamente à família. 

Nesse contexto, uma esposa que não trabalhava –  em casa ou fora –  denotava o 

sucesso do marido em prover a família, sinalizava status.37

Cresceu nesse período um novo modelo de maternidade, que pregava 

que as mulheres deveriam ser devotadas às suas famílias, amamentando e 

educando seus filhos, além de esposas obedientes, cabendo ao esposo o papel de 

tomar decisões e de protegê-las. Entretanto essa idéia de que as mulheres deveriam 

ficar restritas à casa não poderia prosperar entre as mulheres do povo, em especial 

37 PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria.Op. cit, p. 274.



as camponesas e trabalhadoras. Algumas mulheres de classes mais abastadas 

passaram a dedicar-se à filantropia, alargando o seu campo de atuação com a 

valorização dos papéis tidos como femininos: fazer caridade, zelar pela moral e bons 

costumes, ter devoção à família, enfim, cuidando da sociedade. Esse novo papel fez 

com que a mulher obtivesse reconhecimento no campo social, em sua missão 

feminina de melhorar a sociedade.38

Entretanto, mesmo com a nova missão dada às mulheres, a distribuição 

de direitos no século XIX não foi equânime para homens e mulheres. Os novos 

códigos de leis nacionais regulamentaram os papéis sociais e as relações entre 

sexos de maneira geralmente desfavorável às mulheres, considerando a submissão 

e a dependência femininas como dados naturais e formalizando atitudes repressivas 

com relação às mulheres.39 As mulheres não podiam votar e a mulher casada por 

exemplo, era considerada legalmente menor, e estava sob a guarda do esposo, 

considerado o cabeça da família, com poder de gerir as propriedades e os ganhos 

da família, além de decidir sobre a educação dada aos filhos, as alianças de 

casamentos e a guarda dos filhos em caso de separação. Nos países católicos 

latinos era reconhecida a separação de cônjuges, mas deviam permanecer as 

obrigações dos cônjuges, como o dever de fidelidade. Já na Inglaterra, o divórcio foi 

reconhecido em 1857 como ato jurídico. Na França, o divórcio somente foi permitido 

em 1884, nos casos de adultério, sevícias, injúrias graves e condenação à pena 

infamante. Entretanto, na maioria das vezes as mulheres preferiam permanecer 

casadas mesmo em situações de graves violências contra elas praticadas, a ficarem 

estigmatizadas socialmente e desamparadas economicamente.  

38 PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria. Op. cit. p. 272.
39 PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria. Op. cit, p. 274. 



No Brasil a legislação também reforçava as disparidades entre os 

gêneros. O Código Civil de 1916 considerava a mulher casada relativamente 

incapaz, equiparada ao silvícola e ao pródigo, não podendo exercer o pátrio poder, 

abrir conta bancária, exercer atividade comercial ou mesmo viajar, sem a expressa 

autorização do marido. Assim, em 1962, atendendo ao clamor das mulheres, que 

exigiam um novo tratamento legal à mulher, foi aprovado o Estatuto da Mulher 

Casada (Lei n.º 4.121/62) e em 1977 foi aprovada a Lei do Divórcio (Lei n.º 

6.515/77), que possibilitou a dissolução do casamento, “após a prévia separação 

judicial de três anos, ou após cinco anos de separação comprovada em juízo, no 

caso de ser anterior à data de aprovação da emenda”40.  Também foi possível a 

legalização das uniões de fato, que beneficiou muitas mulheres que sofriam, assim 

como seus filhos, discriminações por não estarem legalmente casadas.

A seguir, faremos agora uma breve explanação acerca de alguns aspectos 

que julgamos relevantes para a promoção da igualdade de gênero. 

3.1.1 Educação 

“As disparidades entre os sexos eram também reforçadas pela educação 

diferenciada para rapazes e moças”.41 As mulheres tiveram que lutar muito para 

terem o direito de freqüentar estabelecimentos de ensino, pois o ideal era que 

tivessem uma boa educação doméstica, para assim melhor desempenhar o seu 

40 PEREIRA, Ana Cláudia Távora. et alii. Dos Direitos Humanos aos Direitos Fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 118. 
41 PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria. op. cit. p. 275.



“papel”, sendo também conveniente que as moças aprendessem a ler e escrever. A 

educação dada às mulheres era tida como menos importante do que a dos meninos 

e a educação diferenciada não preparava as mulheres para a educação superior. 

Por isso, primeiramente as mulheres tiveram que lutar para que a educação fosse 

igual para homens e mulheres.

As americanas puderam ter acesso às universidades estatais desde a 

metade do século XIX.  Já as européias puderam ingressar em cursos superiores a 

partir de 1860, e mesmo com muitas dificuldades, ampliaram as suas possibilidades 

de atuação em carreiras até então consideradas masculinas. 

Em 1827 surge no Brasil a primeira lei sobre educação das mulheres, 

permitindo a elas que freqüentassem as escolas elementares, sem contudo terem 

acesso às instituições de ensino mais adiantado. Foi somente em 1879 que as 

mulheres conseguiram autorização do governo para estudar em instituições de 

ensino superior; mas as que seguiam este caminho eram criticadas pela 

sociedade.42 Atualmente, as brasileiras  possuem uma média de anos de estudo 

maior que a dos brasileiros. É o que se pode deduzir do gráfico produzido pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE43. Senão Vejamos:

Anos de estudo das pessoas de 10 anos e mais – 2003

42 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. As mulheres fazem história. IBGE. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 03 fev. 2006.
43 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Síntese de Indicadores Sociais. 
IBGE. Rio de Janeiro, 2004.Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 10 fev. 2006.



Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003. 

Entretanto, a maior escolaridade feminina não eleva os seus rendimentos 

no mercado de trabalho. As mulheres recebem menos que os homens em todos os 

níveis de escolaridade. Por isso, podemos concluir que apesar de essencial para 

diminuir as desigualdades entre sexos, o acesso à escola não deve ser o único meio 

a ser utilizado como forma de promoção da igualdade de gênero. O Estado deve 

também adotar outras políticas públicas que reduzam as desigualdades entre 

homens e mulheres.

3.1.2 Feminismo

Também merece destaque o papel do feminismo para a conquista dos 

direitos das mulheres. Apesar de nem sempre terem práticas e idéias homogêneas, 

as feministas são unânimes em afirmar que o tratamento discriminatório dado à 

mulher provém da idéia da “inferioridade natural da mulher”  e da “necessidade da 

submissão feminina”.44 

Duas foram as linhas que nortearam as posições feministas: a) a 

igualitarista, que se baseia no reconhecimento de que todos os seres humanos, 

44 PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria. op. cit. p. 286.



homens e mulheres, são iguais; e b) a dualista, que ressalta “as diferenças e as 

contribuições culturais femininas”45. As feministas também se uniram a outros 

movimentos que privilegiavam as lutas políticas e legais ou ainda, as sócio-culturais. 

Entretanto, em que pese a divergência de posições, bem como a aliança com outros 

movimentos, a experiência decepcionante com determinados aliados e revoluções 

fez crescer entre elas a consciência de gênero. 46

“Movimentos pelos direitos iguais” foi como ficaram conhecidos os grupos 

feministas que reivindicavam os mesmos direitos políticos e civis para homens e 

mulheres. Tais movimentos lutavam pela revogação das leis que submetiam a 

mulher. Já as socialistas feministas tentavam conciliar a ideologia socialista e o 

feminismo. Acreditavam que a libertação feminina somente ocorreria com o fim do 

capitalismo e a instauração do socialismo. As táticas e métodos por elas utilizados, 

eram, de maneira geral, mais ofensivos do que o de outros grupos feministas, e 

afirmavam, dentre outras coisas, que era a dominação masculina na relação sexual 

e no casamento que oprimia as mulheres. No entanto, mesmo dentro dos seus 

partidos e sindicatos, elas sofreram com o preconceito de seus companheiros, que 

resistiam à participação feminina no movimento em igualdade de condições e muitas 

de suas demandas não foram atendidas, mesmo quando as revoluções socialistas 

obtiveram êxito.47  

3.1.3 Direitos Políticos

45 PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria. op. cit. p. 287.
46 PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria. Op. cit. p. 287.

47 PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria. op. cit. p. 287-293.



Não foi fácil a conquista dos direitos políticos pelas mulheres. Mesmo nos 

países onde tal direito é reconhecido, uma vez que ainda hoje muitos países ainda 

não reconheceram tal direito, as mulheres têm bastante dificuldade em superar os 

preconceitos e ocupar postos de direção governamental. 

O primeiro país a conferir às mulheres o direito de voto foi a Nova 

Zelândia, em 1893. Os Estados Unidos também foram pioneiros e no início do 

século XX já permitiam o voto feminino em vários estados, porém, antes que todos 

os estados norte-americanos concedessem o direito ao voto às mulheres, outros 

países já  haviam reconhecido esse direito, como a Finlândia, em 1906 e a Noruega, 

em 1913.

 “A Primeira Guerra Mundial foi um divisor de águas na luta feminina pelos 

direitos políticos.” 48 As mulheres substituíram a mão de obra masculina que estava 

lutando na guerra, principalmente na indústria de armamentos, e deixaram cair por 

terra o mito de que as mulheres não tinham capacidade para executar as mesmas 

tarefas que os homens e que a maternidade e a domesticidade eram as suas únicas 

virtudes. Por isso, durante a guerra vários países concederam o direito de voto às 

mulheres, tais como a Dinamarca, Islândia, Holanda, Áustria, Alemanha, Canadá, 

Rússia e Inglaterra.  

Somente em 1932 foi reconhecido à brasileira o direito ao voto, com a 

aprovação do Código Eleitoral que dispunha em seu art. 2.º: “É eleitor o cidadão 

maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma desse código”.49 

Entretanto, mesmo com esse reconhecimento, somente em 1985 foi eleita a primeira 

prefeita de uma capital brasileira - Maria Luiza Fontenele - e somente em 1994 foi 

eleita a primeira mulher governadora de um estado brasileiro. Roseana Sarney 

48 PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria. Op. cit, p. 295.
49 PEREIRA, Ana Cláudia Távora. et al. Op. cit, p. 116.



governou o Maranhão por dois mandatos, no período de 1994 a 2002, quando foi 

eleita senadora da República. Além de Roseana, outras brasileiras também 

superaram os preconceitos e foram eleitas por seu povo: em 2000 o Ceará elege 22 

mulheres prefeitas e em 2004, Fortaleza elege sua segunda prefeita, Luizianne Lins. 

No entanto, mesmo com o aumento da participação feminina em todos os níveis de 

governo, esse número ainda é insuficiente se levarmos em consideração o 

eleitorado feminino brasileiro, que hoje representa mais de 51% do total dos 

eleitores brasileiros. 

3.1.4 Trabalho

A industrialização e a urbanização do final do século XIX tornaram 

possível a inserção da mulher no mercado de trabalho, iniciando-se, mesmo sem 

que este tenha sido o objetivo, um processo de libertação do sexo feminino. O 

trabalho proporcionou maior autonomia para as mulheres, pois passaram a ter certa 

independência em relação à família. Elas foram admitidas nas fábricas e tentavam 

compatibilizar a dupla carga de trabalho a elas imposta, uma vez que permaneceram 

as obrigações domésticas. Elas ganhavam menos que os homens e geralmente em 

setores menos prestigiados da economia, em tarefas que não exigiam qualificação e 

em posições subordinadas.

Atualmente a mulher continua tentando compatibilizar o emprego e a 

família. Mesmo tendo garantido o seu lugar no mercado de trabalho, as mulheres 

ainda têm de enfrentar muitos preconceitos. O seu rendimento médio mensal ainda 

é menor que o dos homens, segundo atesta a tabela do IBGE, a seguir transcrita:



Tabela 9.5 - Rendimento médio mensal de todos os trabalhos da população ocupada, em reais,
por grupos de anos de estudo e sexo, segundo as Grandes Regiões,

Unidades da Federação e Regiões Metropolitanas – 2003
      (continua)

Grandes Regiões,

Unidades da Federação e

Regiões Metropolitanas

Rendimento médio mensal de todos os trabalhos da população ocupada,

em reais, por grupos de anos de estudo e sexo

Até 3 anos   
De 4 a 7 

anos
  

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres
                    Brasil (1)  305,90  343,30  211,00  437,70  518,80  284,80
              Norte (2)  330,50  371,50  230,20  379,40  451,80  242,30
Rondônia  389,30  442,90  280,00  428,60  505,60  278,20
Acre  306,10  340,40  221,00  414,80  537,60  241,40
Amazonas  367,00  413,10  266,00  372,40  417,80  281,60
Roraima  320,20  347,80  245,90  423,30  512,60  273,90
Pará  308,30  352,80  193,50  360,10  440,90  213,20
   Região Metropolitana de Belém  275,50  322,00  191,20  313,00  374,70  217,50
Amapá  451,90  361,30  691,00  501,50  535,10  402,50
Tocantins  288,10  327,30  147,40  348,40  410,40  210,60
              Nordeste  210,80  234,70  135,00  275,00  322,20  185,00
Maranhão  226,90  251,90  139,60  272,40  316,70  187,60
Piauí  144,60  165,80  84,70  230,90  287,80  144,50
Ceará  196,50  223,10  116,70  258,40  313,60  169,60
   Região Metropolitana de Fortaleza  264,10  302,50  180,10  316,20  366,60  231,40
Rio Grande do Norte  216,20  231,70  152,10  268,80  304,20  208,50
Paraíba  206,80  227,30  144,00  266,10  310,70  191,00
Pernambuco  207,80  225,10  150,70  285,80  333,80  191,10
   Região Metropolitana de Recife  231,70  258,80  185,80  327,00  389,20  208,70
Alagoas  213,80  235,00  143,80  288,40  335,40  187,00
Sergipe  258,90  302,30  156,10  288,90  338,60  209,80
Bahia  224,30  250,50  141,20  287,30  329,70  189,40
   Região Metropolitana de Salvador  252,90  300,30  180,30  312,80  356,90  239,00
              Sudeste  380,70  443,90  258,60  484,90  576,60  320,50
Minas Gerais  285,60  330,80  183,00  394,40  465,50  250,70
   Região Metropolitana de Belo Horizonte  314,20  368,30  236,50  433,40  518,80  287,40
Espírito Santo  321,60  373,00  206,50  384,50  455,40  239,10
Rio de Janeiro  384,70  440,20  298,20  454,90  539,40  316,90
   Região Metropolitana do Rio de Janeiro  404,80  470,00  318,90  469,00  555,50  332,60
São Paulo  458,90  546,60  297,00  561,60  675,30  367,40
   Região Metropolitana de São Paulo  463,00  547,50  326,70  567,80  690,10  384,20
              Sul  417,20  482,10  274,60  529,00  630,00  324,00
Paraná  403,30  472,90  265,10  512,50  615,20  307,10
   Região Metropolitana de Curitiba  437,90  507,50  334,50  547,90  650,80  399,80
Santa Catarina  544,90  646,50  334,20  612,80  738,10  350,90
Rio Grande do Sul  363,80  407,70  250,40  505,20  594,40  324,50
   Região Metropolitana de Porto Alegre  383,80  451,90  279,10  492,80  575,10  357,80
              Centro-Oeste  385,00  432,50  245,50  467,80  547,30  303,70
Mato Grosso do Sul  375,40  426,70  248,30  463,80  551,60  283,40
Mato Grosso  446,10  487,70  262,40  483,40  557,50  287,10
Goiás  360,30  409,00  224,80  457,50  537,00  297,70
Distrito Federal  373,20  404,00  306,80  485,40  561,20  369,20
       

Fonte: IBGE, Síntese dos Indicadores Sociais, 2003. 

Como podemos observar pela análise dos dados estatísticos, as mulheres 

ganham menos que os homens em todos os níveis de escolaridade, mesmo nas 

áreas metropolitanas das grandes cidades brasileiras.  

 [...] as mulheres confrontam-se ainda com a ausência de políticas sociais 
que as liberem da dupla jornada (no emprego remunerado e nas tarefas 
domésticas e de cuidar dos familiares –  filhos, idosos e doentes). Além 
disso, têm que retomar constantemente sua batalha contra as 
discriminações sexuais no mundo do trabalho, pois segregações 
ocupacionais persistem ainda hoje.50

50 PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria. Op. cit, p. 295.



3.1.5 Violência 

A violência contra a mulher é um problema mundial, originário da cultura 

patriarcal que ainda hoje reina em nossa sociedade. Pode ser entendida como 

“qualquer conduta ou ação, baseada no gênero, que cause morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no 

privado.”51 

A violência pode se apresentar de diferentes formas, tais como: as 

agressões físicas, morais, sociais, e psicológicas, além das violações aos seus 

direitos de família e à liberdade sexual. Porém, a mais grave de todas as violências 

é aquela praticada contra a vida. No Ceará, a União das Mulheres Cearenses 

registra que em 2004, 105 mulheres foram assassinadas, na maioria das vezes por 

seu cônjuge ou companheiro. 

Em 1985 surge a primeira Delegacia de Defesa da Mulher (DEAM) em 

São Paulo. Logo muitas outras são implantadas em outros estados brasileiros. As 

DEAMs têm um importante papel na promoção da igualdade de gênero, 

investigando crimes praticados contra as mulheres e diminuindo a banalidade das 

violências contra elas praticadas. Mas para combater a violência, é necessário um 

amplo debate em nossa sociedade acerca da igualdade de gênero e do combate à 

discriminação, para que as mulheres possam enfim romper com os estereótipos que 

ainda persistem e que a colocam numa posição de inferioridade e subserviência em 

relação ao homem. O Estado tem papel importante nesta luta, desenvolvendo 

51 MARCO, Carla Fernanda de. A desigualdade de gênero e a violência contra a mulher à luz da 
Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Jus 
Navigandi, Teresina, a. 7, n. 60, nov. 2002. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3452>. Acesso em: 22 set. 2005.



mecanismos de combate à violência, através da educação e da punição dos 

agressores.  

A seguir, teceremos algumas considerações acerca da CEDAW - 

Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 

Mulheres,  assinada em 18 de setembro de 1979 e ratificada pelo Brasil em 2000, e 

a sua importância para a construção da igualdade de gênero.

3.2 A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra as Mulheres (CEDAW) e a sua aplicação no Direito Constitucional 

pátrio.

A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra as Mulheres (CEDAW) é um instrumento normativo internacional que 

estabelece  a igualdade de direitos entre homens e mulheres e contém medidas que 

visam garantir esse direito. 

Com trinta artigos a CEDAW recomenda medidas que visam modificar os 

padrões sócio-culturais que contribuem para a discriminação contra a mulher, e 

assim acelerar a construção da igualdade de gênero. 

A primeira parte da Convenção, do art. 1º ao art. 6º, condena toda e 

qualquer forma de discriminação contra a mulher, que pode ser entendida como:

[...] toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo, que tenha por 
objeto ou por resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, com base 
na igualdade do homem e da mulher, independentemente do seu estado 
civil, do gozo ou do exercício pela mulher dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais nas esferas política, econômica, social, cultural e 
civil, ou em qualquer outra esfera.52

52 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. 
Passaporte para a Igualdade. Unesco, 2001. Disponível em: 
<http://www.unesco.org.br/publicacoes/livros/passaporte/mostra_documento>. Acesso em: 12 fev. 
2006. p. 9



Os Estados que participam desta convenção concordaram em adotar 

todos os meios adequados para eliminar a discriminação contra a mulher, através da 

consagração, em suas constituições nacionais e em sua legislação, do princípio da 

igualdade do homem e da mulher e a sua implementação prática, com o efetivo gozo 

pelas mulheres dos direitos fundamentais, em igualdade de condições com o 

homem.

A segunda parte da CEDAW compreende os artigos 7º, 8º e 9º, que 

estabelecem que devem ser garantidos à mulher os direitos políticos, a oportunidade 

de representar o seu governo na esfera internacional e os direitos da nacionalidade. 

A terceira, que vai do art 10º até o 14º, assegura o direito à educação em igualdade 

de condições com os homens, com o acesso aos mesmos programas de estudo e a 

eliminação de qualquer conceito estereotipado dos papéis feminino e masculino. 

Também prevê a adoção de medidas que garantam à mulher o direito ao trabalho e 

de escolher livremente sua profissão, bem assim o direito a igual remuneração, à 

seguridade social, à licença-maternidade e à assistência médica, além de outros 

medidas que visem  a eliminação da discriminação  em outras esferas da vida 

econômica e social.

A quarta parte atribui à mulher capacidade jurídica igual a do homem, 

garantindo o direito à contrair matrimônio e de escolher livremente o seu cônjuge, 

além de estabelecer os mesmos direitos e obrigações com respeito à criação dos 

filhos. A quinta parte, do art. 17º ao 22º, prevê a criação de um Comitê  com o 

objetivo de avaliar os progressos havidos na implementação da Convenção e a 

sexta  e última parte reafirma o compromisso de todos os Estados Partes de adotar 

todas as medidas necessárias, no âmbito nacional, para atingir a plena realização 

dos direitos reconhecidos na Convenção.



O Brasil aprovou, pelo Decreto Legislativo nº 93, de 14 de novembro de 

1983, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher, assinada pela República Federativa do Brasil, em Nova York, no dia 

31 de março de 1981, porém com reservas aos seus artigos 15, parágrafo 4º, e 16, 

parágrafo 1º, alíneas (a), (c), (g) e (h).  Em 1994, o decreto legislativo n° 26 revoga 

as reservas feitas à Convenção Decreto Legislativo n° 93, de 1983 e em 2002, 

através do decreto n º 4.316, é promulgado o Protocolo Facultativo à Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher.

O protocolo é um importante instrumento para que as vítimas de 

discriminação possam individualmente apresentar denúncia perante a Comissão 

para a Eliminação das Discriminação Contra a Mulher, contra qualquer violação da 

Convenção pelos seus governos, além de conceder à Comissão o direito de efetuar 

investigações acerca dos abusos cometidos contra as mulheres nos países 

signatários da Convenção.  

A Constituição Federal de 1988 adotou vários dispositivos da CEDAW. O 

inciso I do art. 5º da Constituição reconhece a igualdade de direitos entre homens e 

mulheres; o art. 7º, inciso XVIII assegura a licença à gestante; e o art. 226, § 5º, 

afirma que os direitos referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher, dentre outros dispositivos.  

   

3.3 O direito fundamental à igualdade de gênero na Constituição Brasileira de 

1988.

A palavra gênero é empregada neste trabalho para se referir às relações e 

diferenças sociais existentes entre o homem e a mulher, não se limitando às 



diferenças biológicas existentes entre os sexos, mas também observando as 

diferenças sócio-culturais existentes entre eles53.

Todos os seres humanos, homens ou mulheres, têm o direito de serem 

tratados igualmente e de desenvolver as suas habilidades sem as limitações 

impostas por preconceitos ou estereótipos baseados no gênero. Não significa, 

porém, que não devem ser respeitadas as suas diferenças, mas sim que não podem 

ser aceitos tratamentos desiguais baseados apenas no fato de terem nascido 

homem ou mulher. 

A Constituição Federal de 1998 consagra em seu artigo 5º, o Princípio da 

Isonomia. Entretanto, nossa Carta Magna resolveu destacar ainda mais a isonomia 

entre os sexos, ao estabelecer no inciso I do referido artigo:

[...] I –  homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição;54 (grifo nosso)  

Por isso, podemos dizer que a norma constitucional foi inovadora, pois nas 

Constituições anteriores era prevista a igualdade sem distinções, mas esta previsão 

não impedia a legislação infraconstitucional de muitas vezes conter normas 

discriminatórias em relação à mulher. Por isso, a intenção do constituinte originário 

de 1988 foi a de reafirmar a isonomia de forma especifica, através de um inciso. 

Conforme lição do professor Alexandre de Moraes,

A correta interpretação desse dispositivo torna inaceitável a utilização do 
discrímen sexo, sempre que o mesmo seja eleito com o propósito de 
desnivelar materialmente o homem da mulher; aceitando-o porém, quando 
a finalidade pretendida for atenuar os desníveis.55

Assim, a Constituição Federal elegeu tratamento diferenciado entre 

homens e mulheres, em algumas situações, com o objetivo de promover a igualdade 

entre os gêneros. 

53 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. De 
mãos dadas com a mulher: a unesco como agente promotor da igualdade entre gêneros. 
Brasília, 2002. p. 71. 
54 BRASIL. Constituição (1988). Op. cit.
55 MORAES, Alexandre de. Op. cit, p. 34.



O inciso L do artigo 5º assegura às presidiárias o direito de permanecer 

com seus filhos durante o período de amamentação e dentre os direitos sociais 

previstos no art. 7º, vários incisos são dedicados às mulheres: o inciso XVIII prevê a 

licença à gestante com a duração de 120 (cento e vinte) dias; o inciso XX traz a 

proteção do mercado de trabalho da mulher, através de incentivos específicos, nos 

termos da lei; o inciso XXV prevê a assistência gratuita aos filhos e dependentes 

desde o nascimento até os seis anos em creches e escolas; e o inciso XXX proíbe a 

diferença de salários, exercício de funções e critérios de admissões baseados 

apenas no sexo, idade, cor ou estado civil.

Ao tratar da Ordem Social, a Constituição assegura, no art. 201, inciso II, a 

proteção à maternidade e em especial, à gestante. O parágrafo sétimo, que dispõe 

acerca das condições para a aposentadoria, garante a aposentadoria no regime 

geral de previdência social, para o trabalhador urbano, após trinta e cinco anos de 

contribuição para homens, e trinta anos de contribuição, para mulheres. Essa 

discriminação em favor das mulheres, visa a compensar a dupla carga de trabalho 

imposta às mulheres, no trabalho remunerado e em casa. Por isso, não há violação 

ao Princípio da Isonomia nesse artigo.

O parágrafo 5º do art. 226 apregoa que os direitos e obrigações referentes 

à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Este 

inciso  foi muito importante, pois até então  cabia ao marido a chefia da sociedade 

conjugal. Assim, este inciso revogou vários artigos do Código Civil de 1916, que 

elegia o marido como representante legal da família e administrador dos bens 

comuns e particulares da mulher além de outras discriminações arbitrárias.  Com o 

advento do novo Código Civil de 2002, todas as normas que continham 



discriminações arbitrárias foram revogadas, de forma que o nosso ordenamento civil 

está em consonância com a nossa Lei Maior.

O art. 226, através do seu parágrafo 8º, afirma que é dever do Estado 

assegurar a assistência à família, criando mecanismos para coibir a violência no 

âmbito de suas relações. 

Também importante é a redação do parágrafo 3º do art. 227 que 

reconhece a união estável como entidade familiar, e o parágrafo 6º do mesmo artigo, 

que reconhece os mesmos direitos para os filhos havidos ou não do casamento, e 

proíbe quaisquer discriminações relativas à filiação. Estes dispositivos beneficiaram 

um grande número de mulheres que sofriam, assim como seus filhos, graves 

discriminações por parte da sociedade, por não estarem legalmente casadas com 

seus companheiros, nem tinham os mesmo direitos que eram concedidos às 

esposas. 

Ao estabelecer normas que beneficiam a mulher, a  Constituição de 1988 

não fere o Princípio da Isonomia. Ao contrário. O legislador constituinte, ao outorgar 

às mulheres determinadas vantagens, na verdade cumpre o seu papel de 

construção da igualdade de gênero, uma vez que diminui as desigualdades 

existentes entre os sexos.     

A igualdade, como vimos, não pode ser concebida apenas como tratar 

igualmente os iguais, mas sim em dar um tratamento diferenciado aos desiguais, 

pois tratar igualmente os iguais seria aumentar a desigualdade já existente. Assim, 

as medidas que visem promover a igualdade de gênero não podem ser entendidas 

como discriminatórias, mas sim como uma forma de reduzir as condutas que 

inferiorizam a mulher apenas por ser mulher.



  As cotas previstas na Lei Eleitoral, por exemplo, que reservam 20% das 

candidaturas às mulheres, na verdade tentam redimir uma exclusão histórica, que 

afastaram as mulheres da política. O objetivo da norma foi o de corrigir as distorções 

existentes, fazendo com que as mulheres efetivamente exerçam os seus direitos 

políticos, não apenas como eleitoras, mas também como prefeitas, governadoras, 

senadoras e quem sabe um dia, como Presidente da República

O caminho a percorrer ainda é longo. Mas as conquistas femininas 

demonstram que a construção da igualdade de gênero não é algo impossível de ser 

feito. Ademais, a igualdade de oportunidades e o reconhecimento do direito à 

diferença e à diversidade muito contribui para uma cultura que beneficia não apenas 

as mulheres, mas todo o gênero humano.

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS



No decorrer deste trabalho tentamos vislumbrar o desenvolvimento dos 

direitos fundamentais do homem, sua trajetória na história da humanidade e a sua 

importância para o desenvolvimento de uma cultura de respeito ao ser humano, 

titular de direitos inalienáveis.

Em seguida, traçamos um breve perfil do direito à igualdade, 

consubstanciado no Princípio da Isonomia, destacando não apenas a igualdade 

formal, mas principalmente a igualdade material.

Por fim, destacamos a árdua jornada pelo reconhecimento da mulher 

como cidadã plena, desde os antigos papéis sociais a elas reservadas, com base na 

idéia de domesticidade, subserviência e inferioridade em relação ao homem, até a 

efetiva conquista de direitos que garantam a igualdade de oportunidades, como 

seres livres para fazer as suas escolhas, sem as limitações impostas pelo sexo.

Ainda são muitas as distorções existentes e em vários países do mundo 

as mulheres ainda são consideras cidadãos de segunda classe, sem direito de 

escolher livremente o seu cônjuge, ou mesmo de obter empréstimos bancários, votar 

e ser votada, participar em atividades de lazer e outros direitos que são conferidos 

ao homem. Por isso, importante é o papel da Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, adotada há mais de vinte anos 

pelas Nações Unidas e ratificada pelo Brasil, que promove em todo mundo  a 

igualdade de gênero, tentando modificar padrões sócio-culturais que perpetuam a 

discriminação contra a mulher.

No Brasil, a Constituição de 1988 foi um grande avanço na defesa dos 

direitos da mulher, com a inclusão de normas que objetivam diminuir a desigualdade 

existentes entre os sexos. Entretanto, ainda são muitas as disparidades existentes. 

As mulheres continuam ganhando menos que os homens, apesar de terem mais 



anos de estudo; ainda são poucas as mulheres que conseguiram atingir altos postos 

de comando; a violência contra a mulher ainda é banalizada, baseada numa 

concepção machista de que a mulher deve ser subjugada ao homem. 

O século XX viu as conquistas realizadas pelas mulheres, com a sua 

inserção no mercado de trabalho, os direitos políticos, a igualdade jurídica entre 

homens e mulheres, dentre outros avanços. Agora, com o início de um novo século, 

o desafio é expandir as conquistas feitas aos países em que ainda não foi 

reconhecido o direito à igualdade, além de fortalecer a participação das mulheres na 

sociedade, pois as atuais condições de vida da maioria das mulheres invibializa o 

exercício da cidadania plena. Questões culturais ainda hoje são invocadas para 

justificar as diversas formas de violência e discriminação contra a mulher, 

dificultando o avanço da igualdade material entre homens e mulheres. Por isso, 

importante é a formação de uma cultura de respeito às diferenças, e principalmente, 

à dignidade da mulher.

A história dos direitos fundamentais, como bem acentua Norberto Bobbio, 

é a história dos tempos longos. E a construção da igualdade de gênero, como direito 

fundamental, também levará tempo. Entretanto, a constante discussão acerca dos 

direitos fundamentais pode ser interpretado, nas palavras do ilustre professor 

italiano, “como um ‘sinal premonitório’, talvez o único, de uma tendência da 

humanidade, para retomar a expressão kantiana, ‘para melhor ”.56     
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