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A 1ª ONDA: 

• Inicio: no fim do séc. XVIII, Revolução francesa, seguindo até 
meados do séc. XX; 

 

• Busca dos direitos legais; 

 

• Composta  por diferentes correntes político/ideológicas: liberal, 
cristão, socialista; anarquista; 

 

• No Brasil: o Rio Grande do Norte cria:  

 

- Código Eleitoral/ 1932; 

 

- Constituição de 1934 – voto feminino; 

 

 

 

 

 



• Destaca-se lutas e conquistas específicas por acesso a: 

 
- Educação; 

- Trabalho Remunerado; 

- Direito ao voto (sufragistas EUA); 

- Brasil: escolas normais (1871); 

- Partido Republicano Feminino (Deolinda Daltro/ 1910); 

- Criação da Liga pela emancipação da Mulher (Bertha Lutz/ 1919) 

 

 



Bertha Maria Julia Lutz foi uma bióloga brasileira especializada em 
anfíbios, pesquisadora do Museu Nacional. Foi uma das figuras mais 

significativas do feminismo e da educação no Brasil do século xx 



2ª Onda 

 
• Anos 60/70, século XX; 

 

• Referência: - Ano Internacional da Mulher/ 1975; 

 

- A década da mulher 1976/85, ambos promovidos pela ONU; 

 

- Superação de barreiras no Mundo; 

 

- Sendo elas referentes a: 

 



• Mercado/mundo do trabalho; 

 

• Democracia representativa/ mulher autor e ator de políticas 

  

• públicas; 

 

• Novas teorias: - Cultural/ Valores; 

 

- Políticas/ Legislação; 

 

- Questiona-se: discursos e práticas; 

 

- Diálogo com MOVIMENTOS SOCIAIS; 

 

- Trabalho assalariado e equidade; 

 

- Relações de mercado e formação feminina; 

 



•Esfera pública e privada: 

- Liberdade sexual / controle de natalidade/pílula; 

- Direitos do Homem...da Mulher; 

- Novas Doutrinas; 

 



• Quebra dos mitos: mulher idealizada e mulher real – 
literatura/mídias; 

• Revisão dos discursos, até então produzidos pelo 
homem; 

• Movimentos anti-colonialistas: 

-   África; 

- Ásia; 

 - América Latina;  

 

 
“...mobilizações podem ser resultado de faíscas de esperança.” 

 

 

 



3ª Onda 

• Anos 90 

 

• Repensar, revisar ações de até então; 

 

• Maternidade: - função social; - família; 

 

- políticas públicas; 

 

- Trabalho; política; formação; 

 

- Resistência, identificação da violência; 

 

- Leis ( Maria da Penha 11.340/06); 





• Combate à pobreza feminina; 

 



  
“A quebra da naturalização das ações que 

submetem a mulher, no campo da ação, no 
campo do pensar, é o maior desafio para que se 
construa uma nova sociedade...” 

 



 “Convencer a própria mulher a mover-se dessa 

situação de “segundo plano” requer muito 
trabalho de quem pensa essas questões.” 



SUGESTÕES DE LEITURAS ANÁLISES  

• Colcha de Retalhos: Filme; 

• Simone de Beauvoir – Filme: As horas; 

• Virginia Wolff 

• Michell Perrot - História das mulheres; 

• Raquel de Queiroz – As três Marias; 

• Silvia Plath – Poemas; 

• Maria Rita Kehl - Deslocamentos do Feminino; 

• Mezaros – Para além do Capital; 

• Alexandra Kollontai – Feminista  Russa; ... 
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Azeite 

Puta!!! 

Que não pariu, 

Sorriu!!! 
Maria Lúcia 

15/03/08 



Vocês... 

São as pontes entre a esperança e a 
possibilidade de construção de 
novas formas de viver o ser 
feminino num mundo multiplo. 

 

Obrigada! 
Professora Maria Lúcia 

 

 


