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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a atuação de movimentos sociais e parlamentares 

para efetivar a participação popular na Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88. Avalio o 

papel representativo pela identidade comum mulher nas propostas apresentadas durante os 

trabalhos constituintes. Procuro avaliar, particularmente, as sugestões apresentadas por 

parlamentares e entidades organizadas que discorriam a respeito dos direitos trabalhistas das 

mulheres, a exemplo da licença-maternidade.  

Palavras-chave: Constituinte; Sugestões; Direitos Trabalhistas; Movimentos Sociais; 

Mulheres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Chega de ser barco à deriva, hora de ser protagonista da sua própria vida.”  

 Palavra de ordem da passeata do Dia Internacional da Mulher, no centro do Rio de Janeiro, em 1983  
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Introdução 

 O recente aniversario de 30 anos da Constituinte de 1987-88 põe em pauta a juventude 

da nossa democracia e o exercício pleno da cidadania. Apesar de a primeira Constituição 

brasileira ter sido outorgada em 1824, nunca antes o Brasil viveu uma experiência de 

democracia participativa tão intensa como durante a elaboração da Constituição Cidadã. 

Sobressaiu-se nos anos de 1987-88 a imensa participação política de populares e de entidades 

organizadas – como associações profissionais e de moradores, além de movimentos políticos e 

sindicais.  

Com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte em 1987, vários processos foram 

desencadeados. Um deles foi o prazo para recebimentos de sugestões de constituintes e de 

entidades representativas.1 A vasta documentação catalogada com critérios de 30 anos atrás, 

coloca as sugestões de entidades e as propostas parlamentares nas mesmas caixas, sendo assim, 

equipara-as.  Por orientação dos servidores do Arquivo da Câmara dos Deputados, busquei 

dentro dos papeis da “Subcomissão dos direitos dos trabalhadores e servidores públicos”, da 

“Comissão de Ordem Social” e da “Subcomissão da família e do Idoso” sugestões que 

abordassem os direitos trabalhistas de mulheres e a eles estivessem relacionadas. Com esses 

filtros cataloguei 307 fontes distribuídas por em 10 caixas arquivísticas.  

Este trabalho procura abordar as polêmicas que envolveram os trabalhos constituintes, 

destacando o papel popular e a atuação de parlamentares e de entidades que fizeram pressão em 

favor de pautas de interesse da mulher.  

A relação entre mulher e trabalho é um debate relativamente recente no Brasil. 

Começando na década de 1930, com a pressão feminista na cena política como porta-vozes das 

mulheres trabalhadoras que pressionaram e negociaram com o governo Vargas e com o 

Congresso Constituinte (1933-1934)  a favor da licença maternidade, da isonomia salarial, da 

abolição de restrições ao trabalho feminino,  do direito ao acesso a concursos públicos e revisão 

do estatuto jurídico da mulher casada.2 

 Aprimorando-se com o feminismo de segunda onda em 1970, quando, em meio aos 

anos de chumbo, questões de gênero destacaram-se, e mulheres tornaram-se ativistas, 

 
1 Sugestões dos Constituintes — Portal da Câmara dos Deputados, disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-

processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes>, acesso em: 20 jan. 2020. 
2 MARQUES, Teresa Cristina Novaes, A regulação do trabalho feminino em um sistema político masculino, 

Brasil: 1932-1943, Estudos Históricos (Rio de Janeiro), v. 29, n. 59, p. 667–686, 2016. 
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questionando papeis retrógados de gênero.  Segundo Sarti, de fato, a igualdade entre homens e 

mulheres era apenas retórica, fazendo a questão de gênero eclodir em suas contradições com o 

projeto de emancipação militante. 3 

O movimento de mulheres surge no Brasil enquanto um ator político 

relevante, em meados da década de 1970, quando o país ainda vivia sob o 

regime militar. Este movimento integra as forças democráticas que lutavam 

contra o estado ditatorial, ao mesmo tempo em que inaugura no país uma nova 

frente de luta que amplia os conceitos de democracia e de igualdade, 

denunciando as discriminações sofridas pela mulher na esfera política, no 

trabalho, na família, denunciando a violência doméstica e a falta de acesso à 

saúde e aos direitos na esfera reprodutiva, dentre outros.4 

 

 Procuro ressaltar neste trabalho a pluralidade do movimento feminista, a dificuldade das 

mulheres como categoria de luta política, ou seja, mulheres que associadas em seus grupos de 

interesse apresentavam-se a luta, e como essa luta cresceu diante das peculiaridades de cada 

indivíduo. Com o avanço da transição política, movimentos feministas cresceram sob a 

influência de militantes que voltavam do exílio, levantando a bandeira da luta pela emancipação 

das mulheres.5  Como as lutas feministas são construções coletivas, fruto de reflexões históricas, 

é importante destacar que, apesar de 1988 ter sido marcado pelo auge da participação popular, 

conjunturas políticas ainda fizeram sobressair a vontade do sistema frente à participação 

feminina, que não foi totalmente democratizada. A maioria dos locais de fala era ocupado por 

mulheres brancas e de ensino superior – a exemplo do Lobby do batom.6 

Com a crescente urbanização da sociedade, as mulheres passaram a exercer funções no 

mercado de trabalho antes atribuídas apenas aos homens. A participação na vida econômica 

brasileira, associada às campanhas do movimento feminista, contribuíram para melhorar o nível 

de politização das mulheres.7 Segundo Bruschin, muitos postos de trabalho ocupados por 

mulheres da segunda metade do século 20 estavam no setor agrícola e em atividades informais 

na zona urbana, mas sempre que não ocorria uma nítida separação entre as tarefas domésticas 

 
3 SARTI, C, A, "O feminismo brasileiro desde os anos 1970: revisitando uma trajetória", Revista Estudos 

Feministas, n. 12, 2004.  
4 PITANGUY, J, "As Mulheres e a Constituição de 1988". Disponível em: <http://cepia.org.br/wp-

content/uploads/2017/11/nov089.pdf> P, 2. 
5 ARAUJO, M, P, N, Vida de Guerrilheira, Revista de História da Biblioteca Nacional, v. 117, n. Ano 10, 2015. 

P. 38 
6 SANTOS, Maria do Carmo C, L, S, Bancada Feminina na Assembleia Constituinte de 1987/1988, 

Especialização em Ciência Política, Universidade do Legislativo Brasileiro (UNILEGIS), Brasília, 2008. 
7  MAGALHÃES, Maria Izabel S, Capítulo IV," Discurso da mulher à nova Constituição do Brasi"l, A 

Constituição desejada: saic: as 72.719 sugestões enviadas pelos cidadãos brasileiros a assembléia nacional 

constituinte, v. 1, 1991. P, 144. 
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e as atividades econômicas, a mulher era classificada como inativa. 8 Além de ocupar posições 

desvalorizadas, ganhavam menos e com menos acesso a promoções e a planos de carreira.  

 

A constituição cidadã foi palco para várias conquistas para a democratização do âmbito 

de trabalho para as mulheres. Apesar de ter havido derrotas em pautas como o aborto, houve 

ganhos em legislação sobre licença maternidade/paternidade, sobre a descentralização do 

homem como chefe familiar, e na garantia de meios coletivos de auxílio, como creches e 

escolas. O reconhecimento da função social da família foi fundamental, pois a existência de 

filhos é o que mais interfere na participação feminina no mercado de trabalho. A 

responsabilidade pela guarda, o cuidado e a educação dos filhos na família e a insuficiência de 

equipamentos coletivos, como as creches, limitam a saída das mulheres para o trabalho 

remunerado, o que deixa uma margem grande para trabalhos informais ou domiciliares sem 

limitações de horário.9 Muitas mulheres acreditaram que a Assembleia Nacional Constituinte 

seria o momento ideal para reivindicar transformações nas leis que regiam os direitos das 

mulheres. 

É extremamente importante discutir os direitos sociais alcançados em 1988 para colocar 

em contexto as reformas e retrocessos que sofremos hoje. Compreender que os direitos sociais 

adquiridos não foram por bondade dos Constituintes e, sim, por terem sido uma pauta discutida 

e defendida por vários setores da sociedade, que, juntos, buscaram criar condições melhores de 

equidade no mercado de trabalho. Mais de 30 anos depois deste processo, as mudanças ainda 

acontecem, porque, a Constituição é viva. Sobre os desafios da conscientização sobre a ANC, 

Jacqueline Pitanguy destaca: 

São, entretanto, inúmeros os desafios, dentre os quais o de manter viva 

a memória deste momento fundamental da vida política do Brasil, de tornar a 

Constituição mais presente nas ruas, nas escolas, nas universidades, para que 

a população a perceba como sua, como o instrumento principal de sua 

cidadania. E a defenda porque os direitos são conquistados e estão sujeitos a 

avanços, mas também a retrocessos.10 

  

 
8 BRUSCHINI, Cristina, O Trabalho da Mulher Brasileira nas décadas recentes, Revista Estudos Feministas, 

n. 94, p. 179–199, 1994. P. 185. 
9 Ibid. P. 190 
10 PITANGUY, "As Mulheres e a Constituição de 1988". P. 3 
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1. Confusão? Assembleia Nacional Constituinte é a solução! 

O Brasil teve várias constituições pela vontade de mudar o status quo, adequar os 

horizontes políticos às novas demandas da sociedade. O novo traz esperança de mudança, por 

isso a necessidade de deslegitimar o poder antecessor e provocar uma dissociação do “antigo 

regime”. 

Grande parte das mudanças constitucionais ocorridas no Brasil 

aconteceram sob os auspícios de importantes modificações sociais e políticas 

do país. A primeira Constituição nacional foi outorgada em 1824, apenas dois 

anos após a emancipação política do reino lusitano, tal como a segunda que 

surgira também após dois anos da proclamação da República, em 1889. Tais 

fatos podem ser ligeiramente explicados pela necessidade de se reunir, em 

uma formulação jurídica, as ideias de organização social, de maneira geral, 

em sincronia com a nova ordem em configuração.11 

O início do processo de abertura política veio com João Figueiredo, que assumiu a 

presidência em 1979, reafirmando o compromisso de seu antecessor – Ernesto Geisel – de 

promover a abertura política gradual, negociada entre os setores de poder e oposição. No final 

do ano, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 6.767, que extinguia os partidos Arena e o 

MDB, estabelecendo um prazo para a reorganização de novas agremiações partidárias. Segundo 

Silva, no novo momento político mundial, a política de tentar recuperar o prestígio 

estadunidense acabou com o apoio às ditaduras latinas, consequentemente, a crise do milagre 

econômico e a pressão interna da opinião pública ditaram o ritmo da abertura.12  

O fim do bipartidarismo colocou o debate sobre a Constituinte em 

novos termos. Firmara-se o entendimento de que as sucessivas alterações 

normativas haviam transformado a Constituição em vigor, e o próprio aparato 

político-institucional, em uma colcha de retalhos. Nas maiores agremiações 

que surgiam, três posições se consolidaram em torno da Constituinte.13 

 
11 Constituições brasileiras: — Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2005. 16 p. 3: il. 

— (Série cadernos do Museu; n. 4 disponível em <https://www2.camara.leg.br/a-camara/visiteacamara/cultura-

na-camara/copy_of_museu/publicacoes/arquivos-pdf/Constituicoes%20Brasileiras-PDF.pdf>  
12 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Crise da ditadura militar e o processo de abertura no Brasil, 1974-1985, 

O tempo na ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX, 2007. P, 254 
13 BRASIL, CPDOC-Centro de Pesquisa e Documentação História Contemporânea do, ASSEMBLEIA 

NACIONAL CONSTITUINTE DE 1987-88, CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil, disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-

tematico/assembleia-nacional-constituinte-de-1987-88>, acesso em: 27 nov. 2019. 
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Em 1980, o Congresso Nacional aprovou as eleições diretas para governador. A partir 

daí a campanha por eleições diretas para presidente se intensificou.  O movimento das Diretas-

já partiu tanto da frustação pelas eleições indiretas – via colégio eleitoral –, quanto pela baixa 

credibilidade do sistema autoritário.  Setores extremamente organizados como a Igreja, os 

sindicatos, a imprensa, universidades e artistas, aliaram-se à oposição do MDB alargando a 

frente de crítica ao regime que negociou a abertura política.   A crise estatal, aliada à crise do 

próprio sistema de governo, resultaram em frustação popular, e não havia um viés “não-

político” de escoamento O povo clamava Diretas Já! 

Ainda durante a campanha eleitoral, Tancredo Neves afirmou o compromisso de 

elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Em seu primeiro discurso como presidente eleito, 

Tancredo reafirmou este compromisso; 

Sem abandonar os deveres e preocupações de cada dia, temos de 

concentrar os nossos esforços na busca de consenso básico à nova Carta 

Política. Convoco-vos ao grande debate constitucional. Deveis, nos próximos 

meses, discutir em todos os auditórios, na imprensa e nas ruas, nos partidos e 

nos parlamentos, nas universidades e nos sindicatos, os grandes problemas 

nacionais e os legítimos interesses de cada grupo social. 

É nessa discussão ampla que ireis identificar os vossos delegados ao Poder 

Constituinte e lhes atribuir o mandato de redigir a Lei Fundamental do País. 

A Constituição não é assunto restrito aos juristas, aos sábios ou aos políticos. 

Não pode ser ato de algumas elites. É responsabilidade de todo o povo. Daí a 

preocupação de que ela não surja no açodamento, mas resulte de uma profunda 

reflexão nacional.14 

A trajetória democrática brasileira é recente, e esperava-se que o novo momento político 

estabelecesse novas circunstâncias e promovesse o esquecimento. Como se observa no seu 

primeiro discurso de eleito, Tancredo, esclarece que a participação popular era necessária para 

o estabelecimento da nova Carta. Era preciso descontinuar o processo político de repressão 

estabelecido anteriormente.  

Diante da conjuntura, foi proposto reformar a constituição de 1967, mas o Brasil não 

poderia dar início à sua nova democracia ancorado na ilegitimidade dos anos de chumbo.15 O 

 
14 Discurso do presidente Tancredo Neves, após sua eleição à Presidência da República no Colégio Eleitoral, 

no plenário da Câmara dos Deputados, Brasília (15/01/1985), Fundação Presidente Tancredo Neves, disponível 

em: <http://tancredo-neves.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=68:presidente-eleito-

brasilia-15-01-1985&catid=42:discursos&Itemid=125>, acesso em: 1 nov. 2019. 
15 A constituição de 1967 foi outorgada durante o mandato de Castelo Branco, mantinha o bipartidarismo, 

estabeleceu eleições indiretas, oficializava e institucionalizava a ditadura do Regime Militar de 1964. Desta 

Constituição ilegítima – a pesar de ter status de Constituição muitos não a veem como tal – vieram os Atos 

Institucionais que mergulharam o Brasil em 21 anos de autoritarismo. 
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próprio plano de abertura lenta, gradual e segura proposto durante o governo Geisel propunha 

uma nova constituição, porém, sem uma assembleia constituinte. Segundo Silva, o Governo 

Militar queria de fato uma reconstitucionalização do regime, mas não exatamente uma 

redemocratização.16 Michiles complementa que a Constituição vem das necessidades da 

sociedade, e os setores de oposição  esperava uma Assembleia com raízes plenas, sem relação 

com alguma o autoritarismo.17 Fazer uma reforma, portanto, seria cumprir o plano do governo 

de repressão, indo contra o momento de reestruturação política democrática no Brasil.  

Apenas uma reforma não seria o suficiente para guiar a experiência democrática, era 

preciso uma Assembleia Nacional Constituinte. Após a morte de Tancredo Neves, seu vice José 

Sarney, encaminhou o projeto para a convocação de uma ANC, em junho de 1985. Escolhe-se 

fazer uma emenda à Constituição vigente, o que foi vastamente criticado. Por que relacionar a 

nova ordem nacional à ilegalidade de 1967? Depois de tanta comoção popular pelo fim do 

autoritarismo, associar, mesmo que minimamente o novo momento político do Brasil aos anos 

de chumbo parecia, no mínimo, incoerente.  

Posicionando-se contra a pressão de movimentos sociais, Sarney encaminhou a Proposta 

de Emenda à Constituição (PEC) número 43/1985, que foi lida em sessão no Congresso no dia 

28 de junho de 1985.18 Do texto extrai-se que; 

• A escolha dos constituintes aconteceria junto à eleição normal, prevista para 

governador, senador e deputado federal; 

• Constituição congressual; 

• A ANC seria livre, todavia, atuaria em paralelo ao Congresso.  

 A proposta do presidente contrariou os movimentos sociais que eram a favor de uma 

Constituinte exclusiva e originária, eleita unicamente para ser a Assembleia, onde todos os 

congressistas seriam iguais, sem haver distinção pela qualidade de deputados e senadores. 

A Constituição congressual derivaria de deputados e senadores eleitos não só para o 

comprimento do mandato usual, como, também, para os trabalhos constituintes. Após o término 

da ANC, os congressistas continuariam em cargo como deputados ou senadores. A Constituinte 

 
16SILVA," Crise da ditadura militar e o processo de abertura no Brasil", 1974-1985. P, 263. 
17 MICHILES, Carlos; [ET AL.], Cidadão Constituinte: A saga das emendas populares, Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1989. P, 25,  
18 Proposta de Emenda à Constituição nº 43/1985 disponível em <https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/arquivos-

1/emenda.pdf> 



13 

 

exclusiva seria composta pela eleição de parlamentares exclusivamente para a elaboração da 

nova Carta, e ao término da mesma, extinguir-se-iam os mantados. 

Havia embates sobre o poder constituinte, se seria originário ou outorgado – o poder 

originário é o poder original e o poder outorgado deriva-se de outro poder. O debate sobre qual 

tipo de Constituição seria mais viável permaneceria até o início de fato da ANC. Entidades 

organizadas inclinavam-se para a forma exclusiva e originária. Diante disso, a “Carta dos 

Brasileiros ao Presidente da República e ao Congresso Nacional” de julho de 1985, escrita pelo 

jurista Godoffredo Telles Júnior, em nome do Plenário Pró-participação na Constituinte, deixou 

claro a arbitrariedade de converter o congresso em ANC. Seria paradoxal juntar as duas câmaras 

– senadores e deputados – pois, a própria existência e a composição dessas casas resultariam 

das deliberações da Constituinte. Os poderes do Estado são poderes constituídos pelo ato de 

poder constituinte originário, então, a Carta Magna não seria só uma lei, pois é o fundamento 

do Estado.19 

A Constituição fixa a estrutura fundamental do Estado, garante direitos humanos, 

liberdades individuais, organiza e estabelece os processos do governo, uma conjuntura plural 

que deveria ser redigida por representantes exclusivos que representassem a população: 

“Queremos uma Assembleia Constituinte aberta aos apelos do povo e livre de injunções 

políticas. ” – afirma o documento.20 

A Comissão Mista, instalada a 4 de agosto de 1985, ficou encarregada de discutir e dar 

o parecer à PEC de número 43/1985. Mais uma vez, o caráter da ANC entrou em debate: seria 

ela exclusiva ou congressual? Decidiu-se fazer um plebiscito para o povo decidir qual meio 

seria usado. A proposta de participação já eclodia e muitos críticos alegavam que os brasileiros 

não aguentariam tantas votações, já que o período de eleições se aproximava.21 O debate foi 

acalorado e a impossibilidade de contar com a opinião popular nesta fase repercutiu 

negativamente, uma vez que numerosos setores da sociedade estavam interessados em 

participar.  

 
19“Carta dos Brasileiros ao Presidente da República e ao Congresso Nacional” disponível em:  MICHILES, Carlos; 

[ET ALLI.], Cidadão Constituinte: A saga das emendas populares, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. P 26 – 

28. 
20 “Carta dos Brasileiros ao Presidente da República e ao Congresso Nacional”  
21 Este também foi um argumento usado para defender a constituinte paralela ao congresso. Havia um receio real 

de o Brasil não conseguiria lidar com tantas eleições em um curto período de tempo, justo na redemocratização do 

país.  
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A Comissão Provisória de Estudos Constitucionais foi instituída por Sarney – baseada 

em uma sugestão de Tancredo – em julho de 1985, segundo Michiles, esta ideia foi reiterada, 

pois havia o temor de que isso construísse um “projeto de constituição do governo”, e as 

experiências históricas recentes do Brasil acentuavam as desconfianças. Audiências com 

debates públicos e longas jornadas de trabalho marcaram a atuação da Comissão Afonso Arinos 

– ou Comissão dos Notáveis. Somente em 18 de setembro de 1986, mais de um ano desde sua 

abertura é que se concluíram seus trabalhos.22 Contudo, o anteprojeto provocou reações 

adversas, principalmente entre os mais conservadores, porque se mostrou muito inovador. Não 

se tornou texto-base da Constituição e nem foi oficialmente apresentado à ANC, mas teve 

marcante presença nos debates que se sucederam. Embora tenha sido influenciada por um 

anteprojeto – aparecendo inclusive, nas sugestões analisadas –, a ANC não contou com um 

anteprojeto de fato.   

1.2 Assembleia sem povo não faz nada de novo23 

A Carta Magna é de interesse de todos os setores sociais, políticos e econômicos. Apesar 

de o sentido de unanimidade nacional em torno da ANC ser questionável, pois, grande parcela 

da sociedade não participou efetivamente do processo constituinte, ocorreu, sim, uma ampla 

mobilização política de inúmeros setores sociais, coisa nunca vista antes. 24 Não bastava apenas 

eleger um representante, era preciso fazer-se ouvir, levar diretamente as propostas às comissões 

e acompanhá-las de perto. Segundo Avelar, existem três canais de participação política: o canal 

eleitoral, o corporativo e o canal organizacional. Pessoas interessadas em política participavam 

por algum desses vieses, que tinham em comum a pressão política e militância em favor de 

demandas. No cenário brasileiro, os canais políticos, os corporativos e os populares formaram 

uma frente ao momento cívico de 1988.25 

A mobilização popular começou ainda nas eleições constituintes de 1987. Grupos 

sociais organizados lutavam para que candidatos que defendiam suas pautas fossem eleitos. A 

mobilização continuou durante os debates das Comissões e Subcomissões, pois os grupos 

fizeram pressões individuais em parlamentares em prol de suas pautas de lutas e criando uma 

rede de apoio. O papel das instituições políticas e não-políticas na divulgação na campanha para 

destacar a importância para a participação foi imprescindível. Mesmo com a aversão inicial das 

 
22 MICHILES; [ET ALLI.], Cidadão Constituinte: A saga das emendas populares. P. 34 
23 Referência à campanha do Plenário Popular.  
24 VERSIANI, Maria Helena, Revista Brasileira de História, Uma República na Constituinte (1985-1988), v. 30, 

n. 60, 2010. P, 238 
25 AVELAR, Lúcia, Sistema Político Brasileiro: uma introdução, [s.l.]: UNESP, 2007. 
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elites políticas, a mobilização popular ganhou forma. Os incentivos e, até mesmo, a coleta de 

assinaturas eram feitos acompanhados de conversas. Os movimentos sociais trabalharam para 

fortalecer suas bandeiras, convidando as pessoas a defenderem a luta democrática.  

Tancredo – pressionado por militantes da causa feminista – assumiu o compromisso de 

criar um órgão nacional que discutisse e propusesse a criação de políticas públicas voltadas as 

mulheres e participação feminina nesse processo histórico. Com a posse de José Sarney 

participantes de Concelhos Estatuais da Mulher não deixaram o compromisso ser esquecido, 

portanto, o Congresso criou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) em 1985, 

que foi imprescindível nas lutas pelos direitos das mulheres na ANC. Sobre a participação do 

CNDM na Constituição Jacqueline Pitanguy, segunda presidente do Conselho até 1989, 

salienta: 

          A campanha do CNDM pelos direitos das mulheres na nova 

constituição tem início em 1985 quando elaboramos nossa estratégia de 

atuação através de uma campanha nacional com os lemas Constituinte Para 

Valer tem que ter Palavra de Mulher e Constituinte para Valer tem que ter 

Direitos da Mulher. Organizamos uma grande articulação nacional, 

envolvendo todos os Conselhos Estaduais de Direitos da Mulher. Conselhos 

Municipais, as mais diversas organizações de mulheres como trabalhadoras 

rurais, empregadas domésticas, trabalhadoras das centrais sindicais como a 

CGT, a CUT, associações profissionais, grupos feministas e movimentos 

sociais de todo o país. O CNDM visitou a todas as capitais onde, em parceria 

com os movimentos locais, conclamava as mulheres a apresentarem propostas 

para a nova constituição, participando deste momento crucial da vida política 

do país.26 

 Segundo Melo, o CNDM foi o primeiro órgão feminista com um rosto militante. Iniciou 

uma nova fase no cenário político brasileiro, servindo como um canal de representação das 

mulheres brasileiras, emergindo na política para reivindicar mais direitos e políticas públicas 

igualitárias.27 

No final de 1986 o CNDM organizou um grande encontro em Brasília, no Congresso 

Nacional, reunindo cerca de duas mil mulheres de todo o país. Com base nas propostas 

recebidas anteriormente e discutidas em plenário, foi aprovada a Carta das Mulheres 

Brasileiras aos Constituintes.  Esta carta foi fundamental para o estabelecimento de uma agenda 

 
26 PITANGUY, "As Mulheres e a Constituição de 1988". P. 2 
27 MELO, Hildete Pereira de. "A Constituição Federal de 1988 e as lutas feministas na Área do Trabalho: avanços 

e derrotas", Anais de seminários 30 anos da carta das mulheres aos constituintes, 2018.  
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de luta em prol das causas das mulheres, inserindo-se não só em pautas a respeito de políticas 

públicas sociais, como de economia e política internacional.  

Esta Carta, que é sem dúvida um documento histórico, apresenta as 

propostas das mulheres para uma ordenação normativa que traduzisse um 

patamar de igualdade entre homens e mulheres e afirmasse o papel do Estado 

na efetivação deste marco normativo. Algumas propostas das mulheres iam 

além do papel que o Estado exercera até então , expandindo o conceito de 

direitos humanos e atribuindo-lhe responsabilidades no âmbito da saúde 

reprodutiva advogando o reconhecimento do direito de mulheres e homens 

exercerem seus direitos reprodutivos escolhendo livremente o número de 

filhos e contando com informações e meios para tal, e conclamando o Estado 

para desempenhar um papel no sentido de coibir a violência no âmbito das 

relações familiares.28 

A imagem abaixo retrata o encontro nacional do CNDM para a formulação da Carta 

das Mulheres Brasileiras aos Constituintes em 1986. Observa-se a mobilização de diferentes 

mulheres em prol da causa e o sentimento de pertencimento e militância. Empunhando 

bandeiras do Brasil, as mulheres comemoravam nos corredores do Congresso, e refletiam o 

novo comportamento feminista brasileiro, de renovação e de  luta organizada.   

 

                 

                                             Encontro Nacional Mulher e Constituinte 1986 – Acervo CNDM 

O direcionamento das entidades militantes para a eleições constituintes de 1986 foi 

orgânico. Os movimentos viram como prioritária a campanha eleitoral para candidatos que 

consideravam importantes para a Constituinte. Segundo Michiles, duas tarefas tornaram-se 

importantes: primeiro, conscientizar e alertar a população sobre a eleição legislativa, e da 

campanha para que o eleitor escolhesse bem os representantes. Segundo, elaborar plataformas 

 
28 PITANGUY, "As Mulheres e a Constituição de 1988". P, 5 
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mínimas de reivindicações e propostas populares visando o compromisso dos constituintes com 

as pautas dos movimentos sociais,29 – a exemplo da Carta elaborada pelo CNDM, já 

mencionada. 

A campanha eleitoral para os parlamentares/constituintes também teve participação 

popular. Partidos como o PDT, PT e PMDB articularam afiliados por todo o país. Entidades 

como o CNDM e o Plenário Popular organizavam material de divulgação e campanhas de 

conscientização sobre a importância do voto na hora de eleger os futuros constituintes. 

1.3 Lobby do batom  

No dia 1º de fevereiro de 1987, os membros da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal reuniram-se na Assembleia Nacional Constituinte, composta por 559 constituintes, 

onde foram eleitas 26 mulheres. O papel do CNDM foi fundamental para eleger as mulheres 

nas eleições constituintes, que assumiram o compromisso de lutas pelas pautas referentes às 

mulheres, formando assim um grupo suprapartidário de constituintes que ofereceram apoio 

fundamental ao lobby e que ficou conhecido como a bancada feminina. Melo, acredita que o 

avanço significativo na participação das mulheres na política foi fruto do avanço de bandeiras 

de luta que movimento feminista construiu desde a década de 1970.30 

O Lobby do Batom foi um movimento de sensibilização dos 

deputados e senadores sobre a relevância de considerar as demandas das 

mulheres para a construção de uma sociedade guiada por uma Carta Magna 

verdadeiramente cidadã e democrática.31 

O lobby é um exemplo do comportamento das mulheres enquanto categoria de luta 

política. Segundo Butler, para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem capaz 

de representar a categoria feminina visando a representatividade e legitimidade fez-se 

necessário na sociedade desigual.32  A autora ressalta a compreensão do feminismo dentro de 

uma análise ao movimento social, que possui disparidades dentro dos seus pressupostos. As 

problemáticas das mulheres, enquanto categoria de luta, refletem a dificuldade da causa 

feminista, porque, as mulheres têm que lutar por direitos fundamentais de equidade. Isso 

 
29 MICHILES; [ET ALLI.], Cidadão Constituinte: A saga das emendas populares. P, 50 
30 MELO," A Constituição Federal de 1988 e as lutas feministas na Área do Trabalho: avanços e derrotas". P, 55. 
31 PITANGUY, "As Mulheres e a Constituição de 1988". P, 128. 
32 BUTLER, Judith, Problemas de Gênero - Feminismo subversão e identidade, Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2003. P, 18. 
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prejudica o comportamento da categoria na política. Difícil pensar no macro, quando não se 

têm o mínimo.  

 

 Contudo, uma categoria não compreende toda a individualidade do sujeito feminino, 

segundo Butler. O problema político do feminismo é a suposição de que o termo mulher denote 

uma identidade comum. Além do gênero, há várias camadas que tangenciam o sujeito histórico, 

como, a raça, classe social, religião e experiências pessoais. Tanto que participantes, – a 

exemplo Jacqueline Pitanguy e de Hildete Pereira de Melo – do CNDM, salientam que nem 

todas as parlamentares do Lobby concordaram totalmente com as pautas defendidas, mesmo 

sendo de interesse feminino – a exemplo, do aborto. Composto de ativistas, que eram 

profissionais – advogadas, professoras e cientistas sociais, etc – o Lobby do Batom tentou 

convencer parlamentares – homens e mulheres – a apoiar suas pautas. Portanto, apesar das 

dificuldades, Melo destaca que a pluralidade de credos, partidos políticos e convicções do 

CNDM e do Lobby do Batom permitiram o diálogo eficaz entre as ativistas e a sociedade 

brasileira.  

 

Além de trabalhos efetivos de membros do próprio concelho, o CNDM manteve 

advogadas residindo em Brasília para acompanhar os desdobramentos das pautas de luta, a 

exemplo Comba Marques Porto, de Silvia Pimentel e de Floriza Verucci. Importante destacar 

a colaboração de alguns deputados com as demandas feministas, tanto nas comissões como no 

plenário da Câmara nos embates parlamentares, como José Paulo Brisol, Roberto Freire, 

Marcelo Cordeiro e Arthur Távola.33 

O discurso político pela transformação social não pode se submeter à fragmentação 

dentro do propósito da luta. Foi preciso uma ação coesa e unitária respeitando as diversidades 

de opiniões, com organização e mobilização. O fato de movimentos sociais repercutirem as 

demandas da sociedade não assegurou a vitória efetiva das aspirações.  Entretanto, as 

negociações e as concessões, tanto por parte dos militantes populares, quanto por parte dos 

constituintes, proporcionaram grande participação popular.  

  

 
33 MELO, A Constituição Federal de 1988 e as lutas feministas na Área do Trabalho: avanços e derrotas. P, 57 
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2. Assembleia de verdade com mulher no debate  

2.1 Mulher: igual ou diferente?  

Procurando organizar-se de maneira unificada, o movimento feminista se empenha para 

suplantar formas de organização políticas tradicionais, trabalhando a realidade de cada mulher, 

transformando o individual em comum. Dentro dessa ótica, Pitanguy diz que o feminismo 

procurava repensar a identidade em torno do sexo, repensar os papeis de gênero dentro da 

sociedade para que as diferenças entre homens e mulheres não se traduzam em ações 

excludentes.34 

Dentro do debate feminista brasileiro da segunda metade do século XX, destacam-se 

duas vertentes: a vertente que sustenta que as mulheres são iguais aos homens, e a vertente que 

as mulheres enfatizam a diferença com os homens. Segundo Pateman, algumas feministas 

pensam que as mulheres devem ter tratamento igual ao dado aos homens, já outras afirmam que 

diferenças biológicas inerentes ao sexo feminino demandam um tratamento distintivo dos 

homens.35 Feministas defensoras do igualitarismo radical viam como licença-maternidade e 

aposentadoria específica um reforço ao confinamento das mulheres no mundo doméstico, 

opondo-se a visão de que as mulheres são plenamente iguais aos homens.   Além do campo 

biológico, há uma separação social de gênero. Papéis femininos são incorporados a ações de 

cuidado, seja dos filhos ou de casa, tudo no âmbito pessoal. Opondo-se aos papéis masculinos 

ligados à vida pública.   

As legislações protegem principalmente a infância. A importância da mãe no 

desenvolvimento infantil é grande, por isso, o direito à licença-maternidade, creche e o 

reconhecimento da função social da parentalidade são importantes para as mulheres, mas, não 

foram necessariamente desenvolvidas especificamente como políticas de equidade de gênero. 

De fato, o fator biológico de responsabilidade efetiva pela gravidez e amamentação justificam 

essas políticas. Porém, Peteman escreve sobre feministas acreditarem que essas políticas 

colocam o trabalho da mulher desvalorizado em relação ao do homem.  

Segundo Comba Porto, no nosso país, para um casal igualmente ocupado por uma 

jornada de trabalho de 44 horas semanais, o número de horas trabalhadas em afazeres 

domésticos das mulheres não remunerados é mais do que o dobro das horas dos homens que se 

 
34 ALVES, Branca Moreira; PITANGUY, Jacqueline, O que é feminismo, [s.l.]: Brasiliense, 2017. 
35 PATEMAN, Carole, Equality, Diference, Subordination: the politics of motherhood and women-s 

citizenship. In: BOCK, Gisela; SUSAN, Jamens (Orgs.), Beyond Equality and Difference - Citizenship, 

feminist and female subjectivy, London and New York: [s.n.], 1992. 
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dedicam às mesmas tarefas.36 Ações pro equidade, principalmente no âmbito trabalhista são 

importantíssimas dentro desde cenário. 

A maternidade é construída pelo patriarcado como um status político, representando 

como as mulheres no âmbito privado, excluída como cidadã. Colocando a maternidade como 

um dever feminino construído ao longo da história, não só para com a sociedade, mas também 

ao Estado.37 O papel do feminismo não é reduzir as mulheres como “mãe”, além de mães, são 

trabalhadoras, e acima de tudo são cidadãs.  

O feminismo jamais deve ser contra o exercício da maternidade. O 

que nos cabe é defender a proposta de maternidade consciente [..]. Devemos 

sim, denunciar a falta de apoio do Estado e das instituições privadas; exigir do 

Estado e da sociedade o respeito ao direito de ser mãe. Que a maternidade não 

seja uma condenação da mulher à perda de sua capacidade produtiva e de sua 

independência econômica. 38 

O princípio da igualdade foi reiterado na Constituição Cidadã. O princípio contido no 

caput do art. 5° da Constituição de 1988 mantém a tradição constitucional brasileira quanto ao 

princípio da igualdade, ao dizer  que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...).” Esta igualdade, 

interpretada de maneira literal, converge em injustiça, pois tratar casos desiguais de maneira 

igual não garante equidade. Consequentemente, é preciso uma visão justa do direito 

constitucional, levando em conta as especificidades e a heterogeneidade da sociedade. 

Discussões sobre da igualdade ou a diferença de gênero ainda não conduziram a uma 

conclusão, mas há a concordância de que, mesmo as mulheres sendo biologicamente diferentes 

dos homens, por necessitarem de políticas públicas como a licença maternidade, não há razão 

para depreciá-las no trabalho e nas relações sociais.  Comba Marques destaca a fala de Carmem 

da Silva em seu livro: “ser feminista não é só querer participar do mundo que os homens 

arbitrariamente reservaram para si. É também querer viver a plenitude da condição de mulher 

que a natureza nos outorgou.”39 

 
36 Ibid. P, 86. 
37 PATEMAN, Carole, Equality, Diference, Subordination: the politics of motherhood and women-s 

citizenship. In: Ibid. P, 18-19. 
38 PORTO, Comba Marques, A arte se der ousada: uma homenagem a Carmen da Silva (1919-1985), 1a. Rio 

de Janeiro: Vireira & Lent, 2015. P, 125. 
39 PORTO, A arte se der ousada: uma homenagem a Carmen da Silva (1919-1985). P, 63. 
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2.2 Luta pelos direitos trabalhistas: sugestões de entidades de classe e 

constituintes para os direitos que cercam a maternidade  

Durante a pesquisa no Arquivo da Câmara dos Deputados para o levantamento de fontes, 

cataloguei 307 sugestões de entidades de classe e parlamentares, inventariadas em 10 caixas 

arquivísticas, organizadas por número de chamada.40 Como não existe, porém, um sistema 

otimizado de busca, foi preciso ler um a um os documentos com os filtros: mulher e trabalho. 

Procurei elucidar as questões: Quais eram os anseios e opiniões que setores organizados da 

sociedade tinham em relação ao direito trabalhista das mulheres? Qual o papel da maternidade 

na sociedade? 

Sob orientação dos servidores do Acervo da Câmara, busquei nas caixas relativas à 

“Comissão da Ordem Social”, “Subcomissão dos direitos dos trabalhadores e servidores 

públicos”, e à “Subcomissão da família e do Idoso” sugestões que abordavam os direitos 

trabalhistas das mulheres enviadas ao longo durante o início do 1987. A tabela abaixo apresenta 

a documentação total dividida por gênero e/ou pessoa jurídica, a fim de entender a participação 

efetiva das mulheres na documentação analisada.  

Tabela 1: Sugestões classificadas por autor  

Fonte: Arquivo da Câmara dos Deputados, Fundo da Assembleia Constituinte, 1987-1988. Subcomissão dos 

direitos dos trabalhadores e servidores públicos: caixas 223–226, Comissão da ordem social: caixas 203, 204 e 

207, Subcomissão da família e do Idoso: caixa 276 

 

 
40 Apesar de sugestões parlamentares serem de outra força política – diferente de entidades e populares – a 

documentação não faz diferença as sugestões.  

 

 

 

 

Subcomissão dos direitos 

dos trabalhadores e 

servidores públicos 

Comissão da 

ordem social 

Subcomissão da 

Família e do 

Idoso Total Geral 

Subgrupos 

de autores 
Caixa 223 à 226 

Caixa 203, 204 

e 207 
Caixa 276 

Homens 199 35 10 244 

Mulheres 18 7 4 29 

Entidades 0 28 0 28 

Ilegíveis 3 0 0 3 

Mistas 2 1 0 3 

Total 222 71 14 307 
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 A Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos destaca-se por ter 

o maior contingente de sugestões. A mesma teve expressiva participação do chamado Lobby 

dos Trabalhadores, que foi um movimento de estratégia e organização institucional do DIAP 

(Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) aliado a instituições como a CUT e 

CGT.  Esse Lobby se caracterizava como um grupo de interesse que incorpora clássicas 

bandeiras ideológicas da classe trabalhadora, apesar de publicamente não se declarar um 

movimento feminista, a Subcomissão dos direitos dos trabalhadores e servidores públicos, 

contou com um total de 222 sugestões que afetam a mulher no mercado de trabalho. Segundo 

Costa, a institucionalização do Lobby dos Trabalhadores se identifica com um projeto militante 

da classe trabalhadora, a despeito das divisões e disputas das entidades sindicais da época.41  

 A Comissão da Ordem Social teve mais voz do movimento feminista. Destacando-se o 

profundo envolvimento de entidades – como centros estaduais e municipais de apoio a mulher, 

prefeituras, ONG’S e além do próprio CNDM – parlamentares do Lobby do Batom e apoiadores 

que submeteram 28 sugestões. Já a Subcomissão da Família e do Idoso teve mais presença da 

Igreja. Foi nesta subcomissão que pautas do movimento do CNDM foram derrotada com a pauta 

do aborto, mas, obteve-se sucesso com políticas de planejamento familiar e amparo a criança.  

  Muitas sugestões indicam o reconhecimento da família como função social, garantindo, 

meios necessários para a educação e sustendo dos filhos, licença maternidade sem prejuízo ao 

salário e ao emprego, licença paternidade, para a descentralizar o cuidado parental apenas pela 

mulher. Importante destacar o ato de consciência política construído ao longo do processo. 

Antes mesmo de a Constituinte começar, entidades de classe e eleitores que enviaram sugestões 

pelo correio. Fizeram isso voluntariamente, usando recursos próprios. A ANC segundo 

Michiles, receberam 122 emendas populares, destacando-se nesse processo entidades de 

organização civil – como sindicatos, profissionais, técnicas e científicas –, religiosas – igrejas 

e organizações de fies – e do movimento estudantil.    

  As sugestões nas comissões foram uma grande oportunidade para esclarecer a luta da 

militância dentro do processo constituinte, com a possibilidade real de colocar na Carta suas 

pautas.  A tabela abaixo apresenta a distribuição conforme a condição de pessoa física, gênero 

e entidade. É importante ressaltar que, apesar de uma sugestão ser assinada por uma entidade 

ou parlamentar, não significa que eles foram autora da mesma. Mesmo assim, é importante 

observar, que se mantinha a responsabilidade do constituinte de responder pela conversão da 

 
41 COSTA, L. N. F., "O lobby dos trabalhadores no processo constituinte de 1987-88: um estudo sobre a atuação 

do DIAP", Estudos Históricos (Rio de Janeiro), v. 29, n. 59, p. 767–786, 2016. 



23 

 

proposta. Muitas vezes, populares mandavam suas sugestões para grupos que poderiam fazer 

mais pressão sobre os temas nos debates das subcomissões – como é o caso do CNDM, que fez 

um verdadeiro trabalho de triagem em sugestões às emendas populares.  

O direito a creche foi reivindicado por seis emendas populares, apoiadas por 

constituintes e defendidas por movimentos de luta pró-creche, em prol de direitos da família e 

de direitos da mulher. A creche foi defendida como uma instituição legítima que não substituiria 

a família, garantindo o desenvolvimento total da criança  Em relação a redes de apoio, foram 

triadas 13 documentos que mencionam creches e pré-escolas, dividiram-se entre 4 mulheres, 7 

homens e uma entidade  –CONTAG-Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

–, (uma das sugestões tem assinaturas ilegíveis). Neste recorte, pude perceber que alguns 

sugerem – quando há delimitações de idade – creche a criança de até um ano, como na proposta 

do constituinte Nelson Carneiro42, e do constituinte Jofran Frejat43 ou de creches para maiores 

de um ano como sugere Renan Calheiros44. Enquanto isso, há uma linguagem emancipadora, 

que procura abarcar crianças em idade não-escolar – 0 a 6 anos – em um ambiente próprio no 

trabalho da mulher ou próximo à residência: "Empresas com mais de 100 funcionários de ambos 

os sexos serão obrigadas a ter creche até 3 anos e maternal até os 6 anos. ” – proposta do 

Parlamentar Maurício Correa45.  

Na tabela abaixo, podemos perceber a divisão por autor em relação as propostas que 

dizem respeito as creches. Novamente a Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e 

Servidores Públicos destaca-se pelo maior número de propostas e também pelo maior numero 

de autores do sexo masculino.  

Tabela 2: Sugestões para a legislação sobre creches por autor 

 

Subcomissão dos direitos dos 

trabalhadores e servidores 

públicos 

Comissão da ordem 

social 

Subcomissão da 

família e do Idoso 

Homens 14 2 1 

Mulheres 1 3 1 

Entidades 0 2 1 

Ilegíveis  1 0 0 

 
42 Sugestão S02320-5. Caixa 224, Subcomissão dos direitos dos trabalhadores e servidores públicos. Arquivo da 

Câmara dos Deputados. 
43 Sugestão S07491-8. Caixa 225, Ibib. 
44 Sugestão S05201-9. Caixa 224, Ibib. 
45 Sugestão S08718-1. Caixa 226, Ibib. 
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Total 16 7 3 

Fonte: Arquivo da Câmara dos Deputados, Fundo da Assembleia Constituinte, 1987-1988. Subcomissão dos 

direitos dos trabalhadores e servidores públicos: caixas 223–226, Comissão da ordem social: caixas 203, 204 e 

207, Subcomissão da família e do Idoso: caixa 276 

De outro lado, há discursos que, além de proteger os menores, buscam emancipação 

feminina. Como o reconhecimento da função social da maternidade e da paternidade, a criação 

de redes nacionais específicas de apoio à mulher-mãe e trabalhadora.46 Ao todo, foram 

contabilizadas 45 sugestões do Arquivo da Câmara – demonstradas na tabela abaixo – 

documentos que tratam especificamente de descanso remunerado à gestante.  

Tabela 3: Sugestões para a legislação sobre licença-maternidade por autor 

 

Subcomissão dos direitos dos 

trabalhadores e servidores 

públicos 

Comissão da ordem 

social 

Subcomissão da 

família e do Idoso 

Homens 21 12 1 

Mulheres 2 3 1 

Entidades 0 4 0 

Ilegíveis  1 0 0 

Total 24 19 2 

Fonte: Arquivo da Câmara dos Deputados, Fundo da Assembleia Constituinte, 1987-1988. Subcomissão dos 

direitos dos trabalhadores e servidores públicos: caixas 223–226, Comissão da ordem social: caixas 203, 204 e 

207, Subcomissão da família e do Idoso: caixa 276 

Dentro deste recorte, é incessante constatar a presença do pensamento patriarcal que as 

frentes sociais lutaram para combater: a de que a mulher não é unicamente responsável pelo 

cuidado com os filhos. Na sugestão do deputado Jofran Frejat, por exemplo, lê-se que “Toda 

empresa com mais de 30 mulheres tem que oferecer creche.”47 Enquanto a sugestão do senador 

Mauricio Correia pede que: "Empresas com mais de 100 funcionários de ambos os sexos serão 

obrigadas a ter creche até 3 anos e maternal até os 6 anos.” A sugestão do senador Maurício se 

posicionou como uma alternativa á do deputado Jofran Frejat. Fica claro que, termos 

especificamente usados podem configurar uma política excludente contrariando a pressão 

social, que era favorável ao reconhecimento da função social da parentalidade, ou seja, a 

 
46 Sugestão S01072-3, caixa 276. Subcomissão da Família e do Idoso. Arquivo da Câmara dos Deputados.  
47 Sugestão S07491-8. Caixa 225, Subcomissão dos direitos dos trabalhadores e servidores públicos. Arquivo da 

Câmara dos Deputados. 
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partilha da responsabilidade da mãe, com o pai, com a sociedade e com o Estado, reconhecendo 

a família como uma função social detentora de direitos.  A proposta do senador Jofran Frejat se 

baseia no anteprojeto da Constituição, que foira criticado pelo CNDM, de tal maneira que, na 

caixa 207 há dois pedidos – das constituintes Anna Maria Rattes48 e Benedita da Silva49, 

respectivamente – que pedem para suprimir o artigo XXXII do anteprojeto que garante creche 

para os filhos de empresas com até 30 mulheres. As parlamentares alegavam que, além de poder 

promover uma política de exclusão da mulher no mercado de trabalho – porque empresas 

evitariam contratar funcionárias mulheres pelo receio dos gastos –, não deveria haver distinção 

quanto ao gênero do empregado, no que tange a políticas públicas em relação à família na Carta 

Magna. Segundo Guedes, o movimento feminista propunha creches vinculadas não só à mulher, 

mas ao cidadão-criança, tentando assim sustentar que a tarefa de cuidar não é dever apenas da 

mulher. A colocar o menor como cidadão, e a mãe deixa de ser a única responsável por seu 

desenvolvimento até a idade escolar.  

A discussão sobre a viabilidade da licença maternidade destacou-se na Comissão da 

Ordem Social. A licença-maternidade seria de fato uma boa política de inclusão ao trabalho 

feminino? A sugestão presente na caixa 207, do const. Roberto Campos50 pede para suprimir o 

item do Art. 7º do anteprojeto que diz respeito à licença maternidade, pois reduziria o mercado 

de trabalho para o sexo feminino. Contudo, a sugestão encontrada na mesma caixa arquivística 

feita pela Sociedade Civil bem-estar familiar do Brasil - RJ51, sugeria, a licença-maternidade 

remunerada antes e depois do parto. Segundo a Sociedade Civil, essa regulamentação abriria 

portas às mulheres, uma vez que o cuidado do recém-nascido estaria garantido.  

A sugestão congressista da Irma Passoni, destaca a criação de uma rede nacional de 

creches como direito não só dos pais que trabalham, mas também, como um direito de proteção 

à infância, garantindo programas de segurança alimentar e cuidados.52 O parlamentar Homero 

Santos vai além e pede uma rede nacional de creches para crianças de 0 a 6 seis anos, garantindo 

não só o cuidado mas também a vida pré-escolar do cidadão criança.53 Com essas sugestões, 

podemos perceber que há em algumas delas, a preocupação não só com os filhos de 

trabalhadores e trabalhadoras, mas, com a segurança e a educação infantil.  

 
48 Sugestão 700657-8. Ibid. 
49 Sugestão 700230-1. Caixa 207, Comissão da ordem social. Arquivo da Câmara dos Deputados. 
50 Sugestão 701256-0. Caixa 207, Comissão da ordem social. Arquivo da Câmara dos Deputados. 
51 Sugestão 9446-3, Caixa 207. Comissão da Ordem Social. Arquivo da Câmara dos Deputados.  
52 Sugestão S00703-0, caixa 207. Comissão da Ordem Social. Arquivo da Câmara dos Deputados. 
53 Sugestão S01913-5, caixa 207. Comissão da Ordem Social. Arquivo da Câmara dos Deputados. 



26 

 

A documentação destaca um debate: Até onde vai o direito da mulher/mãe e começa o 

do cidadão-criança? Discussões levantados anteriormente sobre o feminismo de igualdade o 

feminismo de diferença destacam que ainda há um longo caminho a percorrer para elucidar esta 

questão. Porém, de fato, ainda há uma prerrogativa que os cuidados com os menores sejam 

deveres da mãe, levando a exclusão do mercado de trabalho, porque, empregadores 

restringiriam a contratação de mulheres se fosse obrigatório oferecer creche para seus filhos.  

Apesar da linguagem jurídica presente nos textos, pude perceber, em justificativas e 

comentários descritos nos documentos, dois tipos de locuções nas Sugestões das Subcomissões: 

de um lado, propostas que apontavam a emancipação das mulheres no mercado de trabalho, e 

também propostas que visam o amparo da mulher gestante e da criança, porém, com um 

discurso protecionista da infância, sem citar a mulher. Não que a criança não deva ser 

reconhecida como cidadão de direitos, mas políticas públicas, como a licença maternidade 

visam os dois grupos de cidadãos, a mãe e a criança. A sociedade enaltece a mulher como mãe 

da nação, mas reluta em conferir o direito de exercer a maternidade sem prejuízo às outras 

dimensões da vida cidadã, como se o status da maternidade apagasse os demais papeis e 

aspirações de uma mulher. Por isso, um dos papéis da luta feminista é apoiar todas as fases da 

vida da mulher, garantindo que legislações, que sejam discriminações positivas respeitadas e 

livres de exclusão.  

O feminismo surge como uma manifestação do gênero enquanto tema político e social. 

Joan Scott, afirma que, partir dos anos 1980 houve uma emergência do gênero enquanto análise 

política e social. A autora afirma a importância dos estudos e da pauta feminista para reivindicar 

a participação feminina da história, indo contra as predefinições de história e seus agentes ditos 

verdadeiros.54  

Mesmo com a crescente mobilização dos movimentos sociais feministas, e a expressiva 

movimentação de entidades voltadas paras mulheres, como o CNDM, ainda vemos uma 

majoritária participação masculina em questões que cercam os direitos das mulheres. Mesmo 

que deputados tenham tomado partido nas demandas feministas, há uma grande problemática 

de local de fala. Contudo, o comportamento do movimento das mulheres na ANC demostra 

desempenho além dos partidos que buscou não só a unificação do movimento, mas uma 

construção de uma militância. Dentro da particularidade de cada indivíduo, segundo Butler, o 

 
54 SCOTT, Joan W. “História das mulheres”. In. BURKE, Peter. (Org.) A Escrita da História: Novas 

Perspectivas. São Paulo: Unesp. 1992. 
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comportamento ergue-se uma busca na constituição do eu, idealiza uma identidade, alcançar 

coerência e liberdade de constituição do sujeito. 55  Interpretar uma diferença como o que 

concerne os setores da sociedade, conferindo ao todo especificidades de luta dentro do 

movimento. 

Como já comentei, movimento feminista foi muito ativo na etapa preparatória à 

instauração da ANC, mas não se limitou a agir nessa fase. Guedes destaca que o movimento 

feminista foi presente em todas as etapas do processo Constituinte, porém, esbarrou em 

movimentos conservadores que caracterizaram o movimento como radical, minimizando a 

força tanto das assinaturas recolhidas – que eram fundamentais para fortalecer as pautas de luta 

– como nos debates dentro do plenário Constituinte. 56 

A Carta Magna brasileira é classificada como analítica, ou seja, é minuciosa e detalhista, 

muitas vezes tratando de assuntos que poderiam ter sido oxigenados em leis 

infraconstitucionais.57 Dentro desse conceito é possível compreender que, há matérias que são 

constitucionais em sentido restrito como separação dos poderes, organização do Estado, direitos 

fundamentais e há normas constitucionais de escolha do legislador. Em relação aos direitos 

sociais, localizados na segunda geração destes direitos fundamentais, eles não são normas 

negativas por parte do Estado, mas normas positivas de intervenção do Estado. O Estado 

Democrático de Direito, deve agir de modo que garanta a dignidade da pessoa humana, por 

outro lado, segundo a teoria da Reserva do Possível, o Estado não tem como garantir a todos 

indistintamente, devido a não atingir a toda sociedade até pelos recursos disponíveis.  

 Perante o próprio caráter Constitucional, é possível compreender que mesmo os direitos 

sociais sendo normas de sentido programático e a base para uma sociedade plenamente 

igualitária e digna, os mesmos, não possuem correlação com o mínimo existencial, pois se 

referem a opções de política econômica de cada Estado.58  

Segundo Maciel, mesmo que o princípio de igualdade sempre tenha estado presente nas 

constituições brasileiras, nem sempre os legisladores o colocaram em prática. As mulheres 

lutaram para superar o histórico de segregação social. As regras da justa distribuição são 

encontradas principalmente na legislação trabalhista, onde, a própria Constituição promove 

 
55 BUTLER, Judith. Problemas de Gênero - Feminismo subversão e identidade. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2003. 
56 GUEDES, Nair Barbosa, Mulher, participação popular constituinte.P,304 
57 CORREIA, F. A., “Direito constitucional”. A Justiça Constitucional. Coimbra: Almedina, 2001. P, 38.  
58 SCAFF, Fernando Facury. Reserva do possível, mínimo existencial e direitos humanos. Revista Interesse 

Público, v. 32, 2005. P, 83. 
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diferenciações em favor da mulher, em três casos: 1. Licença-maternidade, com duração 

superior à da licença-paternidade (art. 7°, incisos XVIII e XIX); 2. Incentivo ao trabalho da 

mulher, mediante normas protetoras (art. 7°, inciso XX); 3. Prazo mais curto para a 

aposentadoria por tempo de serviço da mulher (art. 40, inciso III, letras a, b, c e d; art. 202, I, 

II, III e § 1°).59 

No campo dos direitos que cercam a maternidade, podemos concluir que a luta e a 

pressão social feitas por inúmeros setores da sociedade garantiram, por meio das sugestões, o 

direito à creche e a pré-escola – (art. 208, IV), licença-maternidade de 120 dias sem prejuízo ao 

emprego e/ou ao salário. (art. 392-A). A licença-maternidade para a adotante ou guardiã legal 

(art. 392 § 5º), foi uma quebra de paradigmas, reconhecendo novos tipos de família, sendo 

ela, podendo ser formada por qualquer um dos pais, extinguindo o princípio de que homem 

como chefe da família no âmbito social, jurídico e político.  

Licença-paternidade – de menor duração que a licença-maternidade – segundo Maciel60, 

dá-se pelo homem não participar efetivamente do parto, que provoca a necessidade de 

resguardo. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos 

termos da lei, - já que historicamente o homem e a mulher estão em posições díspares no 

mercado de trabalho, principalmente no quesito salário.  Proibição de diferença de salários, de 

exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil – 

art. 6º, XVIII XIX, XX, XXX – proteção à maternidade, especialmente à gestante – art.  201, 

II – 61 Assegurada a aposentadoria com prazo mais curto por tempo de serviço da mulher (art.40, 

inciso III, letras a, b, c e d; art. 202, I, II, III e § 1°)62  diz respeito ao tempo de serviço da mulher 

para a aposentadoria, seja com vencimentos integrais, seja com vencimentos proporcionais, 

conferindo à mulher uma diferença de cinco anos de trabalho a menos que os homens. 63 Esta 

discriminação positiva reportar-se na estrutura das sociedades conjugais brasileiras, na qual as 

tarefas domésticas são executadas majoritariamente pela mulher, como seu dever biológico, 

levando as mulheres a uma dupla jornada de trabalho. 

A lutas dos movimentos sociais por pautas de apoio a mulher, percebe-se a riqueza de 

argumentações sobre a problemática da mulher e do trabalho, contribuindo para a construção 

 
59 MACIEL, E. C. B. de A., "A Igualdade Entre os Sexos na Constituição de 1988", 1997. P, 2.  
60 MACIEL, "A Igualdade Entre os Sexos na Constituição de 1988", 1997." P, 10. 
61 Constituição de 1988 - publicação original, Portal da Câmara dos Deputados, disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-

publicacaooriginal-1-pl.html>, acesso em: 27 nov. 2019. 
62 MACIEL, A Igualdade Entre os Sexos na Constituição de 1988. P, 9 
63 MACIEL, A Igualdade Entre os Sexos na Constituição de 1988. P, 10  
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de uma história dos movimentos sociais e movimentos feministas, que lutaram em favor de uma 

rede de apoio a mulher, levando em consideração a colocação dos sujeitos femininos em 

destaque neste processo. Por isso, é preciso colocar os direitos trabalhistas das mulheres como 

um direito conquistado com luta, trabalhando também para assegurar esses direitos por meio 

dos mecanismos dos Estados a todas as mulheres do país.  
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Considerações Finais 

 

Mais de 30 anos se passaram e mudanças no Código Civil incorporam o princípio da 

igualdade entre homens e mulheres, uma nova legislação referente ao planejamento familiar, 

direito ao pátrio poder, e políticas contra a violência contra a mulher. Nesse sentido, fica claro 

o sucesso da luta por voz dos movimentos sociais envolvidos na elaboração da Carta. Por 

exemplo, a advogada Comba Marques Porto destaca seu papel como lobbysta do CNDM na 

redação do parágrafo 8 artigo 226 da Constituição Federal: “O Estado assegurará assistência à 

família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência 

no âmbito das suas relações”. A inclusão da palavra “violência” pode parecer apenas um termo 

à época, mas foi o princípio constitucional que deu origem à lei Maria da Penha. Deixando claro 

a importância da militância e do acompanhamento dia-a-dia que foi realizado durante 1987-88, 

criando não só cláusulas pétreas, mas também, princípios que ditaram conquistas importantes 

às mulheres e à sociedade em geral.  

Além do papel político, as sugestões contribuíram para a educação cívica da população, 

para que, conhecessem seus direitos e deveres. Foi concebida como “Cidadã” não só por ouvir 

a sociedade, mas por gerar uma sensação de pertencimento ao novo regime político pós-ditadura 

com uma rede de luta política.  A luta pela cidadania garantiu um sentimento de inclusão da 

sociedade na Carta. 

A Constituição de 1988 nasceu, portanto, com o valor simbólico de 

haver suscitado entre muitos brasileiros um novo ímpeto de mudança e de 

participação. O processo de elaboração da Carta representou, de fato, para 

muitos entre nós, uma viva experiência de cidadania política.64 

As experiências discutidas neste trabalho demonstram que a adoção de políticas 

descentralizadoras, pode levar à reestruturação da postura da sociedade e da política. Contudo, 

é preciso garantir a constante adaptação dessas políticas às novas realidades e às necessidades 

da sociedade.  É preciso constante vigilância e cobrança, pois, mesmo sendo um direito 

conquistado com luta, podemos perceber, que, meios de amparo coletivo ainda são deficitários 

no Brasil. Convém destacar este item porque, além de ser um direito constitucional, é um meio 

de amenizar o tempo gasto em tarefas domésticas, uma velha pauta do movimento feminista. A 

 
64 VERSIANI, M. H., Revista Brasileira de História, Uma República na Constituinte (1985-1988), v. 30, n. 60, 

2010. P, 248 
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luta das entidades e de parlamentares para garantir uma rede de apoio e de equidade ainda é 

atual e se faz presente de diversas formas.  

  



32 

 

Referências 

Fontes 

Arquivo da Câmara dos Deputados, Fundo da Assembleia Constituinte, 1987-1988. 

Subcomissão dos direitos dos trabalhadores e servidores públicos. Sugestões: S02320-5, 

S05201-9, Caixa 224. S07491-8, 700657-8, Caixa 225. S08718-1, Caixa 226. 

 

Arquivo da Câmara dos Deputados, Fundo da Assembleia Constituinte, 1987-1988. 

Subcomissão da Família e do Idoso. Sugestão: S01072-3, Caixa 276. 

 

Arquivo da Câmara dos Deputados, Fundo da Assembleia Constituinte, 1987-1988. 

Comissão da ordem social. Sugestões: 700230-1, 701256-0, 9446-3, Caixa 207. 

 

Constituição de 1988 - publicação original. Portal da Câmara dos Deputados. 

Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-

outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 27 nov. 2019. 

 

Proposta de Emenda à Constituição nº 43/1985. Disponível em 

<https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constit

uicao-cidada/o-processo-constituinte/arquivos-1/emenda.pdf>. Acesso em: 1 nov. 2019. 

 

Artigos e Livros  

 

ALVES, Branca Moreira; PITANGUY, Jacqueline. O que é feminismo. [s.l.]: 

Brasiliense, 2017. (Primeiros Passos). 

ARAUJO, Maria Paula Nascimento. "Vida de Guerrilheira". Revista de História da 

Biblioteca Nacional, v. 117, n. Ano 10, p. 36–38, 2015. 

 

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE DE 1987-88. Verbete Do Dicionário 

Histórico-Biográfico Brasileiro. Rio de Janeiro: CPDOC-FGV. Disponível em: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/assembleia-nacional-

constituinte-de-1987-88>. Acesso em: 27 nov. 2019. 

 

AVELAR, Lúcia. Sistema Político Brasileiro: uma introdução. [s.l.]: UNESP, 2007. 

  

BARBOSA, Leonardo A. A. História Constitucional Brasileira: Mudança 

Constitucional, Autoritarismo e Democracia no Brasil pós-1964. Brasília: [s.n.], 2012. 

(Série colóquios de excelência, 2). Disponível em: <https://livraria.camara.leg.br/historia-

constitucional-brasileira-mudanca-constitucional-autoritarismo-e-democracia-no-brasil-pos-

1964>. Acesso em: 28 jan. 2020. 

 

BOCK, Gisela; SUSAN, Jamens (Orgs.). Beyond Equality and Difference - 

Citizenship, feminist and female subjectivy. London and New York: [s.n.], 1992. 

 

BRUSCHINI, Cristina. "O Trabalho da Mulher Brasileira nas décadas recentes". 

Revista Estudos Feministas, n. 94, 1994, p. 179–199. 

 

BUTLER, Judith. Problemas de Gênero - Feminismo subversão e identidade. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

 

https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/arquivos-1/emenda.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/arquivos-1/emenda.pdf


33 

 

CORREIA, Fernando Alves. “Direito constitucional”. A Justiça Constitucional. 

Coimbra: Almedina, p, 24-39. 2001. Disponível em: 

<https://www.editorajuspodivm.com.br/cdn/arquivos/079de468a667f81e9750cafeba387528.p

df> Acesso em 21 jan. 2020 

 

COSTA, Lucas Nascimento Ferraz. "O lobby dos trabalhadores no processo constituinte 

de 1987-88: um estudo sobre a atuação do DIAP". Estudos Históricos (Rio de Janeiro), v. 29, 

n. 59, p. 767–786, 2016. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0103-

21862016000300767&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 20 jan. 2020. 

 

“Carta dos Brasileiros ao Presidente da República e ao Congresso Nacional” in:  

MICHILES, C, [ET ALLI.], Cidadão Constituinte: A saga das emendas populares, Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1989. p, 26 – 28. 

 

GUEDES, Nair Barbosa. "Mulher, participação popular constituinte". in:  MICHILES, 

C, [ET ALLI.], Cidadão Constituinte: A saga das emendas populares, Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1989. p, 300 – 319.  

 

MACIEL, Eliane Cruxên Barros de Almeida. "A Igualdade Entre os Sexos na 

Constituição de 1988". 1997. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/159>. 

 

MAGALHÃES, Maria Izabel S. Capítulo IV: "Discurso da mulher à nova Constituição 

do Brasil". A Constituição desejada: saic: as 72.719 sugestões enviadas pelos cidadãos 

brasileiros a assembléia nacional constituinte, v. 1, 1991. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/512414>. Acesso em: 7 nov. 2019. 

 

MARQUES, Teresa Cristina Novaes. ""A regulação do trabalho feminino em um 

sistema político masculino, Brasil: 1932-1943". Estudos Históricos (Rio de Janeiro), v. 29, 

n. 59, p. 667–686, 2016. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

21862016000300667&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 28 jan. 2020. 

 

MELO, Hildete Pereira de. "A Constituição Federal de 1988 e as lutas feministas na 

Área do Trabalho: avanços e derrotas". Anais de seminários 30 anos da carta das mulheres 

aos constituintes, EMERJ, p. 86–105, 2018. (Série Anais de Seminários). Disponível em: 

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/publicacoes/serie_anais_de_seminarios/2018/serie_anais_de_se

minarios_da_emerj_2018.pdf>. 

 

MICHILES, Carlos; [ET AL.]. Cidadão Constituinte: A saga das emendas 

populares. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. 

 

PATEMAN, Carole, Equality, Diference, Subordination: the politics of motherhood 

and women-s citizenship. In: BOCK, Gisela; SUSAN, Jamens (Orgs.), Beyond Equality and 

Difference - Citizenship, feminist and female subjectivy, London and New York: [s.n.], 

1992. 

PITANGUY, Jacqueline. "As Mulheres e a Constituição de 1988". Disponível em: 

<http://cepia.org.br/wp-content/uploads/2017/11/nov089.pdf>. Acesso em: 14 set. 2019. 

 

https://www.editorajuspodivm.com.br/cdn/arquivos/079de468a667f81e9750cafeba387528.pdf
https://www.editorajuspodivm.com.br/cdn/arquivos/079de468a667f81e9750cafeba387528.pdf


34 

 

PORTO, Comba Marques. A arte se der ousada: uma homenagem a Carmen da 

Silva (1919-1985). Rio de Janeiro: Vireira & Lent, 2015. 

 

SCAFF, Fernando Facury. Reserva do possível, mínimo existencial e direitos 

humanos. Revista Interesse Público, p, 79-103. v. 32, 2005. 

 

SANTOS, Maria do Carmo Carvalho Lima Santos. Bancada Feminina na Assembleia 

Constituinte de 1987/1988. Especialização em Ciência Política, Universidade do Legislativo 

Brasileiro (UNILEGIS), Brasília, 2008. 

 

SARTI, Cynthia Andersen. O feminismo brasileiro desde os anos 1970: revisitando uma 

trajetória. Revista Estudos Feministas, n. 12, p. 35–50, 2004. 

 

SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. "Crise da ditadura militar e o processo de abertura 

no Brasil, 1974-1985". In. FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília D. A. N. O tempo na 

ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX, p. 245–282, 2007. 

 

VERSIANI, Maria Helena. Revista Brasileira de História. Uma República na 

Constituinte (1985-1988), v. 30, n. 60, p. 233–252, 2010. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

01882010000200013&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 16 out. 2019. 

 

Constituição de 1988 - publicação original. Portal da Câmara dos Deputados. 

Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-

outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 27 nov. 2019. 

 

Discurso do presidente Tancredo Neves, após sua eleição à Presidência da 

República no Colégio Eleitoral, no plenário da Câmara dos Deputados, Brasília 

(15/01/1985). Fundação Presidente Tancredo Neves. Disponível em: <http://tancredo-

neves.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=68:presidente-eleito-brasilia-

15-01-1985&catid=42:discursos&Itemid=125>. Acesso em: 1 nov. 2019. 

 

Sugestões dos Constituintes — Portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/sugestoes-dos-constituintes>. Acesso em: 20 jan. 2020. 

 

 


