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Ementa Tomando em análise as grandes e profundas transformações 

sociais, sexuais e legais pelas quais as mulheres passaram no 
século XX, quer-se propor uma reflexão sobre as representações 
sobre as mulheres no século XX, assim como sobre o percurso 
do legislativo brasileiro no que diz respeito às mulheres. É capital 
também refletirmos sobre quanto ainda falta para as mulheres 
deixarem de ser vítimas da violência doméstica, receberem 
salários iguais aos dos homens, poderem optar por um aborto 
legal e seguro, entre várias outras reivindicações ainda 
pendentes na pauta feminista. Contudo, não se trata de uma 
história do direito no Brasil, mas de uma reflexão acerca de 
concepções sobre mulher, homem e seus papéis sociais, à luz 
das Constituições Federais e Códigos Civis e Penais.  
 

Objetivo  Empreender uma reflexão histórica sobre as transformações 
sociais que afetaram as mulheres – enquanto agentes históricos 
– ao longo do século XX, sobretudo no Brasil. Perceber, por meio 
da análise de um percurso legal, as representações elaboradas 
sobre as mulheres, especialmente, acerca da maternidade.  
 

Resumo Seguido uma proposta de Carla Pinsky, podemos dividir o século 
XX, no que tange às representações de  mulheres, em dois 
grandes períodos: o primeiro, até meados dos anos 1960, 
chamado de “era dos modelos rígidos”; o segundo, chamado “era 
dos modelos flexíveis”, em vigor dos anos 1960 até os dias 
atuais. Desse modo, compreende-se que, na primeira metade do 
século, prevaleceu uma rigidez no entendimento sobre as 
mulheres no Brasil, haviam papéis sociais rígidos e larga 
cobrança para que eles fossem seguidos e cumpridos. Enquanto 
na segunda metade do século, assistiu-se à formação de uma 
grande miríade de papéis sociais e representações possíveis às 
mulheres.  
Nesse cenário, é importante destacarmos o florescimento, desde 
finais do século XIX e ao longo da primeira metade do século XX, 
de um pensamento maternalista, isto é, uma exaltação das 
características femininas enquanto essencialmente ligadas à 
maternidade. Essa corrente de pensamento buscava novos 
espaços e posições às mulheres baseada na ideia de que a 
maternidade era uma condição essencial à mulher e a dotava de 
características específicas. Assim, conseguiu lograr certo êxito, 
sobretudo, na inserção da mulher nos espaços de trabalho. 
Todavia, essa conquista precisa ser problematizada.  
Desse modo, é possível percebemos, de maneira contundente, 
essas representações sobre os papéis destinados e aqueles 
possíveis às mulheres na legislação brasileira do período: as 
Constituições (1934, 1937, 1946, 1968, 1988) e nos Códigos 
Civis (1916 e 2002) e Penal (1940).  



 
Programa 1. Aproximações entre gênero e História.  

2. A “História das Mulheres”. 
3. A mulher nas Constituições brasileiras  
4. Os Códigos Civis: lutas e ganhos femininos 
5. O Código Penal e as mulheres “honestas”  
6. A maternidade no Brasil  
7. A educação para mulheres no Brasil 
8. O maternalismo 
9. A era dos modelos flexíveis 

 

 


