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Resumo: A existência de uma sociedade multifacetada invoca o 
reconhecimento dos direitos da personalidade como um direito 
subjetivo, o qual demanda a custódia dos valores essenciais à 
pessoa humana, sendo uma das principais premissas do discurso 
dos direitos humanos, a universalidade destas garantias, isso é, 
perpetua-se a ideia de que todas as pessoas devem ter sua digni-
dade e, por consequência, liberdade e igualdade respeitadas, in-
dependentemente de sua origem, sexo, idade entre outros fato-
res. O dualismo provocado pela contemporaneidade, marcada 
pelo patriarcalismo, contempla determinadas desvantagens ao 
público feminino, ferindo seus direitos humanos e de personali-
dade, se constituindo como um imponente obstáculo à concreti-
zação das normas previstas na Carta Maior no Brasil. E, por esta 
inquietação diante deste cenário de desvantagens ainda eviden-
tes, expõe-se as violações aos direitos da personalidade do pú-
blico feminino e a relevância da atuação de movimentos femi-
nistas na reinvindicação de direitos das mulheres, assim como a 
necessidade de promoção de políticas públicas inclusivas e a im-
possibilidade de retrocesso social de normas já positivadas. Uti-
lizou-se para a realização desse artigo do método de pesquisa 
teórico. 
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THE IMPOSSIBILITY OF REVERSAL OF BASIC HUMAN 
RIGHTS AND PERSONALITY: A CUT IN THE LIGHT OF 
FEMINIST MOVEMENTS 
 

Abstract: The existence of a multifaceted society invokes the 
recognition of the rights of the personality as a subjective right, 
which demands the custody of the essential values to the human 
person, being one of the main premises of the human rights dis-
course, the universality of these guarantees, that is, perpetuates 
the idea is that all people should have their dignity and, conse-
quently, freedom and equality respected, regardless of their 
origin, sex, age, among other factors. The dualism caused by 
contemporaneity, marked by patriarchalism, contemplates cer-
tain disadvantages to the female public, hurting their human and 
personality rights, constituting an imposing obstacle to the real-
ization of the norms foreseen in the Carta Maior in Brazil. And, 
due to this concern in face of this scenario of disadvantages still 
evident, the violations to the rights of the female public's per-
sonality are exposed, as well as the relevance of the performance 
of feminist movements in the claim of women's rights, as well 
as the need to promote inclusive public policies. and the impos-
sibility of social regression of norms already positive. It was 
used for the realization of this article of the theoretical research 
method. 
 

Keywords: Human dignity. Personality rights. Feminist move-
ments.  
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 ótica da mulher e seus papeis sociais, enquanto 
pessoa humana e de direito, desde muito é mar-
cada pela influência de homens (pais, irmãos, ma-
ridos), donde irradiavam as permissões para as 
mulheres. Todo ato era controlado, nem todo di-

reito era estendido. Por séculos, o exercício de certas garantias, 
como o direito de votar e ser votada, de trabalhar e ocupar cargos 
de liderança foram restritos às mulheres.  

E por este cenário, de modo mais intenso, a partir do sé-
culo XX as mulheres foram buscando novos horizontes e im-
pondo-se diante das discriminações e abdicações que lhes foi 
sendo relegada. Os movimentos de mulheres, conhecidos como 
movimentos feministas, por meio de suas lutas e reinvindicações 
proporcionaram uma estruturação social pautada em princípios 
mais justos e igualitários, de promoção e valorização da mulher 
enquanto pessoa humana, digna de direitos e deveres isonômi-
cos.  

Após anos de lutas, a trajetória da mulher na sociedade 
passou a ser marcada por mais conquistas, todavia, ainda há um 
longo caminho a ser percorrido. À exemplo disso, dados e estu-
dos recentes têm demonstrado que representatividade da mulher 
na política ainda é baixa, assim como poucas mulheres são con-
duzidas e/ou contratadas para cargos de liderança e comando em 
grandes empresas, evidenciando a necessidade de promoção de 
políticas públicas que corrijam este panorama de desigualdade.  

E, sobre desigualdade, cabe dizer que esta, quando per-
meada em qualquer meio, se traveste como um fator de vulnera-
bilidade da mulher e aponta falhas do direito e, consequente-
mente da sociedade, que não instrumentalizou e aplicou com a 
devida efetividade, as garantias relativas a igualdade, liberdade 
e oportunidades.  Ademais, o reconhecimento jurídico da digni-
dade humana, positivado pela Constituição Federal de 1988, 
pressupõe a proteção dos direitos da personalidade, em que se 

A
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afirma que devem ser protegidos todos os aspectos morais, físi-
cos, psíquicos, filosóficos, patológicos, orgânicos, materiais e 
imateriais da vida humana.  

Desta feita, quaisquer desvantagens (diretas ou não) que 
sejam praticadas contra o público feminino se anunciam como 
um atentado aos direitos da personalidade da mulher, enquanto 
pessoa humana, detentora das mesmas garantias conferidas aos 
homens. E, por consequência das normas constitucionais, 
aborda-se o princípio da segurança jurídica em relação aos direi-
tos femininos em análise conjunta com as premissas do princípio 
da proibição do retrocesso social. 

O presente trabalho invoca a eficácia de reconhecimento 
e promoção dos direitos da personalidade da mulher, para que 
lhe seja, portanto, conferida a igualdade prevista na Carta Magna 
no Brasil, de 1988, texto este que não carrega consigo nenhum 
ideal de discriminação ou diferenças entre os sexos e gêneros.  

Para tanto, o artigo está dividido em três partes: no pri-
meiro tópico serão abordas as ondas do feminismo e suas con-
quistas; no segundo adentrar-se-á na questão do espaço da mu-
lher na política no trabalho e a promoção de políticas públicas; 
e, por fim, os direitos da personalidade serão estudados, em con-
junto com os princípios constitucionais da proibição e retrocesso 
social, segurança jurídica e igualdade e liberdade, em relação as 
mulheres. A pesquisa se valeu do método teórico.  

 

1 DA VULNERABILIDADE FEMININA E AS ONDAS DO 
FEMINISMO 

 

O que é ser homem e o que é ser mulher? Entende-se pelo 
início da vida, desde o ato de fecundação do óvulo pelo esper-
matozoide, conforme a teoria concepcionista3, sendo que, via de 

 
3 De acordo com Maria Helena Diniz, “a fetologia e as modernas técnicas de medicina 
comprovam que a vida inicia-se no ato da concepção, ou seja, da fecundação do óvulo 
pelo espermatozoide, dentro ou fora do útero. A partir daí tudo é transformação mor-
fológico-temporal, que passará pelo nascimento e alcançará a morte, sem que haja 
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regra, os bebes possuem um sexo biológico definido e são ins-
truídos para a vida, baseados em definições sociais e culturais 
do que seria o feminino e o masculino.  

As relações de hierarquia existentes em uma sociedade 
podem ser influídas por questões de raça, idade, poder aquisi-
tivo, bem como pelas pautas de sexo e gênero, de forma que a 
compreensão destes últimos termos é necessária, na medida em 
que a visão tradicional das adequações relativas às funções do 
homem e da mulher carregam consigo evidências de vulnerabi-
lidade. 

A substância linguística das expressões sexo e gênero, 
sendo dicionários de língua portuguesa, demonstram que o gê-
nero é entendido como um critério de definição, classificatório, 
ao passo que a palavra sexo está carregado de determinismos e 
carga biológica.  

As ciências sociais, ramo distinto das humanidade, que 
tem por objeto de estudo os aspectos sociais do mundo humano, 
abordaram a diferença entre os  conceitos de sexo e gênero e, no 
ano de 1972, os sexólogos John Money e Anke Ehrhardt4 passa-
ram a difundir o significado real dos termos, oportunidade que 
lecionaram que o conceito de gênero está intimamente ligado a 
identicidade de cada pessoa humana, enquanto que sexo se refe-
riria aos aspectos biológicos do corpo humano.  

Logo, partindo dos ensinamentos de Money e Ehrhardt, 
é de domínio da natureza, por meio da biologia, a definição do 
que é sexo e, ao meio social, a construção das identidades indi-
viduais baseadas em fatores de gênero e que são distintas em 
cada indivíduo, independentemente de seu sexo biológico.  O é 
composto por papel assumidos socialmente e o sexo biológico 

 
qualquer alteração no código genético, que é singular, tornando a vida humana irre-
petível e, com isso, cada ser humano único”. DINIZ, M. H. O estado atual do biodi-
reito. 2. ed. São Paulo: Saraviva, 2007, p. 26-27. 
4 MONEY, J.; EHRHARDT, A. Man and woman, boy and girl. apud FAUSTO-
STERLING, A. Dualismos em duelo. Cad. Pagu [online], Baltimore, n. 17-18, p. 9-
79, 2002, p. 15. 
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corresponde às características genéticas e orgânicas, resultantes 
da união do óvulo portador do cromossomo “x” com o esperma-
tozoide portador de um cromossomo “x” ou “y”. 

Quaisquer premissas impostas socialmente não devem 
ter o condão de definir a o gênero ou o sexo e sexualidade de 
cada pessoa e, a existência de conceitos cerrados, podem desca-
racterizar o reconhecimento da identidade de gênero de uma pes-
soa. Maíra Coraci Diniz5 afirma que o binarismo consiste na di-
ferenciação do masculino e do feminino têm se mostrado inca-
paz de responder a questões atinentes ao comportamento social 
(e também cultural) de todos os indivíduos6. 

Para Carmen Hein de Campos7, “esses pares dualistas di-
videm as coisas em esferas contrastantes, são sexualizados e hi-
erarquizados; metade se considera masculina e metade feminina, 
e o ‘masculino’ é considerado superior ao feminino”.  A autora 
salienta que8 

o gênero como constitutivo das relações sociais implica em 
quatro elementos: primeiro, os símbolos culturalmente dispo-
níveis que evocam representações simbólicas, frequentemente 
contraditórias (ex.: Eva, Maria e também os mitos de luz/escu-
ridão, purificação/poluição, inocência/corrupção); segundo, os 
conceitos normativos expressos pelas teorias religiosas, jurídi-
cas, educativas, científicas que põem em evidência as interpre-
tações de sentido dos símbolos, esforçam-se para limitar e con-
ter suas possibilidades e tomam a oposição binária para afirmar 
o sentido categórico do feminino e masculino, como se fosse 

 
5 DINIZ, M. C. Direito à não Discriminação: Travestilidade e Transexualidade. São 
Paulo: Estúdio Editores, 2014, p. 16. 
6 ARAN, M. A transexualidade e a gramática normativa do sistema sexo-gênero. 
Ágora: Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/sci-
elo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-14982006000100004&lng=en&nrm=iso. 
Acesso em:  14 nov.  2020. 
7 CAMPOS, C. H. de. “Razão e Sensibilidade: Teoria Feminista do Direito e Lei Ma-
ria da Penha”. In: CAMPOS, C. H. de. (Org.). Brasil. Lei Maria da Penha comentada 
em uma perspectiva jurídico-feminista. Rio de Janeiro: Lumen Yuris, 2011, p. 2. 
8 CAMPOS, C. H. de. “Razão e Sensibilidade: Teoria Feminista do Direito e Lei Ma-
ria da Penha”. In: CAMPOS, C. H. de. (Org.). Brasil. Lei Maria da Penha comentada 
em uma perspectiva jurídico-feminista. Rio de Janeiro: Lumen Yuris, 2011, p. 3. 
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fixo e não conflituoso [...]. Terceiro, a dimensão política que 
estrutura essas relações sociais, que inclui a família, as relações 
de parentesco, a divisão sexual do trabalho, a educação e o sis-
tema político. Por fim, a identidade subjetiva, na qual intera-
gem os elementos de ordem subjetiva e as relações sociais. 

É possível compreender que as definições de sexo e de 
gênero se constituem como elementos que trazem consequências 
(positivas e negativas) ao meio social e dão significado aos 
meios de convivência, no trabalho, na política e em outras rela-
ções de poder. Olsen ao versar sobre a doxa do masculino e fe-
minino no sistema de hierarquização da sociedade e também do 
direito, sustenta que este identifica-se, majoritariamente, com o 
polo masculino dessa doxa.9  

A monopolização de poder baseada na compreensão de 
sexo e gênero, perpetuada com a dominância masculina nos altos 
níveis hierárquicos singularizou todas as relações de poder, que 
se firmaram sob a desigualdade do homem e da mulher, impli-
cando a existência de logicas machistas que desconsideram ele-
mentos físicos e biológicos do corpo humano, e partem para ana-
lises dentro de vieses socioculturalmente construídos e politiza-
dos.10  

E, conforme as sociedades foram se constituindo em 
cima de ideais puramente masculinos, movimentos de resistên-
cia surgiram e voltaram-se aos estudos da participação da mu-
lher na história e na sociedade e passaram a insurgir-se contra 
predominância do homem nas relações de poder, que fomenta-
vam a desigualdade entre homens e mulheres, dando início ao 
então conhecido movimento feminista.   

A ideologia de sororidade unificou energias e rebelou-se 
contra os sistemas, sendo que no Brasil, o feminismo ganhou 

 
9 OLSEN, F. Feminism and the legal critical theory: an American perspective. In: 
OLSEN, F. Feminist Legal Theory: foundations and outlooks. New York University 
Press, 1995, p. 474-489. 
10 FAUSTINO, M. A. Medidas Insitucionais na Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP) relativas à violência contra a mulher. 2018. 46 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso – Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, Mariana, 2018, p. 8. 
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maior destaque a partir dos séculos XIX e XX, através das mu-
lheres de classe alta, que reivindicaram direitos antes somente 
garantidos aos homens11. O feminismo é divido em três princi-
pais momentos, ou ondas: a primeira onda, conhecida como fe-
minismo moderno; a segunda onda, ocorrida a partir da Revolu-
ção Francesa no século XIX; a terceira onda, ou feminismo con-
temporâneo. 

O nascimento fático do feminismo ficou marcado du-
rante a primeira onda do movimento feminista, em decorrência 
da articulação de mulheres, em prol da igualdade na educação e 
em direitos civis e políticos, até então, somente conferidos aos 
homens. A palavra “igualdade” já era vocábulo conhecido entre 
mulheres ativistas e geravam indagações sobre o que seria essa 
igualdade, quem estaria contemplado por ela e porquê não as 
mulheres, que recebiam tratamentos jurídicos e sociais desi-
guais. Essa onda inaugural feminista ficou marcada pela exclu-
são de mulheres negras, operárias e pobres, evidenciando o eli-
tismo do movimento e a busca por iguais direitos, mas para ape-
nas uma parcela das mulheres da época: as abastadas, brancas e 
instruídas.   

A busca pelo direito de votar e ser votada inaugurou a 
primeira onda feminista no Brasil. Tomadas pelos ensinamentos 
de Mary Wollstonecraft, o sufrágio feminino chegou as mulhe-
res brasileiras, que buscavam simetria nas relações, movimento 
este que ganhou força com a inclusão de mulheres da classe tra-
balhadora, que deram maior voz à pauta política e também tra-
balhista12. A articulação feminina em prol de suas garantias oca-
sionou a inclusão de um contexto de bem-estar social no Brasil, 
voltado às pautas de minorias e grupos vulneráveis13.  

 
11 COSTA, S. G. Movimentos feministas, feminismos. Revista Estudos Feministas. 
[s.l.], v. 12, p. 23-36, dez. 2004, p. 23. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/s0104-026x2004000300003. Acesso em: 3 dez. 2020. 
12 PINTO, C. R. J. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Editora Fundação 
Perseu Abramo, 2003. 
13 ALVIN, Z. M. F. A participação política da mulher no início da industrialização em 
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Diante do cenário de consideráveis avanços, mas tam-
bém de promessas não realizadas, deu-se origem a segunda onda 
feminista, cujo movimento trabalhou com maior ênfase e afinco 
a lutar por isonomia e valorização positiva das diferenças. Para 
Fraser, a segunda onda feminista expandiu e ressignificou o que 
seria justiça, proporcionando a reinterpretação de costumes e 
leis injustas perpetradas contra a sociedade, leis e costumes es-
tes, que outrora haviam sido racionalizados e tolerados14.  

A inclusão de novas pautas antes deslegitimadas ou ne-
gligenciadas foram inseridas na luta feminista e ampliaram o 
eixo do movimento, escancarando todas as possibilidades de de-
sigualdades institucionalizadas e permitidas dentro de um Es-
tado Democrático de Direito. Os privilégios da mulher branca e 
de classe alta deram lugar a uma coletividade de anseios femini-
nos (mulher negras, trabalhadoras, lésbicas, etc.), desconside-
rando fatores de renda, cor e sexualidade, integrando novas pre-
ocupações e assimetrias.  

Na visão de Nancy Fraser o segundo período do femi-
nismo representa 

[...] uma trajetória impressionante. Fomentada pelo radica-
lismo da Nova Esquerda (New Left), essa onda do feminismo 
começou como um dos novos movimentos sociais que desafi-
aram as estruturas normatizadoras da socialdemocracia pós-
Segunda Guerra. Originou-se, em outras palavras, como parte 
de um esforço maior para transformar o imaginário político 
economicista que tinha centrado a atenção em problemas de 
distribuição entre as classes15. 

 
São Paulo. Revista de História, São Paulo, p. 61-84, 1983, p. 78. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/62062/64898. Acesso em: 19 nov. 
2020. 
14 FRASER, N. O feminismo, o capitalismo e a astúcia da história. Mediações. Lon-
drina, v. 14, n. 2, p. 31-56, dez. 2009, p. 39-40. Disponível em: http://www.uel.br/re-
vistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/4505/3782. Acesso em: 4 nov. 2020. 
15 FRASER, N. Mapeando a imaginação feminista: da redistribuição ao reconheci-
mento e à representação. Rev. Estud. Fem. Florianópolis, v. 15, n. 2, p. 291-308, 
ago. 2007, p. 293. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S0104-026X2007000200002&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 10 nov. 2020. 



_1432________RJLB, Ano 8 (2022), nº 3 
 

 

Como resultado da segunda onda, um novo esboço do 
que é ser mulher (e do que é ser homem, dentro dos critérios de 
isonomia e justiça) foi sendo construído e aprimorado, dando-se 
então, início ao até então último período do feminismo, vigente 
até a atualidade e que se configura como uma resposta aos ques-
tionamentos e lacunas proporcionados pelas ondas anteriores, 
bem como, pelo aprofundamento e renovação de pautas até en-
tão desconsideradas.  

Simone de Beauvoir, precursora do tema, ao exemplifi-
car a relação entre o homem e a mulheres, trata a mulher como 
a outra em uma relação sem reciprocidade, ou seja, o homem 
nunca é o outro, evidenciando a assimetria das relações. Beau-
voir trata a subordinação da mulher como um fenômeno artifi-
cial, criado pelo homem, na intenção de incapacitar a mulher, 
reprimir seus anseios e minimizar sua autonomia enquanto pes-
soa humana. 16. 

E, como consequência de uma análise mais profunda dos 
conceitos de sexo e gênero, o terceiro período do movimento fe-
minista passou a trabalhar o que é ser mulher no mundo, diante 
do determinismo de ondas anteriores, onde havia a consideração 
de questões e reinvindicações somente relativas a mulher branca 
e de classe média. A diversidade cultural, socioeconômica e ét-
nica das mulheres passou a ser contemplada. Segundo Marga-
reth Rago, 

fundamentalmente, as feministas liberais colocavam em dis-
cussão o lugar tradicionalmente destinado às mulheres e espe-
cificamente às da elite, como elas próprias, acreditando que as 
pobres estariam necessariamente predestinadas à ignorância 
pela própria condição econômica desfavorável. Vale notar que 
nenhuma referência era feita, nesta imprensa feminista, às lutas 
operárias que se travavam no centro da cidade ou nos bairros 
periféricos, como o Brás e o Bom Retiro, em São Paulo, onde 
levas de imigrantes europeus vinham alterando radicalmente a 
composição social e as práticas políticas e culturais do 

 
16 BEAUVOIR, S. O segundo sexo. A experiência vivida. Tradução de Sergio Milliet. 
v. 2. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016. 
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cotidiano da cidade17.  
Neste terceiro momento, portanto, a mulheres puderam a 

questionar e, além disso, responder o que seria adequado para 
elas e para a coletividade feminina, sem se deixar olvidar a pre-
servação da individualidade de cada mulher, diante o seu direito 
de externar livremente sua personalidade enquanto pessoa hu-
mana. O processo de redemocratização e construção de discus-
sões que abrangessem todos as questões entre as próprias mu-
lheres e suas diferenças foi uma consequência das ondas do fe-
minismo e influenciou também a ressignificação do espaço pú-
blico e privado da mulher. 

No entanto, o caminho a ser percorrido contra a legitima-
ção do homem no poder ainda é exaustivo, sobretudo na política 
e no mercado de trabalho e, a existência de pré-compreensões 
que fogem aos parâmetros constitucionais no trato do direito das 
mulheres, substancializam costumes e condutas legislativas (ou 
não) que atentam contra a dignidade do público feminino e a 
igualdade prevista no texto da Carta Magna, sendo a vulnerabi-
lidade da mulher uma sequela desse processo turvo de interpre-
tação. 

Constituindo-se o direito com um norte da vida em soci-
edade, um vetor social, é salutar resguardar proteção aos desi-
guais, na medida de suas desigualdades, sobretudo quando se 
tratarem de direitos que versem sobre sua personalidade en-
quanto pessoa humana. Desta forma, respeitar a dignidade da 
mulher, sua igualdade e liberdade, é respeitar os atributos ine-
rentes à pessoa. Sobre o tema, José Afonso da Silva diz que sem-
pre que houver tratamento desigual em direitos e obrigações, 
dentro de situações que se assemelhem a ambos os agentes da 
relação, há, portanto, uma violação dos dispositivos previstos na 
Constituição. 

[…] não é sem consequência que o Constituinte decidiu 
 

17 RAGO, M. Adeus ao Feminismo? Feminismo e (pós)modernidade no Brasil. Ca-
dernos AEL, n. 3/4, 1995/1996, p. 20. Disponível em: https://www.ifch.uni-
camp.br/ojs/index.php/ael/article/view/2612/2022. Acesso em: 10 nov. 2020. 
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destacar, em um inciso específico (art. 5º, I), que homens e mu-
lheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição. Era dispensável acrescentar a cláusula final, por-
que, ao estabelecer a norma, por si, já estava dito que seria “nos 
termos desta Constituição”. Isso é de somenos importância. 
Importa mesmo é notar que é uma regra que resume décadas 
de lutas das mulheres contra discriminações. Mais relevante 
ainda é que não se trata aí de mera isonomia formal. Não é 
igualdade perante a lei, mas igualdade em direitos e obriga-
ções. Significa que existem dois termos concretos de compara-
ção: homens de um lado e mulheres de outro. Onde houver um 
homem e uma mulher, qualquer tratamento desigual entre eles, 
a propósito de situações pertinentes a ambos os sexos, consti-
tuirá uma infringência constitucional18.  

Para Siqueira e Adrecioli, embora muitos mecanismos 
legislativos sejam instituídos em benefício dos direitos das mu-
lheres, a fim de se erradicar a desigualdade e a violência, a con-
quista da igualdade efetiva e plena para as mulheres ainda 
guarda pendências, existindo uma constante violação dos direi-
tos fundamentais em relação ao público feminino19. 

A falta de isonomia nas relações humanas, que versem 
sobre direitos dos homens e das mulheres, o papel de cada um 
na sociedade e as oportunidades e facilidades que cada um têm 
e que são distintas – apesar de os dispositivos constitucionais 
preverem o contrário – se trazem como uma ofensa aos direitos 
da mulher, dando forma, lugar e contexto a violência e baixa re-
presentatividade. A isonomia em oportunidades e em direitos é 
encarada como fonte de dignidade humana, sendo um direito 
fundamental da mulher, a defesa de seus direitos personalíssi-
mos.  

 

 
18 SILVA, J. A. da. Curso de direito constitucional positivo. 36. ed. São Paulo: Ma-
lheiros, 2013, p. 219. 
19 SIQUEIRA, D. P.; ANDRECIOLI, S. M. Direitos da personalidade das mulheres 
sob a perspectiva da dignidade da pessoa humana como axioma justificante. Revista 
Direitos Humanos e Democracia. v. 8, n. 15, p. 290-307, 2020, p. 304. Disponível 
em: https://doi.org/10.21527/2317-5389.2020.15.290-307. Acesso em: 5 nov. 2020. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO RECONHECI-
MENTO DA MULHER NA POLÍTICA E NO MERCADO DE 
TRABALHO: UMA QUESTÃO DE ISONOMIA 

 

Os reflexos sociais causados pela desigualdade entre ho-
mens e mulheres, se concretizam na dificuldade no acesso de 
serviços, baixos índices de representatividade na política, no 
mercado de trabalho, extensa jornada de trabalho, estigmatiza-
ção da mulher para o cuidado com os filhos, com o lar e em tan-
tas outras questões que envolvem mulheres, seus direitos e a cul-
tura da subserviência ao homem provedor.   

E a questão toma proporções maiores, quando se reflete 
na existência de uma Constituição Federal que já prevê a igual-
dade entre todos como um direito a ser respeitado; de um Estado 
que possui como obrigação suprema a garantia de acesso iguali-
tário aos dispositivos das normas previstos na legislação consti-
tucional (e também infraconstitucional). Um Estado Democrá-
tico de Direito, que, no entanto, não carrega consigo efeitos po-
sitivos do texto da lei. Não há uma aplicabilidade plena da legis-
lação.  

Desta forma, em atenção aos objetivos de se alcançar o 
bem-estar da sociedade e o interesse público positivado, a pro-
moção de políticas públicas, sociais, culturais e econômicas, tra-
çadas por meio de planos, ações e metas, se configura como uma 
medida de salutar a escorreita justiça. De acordo com Elenaldo 
Celso Teixeira, as políticas públicas 

[...] são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder pú-
blico; regras e procedimentos para as relações entre poder pú-
blico e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do 
Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas 
ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de fi-
nanciamentos) que orientam ações que normalmente envolvem 
aplicações de recursos públicos. As políticas públicas tradu-
zem, no seu processo de elaboração e implantação e, sobretudo, 
em seus resultados, formas de exercício do poder político, en-
volvendo a distribuição e redistribuição de poder, o papel do 
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conflito social nos processos de decisão, a repartição de custos 
e benefícios sociais. Como o poder é uma relação social que 
envolve vários atores com projetos e interesses diferenciados e 
até contraditórios, há necessidade de mediações sociais e insti-
tucionais, para que se possa obter um mínimo de consenso e, 
assim, as políticas públicas possam ser legitimadas e obter efi-
cácia20. 

A Constituição Federal de 1988 preconizou o exercício 
de direitos fundamentais e direitos sociais no Brasil, pautando-
se no princípio da dignidade da pessoa humana, como vetor prin-
cipal, sendo que o entendimento do que seriam políticas públicas 
guarda conexão com o ato de concretizar todas as previsões 
constitucionais e dar a devida efetividade e aplicabilidade, ou 
seja, de modo singelo, as políticas públicas se traduzem como 
sendo um conjunto de ações do governo, que tem como intenção 
máxime instrumentalizar as garantias previstas na Carta Maior e 
garantir o bem-estar social.  

E diante de um cenário político e social que deixa de con-
templar a igualdade entre todas as pessoas, surge a necessidade 
de promoção das políticas públicas que trabalhem a instrumen-
talização dos direitos positivados constitucionalmente. Tratam-
se de medidas de elevada importância e que se levadas a feito 
em atenção às pautas femininas e suas reinvindicações, assegu-
ram a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana e 
por consequência, de todos os outros direitos que dele emanam.  

As lutas pelo reconhecimento invocam a atuação das po-
líticas públicas como forma de efetivar as garantias constitucio-
nais. Para Maria de Lourdes, em citação a Axel Honneth, o di-
reito delimita o espaço a ser encarado pelas políticas públicas, 
para o reconhecimento da isonomia e cidadania entre homens e 
mulheres21. E a interlocução entre os movimentos feministas e o 

 
20 TEIXEIRA, E. C. O papel das políticas públicas no desenvolvimento local e na 
transformação da realidade. Dhnet, 2002. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/da-
dos/cursos/ aatr2/a_pdf/03_aatr_pp_papel.pdf. Acesso em: 28 out. 2020. 
21 ARAÚJO, M. de L. O direito à identidade feminina e ao reconhecimento da equi-
dade de gênero. 2019. 141 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas) – 
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Estado não é atual, decorre de um processo de anos, sobretudo 
pela magnitude dos impactos das ondas do feminismo, que en-
sejam o intervencionismo do Estado.   

Conforme Barsted22 leciona, a cidadania feminina foi 
formalizada no ano de 1988, por meio da Constituição Cidadã, 
que veio a fixar a igualdade entre homens e mulheres como um 
valor soberano e reconheceu inúmeros direitos ao público femi-
nino, suprimindo normas discriminatórias, vexatórias e que não 
mais cabiam no atual contexto de bem-estar social e que por anos 
foram persistindo na história brasileira.  

Em decorrência da instituição de um Estado mais social, 
voltado para os anseios da população, suas diferenças e vulnera-
bilidade, houve a permissão de incorporação das pautas das ga-
rantias da mulher, na agenda das políticas públicas e, mediante 
isso, o Estado, no desempenho de sua função de garantidor, pas-
sou a materializar direitos já expressos. Ações efetivas passaram 
a ser delimitadas, com o puro objetivo de instrumentalizar as 
previsões da Constituição 1988.   

Dentro de uma perspectiva de representatividade da mu-
lher na política, os dados mais recentes dos últimos períodos 
eleitorais, destoam a baixa candidatura de mulheres aos pleitos 
e também, ínfima condução e mulheres aos cargos aos quais con-
corriam. Embora a maioria dos eleitores aptos no Brasil seja de 
mulheres (conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral) o per-
centual de candidatas mulheres em muito se deve pela obrigato-
riedade da Lei 12.034/200923. 

 
Universidade de Maringá – Unicesumar, Maringá, 2019, p. 108. Disponível em: 
http://rdu.unicesumar.edu.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/5949/MA-
RIA%20DE%20LOURDES%20ARA%c3%9aJO.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
Acesso em: 10 nov. 2020. 
22 BARSTED, L. L. A resposta legislativa à violência contra as mulheres no Brasil. 
In: ALMEIDA, S. S. de. (Org.). Violência de gênero e políticas públicas. Rio de Ja-
neiro: Editora UFRJ, 2007, p. 119-137. 
23 INFORMAÇÕES e Dados Estatísticos sobre as Eleições 2020. Tribunal Superior 
Eleitoral. Disponível em: https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/cata-
logo-dados-estatisticos-eleicoes-
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Tabela 1 - Percentual de Registro de candidaturas femininas nas eleições de 2014, 
2016, 2018 e 2020 

 Candidatura de Mulheres Candidatura de Homens 
Eleição 2014 31% 68,9% 
Eleição 2016 31,9% 68,1% 
Eleição 2018 31,6% 68,4% 
Eleição 2020 33,6% 66,4% 

Fonte: Número... (2019, on-line). 

Citada política de cotas (e que já passou por 03 mudanças 
legislativas) em confronto com os dados disponibilizados pelo 
Tribunal Superior Eleitoral, evidenciam que a lei ainda é um 
fraco instrumento de promoção da mulher em mandados eleti-
vos, não trazendo resultados isonômicos em relação a represen-
tatividade política.24 A mulheres têm sido contempladas no ce-
nário político? E o cenário no mercado de trabalho também se 
demonstra desigual? 

Tânia Andrade aponta que dados do IBGE de 1950 evi-
denciavam que “apenas 13,6% das mulheres eram economica-
mente ativas25”, bem como recebiam proporcionalmente menos. 
Dados atuais do PNADC, em relação ao 3º trimestre de 2019, 
revelaram que a média salarial dos homens é de R$ 2.454,00, 
enquanto que a da mulher se perfaz em R$ 1.923,00. Essa dife-
rença salarial contempla uma desvantagem para as mulheres em 
21,64% e surpreende, diante do fato de as mulheres possuírem, 
na atualidade, mais formação educacional e aperfeiçoamento 
profissional26.  

 
2020/rybena_pdf?file=https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/cata-
logo-dados-estatisticos-eleicoes-2020/at_download/file. Acesso em: 4 nov. 2020. 
24 INFORMAÇÕES e Dados Estatísticos sobre as Eleições 2018. Tribunal Superior 
Eleitoral. Disponível em: https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/cata-
logo-dados-estatisticos-eleicoes-2018/rybena_pdf?file=https://www.tse.jus.br/im-
prensa/noticias-tse/arquivos/catalogo-dados-estatisticos-eleicoes-2020/at_down-
load/file. Acesso em: 4 nov. 2020. 
25 ANDRADE, T. Mulheres no Mercado de Trabalho: Onde Nasce a Desigualdade? 
Estudo Técnico. Consultoria Legislativa da Área V. 2016, p. 9. 
26 IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA. Indicado-
res IBGE: pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. Rio de Janeiro: 
IBGE - Coordenação de Trabalho e Rendimento, 2019. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9171-pesquisa-nacional-por-
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Um estudo intitulado como Women in Business 2015, re-
alizado pela empresa Grant Thornton, concluiu que no ano de 
2015 o Brasil ocupava a terceira posição no ranking de países 
que menos inseriram o público feminino em cargos de chefia e 
de comando27. Nos Estados Unidos, uma pesquisa estudada pe-
las autoras Amanda Packel e Deborah Rhode28 revelou que mais 
da metade dos membros de conselhos corporativos das maiores 
empresas americanas eram homens e brancos, havendo um 
baixo percentual de mulheres ocupando cargos de chefia e co-
mando. 

É notório que a inserção do público feminino nos meios 
de produção, no mercado de trabalho e no meio político ainda 
caminham a passos lentos, permeadas com muita desigualdade 
e desvantagens. E é neste sentido, em consonância com os obje-
tivos das políticas públicas é que se vislumbra a necessidade de 
promoção destas, como forma de ações e planos que aumentem 
os níveis de isonomia e assimile as relações.  

As políticas públicas com enfoque em sexo-gênero, abor-
dando questões pertinentes aos direitos da mulher enquanto ci-
dadã, podem ser estruturadas a partir dos seguintes preceitos: 1) 
da igualdade entre o masculino e o feminino no mercado de tra-
balho e na vida política; 2) educação inclusiva e não sexista, 
desde o ensino básico de educação, até níveis superiores; 3) pro-
moção da autonomia da mulher; 4) enfrentamento às discrimi-
nações e violência contra as mulheres e; 5) gestão do plano, com 
o objetivo de garantir resultados positivos de inclusão feminina. 

De acordo com Ingo Sarlet, onde não existir respeito à 
integridade do ser humano, suas características físicas, morais e 

 
amostra-dedomicilios- continua-mensal.html?=&t=series-historicas. Acesso em: 12 
out. 2020. 
27 ANDRADE, T. Mulheres no Mercado de Trabalho: Onde Nasce a Desigualdade? 
Estudo Técnico. Consultoria Legislativa da Área V. 2016, p. 36. 
28 PACKEL, A. K.; RHODE, D. Diversity on Corporate Boards: How Much Diffe-
rence Does Difference Make? (2014). Delaware Journal of Corporate Law (DJCL). 
v. 39, n. 2, p. 377-426, 2014, p. 379. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1685615. Acesso em: 4 dez. 2020. 



_1440________RJLB, Ano 8 (2022), nº 3 
 

 

psíquicas, onde não houver mínimas condições de desenvolvi-
mento, de oportunidades e de existência digna, não estarão aten-
didos os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana 
e, consequentemente, restarão violados todos os direitos de sua 
personalidade, enquanto indivíduo; a pessoa passará a ser um 
objeto, nem um meio, nem um fim29.  

As violações aos preceitos fundamentais do que é ser 
pessoa e existir com dignidade consolidam-se como uma imi-
nente ofensa ao direito da personalidade, bem como são nocivas 
ao desenvolvimento da mulher enquanto ser humano. A exclu-
são feminina da vida política e do mercado de trabalho, marcada 
por dados de desigualdade, é uma consequência das ofensas pra-
ticadas contra a sua personalidade, pelo fato de ser mulher, o que 
não dever ser argumento diferenciador e opressor. 

 

3 DIREITOS DA PERSONALIDADE DA MULHER: UMA 
IMPOSSIBILDAIDE DE RETROCESSO  

 
O estudo relativo aos direitos da personalidade é uma 

construção recente e baseia-se na evolução da pessoa, conside-
rada como valor-fonte de todos os outros valores, bem como 
constitui-se como o principal fundamento de um ordenamento 
jurídico30. Estão intrinsecamente conectados à pessoa humana e 
imprescindíveis ao seu desenvolvimento. 

Em correlação com os direitos das mulheres e toda pre-
visão dos dispositivos constitucionais, com base nos ensinamen-
tos de Szaniawski31, os direitos da personalidade, representam a 
real expressão da essência da pessoa, sua dignidade de ser quem 
é, de se desenvolver. Trata-se de um fundamento de igualdade e 

 
29 SARLET, I. W.; MARINONI, L. G.; MITIDIERO, D. Curso de Direito Constitu-
cional. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 260-263. 
30 REALE, M. Os direitos da personalidade. Miguel Reale, 2007. Disponível em: 
http://www.miguelreale.com.br/artigos/dirpers.htm. Acesso em: 23 abr. 2020. 
31 SZANIAWSKI, E. Direitos de personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 143. 
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de liberdade, pautado na paz social e ordem política. E, por esta 
razão, a garantia de igualdade, liberdade e oportunidades para a 
mulher estão intrinsecamente vinculadas à expressão da própria 
pessoa e sua dignidade.  

Sendo a dignidade humana um dos vetores a assegurar a 
personalidade do indivíduo, as pautas femininas, ao demonstra-
rem altos níveis de desigualdades em direitos (na política, no 
trabalho, liberdades e escolhas) para as mulheres, evidenciam 
também a não consagração do livre desenvolvendo do público 
feminino que têm, desta forma, seus direitos da personalidade 
transgredidos. Alexandre de Moraes sustenta a dignidade como 

[...] um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se mani-
festa singularmente na autodeterminação consciente e respon-
sável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito 
por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo in-
vulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo 
que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações 
ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem me-
nosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos32. 

Quando não se confere à mulher o poder de dispor e go-
zar de iguais oportunidades, representatividade, liberdade, e de-
mais direitos previstos em lei que configuram como direitos da 
personalidade reduzem-se a sua condição humana, havendo um 
evidente atentado a princípios que são vetores da Constituição 
Federal do Estado brasileiro.  Edna Hogemann afirma que a dig-
nidade da pessoa é o fundamento basilar da República Federa-
tiva do Brasil, razão esta que impossibilita tratar os direitos da 
personalidade sem os relacionar com a dignidade da pessoa hu-
mana, ao passo que este é o princípio que direciona toda a norma 
constitucional brasileira33. 

A mulher, assim como qualquer outro indivíduo, possui 

 
32 MORAES, A.. Direitos humanos fundamentais. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 60. 
33 HOGEMANN, E. R. R. S. Danos morais e direitos da personalidade: uma questão 
de dignidade. In: KLEVENHUNSEN, R. B. (Coord.). Direito Público: Evolução so-
cial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 



_1442________RJLB, Ano 8 (2022), nº 3 
 

 

garantias quanto aos direitos da personalidade, que merecem a 
respectiva proteção que eles invocam, a fim de consolidar seu 
livre desenvolvimento, em atenção ao princípio da dignidade hu-
mana que é o epicentro das normas constitucionais, de onde ir-
radiam os direitos fundamentais e a base dos direitos de perso-
nalidade. 

Grandes movimentos femininos internacionais e nacio-
nais dedicaram-se “à prevenção contra uma nova guerra e à de-
fesa dos direitos das trabalhadoras e das mulheres: o bem-estar 
das operárias, as alocações familiares, a igualdade de condições 
de trabalho entre homens e mulheres, o direito dos filhos ilegíti-
mos34”, além da preocupação com os direitos políticos da mulher 
e sua representatividade no meio público, rompendo os estigmas 
de que a mulher é do lar, é da vida privada. 

Por tudo quanto discutido até aqui, é possível relacionar, 
também, a igualdade/isonomia e liberdade como sendo direitos 
da personalidade do público feminino, em atenção aos apelos de 
preservação à sua vida, desenvolvimento, honra e moral. A infe-
rioridade conferida à mulher durante eras configura-se na atual 
sociedade como um evidente e iminente ataque ao valor norma-
tivo que os direitos à igualdade e liberdade representam, sobre-
tudo, por estarem inseridos no rol de direitos fundamentais da 
pessoa humana. 

Celso Antônio Bandeira de Mello35 afirma que “a lei não 
deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento 
regulador da vida social que necessita tratar equitativamente to-
dos os cidadãos”. O Estado deve sempre buscar garantir às mu-
lheres o respeito à igualdade e à liberdade, eis que a “insuficiên-
cia ou negativa no reconhecimento ou realização dos direitos da 
personalidade, por serem estes adstritos à própria dignidade hu-
mana, além de obstar o gozo de certos direitos essenciais, coloca 

 
34 ALAMBERT, Z. Mulher uma trajetória épica - esboço histórico: da antiguidade 
aos nossos dias. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1997, p. 82-93. 
35 MELLO, C. A. B. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: 
Editores Malheiros, 1993, p. 10. 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 3________1443_ 
 

 

determinados indivíduos em situação de extrema vulnerabili-
dade, o que facilita sua sujeição a múltiplas ações ofensivas36”. 

Caio Eduardo Costa Cazelatto e Valéria Silva Galdino 
Cardin37  entendem que sempre que houver uma transgressão de 
qualquer direito da personalidade não acobertada pelo texto da 
lei, este terá a mesma proteção dos demais, ante à importância 
dos direitos fundamentais e à tutela geral dos direitos da perso-
nalidade, os quais impõem uma constante expansão de seus en-
tendimentos e necessidades, de forma que a tutela dos direitos 
femininos guarda conexão com a normativa e a devida salva-
guarda de direitos das mulheres. 

Existindo legislações que possam, eventualmente, supri-
mir ou afrontar os direitos à liberdade e à igualdade da mulher 
enquanto direitos da personalidade, deve-se considerar a sua in-
constitucionalidade e falta de efetividade, para que os direitos 
fundamentais não sejam furtados, sobretudo, das mulheres. O 
princípio da proibição do retrocesso social assume a posição de 
relevante instrumento de defesa de direitos contra quaisquer me-
didas que visem algum tipo de retrocesso refletido na sociedade. 

Em todas as ocasiões em que se cogitarem suprimir di-
reitos fundamentais e da personalidade da mulher, outros direi-
tos que compensem a falta daqueles devem ser instituídos. Almir 
Santos Reis Junior e Nelson Fugita Junior aduzem que  

não é suficiente apenas uma justificativa, também é necessário 
que ocorra uma compensação pela supressão ou alteração do 
direito fundamental social, pois o legislador não pode simples-
mente retirar determinado direito fundamental social da esfera 
de direitos de um cidadão sem oferecer uma contraprestação 
em seu lugar, haja vista que a simples eliminação de um direito 

 
36 SIQUEIRA, D. P.; ROCHA, M. L. de S.; SILVA, R. I. C. Atividades notariais e 
registrais, judicialização e acesso à justiça: o impacto da desjudicialização para a con-
cretização dos direitos da personalidade. Revista Jurídica Cesumar. Maringá, v. 18, 
n. 1, p. 305-334, p. 314 jan./abr. 2018. Disponível em: http://periodicos.unicesu-
mar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/5701. Acesso em: 1 nov. 2020. 
37 CAZELATTO, C. E. C.; CARDIN, V. S. G. Discurso de ódio e minorias sexuais. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 23. 
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anteriormente concretizado fere a segurança jurídica. Estado de 
Direito38. 

 
Existe uma estreita relação entre a segurança jurídica e a 

proibição do retrocesso social, na busca da efetivação dos direi-
tos sociais fundamentais e dos direitos humanos e da personali-
dade que destes emanam, sendo que mencionados direitos, dada 
a sua essencialidade para assegurar, ao indivíduo, o seu pleno 
desenvolvimento e garantia dos direitos humanos, não podem ter 
sua aplicabilidade restrita ou subtraída. 

A dignidade da pessoa humana, como princípio nortea-
dor do Estado Brasileiro, reclama a proteção e promoção dos di-
reitos de liberdade e sociais, vistos por meio da ótica de indivi-
sibilidade dos direitos fundamentais. Dessa forma, mesmo ha-
vendo permissão constitucional para restringir direitos funda-
mentais essenciais da mulher, os quais proporcionam o devido 
reconhecimento de seus direitos fundamentais e da personali-
dade, mencionada restrição deverá, sempre, respeitar a essência 
do direito e seu núcleo, não alterando a norma39.  

A guisa de concluir, a Constituição Federal de 1988 ga-
rante, a todos e a todas, o livre exercício de direito e as mesmas 
garantias, sem distinções, que se configuram em desvantagens e 
injustiças. A sociedade vive um constante processo cultural e so-
cial que influi nos costumes e, por consequência, na legislação. 
O retrocesso de pensamentos que asseguram, ao público femi-
nino, a fruição de seus direitos em igualdade aos homens é um 
ataque às normas constitucionais e um afronte aos direitos da 
personalidade da mulher e sua dignidade, enquanto pessoa hu-
mana. 

 
38 REIS JUNIOR, A. S.; FUGITA JUNIOR, N. A compensação exigida para assegurar 
a efetividade do princípio de proibição de retrocesso social nas alterações ou supres-
sões de direitos sociais. Revista Direito UFMS. Campo Grande, v. 4, n. 2, p. 186-203, 
dez. 2018, p. 197. 
39 BRANCO, P. G. G.; MENDES G. F. Curso de direito constitucional. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 167. 
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 A existência dos direitos à igualdade e liberdade, 
fundada em preceitos da Constituição, é uma garantia a ser en-
tendida a todos os seres humanos, e o reconhecimento e efetiva-
ção dos citados direitos, em relação ao público feminino, é es-
sencial para o avanço social dentro de um contexto geral. A in-
justiça pode até ser tolerável, mas a injustiça extrema, que afeta 
a pessoa e a sua personalidade, deve ser combatida, para que se 
garanta a segurança jurídica do Estado Maior e seus direitos fun-
damentais, de onde irradiam tantas outras garantias. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme exposto, causa estranheza que ainda, que 
numa sociedade ocidental, em pleno século XXI, ainda persis-
tam diferenças entre homens e mulheres, que se revelam como 
elementos diferenciadores nos deveres, garantias, oportunidades 
e liberdades. Todos são iguais perante a lei em direitos e deveres, 
sendo que nenhuma injustiça deve ser tolerada e permeada no 
meio social. 

Desde muitos anos mulheres já lutam por seus direitos, 
reivindicam suas garantias e rebelam-se contra as amarras de um 
sistema fundado em preceitos patriarcas, de subserviência da 
mulher e domesticação de sua personalidade, voltando o “ser 
mulher” ao cuidado da casa, do marido e dos filhos. As ondas 
feministas percorreram caminhos tortuosos, com muitos percal-
ços e que ainda não teve um ponto de chegada. Há muito que se 
melhorar. Há muito que se combater.  

Por tudo que aqui se expôs e discutiu, os direitos das mu-
lheres integram as noções da dignidade humana e dizem respeito 
a reivindicações femininas em face das tendências tradicional-
mente masculinas, as quais limitaram a mulher e o exercício de 
seus direitos enquanto pessoa humana e cidadã. O Texto Magno 
carrega, em seu arcabouço, valores supremos a serem respeita-
dos em todo o território nacional, não podendo referidas 
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garantias serem suprimidas ou negligenciadas. 
A conquista do direito político para a mulher e o reco-

nhecimento de sua condição de cidadã, após inúmeros requeri-
mentos e questionamentos, foi uma doce vitória feminina e um 
importante passo para o reconhecimento da igualdade entre ho-
mens e mulheres, todavia, como já ressaltado, ainda é uma árdua 
batalha que merece atenção. Mesmo após oito décadas do con-
seguimento do direito de votar e ser votada, as mulheres ainda 
detêm baixa representatividade política. 

O mesmo cenário é percebido nas relações de trabalho, 
ao passo que o público feminino encontra maior dificuldade para 
conseguir emprego, ocupar cargos de liderança e, quando são 
inseridas no mercado de trabalho, são as maiores vítimas da falta 
de equiparação salarial e de assédios, mesmo possuindo eleva-
dos graus de instrução e qualificação. 

Esses índices refletem o papel da mulher dentro da per-
cepção social e cultural da população brasileira, assim como evi-
denciam questões a serem enfrentadas, como a ocupação majo-
ritária de mulheres em afazeres domésticos e os cuidados com a 
prole, que obstam sua investidura política e social. Por este pa-
norama, faz-se o apelo às políticas públicas como instrumento 
de efetivação das garantias fundamentais da pessoa humana pre-
vistas na Constituição Federal do Brasil. 

As somas de atividades que constituem as políticas pú-
blicas estão vinculadas à atuação do Estado, suas iniciativas e 
investimentos, bem como influem diretamente na vida da popu-
lação, no intento de promover o bem-estar social e garantia dos 
direitos expressamente previstos no ordenamento jurídico.  

Essas preocupações guardam relação com a efetivação 
do princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos da per-
sonalidade, à medida que estes derivam daqueles. As distinções 
entre homens e mulheres e os critérios afrontam diretamente os 
mandamentos constitucionais e interferem na concretização dos 
direitos da personalidade da mulher enquanto sujeita de direito, 
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que não tem sua igualdade e autonomia concretizada.  
Toda tentativa de mudança de determinado direito que se 

constitua como essencial à dignidade humana não deve prevale-
cer, em atenção aos princípios da proibição do retrocesso social 
e garantia da segurança jurídica do Estado Democrático de Di-
reito. As mulheres que não podem dispor de iguais condições de 
desenvolvimento e oportunidade têm seus direitos da personali-
dade violados, uma vez que são intrínsecos ao seu ser e devem 
ser respeitados, a fim de garantir a sua dignidade humana.  

Qualquer diferença em razão do sexo-gênero não deve 
ser tolerada, sendo que toda a sociedade deve contribuir para a 
promoção da igualdade e autonomia da mulher, bem como para 
a inclusão de minorias e grupos vulneráveis, garantindo os direi-
tos da personalidade de todos.   
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