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RESUMO 

 

O presente trabalho busca fazer uma reflexão histórica do movimento feminista e da conquista 

de direitos formais pelas mulheres. Após, o estudo será direcionado para a representatividade 

a a atuação das mulheres na vida pública e nas carreiras jurídicas em geral, culminando, por 

fim, na análise da realidade das mulheres advogadas, os obstáculos e as percepções da mulher 

na profissão, bem como a necessidade de empoderamento destas em busca da ascensão e 

realização profissional. 

 

Palavras-chave: Mulher, Feminismo, Movimento Feminista, Direitos, Representação, 

Vida Pública, Carreiras Jurídicas, Advogada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present work seeks to make a historical reflection of the feminist movement and the 

conquest of formal rights by women. Afterwards, the study will focus on the 

representativeness of women in public life and legal career in general, culminating, finally, in 

the analysis of the reality of lawyers, obstacles and perceptions of women in the profession, as 

well as the need empowerment of these in search of ascension and professional achievement. 

 

Keywords: Woman, Feminism, Feminist Movement, Rights, Representation, Public Life, 

Legal Careers, Lawyer. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho acadêmico visa apresentar uma reflexão sobre evolução da 

atuação da mulher na vida pública e nas carreiras jurídicas. O interesse em analisar a 

situação das mulheres sob tais perspectivas provém da minha percepção enquanto 

acadêmica de direito e trabalhadora inserida no meio jurídico privado sobre as 

dificuldades encontradas pelas mulheres em uma carreira tradicionalmente masculina. 

Historicamente, mulheres foram subjugadas e ocupavam posição de subordinação 

perante os homens, aqueles que eram os sujeitos ativos da sociedade. Hoje, apesar de 

ainda distante da realidade ideal de igualdade material para as mulheres, observa-se 

considerável progresso no que tange aos direitos políticos adquiridos e a inserção das 

mulheres nas carreiras jurídicas públicas e privadas. 

A luta do movimento feminista caminha lado a lado com a evolução do processo 

democrático no país, no qual buscou a ampliação e a efetiva aplicação dos direitos das 

mulheres com a finalidade de obter igualdade, voz e afirmar a posição da mulher 

enquanto sujeito político ativo no espaço público.  

Dessa forma, a primeira parte do presente artigo apresentará considerações sobre a 

luta do movimento feminista e a evolução histórica da luta das mulheres relativamente 

aos direitos políticos conquistados ao longo do século XX, como o direito ao voto e 

outras conquistas, e também sobre a inserção das demandas pleiteadas pelo movimento 

feminista na legislação constitucional e infraconstitucional a partir do processo de 

redemocratização brasileira, ocorrido desde o ano de 1985. 

Em um segundo momento, serão apresentadas informações acerca do histórico da 

da atuação das mulheres na vida pública e nas carreiras jurídicas, ou seja, no campo 

político e profissional em que se constitui o exercício das atividades relacionadas ao 

Direito, principalmente no que se refere às dificuldades e os impactos da chegada da 

presença feminina em um meio que sempre foi moldado sob uma perspectiva centrada na 

ortodoxia masculina de pensar e fazer
1
. 

                                                           
1
  (BONELLI, 2008) 
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As mulheres enfrentaram – e ainda enfrentam – uma espécie de dupla barreira em 

sua trajetória, relacionada, primeiramente, às regras e limites impostos no meio 

profissional, que tanto os homens quanto as mulheres sofrem durante a sua trajetória nas 

profissões jurídicas como, por exemplo, a obtenção do diploma de ensino superior, 

aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, posteriores especializações, 

inserção no mercado de trabalho; mas também às barreiras que se relacionam diretamente 

com o gênero feminino. 

Por fim, o artigo será concluído com a análise sobre a atuação das mulheres na vida 

pública e nas carreiras jurídicas nos dias de hoje, principalmente no que tange à  

participação feminina na advocacia privada e ao modelo de organização do trabalho 

jurídico e ascensão profissional nos escritórios de advocacia sob a perspectiva do gênero. 
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1. A LUTA DO MOVIMENTO FEMINISTA: ANÁLISE HISTÓRICA 

 

As conquistas das mulheres no Brasil devem ser contextualizadas social e 

politicamente, em paralelo com a análise do processo de lutas por reconhecimento de 

direitos na democracia brasileira. Neste contexto, será apresentada breve história dos 

movimentos feministas, seu desenvolvimento no Brasil e os efeitos históricos que 

refletem na atualidade. 

Os movimentos feministas, apesar de serem inseridos no movimento mais amplo de 

mulheres, distingue-se por defender os interesses de gênero das mulheres, por questionar 

os sistemas culturais e políticos construídos a partir dos papéis de gênero historicamente 

atribuídos às mulheres, pela definição da sua autonomia em relação a outros movimentos, 

organizações e ao Estado, e pelo princípio organizativo da horizontalidade, isto é, da não-

existência de esferas de decisões hierarquizadas (ÁLVAREZ, 1990, p. 23, apud COSTA, 

2005, p. 03).  

A história da organização das mulheres em busca de direitos possui origem no 

período da Revolução Francesa e do Iluminismo
2
, tendo como marco a atuação de 

Olímpia de Gouges, que, face a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

resolveu escrever a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em 1789
3
.  

Destaca-se que a organização para lutar por seus direitos se dá a partir da 

necessidade da mulher em participar ativamente da vida pública, tendo em vista que os 

espaços que lhes eram reservados se restringiam apenas a vida doméstica – família, 

marido e filhos – e religiosa. 

No panorama nacional, podemos observar o desenvolvimento de três ondas
4
 do 

movimento feminista. A primeira onda se iniciou oficialmente no começo do século XX, 

                                                           
2
 Século XVIII. 

3
 (DALLARI, 2016). Olímpia de Gouges proclamou, em 1791, a seguinte frase: “Mulher, acorda; o rebate da 

razão se faz ouvir em todo o universo, toma conhecimento de teus direitos”. Tais palavras foram inseridas na 

declaração “Direitos da Mulher e da Cidadã”, escrita pela revolucionária francesa, que a levou à morte da 

guilhotina em 1793. 
4
 Foram denominadas "ondas" as gerações dos projetos feministas, muitas vezes controversas em nível teórico e 

prático. O termo ondas é elucidativo enquanto um projeto que ainda não se completou, em dois sentidos: o 

primeiro corresponde a um parâmetro cronológico ou de gerações. O segundo liga-se às sucessivas construções 

teórico-temáticas. Ambas as interpretações pressupõem que, tal como ondas no oceano, com marés e fluxos, com 

marés altas e baixas, o reconhecimento das ondas pretende mapear a intensidade variável da atividade feminista 
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mais especificamente em 1920, se manifestando através da imprensa e tendo como 

objetivo central a luta pelo sufrágio feminino, que foi finalmente conquistado em 1932. 

Sobre a primeira onda, é importante destacar que o movimento era composto por 

mulheres brancas da alta sociedade brasileira na época. 

É importante destacar que nos séculos XIX e XX as mulheres já eram parte 

significativa da força de trabalho nas fábricas e participavam dos meios de produção. 

Dessa forma, as demandas dos movimentos trabalhistas e socialistas influenciaram 

diretamente o movimento feminista, incorporando-se às lutas por melhores condições de 

trabalho e controle aos abusos que sofriam por seus patrões. (COSTA, 2005). 

Dessa forma, o início da história do movimento feminista não se limitou às 

mulheres da alta sociedade, sendo criado paralelamente ao processo de organização das 

classes populares, que contavam com a participação de mulheres trabalhadoras. Neste 

sentido, é importante mencionar a criação do Partido Republicano Feminino, que foi 

criado em 1910 e tinha como objetivo mobilizar as mulheres na luta pelo sufrágio e 

igualdade de direitos jurídicos
5
, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino

6
 e a 

Associação Feminista, de caráter anarquista. 

Todavia, em todo o mundo os movimentos perderam suas forças a partir da década 

de 1930, passando por um longo hiato que durou 30 anos, quando, na década de 1960, 

ressurge com grande importância em diversos países, em torno da afirmação de que o 

“pessoal é político”, pensado não apenas como uma bandeira de luta, mas como 

questionamento para romper com os limites do conceito de político.
7
 

                                                                                                                                                                                     
em diferentes períodos de tempo (SANTOS, 2017, disponível em < https://revistacult.uol.com.br/home/entenda-

o-feminismo-e-suas-ondas/> Acessado em abril de 2018) 

 
5
 O partido foi criado em 1910 pela professora Leolinda de Figueiredo Daltro e defendia a emancipação da 

mulher brasileira, bem como a garantia dos direitos constitucionais à mulher e o combate a toda e qualquer 

exploração os discriminação relacionada ao gênero. (FUJITA, 2016, disponível em < 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/11/28/sabia-que-o-brasil-ja-teve-um-partido-feminista-

e-faz-mais-de-um-seculo.htm> Acessado em abril de 2018) 
6
 Fundada em 1922 pela líder feminista Bertha Lutz e extinto em 1937. Fruto direto do intenso movimento pró-

sufrágio feminino, desencadeado internacionalmente a partir do final do século XIX, e também de toda uma 

contestação à ordem política e institucional da Primeira República, a Federação Brasileira pelo Progresso 

Feminino (FBPF) teve sua atuação marcada basicamente pela luta em prol do voto da mulher no Brasil. 
7
 “Ao utilizar essa bandeira de luta, o movimento feminista chama a atenção das mulheres sobre o caráter 

político da sua opressão, vivenciada de forma isolada e individualizada no mundo do privado, identificadas como 

meramente pessoais. Essa bandeira, para Carole Pateman, [...] chamou a atenção das mulheres sobre a maneira 

como somos levadas a contemplar a vida social em termos pessoais, como se tratasse de uma questão de 

capacidade ou de sorte individual [...] As feministas fizeram finca-pé em mostrar como as circunstâncias 
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Neste momento o Brasil e a América Latina viviam um cenário muito pouco 

propício para o surgimento de movimentos sociais e libertários, considerando que estava 

sendo instaurado o regime militar brasileiro, iniciado em 1964, cuja principal 

característica é a total repressão política e de liberdade de expressão da sociedade 

brasileira. 

Inobstante tal cenário, é exatamente neste momento que ressurge o movimento 

feminista brasileiro em sua segunda onda, cujas manifestações se iniciaram na década de 

1970, concretizando-se na resistência aos anos de autoritarismo político por parte do 

governo militar, deslocando-se, depois, pela anistia, originando um movimento chamado 

Feminismo de Resistência (COSTA, 2005, p. 04). 

No Brasil, esse processo incorporou também a efervescência cultural de 1968, os 

novos comportamentos afetivos e sexuais, as novas experiências cotidianas que entraram 

em conflito com o padrão tradicional e as hierarquias de gênero.
8
 

Ao contrário da primeira fase, as mulheres das classes populares também estavam 

presente neste movimento. Suas primeiras manifestações ocorrem no ano de 1972 no 

Brasil, marcado por dois eventos: o congresso promovido pelo Conselho Nacional da 

Mulher
9
, e as primeiras reuniões de grupos de mulheres nos estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro, de forma quase privada, o que a historiadora e cientista política Céli Regina 

Jardim Pinto define enquanto marca do novo feminismo no país.  

É importante a análise do cenário político da época, palco de intensas repressões 

pela ditadura militar instaurada no país, para que se compreenda a dificuldade de 

crescimento da autonomia dos movimentos feministas e de mulheres. As lutas da época 

objetivavam a resistência política e por isso não apresentavam uma discussão que 

                                                                                                                                                                                     
pessoais estão estruturadas por fatores públicos, por leis sobre a violação e o aborto, pelo status de “esposa”, 

por políticas relativas ao cuidado das crianças, pela definição de subsídios próprios do estado de bem-estar e 

pela divisão sexual do trabalho no lar e fora dele. Portanto, os problemas “pessoais” só podem ser resolvidos 

através dos meios e das ações políticas (PATEMAN, 1996, p. 47).” (COSTA, 2005, p. 02) 
8
 Além disso, o movimento feminista na ditadura militar luta por um específico e sensível aspecto, tendo em 

vista “as marcas de gênero na experiência da tortura, dada a forma específica de violência a que foram 

submetidas as mulheres militantes pela repressão, não apenas sexualmente, mas, sobretudo, pela utilização da 

relação mãe e filhos como vulnerabilidade feminina.” (SARTI, 1998, p. 02, apud COSTA, 2005, p. 04)). 
9
 Criado por Romy Medeiros em 1949. Sua principal atividade era lutar por iniciativas institucionais em prol das 

mulheres. Romy lutou junto ao Congresso Nacional pelos direitos das mulheres casadas, que antes tinham o 

exercício de sua cidadania controlado pelos maridos, e ajudou a promover e finalmente aprovar o Estatuto da 

Mulher Casada em 1962. 
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centralizasse a condição de opressão da mulher, ainda que alguns setores internos dos 

movimentos já pontuassem essas questões, acompanhando as tendências das lutas do 

hemisfério norte. 

Além disso, as mulheres, em suas funções de mães e responsáveis por manter a 

ordem no lar, possuiam um papel importante para a manutenção do conservadorismo do 

governo militar, bem como a sua revolta em relação aos padrões ora instituídos 

representavam grande ameaça para este mesmo governo. 

Outro ponto de divergência entre mulheres e sociedade foram os ideais feministas 

que questionavam a clássica distinção entre o público e o privado. Todavia, essa 

movimentação foi propulsora na abertura de um diálogo entre este segmento e o governo 

ao longo do processo de redemocratização política, inaugurando uma pauta para suas 

questões no domínio público. 

Passado o período da ditadura militar, o processo de redemocratização no Brasil – 

anistia, reforma partidária e todas as movimentações que culminaram na criação da 

Constituição de 1988, a Constituição Cidadã –, ainda que não apresentem direta ligação 

com o movimento feminista, são considerados como divisores de águas no avanço das 

conquistas realizadas pelas mulheres brasileiras. 

É importante ressaltar que durante praticamente todo século XX a violência contra 

a mulher era tratada como assunto de esfera privada, sendo, inclusive, imunes à 

intervenção legal. A partir da década de 1980 que, apesar das discordâncias internas, o o 

movimento feminista começa a aproximar-se do Estado, admitindo que este é o agente 

capaz de influenciar a sociedade para reformular as relações de poder e contribuir de 

forma efetiva com a causa, seja através de políticas sociais ou medidas punitivas. 

Além disso, década de 1980 permitiu que o movimento feminista atuasse de 

maneira mais libertária, com maiores possibilidades de mobilização e manifestação por 

novos caminhos, multiplicando as organizações feministas de diversas modalidades, 

principalmente aquelas que tratavam da saúde da mulher, autonomia do corpo e violência 
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de gênero, o que culminou na importante conquista de programas do governo específicos 

para as mulheres, como a Delegacia da Mulher, criada em 1985
10

. 

A institucionalização das demandas feministas passou a ocorrer de maneira mais 

acentuada e, em 1985, foi criado o o Conselho Nacional da Condição da Mulher 

(CNDM), em conjunto com o Ministério da Justiça e dotado de orçamento próprio, 

aferindo-se à sua presidente o status de ministra. A maior realização deste conselho foi a 

intervenção junto à Assembleia Constituinte com a aprovação da maioria de suas 

demandas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, através da Carta 

das Mulheres
11

.  

A Carta das Mulheres versava sobre direitos das mulheres e evidenciava a questão 

da violência contra a mulher de forma detalhada e exprimir propostas para sua defesa, 

redefinindo o conceito de estupro e solicitando a criação de delegacias especializadas em 

todos os municípios do país, bem como sobre diversos temas, como saúde, direitos de 

propriedade e sociedade conjugal. É, sem dúvidas, um dos um dos mais importantes 

elaborados pelo feminismo brasileiro contemporâneo. (PINTO, 2003, p. 75) 

Neste cenário, nasce a terceira onda do feminismo no Brasil, a qual foi 

caracterizada pela intensa participação das mulheres ao longo do processo de 

redemocratização brasileiro. Destaca-se, ainda, a participação da bancada das mulheres 

no Congresso Constituinte, ainda que composta apenas por 26 (vinte e seis) mulheres 

eleitas, de dezesseis estados brasileiros, que foi um marco histórico no combate às 

discriminações por gênero chamado “Lobby do Batom”, visto que, antes disso, apenas 

                                                           
10

 “Deste caso, identifico três momentos institucionais que, direta ou indiretamente, moldaram e refletiram os 

contextos da atuação estatal e das lutas feministas: primeiro, o momento da criação das delegacias da mulher, em 

1985; segundo, o do surgimento dos Juizados Especiais Criminais, em 1995; terceiro, o do advento da Lei 

11.340, de 7 de agosto de 2006, a chamada Lei Maria da Penha. Estes três momentos não são estanques e não 

decorrem de um fator exclusivo ou de um processo linear de desenvolvimento: em torno deles convergem e 

divergem diversas forças sociais e políticas, sinalizando ondas e quebras de fluxos e refluxos de políticas 

públicas e lutas feministas.” (SANTOS, 2010. Da delegacia da mulher à Lei Maria da Penha: Absorção/tradução 

de demandas feministas pelo Estado, disponível em < https://journals.openedition.org/rccs/3759>.) 
11

 A Carta das Mulheres aos Constituintes de 1987 teve como objetivo transmitir os objetivos e anseios das 

mulheres brasileiras na nova situação política que estava sendo construída. O pleno direito da cidadania e a 

garantia de novos direitos, indispensáveis conforme a pauta do movimento feminista, foram alguns dos 

apontamentos da Carta. A frase principal do movimento era “Constituinte pra valer tem que ter direitos da 

mulher”. (Disponível em < http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/ 

constituintes/a-constituinte-e-as-mulheres/Constituinte%201987-1988- Carta%20das%20Mulheres 

%20aos%20Constituintes.pdf> Acessado em maio de 2018.) 
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uma vez as mulheres tiveram participação na elaboração do texto constitucional, em 1934 

com a deputada Carlota Pereira. 

Essas mulheres, apesar de não organizadas para atuação conjunta dentro do 

movimento feminista, eram principalmente advogadas, jornalistas e professoras e 

atenderam às expectativas do movimento reivindicatório das mulheres brasileiras que 

participaram da campanha Mulher e Constituinte, promovida pelo Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher (CNDM), criado dois anos antes, para estimular a participação da 

população feminina no processo e eleger maior número de parlamentares do sexo 

feminino
12

. 

A Constituição de 1988 incorporou diversas demandas propostas pelo movimento 

feminista, destacando-se a igualdade formal que trouxe desdobramentos importantes para 

a interpretação de leis infraconstitucionais e a criação de medidas para possibilitar a 

efetividade não só da igualdade formal, mas também da igualdade material entre homens 

e mulheres. 

Isso é evidentemente demonstrado a partir do reconhecimento da igualdade de 

gênero constante do art. 5º, I, da Constituição Federal de 1988, bem como a proibição da 

discriminação e diferenciação no âmbito trabalhista e salarial e outros direitos 

constitucionalmente assegurados a partir deste momento, como o reconhecimento da 

união estável, o divórcio, ampliação da licença-maternidade, o direito à creche, criação de 

direitos para empregadas domésticas, entre outros avanços. 

A década de 1990 é cenário de uma crescente abordagem das questões femininas no 

âmbito eleitoral. Percebe-se também uma decadência dos órgãos destinados à proteção 

dos direitos da mulher e certo enfraquecimento dos movimentos sociais, porém, 

simultaneamente, uma busca maior pela representação feminina nos espaços políticos, 

que não conta mais com militantes e organizações específicas, mas segue forte 

internamente no que se refere à consciência coletiva. 

Dessa forma, no início dos anos de 1990 se multiplicaram as modalidades de 

organizações e identidades feministas, em todos os setores e classes sociais.
13

 O 

                                                           
12

 Disponível em < https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/03/06/lobby-do-batom-marco-historico-

no-combate-a-discriminacoes>. Acessado em maio de 2018. 
13

 “As mulheres pobres articuladas nos bairros através das associações de moradores, as operárias através dos 

departamentos femininos de seus sindicatos e centrais sindicais, as trabalhadoras rurais através de suas várias 
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crescimento do feminismo popular teve como consequência a diluição das barreiras e 

resistências ideológicas para com o feminismo. Essa diversidade que assumiu o 

feminismo brasileiro esteve muito presente nos preparativos do movimento para sua 

intervenção na Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em setembro de 

1995, em Beijing, na China (COSTA, 2005, p. 08). 

A participação das brasileiras nesta conferência representou para o movimento 

feminista brasileiro um aprofundamento maior da articulação com o feminismo latino-

americano, reconfigurando a identidade política feminista latino-americana, ampliando 

espaços e lugares de atuação dos diversos recortes existentes dentro do movimento 

feminista e demonstrando o caráter plural e multicultural desses movimentos
14

, fator este 

que demonstrou ser uma das principais características do movimento feminista nesta 

década. 

É essencial destacar o crescimento das ONGs feministas, que são consequência da 

iniciativa das mulheres para exercer de forma especializada e profissionalizada a pressão 

junto ao Estado, buscando influenciar nas políticas públicas voltadas para o público 

feminino. 

Ademais, diversas campanhas foram mobilizadas pelas mulheres com objetivo de 

serem vistas como sujeitos políticos. Cumpre mencionar algumas dessas importantes 

articulações, quais sejam: Campanha A Impunidade é Cúmplice da Violência (1993); 

Revisão Constitucional Nenhum Direito a Menos (1993); Mobilização para a IV 

Conferência Mundial sobre a Mulher (1994-95); Campanha Nacional pela vida das 

Mulheres (1995); Campanha Mulheres Sem Medo do Poder (1996); Campanha Sem os 

Direitos das Mulheres os Direitos não são humanos (1998), dentre outros na década 

seguinte. 

Os anos 2000, por sua vez, foi marcado pela ampliação do movimento em busca 

dos direitos das mulheres com o objetivo de conquistar políticas públicas efetivas, 

ampliar ações afirmativas, aprimorar a legislação de proteção à mulher e avaliar a 

                                                                                                                                                                                     
organizações começaram a autoidentificar-se com o feminismo, o chamado feminismo popular. As organizações 

feministas de mulheres negras seguem crescendo e ampliando a agenda política feminista e os parâmetros da 

própria luta feminista.” (COSTA, 2005, p. 08) 
14

 O feminismo negro, o indígena, o lésbico, o popular, o acadêmico, o ecofeminismo, o das assessoras 

governamentais, o das profissionais das ONGs, o das católicas, o das sindicalistas, entre outros. (COSTA, 2005, 

p. 09) 
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implantação dessas políticas e dos acordos firmados no campo internacional pelos 

governos locais. 

Ainda, na perspectiva da proximidade das eleições presidenciais, alguns setores do 

feminismo brasileiro começam a tomar consciência da necessidade de uma atuação 

conjunta e articulada no sentido de garantir um compromisso por parte dos candidatos 

com as demandas das mulheres. Nesta mesma época foi realizada a Conferência Nacional 

de Mulheres Brasileiras com a participação de 2.000 mulheres delegadas das conferências 

estaduais e representantes das redes nacionais. (COSTA, 2005). 

Paralelamente e articulado a esse processo de construção da Plataforma Política 

Feminista, algumas ONGs feministas desenvolviam um processo de monitoramento da 

ratificação do Protocolo Facultativo da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Contra a Mulher, a CEDAW, pelo governo brasileiro, como 

parte da campanha mundial “Os direitos das mulheres não são facultativos”. 

As demandas exigidas por este movimento versam, por exemplo, sobre a 

defasagem entre as garantias constitucionais de igualdade entre homens e mulheres, as 

intensas disparidades regionais, econômicas e sociais, a persistência de dispositivos 

discriminatórios em relação à mulher no código penal, as visões conservadoras e 

estereotipadas a respeito das mulheres, a violência contra as mulheres, a exploração 

sexual e o tráfico de mulheres, a sub-representação feminina nas instâncias de poder 

político, as altas taxas de analfabetismo feminino e de mortalidade materna (AGENDA, 

2003c, apud COSTA, 2005, p. 12), que foram assumidas pelo governo federal. 

Inobstante os compromissos assumidos pelo governo federal a partir de 2002, o 

então Presidente da República não concretizou diversas medidas esperadas pelo 

movimento feminista. No âmbito legislativo, no entanto, os anos 2000 são marcados por 

avanços extremamente significativos quanto ao tema da violência contra as mulheres, que 

se traduziram em avanços na legislação, produção crescente de estudos e dados 

estatísticos acerca da incidência de atos violentos, criação de serviços públicos 

especializados no atendimento, além da adoção de planos nacionais para combater essa 

questão. 
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A promulgação do assédio sexual como crime, em 2001
15

, o estabelecimento da 

obrigatoriedade da notificação da ocorrência de casos de violência contra a mulher pelos 

serviços de saúde
16

, as alterações no código penal relacionadas à tipificação do crime de 

violência doméstica e a revogação dos incisos VII e VIII do artigo 107 do Código Penal, 

que consideravam extinta a punibilidade do estuprador que se casasse com vítima, entre 

diversas outras medidas. 

Apesar do movimento conservador sob a perspectiva feminista a partir do ano de 

2002, o movimento seguiu articulado e conquistou os diversos apontamentos legais 

supracitados, e, mais uma vez, organizações e movimentos de mulheres se uniram para 

coordenar o processo de elaboração, aperfeiçoamento e acompanhamento legislativo do 

Projeto de Lei 4.559/2004, o que foi decisivo para que, em 2006, o então Presidente Lula 

sancionasse a Lei 11.340, amplamente conhecida como Lei Maria da Penha
17

 (COSTA, 

2005, p. 12), que contém dispositivos civis e penais e dá ênfase à proteção das mulheres, 

para além da punição ao agressor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
15

 Lei 10.224/2001. 
16

 Lei 10.778/2003. 
17

 Lei 11.340/2006. 
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2. A EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA VIDA PÚBLICA E 

NAS CARREIRAS JURÍDICAS 

 

A busca por direitos das mulheres influenciou a valoração de novos espaços 

públicos e de novos sujeitos políticos e sociais, assumindo uma dimensão reivindicatória 

e transformadora de luta pela efetivação de seus direitos, garantias e oportunidades. No 

entanto, apesar dos avançados direitos formais conquistados sobre a igualdade entre 

gêneros, fato é que muitos desses direitos não foram materializados na vida da mulher 

brasileira. 

Para tanto, cabe analisar a participação feminina na vida pública e nas esferas de 

poder e decisão. É evidente, no cenário político brasileiro, a discrepância entre a 

quantidade de mulheres e a quantidade de homens que participam do espaço público, 

fator este que se desdobra em um problema de representatividade política. 

Essa disparidade de representatividade dificulta de forma ampla a conquista dos 

direitos ainda pretendidos pelos movimentos feministas e femininos. Independentemente 

da figura de mulheres feministas, a mera presença expressiva de mulheres já torna mais 

provável que as demandas por seus direitos sejam defendidos, a despeito de suas posições 

políticas e ideológicas (OTTO, 2009).  

No entanto, o que se observa na realidade são homens falando em nome de todas as 

mulheres, o que estas querem e como devem atingir seus objetivos – realidade que, 

evidentemente, não tem a capacidade de garantir nenhum direito efetivo para este 

segmento da população. Neste sentido, é notório perceber que um sistema político 

realmente democrático deve possibilitar que todos os segmentos sociais – mulheres, 

negros, indígenas – possam se fazer presentes e representados nas arenas institucionais, e 

não apenas representados por sujeitos – homens e brancos – que não conhecem ou 

refletem suas realidades específicas. 

A participação ativa das mulheres é indispensável à construção da democracia e da 

cidadania e assume um caráter crítico na construção das plataformas feministas dirigidas 

ao poder público. Tal atuação contribui para a elaboração de leis e para a administração 
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pública, e para as candidaturas político-partidárias, no sentido de sensibilização e 

estabelecimento de compromissos dos candidatos. 

Deste modo, apesar de inexistirem impedimentos legais para a ascensão da mulher 

na vida pública, a escassez e a dificuldade de entrada da mulher na política se detém a 

constrangimentos históricos não institucionalizados, uma vez que a luta para adentrar o 

espaço público vai contra o que a sociedade espera das mulheres e o que lhes é ensinado a 

esperar de si próprias. 

Mesmo décadas após a conquista do direito de voto, em 1932, bem como de 

mandatos eletivos na esfera federal, apenas 26 deputadas federais foram eleitas em 1986 

e somente em 1990 foi eleita a primeira senadora com mandato efetivo. Só em 1994 foi 

eleita a primeira governadora do estado e, tardiamente, em 2010, a primeira presidente da 

república. Percebe- se, assim, que a representatividade feminina é extremamente tímida e 

tardia, ocorrendo uma ausência de representação das mulheres nos espaços de poder.  

A presença das mulheres no parlamento tem sido uma medida de comparação das 

desigualdades políticas entre os países. O empoderamento político das mulheres e o 

acesso igualitário às posições de liderança em todos os níveis são fundamentais para o 

alcance de um mundo mais justo. Assim, com o crescimento limitado da representação 

das mulheres e do avanço da igualdade de gênero, esse objetivo resta comprometido. 

Cumpre mencionar, ainda, outro motivo para que o espaço político até hoje seja 

visto como um território proibido para as mulheres, a despeito de inexistirem 

constrangimentos legais para tanto. O poder pessoal adquirido pelos membros de 

parlamentos e governos - ainda que não tenha necessariamente correspondência com o 

poder político - é fundamental na reprodução das ordens hierárquicas presentes na 

sociedade brasileira, seja classe, de gênero, de etnia, dentre outras (PINTO, 2003, p. 20). 

Portanto, a entrada de grupos que forjariam lugar nesse espaço público estaria desafiando 

a ordem hierárquica posta. 

Percebe-se então que, em grande medida, o afastamento das mulheres da política 

está intimamente relacionado à vigência do pensamento enraizado acerca dos papéis de 

gênero tradicionais e a divisão sexual do trabalho. Os homens são associados à esfera 

produtiva e pública, que traduz-se no trabalho remunerado. Às mulheres são designados 
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os trabalhos da esfera familiar, doméstica e privada, inclusive quando estas possuem 

vidas profissionais ativas (BONELLI, 2014). 

Alinhando-se às questões que motivam a baixa representatividade política feminina, 

os argumentos utilizados se aplicam para justificar as desigualdades históricas 

vivenciadas pela mulher no meio profissional. Deste modo, a divisão sexual do trabalho 

continua a ter peso na vida profissional das mulheres, mesmo que formalmente a 

igualdade de gênero seja uma realidade e que tenha havido um relaxamento das fronteiras 

na atuação feminina nos âmbitos público e o privado. 

A partir da observação das profissões em geral é possível perceber que nenhuma 

delas é composta por grupos homogêneos de indivíduos. No Direito, especificamente, é 

notório que os bacharéis e advogados, apesar de terem a mesma formação, se diferenciam 

em suas carreiras, cuja trajetória se dá de maneira diferente para cada indivíduo, sendo o 

gênero um fator importante para a compreensão desta divisão. 

Este cenário é facilmente percebido na histórica falta de vontade do judiciário em 

recepcionar as mulheres na instância de poder. Para exemplificar, podemos mencionar a 

tardia aprovação da primeira mulher no Supremo Tribunal Federal, ocorrida apenas no 

ano de 2000 com a indicação da Ministra Ellen Gracie. Na época da nomeação foi 

constatado um obstáculo físico para a recepção de Ellen, retrato evidente da 

predominância masculina na Suprema Corte: as instalações do STF não possuíam 

banheiros femininos, que foram construídos apenas após a indicação da nova Ministra.  

Apesar da defasagem do judiciário relativamente a presença e atuação feminina, a 

luta das mulheres dentro do meio jurídico teve início tempos antes, com as atividades da 

Advogada Myrthes Gomes de Campos, primeira mulher a exercer a advocacia no Brasil e 

primeira mulher advogada a ingressar no antigo Instituto da Ordem dos Advogados do 

Brasil, atual Instituto dos Advogados do Brasil. 

A luta começou em 1899, em sua primeira tentativa de ingresso no referido 

instituto. No entanto, apenas em 1906 seu pedido foi aceito, sendo inscrita nos quadros de 

advogados. Neste mesmo ano, Myrthes foi a primeira mulher que entrou em um Tribunal 

de Justiça e atuou como defensora no Tribunal do Júri, exercendo plenamente a sua 

profissão. 
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A atuação de Myrthes foi um fato inusitado para a época e provocou alvoroço na 

população. Uma plateia lotada foi assistir a advogada em sua primeira sessão do tribunal 

e, na oportunidade, todos os presentes foram surpreendidos pelo seu profundo 

conhecimento do Código Penal, bem como pelo seu poder de argumentação. Ao final, ela 

venceu o promotor até então considerado imbatível e conseguiu a absolvição do réu.  

Além disso, a advogada também atuou em diversos congressos jurídicos ocorridos 

em 1905, 1908 e 1922, quando defendeu o tema da constitucionalidade do voto feminino, 

sendo uma das deflagradoras dos debates sobre o voto das mulheres no Brasil. Em 1924, 

assumiu o cargo de encarregada de jurisprudência do Tribunal de Apelação do Distrito 

Federal e se aposentou em 1944.  

Dessa forma, Myrthes de Campos foi a precursora da atuação das mulheres na 

advocacia e sua presença no Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil provocou 

debates sobre a presença feminina nesses locais, questões que já eram latentes na 

sociedade brasileira, considerando que a primeira onda do movimento feminista no Brasil 

nasceu aproximadamente na mesma época, no início do século XX. 

Antes disso, algumas mulheres obtiveram êxito e se tornaram bacharéis em Direito, 

mas não conseguiram exercer a profissão. Em 1902 e 1888 formaram-se Maria Augusta 

Saraiva, Maria Coelho da Silva Sobrinha e Maria Fragoso e Delmira Secundina da Costa. 

A primeira chegou a atuar no Tribunal do Júri, mas acabou deixando a carreira jurídica 

para dedicar-se ao magistério e foi nomeada em 1947 para ser Consultora Jurídica do 

Estado de São Paulo (BARBALHO, 2008, p. 74) 

Muito tempo depois, no Ministério Público a primeira mulher a tornar-se promotora 

foi Zuleika Sucupira Kenworthy, em 1944. Como Procuradora do Estado, Anna Cândida 

da Cunha Ferraz foi a pioneira, em 1975. A primeira mulher a tornar-se diretora na 

Faculdade de Direito da USP foi Ivette Senise Ferreira em 1998, ano em que a primeira 

representante veio ocupar o cargo de vice-presidente da OAB-SP. A magistratura paulista 

aprovou as três primeiras magistradas no concurso do ano de 1981, indicador que reflete 

na composição atual do Tribunal de Justiça onde dos 354 membros 13 são 

desembargadoras. (BARBALHO, 2008, p. 74-75) 

No estado do Rio de Janeiro as primeiras juízas ingressaram na década de 60 

(JUNQUEIRA, 1997 apud BARBALHO, 2008), o que não significou um aumento na 



23 
 

participação feminina, muito menos no Tribunal, pelo contrário, isto ocorre apenas em 

fins dos anos 80. Além disso, a própria percepção das juízas de primeira instância é de 

que na base da carreira estão várias mulheres, mas atingir o topo é ainda para poucas. 

Sabe-se que a composição das carreiras jurídicas sempre foi marcada pela 

predominância do gênero masculino e moldada sob uma perspectiva centrada na 

ortodoxia masculina de pensar e fazer o trabalho. Contudo, a luta da primeira mulher 

advogada brasileira iniciou um processo lento, porém persistente, de atuação das 

mulheres nas carreiras jurídicas, que culminou nos resultados obtidos ao longo do século 

XX e após a Constituição de 1988, momento no qual o meio jurídico passou a ter 

crescente participação e consolidação das mulheres nas carreiras públicas e na advocacia. 
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3. ATUAÇÃO DAS MULHERES NAS CARREIRAS JURÍDICAS: PANORAMA 

ATUAL DA MULHER ADVOGADA 

 

O crescimento da participação feminina nas escolas de Direito do Brasil teve início 

na década de 1970, incentivadas pelo então processo de expansão do ensino superior. No 

entanto, considerando que o judiciário é um meio originariamente masculino e 

conservador, as mulheres ingressantes nos cursos de direito, embora obtivessem sucessos 

individualmente, mesmo que investissem em suas carreiras do mesmo modo que os 

homens, ainda encontravam significativas barreiras de gênero no sistema. (BARBALHO, 

2008). 

Embora tenha aumentado o número de acadêmicas de direito, o sucesso individual 

só poderia ser alcançado pelas mulheres que, para ascender profissionalmente, passariam 

a ter posturas em conformidade com o padrão masculino de fazer carreira. Aponta-se que 

o principal local de discriminação não são as carreiras públicas, provenientes dos 

concursos públicos – embora haja conflitos vivenciados pela mulher no espaço público –, 

mas sim o universo da advocacia, onde a concorrência é, supostamente, mais acirrada no 

que se refere a manutenção e ascensão no ambiente de trabalho. (JUNQUEIRA apud 

BARBALHO, 2008, p. 67). 

O cenário dos escritórios de advocacia a partir dos anos 2000 refletem tal situação, 

tendo em vista que nos anos de 1990 era raro encontrar mulheres como sócias de grandes 

escritórios, o que é mais recorrente nos dias atuais, apesar de ainda haver evidente 

desequilíbrio na distribuição por gênero no topo e maior concentração de mulheres na 

base das carreiras da advocacia. 

Importa destacar que a advocacia até os anos de 1990 foi uma profissão liberal, 

exercida principalmente em escritórios de pequeno e médio porte, e na década de 1990, 

no Brasil, houve um grande crescimento na área do direito empresarial, fato que está 

associado aos processos de privatizações de empresas públicas, terceirizações e 

globalização econômica. (BONELLI, 2008, p. 02).  

As sociedades de advogados se modificaram e expandiram a partir dos anos de 

1990, adotando um modelo de trabalho de Direito corporativo e empresarial e a 
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organização do trabalho jurídico foi perdendo as características homogêneas como 

profissão exercida em escritórios individuais ou pequenos. Simultaneamente, a 

feminização da carreira veio ao encontro dessas transformações, reduzindo as resistências 

às mudanças na forma tradicional de se exercer a advocacia no Brasil. A intensificação na 

divisão social do trabalho foi acompanhada da divisão sexual do trabalho, com as 

mulheres concentrando-se nas áreas tradicionais e nas atividades mais rotineiras, e os 

homens, naquelas mais especializadas e inovadoras. (BONELLI, 2008, p. 04) 

O expressivo crescimento na participação feminina entre os jovens profissionais, 

junto à conquista de direitos por parte das mulheres, alimenta a percepção de que as 

oportunidades se equilibraram entre homens e mulheres na advocacia. Com isso, o 

cenário das diferenças no mundo profissional do direito no século XXI não seria o da 

discriminação de gênero
18

, mas o da igualdade baseada no mérito, na dedicação e na 

competência, o que não reflete a realidade da vida das mulheres.  

Observa-se também que a maior parte das mulheres advogadas se encontram nas 

bases dos escritórios de advocacia, tornando evidente que as mulheres conhecem uma 

maior e mais longa estagnação, quando se trata de crescer dentro dos escritórios, do que 

seus colegas masculinos. No caso brasileiro, Junqueira (2003) aponta que os conflitos 

gerados por uma profissão tempo integral como a advocacia levam as advogadas a 

optarem por outras carreiras jurídicas. (BARBALHO, 2008, p. 71).  

Fato é que, embora as mulheres sigam avançando em profissões e ocupações, cabe 

a elas o peso imposto pela sociedade de gerenciar ou administrar os custos emocionais 

desta evolução. Neste contexto, Maria da Gloria Bonelli, Luciana Cunha e Maria Nathalia 

Silveira, em 2008, se propuseram a fazer uma pesquisa com a intenção de articular os 

conceitos de gênero e de profissionalismo no estudo dos jovens advogados e advogadas 

nos escritórios de São Paulo, contrastando homens e mulheres no exercício profissional, 

em termos de oportunidades, barreiras e tendências na profissionalização, cuja 

pertinência temática é indispensável para a exemplificação das ideias construídas no 

presente trabalho e que será exposta a seguir. 

                                                           
18

 Importa destacar que o gênero é uma construção social que procura fixar identidades a partir das diferenças 

percebidas entre os sexos, sendo também um modo de dar significado às relações de poder. 



26 
 

Foi realizado um levantamento abarcando 20% dos escritórios filiados na cidade de 

São Paulo. Os advogados sócios são 75% e as advogadas sócias, 25%, os advogados 

associados são 51% e as advogadas associadas, 49%
19

.  

Já no primeiro recorte foi identificada uma barreira de gênero. Quando as 

sociedades foram classificadas em faixas, os escritórios de médio porte apresentam maior 

participação de associadas (53%), mas como sócias, as advogadas são 29%. O ambiente 

menos receptivo é o modelo tradicional de escritório solo ou com poucos parceiros, onde 

os homens predominam com larga vantagem, como sócio (71%) e associado (62%), 

seguido das grandes sociedades de advogados (a partir de cinquenta profissionais), com 

76% de sócios e 48% de associados. 

Essa barreira pode ser chamada de “teto de vidro”
20

, ou seja, uma barreira invisível 

que dá a ilusão de igualdade de oportunidades na carreira, mas bloqueia o acesso às 

posições elevadas da hierarquia profissional, mantendo as advogadas nos patamares e 

áreas menos valorizadas e rentáveis da profissão, que não preparam para posições de 

prestígio e poder e têm pouco contato com clientes (JUNQUEIRA, 1999). 

A existência do “teto de vidro” reflete diretamente na remuneração das advogadas, 

deixando claro que o princípio da remuneração igual para o trabalho igual não se aplica a 

atividade que praticam. Neste sentido, quando é observado o número de horas 

trabalhadas, as advogadas apresentam uma carga semelhante à dos advogados, mas a 

faixa de remuneração segue sendo mais baixa para elas. 

Ainda, a concentração das advogadas nas posições menos valorizadas da carreira e 

nos escritórios médios é interpretada tanto como um preconceito das firmas, que partem 

do estereótipo de que as advogadas não têm disponibilidade para o grau de dedicação 

exigido e precisam provar sua competência – prejulgamentos que não se aplicam aos 

advogados. A indisponibilidade masculina na esfera doméstica combina-se com a suposta 

escolha das mulheres por trabalhos que lhes permitam usufruir de soberania sobre seu 

tempo – o que não ocorre na realidade –, o que explicaria em parte a sub-representação 

feminina nas posições privilegiadas no mercado profissional. 

                                                           
19

 A autora destacou que, com o aumento no número de aprovadas na OAB a tendência é esta proporção se 

inverter – ou seja, haver mais mulheres associadas do que homens. 
20

 Glass ceiling. Eliane B. Junqueira, autora citada diversas vezes por Bonelli, se reporta ao estudo de Tornton, 

1996, sobre as mulheres nas profissões jurídicas na Austrália, como também a estudos focalizando a mesma 

temática em outros países, para pensar as especificidades e as semelhanças com o caso brasileiro. 



27 
 

Observa-se que vários são os fatores que beneficiam os advogados em detrimento 

das advogadas. As autoras constatam que, sendo o impacto do gênero tão forte para 

estratificar a carreira, as mulheres que conseguem superar as barreiras de ingresso e 

chegam nos topos dos escritórios são aquelas que melhor realizam o apagamento das 

diferenças de gênero, e o discurso sobre a conquista da igualdade de oportunidades é uma 

das formas de fazê-lo. Aceitar o “desafio” de ter que provar ser “tão capaz quanto os 

homens” é o outro lado da mesma moeda que busca tornar o gênero feminino mais 

invisível. 

As autoras expressam que o profissionalismo construído no final do século XIX e 

início do século XX – contexto que reservava a vida pública para os homens, e a casa, o 

privado e o leigo para as mulheres – incorpora as advogadas divididas pela forma como 

lidam com o gênero. Aquelas que conseguem superar a barreira para se tornarem sócias 

são também as bem-sucedidas na realização do trabalho ideológico e de administração 

das emoções
21

 no sentido de ajustarem-se aos valores masculinos da profissão. 

O resultado da pesquisa, ao final, é de que as advogadas são contratadas para as 

funções rotineiras, menos especializadas e com remuneração inferior, muitas vezes 

tornando o orçamento elaborado pelo escritório mais competitivo perante a concorrência, 

o que facilita a conquista de clientes. A reputação profissional das mulheres é mais 

reconhecida nos escritórios pequenos quando montam suas próprias bancas, ou nas 

grandes sociedades quando realizam mais intensamente o trabalho emocional de 

apagamento do gênero. 

As mulheres advogadas encontram na profissão um grande dilema em razão da 

masculinização histórica e social da carreira da advocacia. Para alcançar papéis de poder 

dentro dos escritórios, capazes de influenciar nas decisões e políticas profissionais, as 

mulheres são compelidas a tomar uma posição também masculinizada, tornando o seu 

gênero invisível no trabalho em razão do objetivo de ascensão. 

Já aquelas mulheres que têm filhos vivem as dificuldades da jornada dupla 

profissional e doméstica, com a divisão do tempo destinado à família, e o desempenho de 

                                                           
21

 “Arlie Hochschild conceituou o trabalho emocional como a forma consciente pela qual as pessoas atuam Para 

suprimir a distância entre o que estão sentindo e o ideal que têm do que deveriam sentir, submetendo os 

sentimentos à manipulação e a serem administrados, muitas vezes assumindo a característica de uma jornada de 

trabalho extra. Os subalternos realizam mais trabalho emocional que os dominantes, assim as mulheres fazem 

mais do que os homens.” (BONELLI, 2004). 



28 
 

uma terceira jornada de trabalho composta da difícil administração dessas ambiguidades, 

acompanhada de estresse e falta de tempo para se dedicar mais às suas carreiras 

profissionais. Quando as mulheres decidem não assumir um papel masculinizado em suas 

profissões, a subordinação feminina ocupa o centro do palco, com as mulheres assumindo 

posições desprestigiadas na carreira, desprovidas de capital social e reputação 

profissional. 

Inobstante, as autoras afirmam que a atuação das mulheres e a expansão numérica 

das advogadas tente a trazer mudanças mais significativas do meio jurídico, que depende 

majoritariamente do empoderamento das advogadas que surge desde o sentimento de 

conquista de segurança em um ambiente profissional hostil e masculino, até a ocupação 

de posições de poder capazes de influenciar os destinos da profissão.  

Ainda que nos dias de hoje seja evidente o peso do apagamento do gênero para 

ascensão profissional, fato é que há mulheres bem-sucedidas cujo cotidiano profissional 

não se encontra sujeito às disposições tradicionais. A possibilidade da emancipação se dá 

a partir das advogadas que já consolidaram sua reputação profissional, foram se liberando 

das responsabilidades de criação dos filhos, estão economicamente independentes, e 

constroem um dia-a-dia autônomo em relação às principais características que perpetuam 

a dominação de gênero, baseando-se apenas nelas. 

Essas mulheres advogadas tornam possível grande impacto qualitativo na vida de 

outras mulheres que cursam direito e se tornarão advogadas – provavelmente 

empoderadas –, tanto por acumular poder profissional, como por ser uma referência 

emancipada para gerações mais jovens, existindo, então, uma oportunidade da via de mão 

dupla simétrica entre as mulheres e a profissão. 
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CONCLUSÃO 

 

A luta do movimento feminista no Brasil foi essencial para a conquista, ampliação e 

a efetiva aplicação dos direitos das mulheres com a finalidade de obter igualdade, voz e 

afirmar a posição da mulher enquanto sujeito político ativo no espaço público.  

Todo o trajeto percorrido pela luta das mulheres durante o século XX no Brasil foi 

indispensável para o desenvolvimento de políticas públicas e legislação voltada para o 

público feminino. Tal processo histórico andou lado a lado com as lutas sociais que 

culminaram na Constituição de 1988, trazendo para a Carta Maior a igualdade formal de 

gênero, bem como a formalização de diversas demandas do movimento feminista. 

No que tange a representatividade na vida pública, a década de 1990 foi 

excepcional para o desenvolvimento de debate e organizações de mulheres, objetivando a 

ampliação do movimento em busca dos direitos femininos, bem como a conquista de 

políticas públicas efetivas, ampliação de ações afirmativas, aprimoramento da legislação 

de proteção à mulher, autonomia do corpo, saúde feminina, entre diversas outras pautas.  

Tal busca incessante por direitos influenciou a valoração de novos espaços públicos 

e das mulheres como novos sujeitos políticos e sociais, assumindo uma dimensão 

reivindicatória e transformadora de luta pela efetivação de seus direitos, garantias e 

oportunidades. Entretanto, na vida pública, são encontradas ainda dificuldades de 

representatividade política, fator este que deve – e está – sendo modificado através da 

luta, em prol da efetiva prática da democracia com a participação da mulher no espaço 

público.  

A referida defasagem na representatividade política das mulheres também está 

diretamente conectada relacionado à vigência do pensamento enraizado acerca dos papéis 

de gênero tradicionais e a divisão sexual do trabalho, que continua a ter peso na vida 

profissional e pública das mulheres.  Nas carreiras jurídicas observa-se essa divisão de 

maneira evidente, considerando que as mulheres encontraram inúmeros obstáculos para 

seus estudos e atuação no ramo do Direito desde o início do século XX. 
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Nos dias de hoje, apesar dos consideráveis avanços provenientes do movimento 

feminista e da conquista de direitos, a vida das mulheres nas carreiras jurídicas, 

principalmente na advocacia, ainda encontra inúmeras barreiras de gênero, que afetam 

desde as suas especializações, até seus salários, carga horária, família e vida privada. 

Apesar do avanço numérico de mulheres nessas carreiras, para alcançar a ascensão, as 

mulheres advogadas são compelidas a tomar uma posição masculinizada, tornando o seu 

gênero invisível no trabalho em razão do objetivo de ascensão. 

A realidade encontrada atualmente nas carreiras jurídicas privadas torna evidente a 

necessidade do empoderamento das advogadas face uma profissão tradicionalmente 

masculinizada, havendo possibilidade tangível de modificação deste quadro estático para 

que as mulheres possam se emancipar e ascender na carreira que escolheram de forma 

autêntica de acordo com seu gênero e livre das amarras sociais criadas e perpetuadas pelo 

meio jurídico e pela sociedade machista. 
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