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RESUMO:  

O feminismo é um movimento social que propaga os direitos iguais entre homens e 

mulheres, ele teve sua origem no período das revoluções (5 de maio de 1789) , como a 

Revolução Francesa e a Revolução Americana. Devido a isso, este projeto irá refletir sobre 

os direitos conquistados pelo feminismo, e verificar se eles estão se efetuando na 

atualidade, também se busca analisar as mudanças que o feminismo causou na sociedade, 

por meio da quantia de direitos básicos que as mulheres conquistaram por conta do 

movimento. A fim de cumprir tais objetivos, por meio de pesquisa histórica e bibliográfica 

será verificado quais direitos foram conquistados pelo feminismo. Em seguida, checar se 

eles estão sendo efetuados na atualidade, e depois observar as modificações na sociedade 

depois dessas conquistas, logo em seguida iremos avaliar se os direitos estão realmente 

incluindo todas as mulheres com dificuldades em questão a isso, iremos aplicar um 

questionário utilizando o Google Forms, para os alunos do Colégio Interativa de Londrina, 

do 6º ao Ensino Médio, a fim de saber se as pessoas concordam com esses diretos e acham 

eles desnecessários.   
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INTRODUÇÃO 

Entre 1500-1822 vivia-se uma cultura enraizada de repressão às minorias, 

desigualdade e patriarcado, as mulheres eram propriedade de seus maridos, pais, e tinham 

de fazer tudo com seus irmãos ou não podiam fazer nada, elas tinham de obedecer e 

agradecer qualquer figura masculina da família e algumas destas coisas  ainda acontece no 

dia dia de hoje as mulheres lutam para que isso acabe. 



 
O feminismo teve sua origem nos movimentos sociais que surgiram no período das 

revoluções, como a Revolução Francesa e a Revolução Americana. O feminismo é um 

movimento social que propaga os direitos iguais, Mary Wollstonecraft (1759-1797) publicou 

um dos primeiros tratados feministas, A Vindication of the Rights of Woman (19 de setembro 

de 2016), em que ela advoga a igualdade social entre os sexos. Nessa época a luta era 

focada em conseguir direitos como: política, educação, divórcio, livre acesso ao mercado 

de trabalho e vestimentas.  

Ao longo do tempo, passou a ser reconhecido o direito da mulher como um 

movimento necessário, algumas mudanças começam no mercado de trabalho durante as 

greves realizadas em 1907, ainda no início do século XX, são retomadas as discussões 

acerca da participação da mulher na política brasileira,  já em 2006 foi criada a Lei Maria da 

Penha que foi em si uma conquista para as mulheres, a lei Maria da Penha pune de forma 

mais efetiva os homens que agridem suas companheiras em local doméstico. ( 

 

OBJETIVO  

Este projeto tende a analisar quais os direitos conquistados pelo feminismo, depois de tanto 

tempo de luta.  

Objetivo geral: Analisar os direitos que o feminismo conquistou ao longo dos anos de 

reivindicação.  

 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 Este projeto tem base no seguinte questionamento: as mulheres conquistaram muitos direitos 

até os dias de hoje? Atualmente esses direitos que foram conquistados são realmente efetuados 

pela sociedade?  

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Por meio de pesquisa histórica e bibliográfica será verificado quais direitos foram conquistados 

pelo feminismo. Em seguida, checar se eles estão sendo efetuados na atualidade, e depois 

observar as modificações na sociedade depois dessas conquistas, logo em seguida iremos 

avaliar se os direitos estão realmente incluindo todas as mulheres com dificuldades em questão 



 
a isso, iremos aplicar um questionário para saber se as pessoas concordam com esses diretos e 

acham eles úteis.   

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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