
 

Bom dia, dando inicio a mais uma atividade que nos faça pensar juntos.  

 

Vamos trocar ideias sobre como algumas sociedades na antiguidade encaravam 
a condição das mulheres em sua cultura. 

Basta confrontar alguns dados de hoje em dia, para verificar que poucas 
sociedades têm reconhecido à mulher seus direitos e o exercício de praticamente todas 
as atividades, o que inclui aquelas durante anos e anos reservadas ao sexo masculino.  

Vamos observar que, até nas sociedades consideradas mais avançadas em 
função predominantemente do avanço tecnológico, ainda existem barreiras para as 
mulheres superarem. Um exemplo prático se liga ao direito de voto e participação na 
vida política coletiva. As sufragistas, assim se denominavam as mulheres que defendiam 
o direito ao exercício do voto, somente conseguiram seu objetivo a partir de fins do século 
XIX, cabendo o pioneirismo a Nova Zelândia em 1893. 

No Brasil esse reconhecimento veio em 1932, por meio do Novo Código Eleitoral, 
que, entre outras medidas, instituía o voto secreto, numa iniciativa para combater o voto 
orientado pelos Coronéis, grandes proprietários de terra explorando a miséria em que 
vivia grande parte dos trabalhadores rurais. 

Não olhe o Brasil como exemplo máximo da negação de direitos. Na Europa 
mesma algumas regiões como os Cantões Suíços1 só autorizaram o pleno exercício da 
cidadania a sua população feminina na década de 90 do século passado. 

Num mundo marcado pela desigualdade e violência, testemunhados entre os 
exemplos mais significativos pelo deslocamento maciço de refugiados da pobreza e da 
guerra na Síria, no Congo e muitos outros países, a condição feminina se reveste de um 
drama agravado por condições mais precárias de acesso a alimentação, escolaridade e 
atendimento médico do que a média dos homens, sem contar que, com frequência, as 
mulheres recebem salários mais baixos executando as mesmas tarefas que os homens. 
Nem tudo, porém, se resume a uma sequencia de lamúrias e reclamações. Alguns 
progressos, que julgamos tímidos em relação à necessidade de respeito a dignidade 
humana. 

Exemplo marcante é o da ativista paquistanesa Malala2, conhecida no mundo 
inteiro em função do seu engajamento na luta para que as meninas, sobretudo no mundo 
muçulmano, tenham os mesmos direitos que os meninos a uma instrução que abra 
oportunidades de melhoria das condições materiais de vida e a sua afirmação como 
indivíduos, capazes de se tornarem senhores de seus atos e desenvolvedores de uma 
consciência acerca do mundo em que vivemos. 

 

 

Colégio Pedro II – U. E. Humaitá II 
História – Professor: Celso Thompson – Coordenador: Cristiano Campos 

Aluno: ______________________________________ Nº.: ____ Turma: _______ 
7º Ano E. F.                                                                                              abril/ 2020      
       



Trata-se de processo a ser cultivado desde a infância, com o apoio da família em 
particular e da sociedade globalmente falando. 

”A mulher não respondeu. Preferir não era um verbo feito para ela. Quem 
nunca aprendeu a querer como pode preferir?“  

Couto, Mia. A confissão da Leoa; São Paulo, Companhia das Letras, 2012, p.24. 
 

 

Compare os dois textos abaixo e responda as questões colocadas para discussão. 

Texto nº 1 (Adaptado de Veyne, Paul. O Império Romano in História da Vida Privada, 
v.1; São Paulo. Companhia das Letras, 1990, pp. 23, 47.) 
 
“O nascimento de um romano não é apenas um fato biológico. Os recém-nascidos só 
vêm ao mundo em virtude de uma decisão do chefe de família... 

Em Roma um cidadão não “tem” um filho, ele o “toma” ou “levanta”. 

A criança que o pai não levantar será exposta diante da casa ou num monturo3 público; 
quem quiser que a recolha.” 

 

“...Por que as pessoas se casavam. Para receber um dote e filhos que, sendo legítimos, 
receberiam a sucessão e perpetuariam o corpo cívico, o núcleo dos cidadãos.” 
 
 
Texto Nº 2 (adaptado de Tácito. A Germânia, XVII. Rio de Janeiro. Edições Para Todos, 
1943, p 43) 
 
“Na Germânia, os casamentos são castos e, entre seus costumes, são os que merecem 
mais elogios. 

Pois os bárbaros são quase os únicos que se contentam, cada um, com uma só esposa. 

Não é a esposa que traz o dote ao marido, mas o marido à esposa. Os pais dela assistem 
a cerimônia e apreciam os presentes, os quais são escolhidos, não para o encanto de 
uma mulher nem para adornar a jovem esposa, mas são bois, um cavalo com rédeas e 
uma espada” 

 

1- Discuta os elementos que permitem afirmar em qual das sociedades acima indicadas 
a situação da mulher se apresentava de alguma forma mais favorável. 

 

2- De que maneira a situação material da família condiciona o papel das mulheres 
nesses exemplos de sociedade do passado? 

3- Como você explica que nos nossos dias, apenas em 2018 as mulheres na Arábia 
Saudita tiveram permissão para dirigir automóveis. Compare com as informações que 
tiver sobre a condição feminina atual no Brasil e em outras partes do mundo. 

Referências: 



1- Cantões Suiços 

Cantão Suíço historicamente é considerado um Estado soberano, 
com fronteiras próprias, além do exército e moeda. A estrutura 
federal recente foi estabelecida em 1848, e mesmo atualmente 
Genebra refere-se a si mesmo como República e Cantão de 
Genebra. Wikipédia 

 

2- Malala 

Malala Yousafzai  (Swat, 12 de julho de 1997)  

É uma ativista paquistanesa. Foi a pessoa mais nova a ser 
laureada com um prémio Nobel. É conhecida principalmente 
pela defesa dos direitos humanos das mulheres e do acesso à 
educação na sua região natal do vale do Swat na província 
de Khyber Pakhtunkhwa, no nordeste do Paquistão, onde 
os talibãs locais impedem as jovens de frequentar a escola. 
Desde então, o ativismo de Malala tornou-se um movimento 
internacional. Wikipédia 

 

Monturo público  
Substantivo masculino. Grande quantidade de lixo. Aglomeração de lixo, coisas 
insignificantes e/ou velhas; monte de objetos desnecessários. 

Local onde o lixo é depositado: monturo de difícil acesso. 

(Por Extensão - Monte de coisas asquerosas, repulsivas).  

https://www.dicio.com.br/monturo/ 

 

Em razão da falta de banheiros em grande parte 
das habitações na cidade de Roma, os moradores 
jogavam todo tipo de dejeto pelas janelas nas ruas. 
Esse fato ocasionou em Roma brigas entre a 
população, mau cheiro nas vias públicas e graves 
problemas de saúde nos citadinos (habitantes de 
cidades). 

 Maquete que representa a cidade de Roma na Antiguidade 

 


