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RESUMO

O trabalho vislumbra os direitos adquiridos pela mulher no Brasil de acesso à educação básica até ensino superior no curso de direito.  Foram 
analisados os aspectos históricos do processo da educação feminina, que por muito tempo, era limitada a aulas em casa ou em colégios religiosos 
que ensinavam práticas domesticas e o dever de servir ao homem, objetivando assim abordar o direito fundamental da mulher no acesso à 
educação, buscando a compreensão da origem dos impeditivos históricos que contribuíram na morosidade do processo. O embasamento da 
pesquisas é construído a partir de referências bibliográficas, com o respaldo de consultas em livros, artigos científicos, leis e tratados. A 
abordagem segue o conceito hipotético-indutivo, com a busca da compreensão da problemática apresentada.  A educação da mulher, por séculos 
foi estritamente diferenciada da educação dada ao homem. Ao gênero feminino sempre foi imposto uma base educacional de servir ao gênero 
masculino, onde a figura masculina é o provedor do lar e detém todo o conhecimento de uma vida profissional e financeira, e esse domínio 
machista patriarcal era transmitido de pai para marido.O direito brasileiro surge a partir do romano, onde nasce desprovendo qualquer 
capacidade jurídica a mulher. A religião era uma prerrogativa masculina, onde a catequização relata a mulher em um papel de submissão. A Igreja 
deu início à educação no Brasil, no entanto, as bases educacionais do Brasil-Colônia não incluía as mulheres, com isso, não foi permitido à mulher 
ler e escrever, apenas aprendiam técnicas manuais e domesticas, evitando assim a construção de pensamentos lógicos, .A coroa Portuguesa, 
permitiu colégios não religiosos à mulher, porém as disciplinas ministradas eram as mesmas da Constituição de 1824, voltada a trabalhos 
manuais, domésticos. Somente no início do século XX foi permitido que homens e mulheres estudassem juntos com os mesmos conteúdos de 
aprendizagem. Dentro do ensino superior, no curso de direito, somente em 1902 a Universidade do Largo São Francisco conferiu a uma mulher o 
título de bacharel em direito, porém sua capacidade civil  só  foi adquirida em 1962 com o advento do Estatuto da Mulher Casada e reafirmado 
em 1988 com a Constituição Federal, no qual surge a conquista de uma situação menos desigual, ou era para ser, pois de acordo com o enunciado 
do art. 5°, caput e inciso I, que determinam: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;”, ainda podemos citar o disposto do § 5° do 
art. 226 “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.”, deste modo, notamos que 
perante a lei era para existir a igualdade.  Hoje existem 449.594 mil mulheres registradas na OAB, e 502.603 mil homens, as mulheres bachareis 
em Direito representam 31% do total de magistrado do país, assim fica evidênciado que a caminhada por espaço persiste nos dias atuais.  A 
análise buscou entre estudos de gênero, educação e o ambito jurídico, uma maior reflexão sobre o papel da mulher enquanto cidadã e bacharel 
em direito, apresentando sentidos e significados legais e culturais orientadas à equidade de gênero e à expansão da cidadania das mulheres. 
Percebeu-se que o numero direitos e inserção a educação, é tão crescente quanto à falta de igualdade no mercado judiciário.  É de fácil  
percepção que o país está desestruturado para a mulher, e a busca pela igualdade caminha a passos lentos, friza-se que o Brasil é um local hostil 
e segregador em sua extensão. Em tempos de assuntos relacionados ao direito da cidade, é importante ressaltar que ainda faltam direitos 
humanos.
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