
DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER E DA CIDADÃ 

  A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã foi um documento publicado em França, em 1791, 2 anos após a Revolução Francesa, pela escritora Marie Gouze, também 
conhecida como Olympe de Gouges. Esta terá sido condenada e assassinada na guilhotina por defender as ideias revolucionárias. 

  Este documento teve como referência a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, por sua vez, não abrange os da mulher. É de realçar que estes também não foram 
incorporados pela Revolução de 1789-1899. 

  Esta foi, todavia, rejeitada e republicada, posteriormente, em 1986, pela jornalista, escritora e feminista francesa Benoîte Groult. 

                                              

       Alguns dos artigos que englobam os direitos e deveres das mulheres neste livro são: 

  Artigo 1º: «A mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos»; 

  Artigo 4º: «o exercício dos direitos naturais da mulher (a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão) não tem outros limites senão a perpétua tirania que 
o homem lhe impõe; estes limites devem ser reformados pelas leis da natureza e da razão»; 

  Artigo 10º: «Ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo que sejam de princípio»; 

  Artigo 13º: A mulher «deve […] ter a mesma participação da distribuição dos postos, dos empregos, dos cargos, das dignidades e da indústria». 

 

Na atualidade, a legislação atual de acordo com a Constituição da República Portuguesa apresenta igualdades e direitos específicos. Estes são quatro desses: 

  Artigo 26.º: «A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à 
imagem, à palavra, à reservada intimidade da vida privada e familiar e à proteção legal contra quaisquer formas de discriminação»;  

  Artigo 58.º: «Todos têm direito ao trabalho; 

  Artigo 74.º: «Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar»; 

  Artigo  109.º: «A participação direta e ativa de homens e mulheres na vida política constitui condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático, 
devendo a lei promover a igualdade no exercício dos direitos cívicos e políticos e a não descriminação em função do sexo no acesso a cargos políticos». 

      Desta maneira, na atualidade, os direitos de igualdade de géneros apresentam-se de forma mais desenvolvida, promovendo maneiras destes serem realizados. 
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