
O movemento sufraxista 

Aínda que as grandes declaracións liberais e as Constitucións falaban da igualdade de todos ante a 

lei, as mulleres foron excluídas do exercicio dos dereitos políticos, a pesar de que as mulleres tiveron 

unha activa participación nas revolucións liberais e contribuíron ao seu triunfo e consolidación. Xa 

dende a Revolución francesa xurdiron voces femininas defendendo o seu dereito a participar no 

sistema político pero foi o movemento sufraxista o que máis se significou na loita por conseguir que 

as mulleres puidesen votar. 

Para coñecer algo máis sobre este movemento, busca información e redacta un informe no que 

desenvolvas cuestións como: 

 

-Os inicios da reivindicación política feminina 

-Cando e onde xorde o movemento sufraxista? 

-Cales eran os seus obxectivos? Conseguiunos?  

-Breves trazos biográficos dalgunha destacada sufraxista. 

 

Para completar o teu traballo podes analizar e comentar os seguintes documentos que fan referencia 

directa ao tema tratado: 
 

Os dereitos da muller 
Art.1. A muller nace libre e permanece igual ao 

home en dereitos (...). 

Art.2. A finalidade de calquera asociación política é 

a conservación dos dereitos naturais e 
imprescindibles da muller e do home (...). 

Art.3. O principio de calquera soberanía reside 

esencialmente na nación, que non é máis que a 
reunión da muller e o home (...). 

Art.6. A lei debe ser a expresión da vontade xeral; 

todas as cidadás e cidadáns deben contribuír, 
persoalmente ou por medio dos seus representantes, 

á súa elaboración (...) A lei debe ser a mesma para 

todos (...). 

Art. 15. As mulleres, coaligadas pola contribución 
cos homes, teñen o dereito de pedir contas a todo 

axente público da súa administración. 

Olympe DE GOUGES. Declaración dos dereitos da muller e da cidadá. 1791 

 
 

As reivindicacións femininas 
Decidimos: Que todas aquelas leis que entren en conflito coa verdadeira e substancial felicidade da muller, 

son contrarias ao gran precepto da natureza e non teñen validez (...). 

Decidimos: Que todas as leis que impidan que a muller ocupe na sociedade a posición que a súa conciencia 
lle dite, ou que a sitúen nunha posición inferior ao home, son contrarias ao gran precepto da natureza e, polo 

tanto, non teñen nin forza nin autoridade. 

Decidimos: Que a muller é igual ao home (...) e que polo ben da raza humana esixe que sexa recoñecida 
como tal. 

Decidimos: Que é deber das mulleres deste país asegurarse o sagrado dereito do voto. 

Declaración de Séneca Falls. Nova York, 19-6-1848 


