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RESUMO 

O objetivo maior deste estudo é identificar, compreender e explicar a trajetória de 
empoderamento político de mulheres que exercem cargo de representatividade 
política no Brasil. Inicia-se esse estudo pela visão histórica da emancipação da 
mulher no mundo a sua participação na política, seguindo pela abordagem da 
história da participação feminina na política e finalizando pelas conquistas e 
barreiras das mulheres na política brasileira e no parlamento. O estudo reflete a 
argumentação de estudos que abordam o tema da mulher e a política no Brasil seu 
empoderamento através da história, seus anseios, suas conquistas e as barreiras 
que enfrentam as mulheres na política brasileira. 

Palavras-chave: mulher; políticas públicas; trajetória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this study is to identify, understand and explain the 

trajectory of political empowerment of women who exercise political representation in 

Brazil. This study begins with the historical view of the emancipation of women in the 

world, their participation in politics, followed by the approach of the history of 

women's participation in politics and ending with the achievements and barriers of 

women in Brazilian politics and in parliament. The study reflects the argumentation of 

studies that approach the theme of women and politics in Brazil its empowerment 

through history, its longings, its achievements and the barriers faced by women in 

Brazilian politics. 

Keywords: woman; public policy; trajectory. 
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INTRODUÇÃO 

 

A representação da mulher na política foi o tema central do trabalho, onde foi 

destacada a participação da Mulher na Política ao longo dos tempos. 

Historicamente, no Brasil e no mundo, a vida política se encontrou majoritariamente 

nas mãos de homens. E, ainda no século XX, muitos eram os países – inclusive os 

considerados “desenvolvidos” – que negavam às mulheres direitos políticos 

fundamentais, como o direito ao voto e à candidatura.  No Brasil o direito ao voto só 

ocorreu em 1932, a partir da organização de grupos de mulheres que lutaram pela 

sua inclusão no mundo político, movimento que ficou conhecido como a luta das 

sufragistas.  

Hoje, mesmo com as diversas lutas travadas – e algumas ganhas como o 

direito ao voto e a candidatura (1932) e a lei de cotas para inclusão da condição de 

sexo/gênero (Lei 9.100/1995) – pelas mulheres na conquista da esfera política 

formal, ainda persiste um baixo número de mulheres a se candidatar ou a se eleger. 

 O primeiro capítulo é uma introdução à situação da mulher na política no 

tocante ao gênero e seu potencial analítico para se explicar as relações de poder, 

onde se demonstra toda dificuldade da mulher ao longo dos tempos. No capítulo 

dois foram apresentados os caminhos e desafios encontrados pela mulher em sua 

inclusão na arena política. O capítulo três trata de um panorama geral da sub-

representação feminina no parlamento.  
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I GÊNERO E SEU POTENCIAL ANALÍTICO PARA EXPLICAR AS 

RELAÇÕES DE PODER 

  

Por mais que o dicionário dê o significado gramatical às palavras, ao longo 

dos tempos as mesmas constroem seus significados históricos nas sociedades e 

produzem reflexos e consequências por diversas gerações. Através dos tempos, 

equivocadamente o termo gênero vem sendo usado para se referir a caráter ou 

traços sexuais.  

Somente a partir da segunda metade do século XX que o termo gênero foi 

utilizado como categoria de análise. No século XVIII, se aborda algumas teorias 

sociais. Até meados do século XX as discussões eram realizadas numa lógica de 

analogia de binaridade masculino/feminino. Gênero, como ferreamente teórica para 

o estudo dos sistemas de relações sociais ou sexuais, não havia se consolidado no 

cenário acadêmico-científico (SCOTT, 1995). 

O termo gênero é utilizado pelas feministas como referência à organização 

social da relação entre os sexos, bem como das possibilidades não examinadas. 

Para Joan Scott, a utilização mais recente do termo gênero teve sua aparição 

inicial entre as feministas americanas, que objetivavam enfatizar o caráter 

fundamental social das distinções baseadas no sexo. Não se podendo compreender 

homens e mulheres se houvesse um estudo separado.  

Neste aspecto Natalie Davis afirmou, em 1975: 

“Penso que deveríamos tratar somente do sexo sujeitando, assim como um 
historiador de classe não pode fixar seu olhar apenas sobre os camponeses. 
Nosso objetivo é compreender a importância dos sexos, isto é, dos grupos de 
gênero no passado histórico. Nosso objetivo é descobrir o leque de papéis e 
de simbolismos sexuais nas diferentes sociedades e períodos, é encontrar 
qual era o seu sentido e como eles funcionavam para manter a ordem social 
ou para muda-la”. 

 

Um estudo com essa amplitude mudaria paradigmas sociais e seria base para 

estudos científicos de toda sociedade. Trataria de reescrever o papel da mulher na 
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história, portanto a grande importância de como se definiria e analisaria o termo 

gênero.  

Para Joan Scott, os historiadores teorizam o gênero presos a referências 

tradicionais das ciências sociais onde se baseiam em explicações causais de caráter 

limitado a compromissos feministas.  

Neste aspecto, para o autor o uso do termo “gênero” tem uma conotação mais 

objetiva e neutra do que “mulheres”. “Gênero” parece se ajustar à terminologia 

cientifica das ciências sociais, dissociando-se, assim, da política do feminismo.  

A desigualdade era e ainda é justificada, por setores conservadores 

religiosos, científicos e políticos, pela diferença biológica entre homens e mulheres. 

Muitos creem que as diferenças sociais são essenciais, naturais e inevitáveis.  

O sexo é uma categoria biológica insuficiente para explicar os papéis sociais 

atribuídos ao homem e à mulher. “Gênero” veio como uma categoria de análise das 

ciências sociais para questionar a suposta essencialidade da diferença dos sexos, a 

ideia de que mulheres são passivas, emocionais e frágeis; homens são ativos, 

racionais e fortes.  

Na perspectiva de gênero, essas características são produto de uma situação 

histórico-cultural e política; as diferenças são produto de uma construção social. 

Portanto, não existe naturalmente o gênero masculino e feminino. Temos, portanto 

que gênero é um novo tema de pesquisa que não possui poder analítico                              

para questionar ou mudar os paradigmas históricos já existentes na sociedade.  

 

Segundo Joan Scott são três as posições que os historiadores utilizam na 

análise do gênero. A primeira, uma inteiramente feminista que se emprenha em 

explicar as origens do patriarcado. A segunda se situa no interior de uma tradição 

marxista e busca um compromisso com as críticas feministas. A terceira se divide 

entre o pós-estruturalismo francês e as teorias anglo-americanas de relação objeto. 

Segundo Perlin, identidade de gênero possui referência à parcela de 

constituição identitária – e, portanto inter-relacionada e co-construída com etnia/raça 

e estatus social/classe – organizada segundo um processo de pertencimento e 

separação das estruturas sociais fundantes das diferenças sexuais.  

Segundo Matos, a posição identificatória de gênero “(...) é constitutiva e 

necessária ao prosseguimento do processo de organização subjetiva (...)” (MATOS, 

2000, p. 68). A identidade de gênero não é definida pelo sexo biológico. Podemos 
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observar isto ao lidarmos com pessoas do sexo masculino – anátomo-

fisiologicamente masculinas – que desenvolvem identidade de gênero feminina.        

Segundo Perlin, utilizando a mesma perspectiva de discussão, a identidade 

sexual não implica necessariamente em uma consonância tradicional - socialmente 

construída - com a identidade de gênero ou com o sexo biológico. Identidade sexual 

ou orientação erótica/sexual diz respeito à escolha de objeto erótico e busca de 

satisfação sexual, não estando necessariamente vinculada à identidade de gênero 

ou à anátomo-fisiologia sexual. Tal recorte, se por um lado fragmenta componentes 

que estão imbricados e inter-relacionados, por outro nos permite desmitificar a ideia 

de que a pessoa com orientação homoerótica configura uma caricatura ou imitação 

do sexo oposto. Como exemplo, podemos citar mulheres que são homossexuais, 

mas não se travestem de homens ou adotam comportamentos estereotipados vistos 

como tipicamente masculinos. Da mesma forma implica em aceitar que nem toda 

pessoa do sexo masculino com orientação homoerótica deva ser “afeminada” ou 

deva travestir-se.  

O último conceito a ser apresentado é o de papel de gênero, referindo-se ao 

conjunto de condutas esperadas associadas à sexualidade e socialmente exigidas 

do indivíduo de acordo com o seu sexo (FAGUNDES, 2001), seu contexto histórico e 

cultural. Os papéis são normas arbitrárias ou padrões estabelecidos socialmente que 

definem o comportamento dos membros de uma sociedade, sua forma de vestir-se, 

maneira de estabelecer relações, de ocupar posições, etc (LOURO, 1997). 

Seria a tradução social transformada em valores, normas, moral, crenças, 

comportamentos, expectativas do que é ser homem ou mulher em determinado 

contexto social. Da mesma forma que os conceitos anteriormente descritos não 

estão necessariamente concordantes com o sexo biológico, com a identidade de 

gênero e/ou com a identidade sexual. É importante enfatizar que estes conceitos 

estão imbricados um no outro, são co-construtores da subjetividade, estão inter-

relacionados, mas são distintos. Não se anulam e não se excluem. Não são fixos e 

nem permanentes podendo ser, inclusive, contraditórios. A distinção entre os termos 

sexo e gênero é fundamental.  

(...) o corpo de uma revolução cibernética e informacional é 
agora marcado, não por um único sexo masculino e 
dominante, também, não apenas por uma oposição dual 
mulher/homem, mas, sobretudo pela pluralidade, 
multiplicidade e heterogeneidade sexual nas organizações 
identitárias de gênero (Matos, 2000, p. 62).
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Para Perlin, a grande variedade de estruturas generificadas e relacionais da 

atualidade levou estudiosos da área a questionarem a binaridade – masculino e 

feminino - como base de composição das complexas combinações generificadas. 

Ou seja, pessoas do sexo masculino e do sexo feminino – independente da 

orientação sexual – desenvolvem e exercem comportamentos e atitudes que 

extrapolam a divisão identitária e de papéis até então compreendidos como 

masculinos e femininos.  

Para a autora, homens adentram ao mundo das atividades domésticas, 

campo majoritariamente feminino até a década de 1960 – e do cuidado dos filhos. 

As mulheres cada vez mais estão adentrando em diversas posições na força de 

trabalho e em diferentes níveis na contribuição para o orçamento doméstico, em 

locais de trabalho antes de espaço exclusivo para homens. Os espaços 

conquistados demandam várias flexibilizações e transformações, o que dificilmente 

ocorre livre de conflitos e desafios. A grande variedade de estruturas generificadas e 

relacionais da atualidade levou estudiosos da área a questionarem a binaridade – 

masculino e feminino - como base de composição das complexas combinações 

generificadas.  

Ou seja, pessoas do sexo masculino e do sexo feminino – independente da 

orientação sexual – desenvolvem e exercem comportamentos e atitudes que 

extrapolam a divisão identitária e de papéis até então compreendidos como de 

exclusividade masculinos e femininos. Os homens, por exemplo, adentram no 

mundo das atividades domésticas – campo majoritariamente feminino até a década 

de 1960 – e do cuidado dos filhos. As mulheres adentram em diversas posições na 

força de trabalho e em diferentes níveis na contribuição até antes exclusivo do 

homem. Os espaços conquistados demandam várias flexibilizações e 

transformações, o que dificilmente ocorre livre de conflitos e desafios. 

Bellozo reconhece que, padrões de gênero que foram historicamente 

construídos, como as características que tornam as relações de gênero tão 

específicas, mostram as dificuldades do tema, principalmente quando se busca, 
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mudanças sociais, culturais e políticas, que tenham como foco a promoção da 

igualdade entre os sexos e o respeito à igualdade de tratamento as mulheres.  

A desigualdade abarcava a esfera pública e privada. Na primeira, era visível 

nos salários menores do que o dos homens em serviços iguais e na pequena 

participação política. Na esfera privada, se evidenciava pela dupla moral sexual e na 

delegação de papéis domésticos. 

Gênero é uma categoria relacional do feminino e do masculino. Considera as 

diferenças biológicas entre os sexos, reconhece a desigualdade, mas não admite 

como justificativa para a violência, para a exclusão e para a desigualdade de 

oportunidades no trabalho, na educação e principalmente na política. É um modo de 

pensar que viabiliza a mudança nas relações sociais e, por consequência, nas 

relações de poder. É um instrumento para entender as relações sociais e, 

particularmente, as relações sociais entre mulheres e homens. 

Os papeis sociais, culturais, econômicos e políticos sofrem influências de 

acordo com o contexto social em que estão inseridos. Faz-se necessário, portanto 

compreendermos questões fundamentais para que o discurso da igualdade de 

direitos seja ratificado no cotidiano da sociedade contemporânea. Assim, Bourdieu 

(1999, p. 17) ensina que:  

A divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, 
como se diz por vezes para falar do que é normal, natural, a 
ponto de ser inevitável: ela está presente, ao mesmo tempo, 
em estado objetivado nas coisas (na casa, por exemplo, cujas 
partes são todas “sexuadas”), em todo o mundo social e, em 
estado incorporado, nos corpos e nos hábitos dos agentes, 
funcionando como sistemas de esquemas de percepção, de 
pensamento e de ação. 

Para Bourdieu, a divisão sexual, que foi construída pela própria sociedade, 

como natural e inevitável, adquire o reconhecimento e a legitimação dos atores 

sociais. Essa visão, organizada de acordo com a divisão sexual do masculino e 

feminino, acaba por instituir a diferença biológica entre os seres como fundamento 

primordial para a divisão entre os sexos, denotando dois grupos socialmente 

hierarquizados.  

Para Paterman, há uma divisão sexual. As diferenças “naturalmente” 

existentes entre homens e as mulheres passam a exigir a sujeição das mulheres. A 

submissão estaria ancorada na força e na capacidade “naturalmente superiores” do 
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marido. Com isso, o governo dos maridos sobre as esposas seria justificado pela 

natureza e, portanto, não seria objeto de escrutínio político. 

Neste mesmo entendimento derivou-se o entendimento de que a mulher não 

poderia ser considerada um indivíduo, sendo proibida de participar das atividades da 

vida política e pública. 

Para Locke, as capacidades dos indivíduos variam de acordo com o sexo e 

somente aquelas características inerentes aos homens poderiam, finalmente, 

oferecer uma condição de liberdade e igualdade (Pateman, 1988).  

Assim, o privado também foi fortemente associado à natureza e o público à 

racionalidade. Aos homens, seres imaginados como racionais por excelência, foi 

dado o direito de consentirem em participar da esfera pública, igualitária e livre. As 

mulheres, vistas como carentes de razão, deveriam permanecer no lugar que lhes 

seria “natural”: a esfera privada. Para Iris Young (1990), por exemplo, essa 

diferenciação foi a base para excluir as pessoas de uma efetiva participação na 

esfera pública. 

Rousseau (1997), valendo-se do princípio da necessidade da separação do 

interesse público do privado, usou o argumento de que as mulheres não seriam 

capazes de fazer isso, portanto, a participação das mulheres nas decisões políticas 

levaria, segundo seu argumento, a um desvio do Estado democrático, guiado pelo 

contrato e pela vontade geral. Assim, para ambos, as mulheres estariam excluídas 

por definição do mundo político.  

Desta forma o contrato social vai acomodando o patriacardo ao invés de 

aboli-lo, e o tratamento diferenciado a mulher se perpetuando nas gerações.  

Porém de acordo com Durhan (2004), a industrialização e o surgimento do 

capitalismo no Brasil separaram radicalmente a produção da reprodução, em duas 

esferas distintas. Criou-se, assim, uma forma específica de isolamento feminino no 

espaço doméstico.  

Desta forma, o capitalismo emergente e o atual não excluíram a mulher da 

esfera pública. O que ocorreu foi a inclusão simultânea do sexo feminino nas duas 

esferas, a pública e a privada e a concomitante sobre-exploração dela: trabalho
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remunerado e trabalho não remunerado das mulheres dentro das formas de família 

patriarcal burguesa. Surgiu, assim, a grande contradição da condição feminina: “a 

percepção de sua igualdade enquanto indivíduo na esfera do mercado e de sua 

desigualdade enquanto mulher na esfera doméstica da reprodução” (Durhan, 

2004:346).   

Destaca-se que além de lutar por igualdade um dos grandes compromissos 

da agenda feminista é garantir e promover nos ordenamentos jurídicos e políticos 

dos Estados democráticos os direitos das mulheres, direitos não só de ser vista 

como mulher, mas também de representar a sociedade como mulher. 

Bourdieu destaca que a inserção da mulher na política cresceu com a 

Constituição de 1988 e com a atuação no parlamento direitos legais foram sendo 

conquistados ao longo dos tempos. A presença da mulher na política cria 

oportunidade de um debate sobre as desigualdades com mudanças de curto a longo 

prazo. Com o compromisso de promover e garantir os direitos das mulheres no 

ordenamento jurídico e político. 

Com base na declaração de direitos humanos foi criado um conjunto de 

normas internacionais, instituídos numa convenção com o objetivo de se eliminar 

todas as formas de discriminação contra a mulher, em inglês CEDAW. Sendo as 

mulheres garantidas o direito de votar, serem eleitas e indicadas a cargos políticos. 

Para tanto, é prevista a adoção de medidas especiais temporárias (ações 

afirmativas) para acelerar a igualdade de facto entre homens e mulheres – posição 

reforçada em documentos de conferências mundiais sobre mulheres, a exemplo das 

Estratégias de Nairóbi (1985) e da Plataforma de Ação de Beijing (1995). Em Beijing, 

é reiterada a meta de alcançar cotas de 30% de representação parlamentar 

feminina, proporção considerada a mínima necessária para formar uma “massa 

crítica” capaz de incidir em decisões políticas (Dahlerup, 1999). 

Quando se trata dos direitos políticos das mulheres é imprescindível 

empregar gênero como categoria analítica para chegar “à compreensão da 

desigualdade em campos que foram considerados neutros, particularmente no 

âmbito da filosofia, da ciência política e das ideias que inspiram os princípios 

democráticos e a governabilidade” (CEPAL, 2008:5). O emprego do conceito
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de gênero na análise política parte da constatação do status subordinado das 

mulheres ao longo da história (Faccio, 1999) e remete ao processo de construção 

das relações de poder entre os sexos (Scott, 1990). O conceito também reporta às 

bases patriarcais de poder nos domínios da vida pública e privada; âmbitos nos 

quais sistemas de crenças e ideologias delimitam direitos, deveres e condutas para 

cada sexo, legitimam a ordem social estabelecida e justificam a supremacia dos 

homens e do masculino (Puleo, 2004). Assim, o termo expressa 

tanto o conjunto de características e comportamentos, como 
os papéis, funções e valores impostos dicotomicamente a 
cada sexo através de processos de socialização, mantidos e 
reforçados pela ideologia e por instituições patriarcais 
(Faccio, 1999:13).  

 

É evidente na leitura a força da construção social e a luta das mulheres contra 

a subordinação, fator que as excluem de algumas profissões e principalmente da 

política, atividade vista como de cunho masculino pela sociedade.  

O Brasil fazendo parte do comitê possui a responsabilidade de cumprir o 

compromisso e erradicar as desigualdades entre mulheres e homens, prestando 

contas a cada 4 anos aos Estados membros que podem sugerir mudanças na lei 

visando um tratamento de igualdade.  

Porém um fato que chama atenção, que mesmo com todo investimento, 

relatórios, o Brasil e o Chile encontram-se entre os países com os piores índices de 

empoderamento político feminino. Nota-se que a representação politica feminina 

permanece estagnada e que as mulheres ainda encontram muita dificuldade na 

conquista do seu espaço e poder de decisão. 

Vejamos trecho da recomendação do Comitê ao Brasil no tocante a 

participação das mulheres na política, onde critica o sistema patriarcal e sugere a 

garantia das mulheres no legislativo. 

O Comitê destaca os esforços do Estado -Parte para aumentar a participação 

das mulheres na vida política e pública, como, por exemplo, a adoção da Lei nº 

12034/2009, que exige que os partidos mantenham uma representação mínima de 

30% e máxima de 70% de homens ou mulheres em suas listas de candidatos e o 

lançamento das campanhas permanentes “Mais Mulheres no Poder”, em 2008. N
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o entanto, lamenta que a persistência de atitudes e estereótipos patriarcais, bem 

como a falta de mecanismos para garantir a implementação de medidas especiais 

temporárias continuem a impedir a participação das mulheres no legislativo e em 

cargos de tomada de decisão nos âmbitos estadual e municipal da administração 

pública. Inquieta também a baixa representação das mulheres nas mais altas 

instâncias do Judiciário e nas posições de alta gestão no setor privado, apesar do 

número crescente de mulheres seguindo carreira no Judiciário, assim como 

participando do mercado de trabalho (CEDAW/C/BRA/7, 2012). 

Nota-se que mesmo sendo uma recomendação de 2012, seis anos se 

passaram e as dificuldades ainda são as mesmas. Os traços patriarcais de alguma 

forma vão interferir na efetividade das cotas para mulheres na política. A cultura 

influencia fortemente, sendo necessária uma conscientização para um tratamento de 

igualdade entre homens e mulheres quanto ao acesso e permanência na política. 

Infelizmente o patriarcado atua na sociedade em modelos diferentes, continua 

atuando as nossas instituições estatais, tratando de garantir e sustentar a inserção 

subordinada das mulheres nas distintas dimensões da esfera pública e, com isso, 

retardando e muito os avanços que as mesmas demandam e lutam.  

Segundo Matos, o Estado tem se tornado mais permeável às demandas 

feministas, a tradicional divisão sexual do trabalho, uma perene noção de família 

tradicional, os ataques ao exercício das liberdades sexuais das mulheres, assim 

como a manutenção de padrões que ainda sustentam a violência continuada contras 

as mulheres e as meninas seguem sendo uma constante nas nossas vidas, em 

quase todos os países da América Latina, e em alguns ainda mais que em outros.  

Nesse sentido, os mecanismos institucionais de mulheres são criados a partir de 

forte pressão do movimento de mulheres por mais espaço nas políticas públicas, e 

com a “missão” de se atenuar e se combater a presença do patriarcado no interior 

doEstado.
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 II MULHER E POLÍTICA  

 

Mesmo após todas as batalhas enfrentadas pelas mulheres na conquista de 

direitos, fazer com que esses direitos sejam efetivos é tarefa árdua no cotidiano da 

mulher principalmente no cenário político. 

 Sabemos que a conquista de direitos por si só não assegura a participação 

das mulheres nos espaços de poder. 

 Neste cenário, a Plataforma de Ação de Beijing de 1995 (VIOTTI, 2006), 

especificamente com relação à participação das mulheres em espaços de poder e 

tomada de decisões, define como objetivo estratégico a adoção de “medidas para 

garantir às mulheres igualdade de acesso às estruturas de poder e ao processo de 

decisão e sua participação em ambos” (VIOTTI, 2006, p. 216).  

Para se alcançar esse objetivo, destacam-se o estabelecimento de ações 

afirmativas, de forma a promover uma “massa crítica” de mulheres dirigentes nos 

setores público e privado, e o desenvolvimento de ações de formação e que possam 

estimular e habituar as mulheres a ocuparem postos de direção. 

Relatando como exemplo o poder Legislativo brasileiro, que adota o 

mecanismos de ações afirmativas, como cotas de gênero em listas eleitorais e a 

reserva de recursos do Fundo Partidário para a criação e veiculação de programas 

de promoção e difusão da participação política feminina (Leis federais 9.100/1995, 

9.504/1997 e 12.034/2009).  

Notamos que na prática infelizmente mesmo com as leis, tais iniciativas têm 

sido insuficientes para garantir a inserção e permanência das mulheres em espaços 

de poder, vide a estabilidade do baixo percentual de eleitas para a Câmara dos 

Deputados (Clara ARAÚJO, 2001, 2005, 2009, 2010; ARAÚJO; José Eustáquio 

Diniz ALVES, 2007; ALVES; Suzana CAVENAGHI, 2013; Marlise MATOS, 2010, 

2012).  

Mesmo sendo de fundamental importância e necessidade a existência de 

cotas para as mulheres, estas não tem sido suficientes para garantir a eleição de 
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mulheres, e ainda muitas estão sendo utilizadas como candidatas “laranjas”, apenas 

para cumprir a cota estabelecida por lei.  

A busca por espaço de igualdade de direitos vem se tornando uma realidade 

para as mulheres. A promulgação da Constituição Federativa do Brasil de 1988 

acarretou em novas buscas pela identidade feminina. A consideração que todas as 

pessoas são iguais perante a Constituição, leva compreender que a mulher possui 

os mesmos direitos do homem, a participação feminina na sociedade busca 

ultrapassar o que um dia lhes foi negado, principalmente quando se refere ao 

legislativo.  

Sendo assim, observa-se que há um histórico a respeito da trajetória da 

mulher que luta por seus direitos políticos, que almeja fazer parte do legislativo e 

executivo no Brasil. Várias foram as mulheres que participaram ativamente no 

legislativo e no executivo entre elas Alzira Soriano, Carlota Pereira de Queirós, 

Antonieta de Barros, Euníce Michiles, Esther de Figueiredo Ferraz, Roseana Sarney, 

Maria Pio de Abreu e Dilma Rousseff.  

Mas, para compreensão do histórico da trajetória da mulher na política 

brasileira deve-se observar, que, referente aos problemas que a mulher enfrenta 

principalmente na busca por espaço de igualdade de direitos. Também, pode-se 

considerar que nos últimos tempos a mulher tem buscado seu espaço na política; a 

sua vontade de participar do legislativo, bem como do executivo através do voto 

eleitoral.  

Segundo Coimbra (2011), a partir do século XX organizou-se uma luta pelos 

direitos das mulheres e o autor distingue dois momentos: “A luta das mulheres 

contra as formas de opressão a que eram submetidas foi denominada de feminismo 

e a organização das mulheres em prol de melhorias na infraestrutura social foi 

conhecida como movimento de mulheres” (COIMBRA, 2011, p.20).  

Segundo a definição de Teles (2008, p.12 apud COIMBRA, 2011, p.20) “o 

movimento feminista refere-se às ações de mulheres dispostas a combater a 

discriminação e a subalternidade das mulheres e que buscam criar meios para que 

sejam protagonistas de sua vida e de sua história”. 
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Sendo assim, pode-se perceber a importância desse momento para as 

conquistas das mulheres em prol de sua liberdade. 

Também não se pode deixar de se falar da negação do espaço político à 

mulher, segundo Coimbra (2011, p.23) na década de oitenta: “A luta das mulheres 

se consolida e o Estado Brasileiro reconhece acolhendo as propostas das mulheres 

na Constituição Federal em elaboração e atuando eficazmente na elaboração de 

políticas públicas voltadas para as mulheres”.  

Desta forma, a mulher inicia uma trajetória apoiada nos seus direitos, em 

políticas públicas que vem de encontro as suas necessidades físicas, morais e 

intelectuais. Grossmann e Nunes (2014, p.247) referindo-se a participação das 

mulheres apontam que “A participação das na efetivação de uma nova cidadania, 

mais inclusiva e humanitária, é fundamental neste novo paradigma democrático”, 

pois é uma busca pela participação feminina em todos os setores da sociedade, 

principalmente nas tomadas de decisão relacionadas ao legislativo. 

No atual contexto social a situação da mulher na sociedade são relatadas nas 

palavras de Grossmann e Nunes (2014, p.252) que afirma: 

 

[...] a participação feminina na vida pública, que vem se 
desenvolvendo muito lentamente no decorrer da história, 
ganha relevo, devendo também passar por uma reformulação 
dinâmica capaz de garantir a participação plena da mulher na 
formação cidadã do século XXI.  
 

É clara a busca de espaço para a participação feminina nas tomadas de 

decisão, na atuação cidadã, na contribuição que a mulher pode oferecer aos mais 

diversos setores da sociedade. . 

Ao se falar em conquistas e barreiras na vida da mulher, é correto afirmar que 

há muito mais barreiras do que conquistas, conquistas efetivadas a partir de grandes 

lutas por um espaço democrático de direito da mulher. Na visão de Araújo (2005, p. 

1) , quanto ao acesso das mulheres como representação política, observa-se que:  

O acesso das mulheres à representação política e, 
particularmente, aos espaços legislativos vem sendo 
objeto de inúmeros estudos acadêmicos a partir do 
início da década de 1990. Três aspectos articulados 
parecem ter contribuído particularmente para isso: a) 
a legitimidade que o feminismo como movimento e 
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suas demandas adquiriram nas últimas décadas; b) 
como consequência, o contraste entre o grau de 
conquistas ou de participação das mulheres em 
esferas da vida social, como na educação e no 
trabalho, e a sua pequena inserção nas instâncias 
decisórias do poder e c) a disseminação de novas 
estratégias, voltadas para romper esse quadro, 
particularmente as experiências de cotas para a 
competição legislativa. Nas investigações sobre as 
razões dessa tímida representação, bem como sobre 
a viabilidade dessas novas estratégias, o papel e o 
lugar ocupado pelos partidos políticos, veículos 
tradicionais de acesso aos cargos eletivos, tornam-se 
objeto de atenção particular.  
 

Vários autores debatem a participação da mulher na sociedade, Alain 

Touraine (2011 apud GROSSMANN e NUNES, 2014, p.256) refletem: 

O pensamento democrático encontra seu fundamento 
mais sólido no momento do retorno da ideia dos 
direitos do homem. E é precisamente o movimento 
das mulheres que dá toda sua amplitude a essa ideia, 
que, consequentemente, seria melhor denominá-la 
direitos humanos.  

 
Essa incansável busca por direitos iguais a todos os cidadãos, é fundamental 

para os movimentos que apoiam a participação da mulher na sociedade, e conforme 

Pitanguy (2011, p.23 apud GROSSMANN e NUNES, 2014, p.256) que destaca:  

A importância desse movimento que modificou o lugar 
dos direitos humanos das mulheres no país, mas 
ressalta que nem sempre os direitos enunciados em 
constituições, leis e tratados coincide com o seu 
exercício efetivo. A distância que os separa é a 
constitui a dinâmica do poder. 
 

 A busca é diária para a formação de uma sociedade justa e igualitária em 

seus direitos e deveres, porém com barreiras que acabam tornando esse processo 

democrático lento e em constante luta pelos direitos da mulher.  

Podemos verificar as conquistas femininas através da trajetória política da 

mulher no Brasil, mas considera-se que o direito de votar e ser votada foram um dos 

últimos direitos adquiridos pelas mulheres e Miles (1989, p.280 apud GROSSMANN 

e NUNES, 2014, p.257) declara: 

[...] levantando vozes por toda a parte em favor da 
educação, da reforma das leis, do emprego, dos 
direitos civis, e acima de tudo, do “Voto para as 
mulheres!”. O poder simbólico deste último torna-se 
evidente pelo simples fato de não haver sido 
concedido senão depois de todos os outros itens já 
haverem sido conquistados; as mulheres foram 
admitidas aos colégios secundários, às universidades 
e às profissões; receberam seus direitos à
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 propriedade e às leis do divórcio antes que lhes 
fosse concedido o sagrado símbolo da cidadania 
plena.  
 

Desta forma há de se concordar com , GROSSMANN e NUNES, (2014) 

discute que a partir do direito de votar e com a sua participação na esfera política, a 

mulher pode compreender o porquê da resistência à concessão da cidadania 

feminina. Nesse momento o mundo masculino perde espaço as ideias das mulheres, 

que buscam questionar um espaço antes masculinizado, só os homens podiam 

participar do legislativo e dos órgãos executivos. 

A mulher em relação às outras nações do mundo está muito aquém, pois não 

possui representatividade muito inferior ao que deveria ser, tanto na Câmara Federal 

quanto no Senado. No poder executivo também se pode considerar que há muito 

pouca representação política. As mulheres sempre ficam com menor 

representatividade e Araújo explica:  

Podemos pensar a inserção das mulheres nos 
partidos e seu acesso à representação política a partir 
desses níveis, considerando sua inserção 
organizacional, o processo de recrutamento 
legislativo, que inclui fases distintas, e o 
comportamento partidário diante das regras do 
sistema eleitoral. Em suma, o sistema partidário em 
geral e o contexto específico dos partidos políticos em 
particular constituem variáveis que ajudam a entender 
não apenas a dinâmica da participação partidária 
mas, sobretudo, os padrões de inserção das 
mulheres nas instâncias legislativas. (ARAÚJO, 2005, 
p.1). 

 
Essa participação da mulher poderia ser bem maior, mas considera-se que 

muitas mulheres ainda estão submissas aos conceitos machistas da sociedade dita 

democrática, e pelo quadro político da mulher no Brasil, quanto a sua colocação 

como deputadas e senadoras, mulheres que realmente atuam na política brasileira 

considera-se em relação a outros países do mundo. 

Portanto, as mulheres estão entrando no mundo da política, mas é preciso 

mais estudos e formação na área das políticas públicas para que elas consigam 

compreender melhor os processos partidários e no sistema eleitoral, e Vaz reflete 

com precisão uma abordagem sobre o tema: 

Era impensável que as mulheres ocupassem os 
mesmos espaços que os homens em uma sociedade 
patriarcalista e arcaica, da mesma forma como era 
impensável os negros assumirem posições de poder. 
As mulheres e os negros eram considerados seres 
humanos de segunda classe. Por isso, as políticas de 
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cotas foram utilizadas inicialmente no combate ao 
racismo, e depois, na batalha contra o sexismo (VAZ, 
2008, p.42). 

 
É fundamental, neste contexto, que as mulheres busquem informação e 

capacitações nessas áreas de estudo, muitas já estão dominando esse campo 

político, entretanto, muitas desejam participar, mas têm medo de entrar na política, 

porque é um mundo complexo de se entender, visa mais ao partidarismo do que os 

próprios interesses públicos. 
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III A SUB-REPRESENTAÇÃO FEMININA NO PARLAMENTO 

 

A sub-representação das mulheres na política sempre foi debate de diversos 

estudos. Sob o aspecto do democrático, as democracias modernas, que se apoiam 

na doutrina do liberalismo, para a qual os indivíduos devem ser considerados “livres 

e iguais”, comportam uma série de contradições. Liberdade e Igualdade foram 

consideradas por muitos autores como valores antitéticos, no sentido em que não se 

pode realizar plenamente um sem limitar fortemente o outro. Além disso, mesmo a 

aparente conciliação desses princípios, do ponto de vista formal, não impede que 

existam fortes limitações na prática (BOBBIO, 1996).  

O ideal de igualdade na democracia constitui um debate central e persistente 

na teoria política, desde que o processo de universalização da participação política 

inseriu o problema da equalização das influências nas instâncias de poder 

(BORGES, 2013).  

Sob essa normatização, a sub-representação das mulheres no campo político 

institucional foi vista como um dos limites do projeto democrático de igualdade, pois, 

“se constata que as promessas de inclusão universal não são cumpridas e que há 

padrões de concentração de poder que se reproduzem nas democracias existentes” 

(BIROLI e MIGUEL, 2010).  

Nota-se neste aspecto, a evidência da baixa proporção de mulheres 

ocupando cargos políticos desde o final do séc. XX indicava a acomodação de 

desigualdades resultantes de padrões de dominação sociais “contribuindo para 

invisibiliza-las e naturaliza-las” (BIROLI e MIGUEL, 2010).  

Tais constatações levaram a algumas questões tais como: que desigualdades 

fazem com que as mulheres estejam pouco inseridas na política, que barreiras 

favorecem a baixa inserção das mulheres nos espaços político-decisórios?  

 De acordo com Flávia Biroli e Luis Felipe Miguel (2010), os aspectos 

socioculturais que envolvem a sub-representação das mulheres podem ser 

resumidos em três abordagens: 1) A ênfase é dada no caráter patriarcal das 
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instituições liberais, em que o conceito de indivíduo era concentrado e dirigido 

ao ideal de homem (HELD, 2012); 2) Busca evidenciar os padrões culturais de 

integração social feminina “que constroem o político como espaço masculino e 

inibem o surgimento da „ambição política‟ entre as mulheres”; 3) Destaca os 

aspectos restritivos da participação feminina nas instâncias decisórias em função 

dos impactos causados pelas condições de desprivilegio, em termos principalmente 

de recursos econômicos e de tempo livre, detidos por esse grupo em relação aos 

homens.  

Destaca-se que todas essas perspectivas trariam dificuldades para as 

mulheres adentrarem nos espaços públicos. As diferenças relativas ao processo de 

socialização de homens e mulheres ensejaram uma série de debates nas teorias 

feministas em torno da divisão sexual entre os espaços público e privado 

(PATEMAN, 1988; PHILLIPS, 1998; MANSBRIDGE, 1998; etc).  

O argumento central dessas abordagens consiste na premissa de que os 

espaços e assuntos públicos são culturalmente reservados para homens, enquanto 

as mulheres são incentivadas a assumir funções em âmbito doméstico, como no 

cuidado do lar e das crianças.  

Assim, a menor presença das mulheres na política estaria relacionada com os 

obstáculos situados no trânsito do espaço privado para o público. No Brasil, o 

número de filiadas, nos partidos, gira em torno de 40% (ÁLVARES, 2008). Essa 

constatação vai de encontro com as interpretações de que as mulheres estariam, a 

partir das condicionantes socioculturais, menos dispostas ou incentivadas a 

participar dos assuntos políticos. Mesmo que se argumente que a filiação não é 

condição exclusiva para a candidatura esse dado sugere que a sub-representação 

não seja um resultado direto de um problema de demanda por cargos deste grupo 

(SACCHET, 2011).  

Em análise sobre a filiação de mulheres nos partidos políticos no Brasil, 

Álvares conclui que: 

[..]a situação das mulheres nos partidos brasileiros merece 
uma atenção maior. Se compararmos os 40% de filiadas ao 
percentual masculino, há desnível, mas não se pode dizer 
que esse valor seja inexpressivo. O p
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roblema está na passagem de filiadas para as listas 
partidárias de candidaturas (ÁLVARES, 2008, p, 908).  

Estudos mostram que o sistema eleitoral tem sido considerado influente para 

a eleição de mulheres. De modo geral, tem-se encontrado evidências de que elas 

são mais facilmente eleitas em sistemas proporcionais, seguidos dos sistemas 

mistos e, tendo resultados menos favoráveis em sistemas majoritários (HTUN, 2002; 

MATLAND, 2002; ARAÚJO, 2005; NORRIS, 2013; etc.).  

A lógica atribuída para essa constatação, por autores como Htun (2002), 

Matland (2002), Araújo (2005), entre outros, é a de que em sistemas proporcionais 

há mais vagas e os partidos podem oferecer um leque maior de opções ao 

eleitorado, sendo capazes de lançar mão de estratégias de seleção mais inclusivas, 

em termos segmentos sociais, na composição das listas. 

Para o autor em sentido oposto, os sistemas majoritários levariam os partidos 

a adotarem estratégias mais conservadoras, buscando aqueles candidatos que 

maximizem as chances de ganhos eleitorais, preferindo os que são considerados 

“bons de voto”, cálculo geralmente feito pelos sucessos eleitorais prévios, cuja 

tendência é manter-se a escolha entre aqueles que já foram eleitos, os quais são, 

predominantemente, homens (HTUN, 2002; MATLAND, 2002; ARAÚJO, 2005).  

Em outras palavras, a chance de novatos, e nesse caso das mulheres, 

conseguirem candidatar-se, bem como obter cargos eletivos, aumenta à medida que 

aumenta a magnitude distrital. Mas, ainda que se trate de uma tendência geral, em 

alguns casos ela não é verificável, como no Brasil, em que distritos menores têm 

elegido mais mulheres (ARAÚJO, 2009). 

A constatação de que no Brasil a elegibilidade de mulheres tem variabilidade 

entre os distritos, tanto em relação ao número de candidaturas, quanto ao número 

de eleitas, também indica que outros fatores interferem na possibilidade de sucesso 

eleitoral de mulheres, que apenas o tipo de lista (ARAÚJO e ALVES, 2007). 

Segundo Norris, as variações dentro de cada sistema eleitoral ocorrem porque “o 

diabo está nos detalhes e políticas legislativas aparentemente similares revelam-se 

acarretando consequências diferentes em diferentes nações” (2013, p. 21). Por fim, 

do ponto de vista macroinstitucional, o sistema partidário também é tido co
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mo uma variável a ser considerada. Do mesmo modo que os sistemas 

proporcionais tendem a permitir que mais partidos participem da disputa política, 

geralmente estabelecendo padrões de competição pluripartidários, alguns autores 

têm defendido que a fragmentação partidária favorece a entrada de novos atores no 

cenário eleitoral (SAINSBURY, 1993 apud ARAÚJO, 2005).  

Contudo, também não há consenso que isso seja benéfico às mulheres. No 

caso nacional, tem-se aventado que a dificuldade das mulheres concorrerem em 

grandes distritos poderia estar relacionada com a alta fragmentação partidária, tal 

como aponta Araújo (2009), mas a autora discorda que o número de partidos na 

disputa atua como um obstáculo à eleição de mulheres, uma vez que a elevada 

fragmentação beneficia grupos outsiders.  

Deste modo, em que pese ao sistema eleitoral e partidário, embora alguns 

autores tenham encontrado lastro empírico para estabelecer paralelos entre suas 

características e os resultados mais ou menos favoráveis às mulheres, certa cautela 

é necessária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV POLÍTICA DE COTAS   

A política de cotas foi implantada para assegurar às mulheres uma maior 

representatividade nas esferas políticas e por mais que ainda não consiga equiparar 

a quantidade de mulheres na política, significou um salto qualitativo nessa direção. 

No entanto, elas têm levantado questões, gerado divergências sobre a sua eficiência 

e aplicabilidade, e em alguns casos, criado forte resistência, em diferentes setores 

da sociedade.  

O fato é que diante do inexpressivo aumento do percentual de mulheres na 

política, cobra-se ações mais eficientes para se alcançar a equiparidade de gêneros, 

nas instituições políticas. Mas os especialistas em política são unânimes em afirmar 

que só a existência da lei não basta para eliminar essas diferenças.  

Segundo Célia Regina Jardim Pinto, “o mecanismo é bom, mas necessita de 

outras medidas paralelas, como financiamento público de campanha, distribuição 

equitativa de material de propaganda e tempo de televisão, possibilidade de as 

mulheres terem posição nas executivas dos partidos”. Ou seja, a Lei de Cotas 

apenas abre a possibilidade de inserção nas eleições, sendo ineficaz isoladamente 

para o equilíbrio de gêneros.  

O fato é que para asseguram maior efetividade na obtenção desse direito é 

necessária a adoção de ações afirmativas, no sentido de equilibrar direitos nas 

relações de gênero. Precisamos deixar claro que as cotas não existem para 

diferenciar homens e mulheres, mas sim para reparar desigualdades históricas e 

promover a igualdade na carreira política entre homens e mulheres, uma vez que um 

dos principais fundamentos da democracia é a igualdade política. 

Porém em meio a essa discussão, há de se considerar duas situações. 

Primeiro, o real interesse das mulheres em atuarem na arena política: segundo, a 

cultura política brasileira, historicamente elitista, paternalista, patriarcalista e 

machista.  

Para se analisar a aplicabilidade e os resultado da política de cotas, é 

necessária uma compreensão prévia dos sistemas de governo e eleitoral no país 



 
 

considerado: segundo Céli Regina, “em cenários onde as cotas são impostas por lei 

sua eficácia varia muito segundo o sistema eleitoral” 

A questão das cotas para mulheres no sistema partidário está diretamente 

ligada ao movimento feminista, a partir da década de 70, e à conscientização da 

necessidade de políticas de ação afirmativa, no sentido da redistribuição efetiva do 

poder, da equidade entre os gêneros.  

As cotas podem ser implementadas de duas maneiras, reservando-se 

cadeiras parlamentares ou em listas dos partidos. Na primeira forma, ao se definir 

um número de assentos no Parlamento para as mulheres, elas não disputam votos 

com os homens. A segunda forma divide-se em listas espontâneas e compulsórias. 

Nas cotas espontâneas, presentes em países europeus, os partidos, por políticas 

internas, reservam um percentual específico de lugares para mulheres em suas 

listas partidárias. Nas cotas compulsórias, que é o caso do Brasil, da Argentina e da 

Bélgica, há leis que fixam os percentuais de candidatos por sexo nas listas dos 

partidos.  

Neste sentido, a participação parlamentar feminina depende, principalmente, 

dos votos que elas somam na disputa com os homens (dentro ou fora do partido).  

Essa conquista se dá em diferentes países, aos poucos, de formas diversas.   

A conquista das cotas no Brasil De acordo com Jutta Marx, o Partido 

Democrático Trabalhista (PDT) já em 1987 promovia debates internos sobre adoção 

de 30% de mulheres para as direções partidárias, mas acabou se aprovando 50% 

de vagas para os setores ditos “minoritários” pela condição de exclusão (negros, 

mulheres, trabalhadores).  

O Partido dos Trabalhadores (PT) definiu em 1991 um percentual mínimo, 

quer para homens quer para mulheres, de 30%, nos seus órgãos diretivos. Dois 

anos depois, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), definiu o percentual mínimo 

de 30% e máximo de 70% para cada gênero, nos seus órgãos de direção nacional, 

estaduais e regionais (MIGUEL, 2000, p. 22). Em 1997 o PDT, em convenção 

nacional, estabeleceu o mínimo de 20% para acesso de mulheres em seus cargos 

de direção. (MARX, 2007, p. 111) O percentual feminino tem oscilado, nos cargos 
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diretivos dos partidos, com altos e baixos. De qualquer forma, a tendência é de 

ascensão, ainda aquém do crescimento ideal: 

A Lei nº 9.100/95, da deputada federal Marta Suplicy (PT-SP), garantiu 20% 

para as candidaturas de mulheres às Câmaras municipais nas eleições de 1996. A 

posterior Lei nº 9.504/97 aumentou o percentual para 25%, que valeram nas 

eleições de 2000, para e 30% a partir de 2002. Também subiu para 1,5 o número de 

candidatos para cada vaga na Câmara de Deputados e nas assembleias estaduais, 

e três para cada vaga nas Câmaras de vereadores. (CÉLI PINTO, 2003, p.105) Mas 

há opositores das cotas.  

O Partido Social Cristão (PSC) propôs, em novembro de 2007, Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 3986) contra a Lei nº 9.504/97, alegando que seu artigo 

10, parágrafo 3º, da Lei viola o princípio da isonomia entre homens e mulheres 

estabelecido pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso I. O procurador-geral 

da República, Antônio Fernando Souza, emitiu parecer pela improcedência da ADI, 

em fevereiro de 200812. Ou seja, o sentido da Lei é de que se equiparem homens e 

mulheres. É um começo para que o Brasil deixe de ocupar uma posição tão ínfima 

na classificação dos percentuais de presença feminina no mundo: somos o 105º 

colocado de 188, atrás de países com tradição política bem mais modesta.
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                                 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste trabalho foi realizado um estudo sobre a participação feminina na 

política, com o objetivo de analisar ao longo dos tempos toda dificuldade das 

mulheres de serem inseridas no campo político, bem como seus desafios e 

dificuldades para permanecer na vida política.  

Conclui-se que a diferença de gênero na ambição política entre os de 

candidatos potenciais pode ser atribuída a dois aspectos centrais do processo de 

seleção de candidatos. Em primeiro lugar, as mulheres têm probabilidade muito 

menor do que os homens de receber incentivos a concorrer provenientes de uma 

fonte política. Essa diferença é fundamental, já que os candidatos potenciais têm 

probabilidade duas vezes maior de pensar em concorrer quando um líder partidário, 

um ocupante de um cargo eletivo ou um ativista político declara seu apoio ao 

candidato. 

Como segundo ponto, mesmo hoje as mulheres sendo tão qualificadas 

quanto os homens, a probabilidade considerar qualificadas para concorrer é menor, 

porém mais probabilidade de se basear em suas qualificações auto percebidas ao 

refletir sobre se deveriam entrar na arena eleitoral.  

Em outras palavras, as mulheres, mesmo na camada superior de realização 

profissional, tendem a não se considerar qualificadas para concorrer a um cargo 

político. E os padrões de recrutamento. 

As mulheres que entram em disputas eleitorais não são diferentes dos 

homens. Praticamente todas têm apoio de atores políticos formais e quase todas se 

consideram qualificadas para concorrer. Juntos, esses resultados também sugerem 

que a etapa final do processo eleitoral pode não ser tão “neutra em termos de 

gênero” quanto costuma ser descrita.  

O grande problema é que se as mulheres têm mais probabilidades do que os 

homens de colocar em dúvida suas qualificações é razoável imaginar que aquelas 

que se consideram “qualificadas” são, na verdade, mais qualificadas do que os 

homens que avaliam a si mesmos dessa maneira. 
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E se os líderes partidários e outros recrutadores têm menor probabilidade de 

incentivar mulheres a concorrer, aquelas que eles sugerem como candidatas 

também podem ser mais “qualificadas” do que os homens a quem eles incentivam.  

Sendo assim, as mulheres que têm desempenho semelhante a seus 

equivalentes masculinos podem, na verdade, ser mais qualificadas do que estes.  
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