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RESUMO 
 

O presente trabalho tem por objetivos analisar a evolução da participação feminina 
na Política Partidária, enfatizando o histórico de suas lutas, além de enumerar os 
fatores que ainda hoje limitam e/ou impedem a atuação da mulher na Política. Para 
isso fez-se uma análise do feminismo, do sufragismo, da tímida inclusão da mulher 
nos partidos e da Lei de Cotas, um importante instrumento legal que visa garantir a 
igualdade de gênero no âmbito das relações de poder. Pois sabe-se que, na 
atualidade, a mulher ocupa espaços importantes na sociedade: são maioria nas 
Universidades, no mercado de trabalho, no eleitorado; porém, na política tal 
progresso se inverte, devido a marcante e secular desigualdade de gênero que 
marca as relações políticas de representação entre os sexos que impõe o domínio 
masculino no poder e a sub-representação feminina. 
 
Palavras-chave: Mulher; Política; Lei de Cotas; Igualdade. 
 

ABSTRACT 

 

                                                           
1 Graduanda do sétimo período do curso de Bacharelado em Serviço Social do Instituto de Educação 
Superior Raimundo Sá (IERSA), biana_nayara@hotmail.com. 
2 Graduanda do sétimo período do curso de Bacharelado em Serviço Social do Instituto de Educação 

Superior Raimundo Sá (IERSA), fran.rosaass@hotmail.com. 
3 Graduanda do sétimo período do curso de Bacharelado em Serviço Social do Instituto de Educação 

Superior Raimundo Sá (IERSA), genis_27@hotmail.com. 
4 Graduanda do sétimo período do curso de Bacharelado em Serviço Social do Instituto de Educação 

Superior Raimundo Sá (IERSA), luciana.b.nunes@hotmail.com. 
5 Graduanda do sétimo período do curso de Bacharelado em Serviço Social do Instituto de Educação 

Superior Raimundo Sá (IERSA), carollllrodrigues@gmail.com. 



This study aims to analyze the evolution of women's participation in Partisan Politics, 
emphasizing the history of their struggles, and to present the factors that still limit and 
/ or prevent the woman's role in politics. For it made an analysis of feminism, 
suffragist, shy inclusion of women in political parties and the Quota Law, an important 
legal instrument to ensure gender equality in the context of power relations . For it is 
known that, at present, women occupy important places in society: most are in 
universities, in the labor market, the electorate; But in politics such progress is 
reversed due to striking and secular gender inequality that marks the political 
relations of representation between the sexes concerning male dominance in power 
and women's underrepresentation. 
 

1 INTRODUÇÃO 

     Na atualidade, faz-se necessário analisar a atuação da mulher na politica 

partidária, levando em conta todo o seu processo evolutivo, as lutas que 

antecederam essa importante conquista das mulheres nos anos 1930 e a busca pela 

desconstrução de uma cultura política predominantemente masculina que ainda hoje 

se faz presentes nas relações de poder. Estudos apontam que apesar das grandes 

mudanças ocorridas, ser mulher com atuação política ainda é uma atividade vista 

com preconceito, mesmo nos dias atuais em que o Brasil elege sua primeira 

presidente do sexo feminino. Ângela Borba (1998, p. 156) diz que “(...) nossos 

dicionários ainda registram prostituta como sinônimo de mulher pública, enquanto 

homem público é sinônimo de autoridade e político. O Parlamento e o mundo da 

política em geral ─ o Poder Executivo, o Judiciário, os partidos políticos e os 

sindicatos ─ainda são, em pleno século XXI, espaços hostis para as mulheres”. 

 A elaboração do presente artigo objetiva analisar a construção 

da participação feminina na politica partidária que se iniciou no Brasil desde 1890 e 

que perdura até os dias atuais, mediante a análise de artigos, trabalhos científicos e 

bibliográficos sobre a temática, tendo como base principal os autores Ângela Borba, 

Mary Ferreira, Maria Berenice Delgado, Sônia Malheiros Miguel, Branca Moreira 

Alves. 

O trabalho será estruturado em três tópicos: o primeiro trata do histórico de 

luta das mulheres, desde finais do século XIX pela conquista do direito ao voto; o 

segundo tópico aborda o contexto de criação da Lei de Cotas (Lei 9.509/97) e sua 

implantação na prática que, muitas vezes se mostra ineficiente para diminuir a 

desigualdade de gênero na política e conceder cidadania plena a mulher e, por fim, 

o terceiro tópico vai analisar a atuação da mulher na política atualmente. 

 



2 HISTÓRICO DAS MULHERES NA POLÍTICA 

 

A figura da mulher no cenário politico tem sido visto e tratado timidamente 

desde o início de suas lutas no século XIX, período este repleto de transformações 

sociais, marcado por grandes movimentos como o socialismo e o sufragismo. Este 

último lutava pela universalização do direito ao voto, tendo como principal arma e 

instrumento de luta a palavra. Uma das pioneiras desse movimento foi Nísia 

Floresta. Durante muito tempo foi negado à mulher qualquer tipo de participação 

politica como, por exemplo, o direito de votar e serem votadas, pois eram vistas pela 

sociedade como pessoas frágeis e incapazes de exercer cargos no poder, 

ocupando-se apenas das tarefas domésticas e do cuidado com a família.  

Em 23 de Dezembro de 1910, foi fundado no Brasil o Partido Republicano 

Feminino que tinha como meta promover a cooperação feminina, combater a 

exploração relacionada ao sexo e garantir o direito ao voto, cujo debate já se 

estendia desde 1880, mas que foi conquistada apenas em 1932 durante o governo 

de Getúlio Vargas, quando a mulher passa a ter o direito ao voto garantido na 

Constituição de 1934. A partir de então a mulher vai ganhando destaque no cenário 

politico brasileiro. No ano de 1933 é eleita no estado de São Paulo a primeira 

Deputada Federal, a senhora Carlota de Queiroz. No ano seguinte a professora 

Antonieta de Barros foi eleita em Santa Catarina a primeira parlamentar feminina e 

negra no Brasil, sendo esta filha de ex-escrava. No ano de 1975 na cidade do Rio de 

Janeiro foi criado o Centro da Mulher Brasileira que veio para reafirmar as 

tendências do feminismo e de como ele se fazia presente na sociedade da época. Já 

em 1979 é eleita a primeira senadora no país, a senhora Eunice Michiles e, entre os 

anos de 1982 e 1985 em pleno governo militar, o Brasil passa a ter Esther de 

Figueiredo Ferraz como a primeira Ministra, convidada pelo presidente João Batista 

Figueiredo para ocupar a pasta da Educação e Cultura do país. 

 Na década de 1980, marcada pela redemocratização, foram criadas políticas 

específicas destinadas ás mulheres brasileiras. O então presidente José Sarney, em 

1985, institui o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres (CNDM), vinculado ao 

Ministério da Justiça, que buscava promover politicas contra a discriminação 

feminina e assegurar a participação de mulheres em atividades politicas, 

econômicas e culturais do país, onde desempenhou um papel de suma importância 



durante a Constituinte de 1988. No ano de 1989 o Brasil teve a primeira candidata a 

Presidência da Republica, a senhora Maria Pio de Abreu, do PN (Partido Nacional). 

 A década de 1990 foi marcada por grandes conquistas relacionadas à figura 

feminina, visto que houve um aumento significativo de mulheres em cargos políticos. 

Em 1995 Roseana Sarney é eleita governadora do Estado do Maranhão, e em 2010 

ocorre um grande marco para o cenário politico, quando o país elege a primeira 

presidenta do Brasil, a senhora Dilma Rousseff do Partido dos Trabalhadores (PT). 

Vale ressaltar que a mesma foi reeleita em 2014, mas atualmente, devido a 

impasses políticos, encontra-se afastada do cargo por 180 dias, após abertura e 

parecer favorável de processo de impeachment, onde as acusações versam sobre 

desrespeito à lei orçamentária e a lei de improbidade administrativa, além de 

lançarem suspeitas de envolvimento da mesma em atos de  corrupção na Petrobras, 

Empresa Pública que têm sido objeto de investigação pela Policia Federal, no 

âmbito da Operação Lava Jato. 

 Assim, nota-se alguns avanços na relação da mulher com a politica, mas o 

objetivo do movimento sufragista ainda não foi totalmente alcançado, pois o numero 

de mulheres ocupando cargos políticos ainda são mínimos, uma vez que o 

percentual de 30% de vagas que a lei disponibiliza para atuação da mulheres nos 

partidos ainda não foi atingida, mas já se nota um maior interesse das mulheres em 

relação a assuntos políticos e seu lugar no poder aos poucos vai sendo conquistado.  

 

3 A LEI DE COTAS NO BRASIL E A REPESENTATIVIDADE FEMININA 

 

A ação política do movimento feminista foi responsável pela gradativa 

mudança da mentalidade da sociedade. O ativismo feminista levou a implementação 

de políticas públicas que contribuem para a transformação da condição social das 

mulheres nas últimas décadas, contestando modelos conservadores, disseminando 

ideias e abrindo espaço para uma nova visão de mundo ao propor a transformação 

das relações de gênero na sociedade (FERREIRA, 1999). Segundo Pinto (2003) no 

contexto democrático dos anos 1980 a relação do feminismo com a política deve ser 

observada por três aspectos que se complementam: a conquista de espaços no 

plano institucional, por meio de Conselhos da Condição da Mulher e Delegacias da 

Mulher; a presença de mulheres nos cargos eletivos; e as formas alternativas de 

participação política. 



A Constituição Federal de 1988 institucionalizou vários direitos para a mulher 

como, por exemplo, no artigo 5°, inciso I, onde afirma que “homens e mulheres são 

iguais em direitos e obrigações”.  Essa cláusula representou um avanço significativo 

para as mulheres, porque punia qualquer tipo de discriminação.  

A necessidade de garantir espaços para as mulheres nas esferas de poder foi 

destaque na 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) e ocorrida em 1995, em Pequim, China, que conclama os 

Estados a implementar políticas públicas visando à igualdade de participação de 

homens e mulheres no poder. Uma dessas políticas foi à instituição de uma Lei de 

Cotas, que determinava o percentual de candidaturas por sexo que cada partido 

deveria adotar. 

A partir de então vários países aprovaram leis que garantiam cotas de gênero 

para os processos eleitorais, um importante passo rumo à efetividade da 

participação da mulher no espaço político. No Brasil, tal fato se concretizou pela 

aprovação, em 1995, da lei 9.100/95, que garantiu uma cota de gênero para as 

mulheres correspondente a 20% das candidaturas nas eleições municipais de 1996. 

Dois anos depois, em 1997, a Lei 9.504/97 elevou-se a cota para 30%, válida para 

qualquer eleição do Poder Legislativo, que é a reserva de candidaturas atualmente 

em vigor (BRASIL, 1997). Isso significa que, pelas regras eleitorais em vigência, 

portanto, no Brasil nenhum dos sexos pode dispor de mais de 70% das candidaturas 

partidárias. Na prática, a regra significa que no mínimo 30% das vagas deveriam ser 

compostas por mulheres. 

Inscritas no molde das ações afirmativas, a política de Cotas eleitorais por 

sexo buscava garantir, em termos legais, a inserção da mulher nos partidos, com o 

objetivo de criar condições para o estabelecimento de um maior equilíbrio entre 

homens e mulheres no plano da representação política. Primeiramente, são medidas 

compensatórias que possibilitam que mais mulheres ocupem espaços; Mas também 

poder ser vistas como medidas distributivas que buscam assegurar a igualdade 

entre homens e mulheres no âmbito político. 

Porém, estudos apontam que somente a existência da lei não é suficiente 

para que haja incremento na quantidade de cadeiras ocupadas por mulheres. É 

preciso capacitar, criar programas de apoio, além de realizar campanhas de 

incentivo, a fim de despertar as condições para que elas participem dos processos 

decisórios do país. É necessário, especialmente, dar acesso a recursos de 



financiamento de campanha, abrir espaços nos partidos políticos para a atuação das 

mulheres, assegurar em lei punição aos partidos que não cumprem o que 

determinam as ações afirmativas, entre outras medidas. 

Delgado (1996) afirma que na época da aprovação da Lei foi necessário 

promover um equilíbrio entre vontade em situações concretas e entre justiça e 

possibilidades reais, ou seja, a realidade presente não permitia mais de 30% e nem 

impunha a os partidos a obrigatoriedade do cumprimento das cotas. Porém a 

aprovação da Lei representou um ganho político, considerando a estrutura da 

sociedade marcada por relações patriarcais predominantes onde às mulheres 

representam metade da população e do eleitorado. A Lei das Cotas não garante o 

real acesso das mulheres ao poder. Contudo, traduzem o reconhecimento da 

disparidade entre os gêneros, dá visibilidade à exclusão das mulheres e possibilita a 

abertura de novas conquistas. 

 Diante de tal realidade, faz-se necessário abordar alguns fatores que 

influenciam na participação da mulher no cenário político do país. “O mais 

contundente deles,” ainda é o senso comum que afirma ser a tímida presença da 

mulher na política e nos parlamentos resultado do “desinteresse delas” ou que não 

são “vocacionadas” para a política, além do fato de que “mulher não vota em mulher” 

(BRASIL, 2015, p. 47).  

São comuns também entre as direções partidárias, majoritariamente 

masculinas, os relatos das dificuldades em recrutar mulheres para compor as 

chapas de candidaturas nas eleições. Entretanto, sabe-se que tais afirmações não 

correspondem à verdade. E o mais grave: são repetidas, deliberadamente ou não, 

com o único propósito de manter o status quo, justificar a ausência feminina pelo 

“seu próprio desinteresse” e, assim, seguir numa política masculinizada. Além disso, 

as razões que explicam a sub-representação feminina no Parlamento e em outros 

espaços coletivos e de direção estão presentes na organização social, baseadas em 

estereótipos sexistas e machistas, que resultam em séculos de discriminação 

imposta ao gênero feminino. 

De acordo com Miguel (2000) é preciso desconstruir a cultura de 

discriminação, muitas vezes amparada, mesmo que indiretamente, em dispositivos 

legais e nas estruturas sociais. Para a autora citada: 

 



Árdua tarefa que exige, além do reconhecimento formal da igualdade, 
garantia de oportunidades iguais entre homens e mulheres. Assim, construir 
uma sociedade democrática, onde as mulheres ocupem os espaços 
políticos e de poder, correspondente à presença e ao papel delas na 
sociedade, passa necessariamente por novas articulações políticas, 
culturais, econômicas e sociais (MIGUEL, 2000 p. 27).  

  

Alves (2004, p.21) considera que “os resultados tímidos da Lei refletem a 

forma de como a legislação foi adotada no Brasil. A Lei reserva 30% das vagas para 

cada sexo, mas não obriga que cada partido preencha as vagas destinadas para o 

sexo que tem representação minoritária”. 

Tal fato faz com que as mulheres, maioria da população e do eleitorado, 

permanecem distantes dos postos de comando da política brasileira devido a uma 

discriminação histórica, à falta de experiência acumulada nestas áreas de atuação e 

à resistência dos velhos ocupantes do poder em compartilhar os espaços de 

participação e decisão. Portanto, garantir uma maior representação feminina na 

política é, no mínimo, uma medida de aperfeiçoamento da democracia. 

 

4 A MULHER NA POLITICA HOJE 

 

A discussão a cerca da participação da mulher na política é considerada de 

suma importância, colocando-se como um desafio para uma sociedade que se diz 

democrática, mas que não consegue superar ideologias atrasadas como o 

machismo, o patriarcalismo que ainda hoje se fazem presentes em todas as 

relações sociais. 

A verdade é que a democracia brasileira evoluiu bastante a partir de 1930, 

porém muitos obstáculos ainda limitam a participação das mulheres na política. A 

sua presença tem se tornado cada vez mais importante na consolidação da 

democracia brasileira e na defesa da igualdade de direitos. Porém, em termos 

práticos, mesmo em uma sociedade democrática, pode-se citar alguns fatores que 

limitam e/ou impedem a sua atuação, tais como: a elevada carga de trabalho, com 

a tripla jornada, o caráter machista da sociedade e o domínio masculino dos 

partidos políticos, a ineficiência da Lei de Cotas, a baixa alocação de recursos nas 

campanhas das mulheres, a falta de punição aos partidos que não cumprem a 

legislação e a falta de informação e de campanhas de incentivo á participação 

feminina. 



Apesar disso, tem-se um aumento da participação feminina nos centros de 

decisão do país, resultante do movimento que desencadeou na década de 1920, o 

sufragismo, e em 1960, feminismo. Em 2010, a eleição de Dilma Rousseff foi de 

extremo destaque e fortalecimento das mulheres que lutam pela conquista de 

espaços no poder. Mesmo assim, o Brasil ainda é um dos países democráticos com 

poucas mulheres no cenário político. Segundo dados das eleições de 2014: de 513 

deputados eleitos 47 são mulheres, de 81 senadores 10 são mulheres. Os números 

são mínimos. Além disso, a atuação das poucas mulheres eleitas ainda é limitada 

por antigos preconceitos, dentre eles o machismo é o mais contundente. 

Mostra-se necessário uma reforma política exigindo a alternância nas listas 

de candidaturas, ou seja, que a cada número X de homens corresponda um 

número Y de mulheres como acontece em países como Reino Unido, Argentina 

dentre outros. 

Faz-se necessário que a mulher ocupe, cada vez mais, espaços na política, 

participando ativamente das decisões do poder, promovendo as políticas públicas, 

com o objetivo de eliminar a sub-representação histórica que lhe foi imposta pela 

sociedade e superar desigualdades que são expressamente de gênero como, por 

exemplo, mulheres que recebem salários inferiores ao do homem no desempenho 

de uma mesma função. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, chega-se a conclusão que apenas o fato de as mulheres serem a 

maioria da população e a maioria do eleitorado no país não faz com que elas 

estejam sendo representada na política brasileira, essa exclusão na vida política é 

um reflexo de uma sociedade que exclui e não reconhece a mulher como sujeito de 

direitos. A ampliação da participação da mulher na política brasileira torna-se 

imperativa, pois muito mais do que corrigir uma discriminação histórica, possui o 

papel fundamental na consolidação e aperfeiçoamento da política brasileira. E a 

inserção da mulher na política formal faz com  que várias questões  em relação a 

sua situação social sejam discutidas. A partir da atuação feminina, direitos legais 

foram conquistados e suas reivindicações foram legitimadas inclusive na esfera 

política institucional. São discutidos temas relativos aos direitos femininos e medidas 

são tomadas para garantir uma igualdade de direito e de fato. A presença da mulher 



na política amplia o debate sobre as desigualdades de gênero, significando em 

médio prazo, grandes alterações nas relações de gênero no nosso país. 
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