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RESUMO 
 
 

O presente trabalho visa identificar as causas que podem estar impedindo a inclusão da mulher 
no ambiente político. A baixa quantidade de vereadoras, deputadas e senadoras é preocupante, 
principalmente considerando que há mais de vinte anos teve início a implantação da lei de cotas 
no Brasil, objetivando a paridade entre homem e mulher para a ocupação destes cargos. No 
aspecto teórico, analisou-se a história brasileira a partir da Proclamação da República até os 
dias atuais, valendo-se da doutrina, dos antigos anais pré-republicanos, das normas legais, de 
julgados e de dados estatísticos dos tribunais eleitorais. Levantaram-se algumas hipóteses, as 
quais foram trabalhadas com profundidade nas revisões bibliográficas. Foi realizada pesquisa 
de campo, na qual foram entrevistadas as mulheres que se candidataram como vereadoras nas 
eleições do ano 2016, nos municípios pertencentes à 100ª Zona Eleitoral do Estado do Paraná. 
Buscou-se nesta pesquisa de campo constatar a existência de discriminação contra a mulher por 
questões de gênero, seja por ato dos partidos políticos ou mesmo pela sociedade. Além disso, 
ouviu-se diretamente delas as dificuldades encontradas durante a campanha eleitoral, que 
possam ser considerados impeditivos à ascensão da mulher aos cargos políticos ou que atentam 
contra a sua personalidade fazendo-a evitar demandas desta natureza. 
 
Palavras chave: Mulher. Política. Discriminação. Eleição. Cotas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 

 
The present study aims to identify the causes that might be preventing the inclusion of women 
in the political scenario. The small number of female city councilors, deputies and senators is a 
matter to worry, especially considering that racial and gender quotas were implemented more 
than 20 years ago in Brazil, with the single objective to give some balance between men and 
women in those roles. In theory, it was analyzed Brazilian history since the proclamation of the 
republic up to present days, making use of doctrine, pre-republican annals, legal standards, final 
judgments and statistic data from election courts. Some hypotheses were brought up and they 
were thoroughly examined and studied in bibliographic revisions. It was conducted also a field 
research, where women who were councilor candidates in the 2016 elections in the 
municipalities of State of Parana 100ª electoral zone were surveyed. The research tried to 
identify if the discrimination against women is due solely to gender or either by political parties 
or society itself. Moreover, the investigation allowed us to hear the difficulties they had during 
electoral campaigns, which could be considered impediments to the entrance to public office, 
as well as situations that go directly against their personality or ethic, leading them to avoid 
such demands. 
 
Keywords: Woman. Policy. Discrimination. Election. Quotas. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Alheio a qualquer tendência sexista, o objetivo do presente trabalho é analisar a vagarosa 

inserção da mulher na política brasileira, tendo como ponto de observação a existência de um 

maior índice populacional do sexo feminino e, ao revés, uma baixa quantidade de mulheres 

ocupando os cargos políticos eletivos.  

De acordo com a PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, “a população 

brasileira é de 203,2 milhões de habitantes, sendo 98.419 milhões de homens (48,4% do total) 

e 104.772 milhões de mulheres (51,6%)”1. Por outro lado, as informações do Tribunal Superior 

Eleitoral são de que, nas eleições de 2016, apenas 31,89% dos candidatos eram do sexo 

feminino e destas, apenas 13,50% foram eleitas2, fazendo concluir pela baixa representatividade 

feminina na política brasileira. 

No que tange ao cargo de prefeito, destaca-se que mesmo com campanha acirrada para 

a participação da mulher na política nos últimos anos, o que se verificou foi uma redução no 

número de mulheres eleitas como prefeitas em comparação à eleição anterior, caindo de 659 

nas eleições 2012 para 641 nas eleições 20163.  

Estes índices levam a uma preocupação no que tange à representação feminina nos 

Poderes Legislativo e Executivo de todo o país. Mesmo se considerada a impossibilidade de 

uma igualdade absolutamente proporcional, o que se pretende com esta pesquisa é a detecção 

das causas que levam a tal disparidade e a busca para encontrar mecanismos que possam 

paulatinamente resolver este desajuste de gênero dentro da política. 

Embora tenha havido intensos debates sobre o tema, seja pelo Tribunal Superior 

Eleitoral, seja pelos movimentos feministas, ou até mesmo nos centros acadêmicos, nota-se um 

distanciamento elevado que foge da lógica esperada com as campanhas para esta inclusão. 

É certo que a desigualdade de gênero, principalmente em desfavor da mulher, não fica 

adstrito exclusivamente aos aspectos políticos. Porém, não há dúvida de que, havendo uma 

melhor paridade dentro dos Poderes Legislativo e Executivo, haverá maior facilidade para 

abrandar outras desigualdades, que muitas vezes são decorrentes destas. As lutas feministas no 

                                            
1 Brasil tem 6,3 milhões de mulheres a mais que homens. R7. Disponível em: <http://noticias.r7.com/brasil/brasil-
tem-63-milhoes-de-mulheres-a-mais-que-homens-13112015>. Acesso em: 02 jan. 2017. 
2 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Estatísticas Eleitorais 2016. Candidaturas. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/estatisticas/eleicoes/eleicoes-anteriores/estatisticas-eleitorais-
2016/candidaturas>. Acesso em: 28 dez. 2017. 
3 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Eleições 2016: número de prefeitas eleitas em 2016 é menor que 2012. 
Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Novembro/eleicoes-2016-numero-de-
prefeitas-eleitas-em-2016-e-menor-que-2012>. Acesso em: 02 jan. 2017. 
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Brasil, embora tenham avançado em diversos segmentos da sociedade, ainda guardam grande 

disparidade no exercício dos cargos eletivos, fato este que traduz em desvantagens no resguardo 

de alguns direitos. 

O estágio atual da mulher dentro do âmbito político está a caracterizar uma desigualdade 

em nível constitucional e, assim, como qualquer outra ação afirmativa de inclusão de minorias, 

faz-se necessário firmar esforços e criar estratégias de sua inclusão no campo político, visando 

corrigir a construção cultural ainda latente de que o gerenciamento dos negócios públicos seja 

de exclusividade masculina.  

A efetivação do Estado Democrático de Direito não se resolve apenas com o fato de 

eleger representantes para o governo de um país de modo livre. Requer-se, no mínimo, uma 

paridade substancial de representantes envolvendo as maiorias e as minorias, visando uma 

proporcionalidade razoável de sexos, etnias, cores, raças, etc. 

No aspecto teórico, traz uma aparência de que não precisa qualquer intervenção estatal 

para esse fim, posto que os escolhidos como representantes deste seio social resultam de 

atitudes liberais dos seus componentes e, portanto, vem permeado da própria diversidade a ela 

inerente de acordo com a universalidade dos seus membros. No entanto, a verificação prática 

reflete uma realidade diferente. Embora a sociedade brasileira conviva com esta desigualdade 

de modo quase imperceptível e de longa data, não há como negar uma afronta ao regime 

democrático da República Federativa do Brasil. 

O raciocínio de cotas para registro de candidatura, em princípio, não se equipara com o 

estabelecimento das demais cotas de inclusão social como as de deficientes físicos, crianças, 

negros, idosos e outros para fins de devolver-lhes os direitos que as forças externas os 

subtraíram, geralmente de origem capitalista. Isso porque a liberdade para registrar-se como 

candidata a cargo eletivo, em análise rasa, depende da vontade da pessoa que se sente excluída. 

Além disso, a efetiva conquista da eleição depende exclusivamente de quem vai exercer o 

sufrágio, sob pena de não ser liberdade. Porém, é necessário se fazer uma análise mais profunda 

para aferir se esta afirmação não está apenas no campo da presunção ou da utopia, pois o que 

se constata na história dessa exclusão da mulher nos poderes Legislativo e Executivo está a 

conduzir a raciocínios diferentes.  

A comemoração de mais de duas décadas da Lei 9.100/95, que pela primeira vez 

estabeleceu cota mínima de mulheres na política, estimula a realização deste estudo e até 

mesmo aferir o que houve de efetividade após sua vigência. Não obstante, a realidade fática 

atual já apontada acima, buscar-se-á identificar a causa que obsta a implementação desejada na 
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lei e nos movimentos sociais para esse fim. A compreensão desta exclusão parece ser caminho 

seguro para a realização de um trabalho de inserção. 

Para isso, pela técnica de revisão bibliográfica e anais do Tribunal Superior Eleitoral, 

buscar-se-á, na história do Brasil, a existência de algum ponto embrionário do problema que 

possa auxiliar em sua solução, tendo por enfoque o período pós Proclamação da República e 

seguir o acompanhamento desta evolução até os dias atuais, sobre os percalços encontrados que 

obstaram a aparição da mulher como pessoa humana, como ser inteligente e apta a prestar 

grandes contribuições no desenvolvimento político e econômico do país. A pesquisa será 

concluída com pesquisa de campo, por meio de entrevista de algumas mulheres que se 

candidataram nas eleições de 2016 nos municípios de Paraíso do Norte, São Carlos do Ivaí e 

Mirador, todos no Estado do Paraná. 

Assim, o trabalho será dividido em quatro partes, sendo três delas por revisão 

bibliográfica que se discorrerá seguinte forma: um capítulo para verificação sutil da história 

seguindo-se até a promulgação da Constituição de 1988, outro capítulo voltado à evolução 

política e jurídica que se seguiu, principalmente pautada nos últimos 21 anos em que se 

iniciaram as ações de inclusão e, outro capítulo para analisar as causas que a doutrina aponta 

como impedimentos à participação da mulher na política. 

Isso, para fins de compreensão, se faz imprescindível, pois, inicialmente, serão 

analisadas os relatos históricos, onde se notará tentativas desta inclusão pelos movimentos 

feministas na denominada República Velha e em outros pontos que impactaram os movimentos 

feministas com objetivos políticos; na sequência adentra-se na verificação da progressão 

legislativa para efetivar esta inclusão, marcadas pela Lei 9.100/1995, Lei 9.504/97, Lei 

12.034/2009, Lei 12.891/2013 e Lei 13.165/2015; para concluir a revisão bibliográfica, serão 

analisadas as detecções doutrinárias acerca de temas debatidos que representam obstáculos a 

esta inclusão, as proposições passíveis de estudo e até mesmo de eventual acatamento. 

Pretende-se, com estes capítulos, compreender o que ocorreu para a baixa participação 

das mulheres na política, se existe algum óbice ou machismo dentro dos partidos políticos, se a 

sociedade discrimina a mulher quando esta se envolve na política, qual a influência dos recursos 

financeiros para se ganhar as eleições, se isto prejudica a mulher, se a sobrecarga das atividades 

da mulher com o trabalho profissional e doméstico-familiar é fator excludente desse 

engajamento político. 

Com estes questionamentos e outros que possam surgir durante a pesquisa parecem 

suficientes para identificar o problema que a presente pesquisa pretende reparar, pois, a carência 

de conhecimento sobre política por parte dos cidadãos dispensa comentários. Toda informação 



 
 

15

recebida vem por meio dos jornais, revistas, redes sociais, etc. e, muitas vezes apenas com 

objetivo crítico e denegritório da política.  

Por fim, será realizada uma pesquisa de campo com entrevistas às mulheres que se 

candidataram ao cargo de vereadora na 100ª Zona Eleitoral, cujo município sede é Paraíso do 

Norte, que abrange ainda os municípios de São Carlos do Ivaí e Mirador. Para isso, o tema será 

tratado no último capítulo que busará respostas aos problemas acima apontados. 

Importante destacar uma justaposição deste trabalho às perspectivas das linhas de 

pesquisas realizadas pela Unicesumar vinculadas aos Direitos da Personalidade. 

Embora o direito aqui tratado seja “político”, o que se busca elucidar e repreender são 

as discriminações de gênero dentro do ambiente partidário que agride a integridade psicológica 

da mulher que pretende lançar sua candidatura a cargo eletivo. Ao demonstrar interesse em 

participar da disputa eleitoral, a mulher já se depara com um ou mais partidos políticos 

totalmente interessados em “usá-la” para cumprir sua cota de sexo, ato que adentra em seu 

psíquico em forma de violência moral. 

Além disso, ao ser discriminada pelo seu gênero, como pessoa indigna de apoio e de 

investimentos para consolidação política, revela a existência de uma ofensa à sua honra 

subjetiva, posto que se sente diminuída em seus valores pelo fato de ser do sexo feminino. Nutre 

nela um sentimento de inferioridade profundamente nocivo ao desenvolvimento de sua 

personalidade. 

A dificuldade de acesso aos cargos de expressividade dentro das agremiações políticas 

por questões de gênero, as restrições às candidaturas por imposições machistas dos seus 

maridos, a sobrecarga de atividades domésticas cumuladas com as profissionais, tolhem da 

mulher a liberdade de agir de acordo com a sua personalidade. Assim, vive com uma 

necessidade constante de reinventar sua própria pessoa, alterando a sua personalidade para 

adequar a esse modelo opressor de liberdade.  

Disso se extrai um perfeito amoldamento do presente trabalho às linhas de pesquisa de 

Direitos da Personalidade, conduzidas com excelência pelo Centro Universitário de Maringá- 

Unicesumar. 
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2 UMA PEQUENA ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

2.1 Um toque no período imperial 

 

Ao verificar a história política do Brasil, obtém-se subsídios suficientes que contribuem 

para a compreensão do cenário atual de prevalência masculina na política, fato que facilita 

projetar rumos em busca de maior igualdade. 

Mesmo que este trabalho vise analisar o período pós Proclamação da República, 

algumas abordagens necessariamente precisam ser buscadas ainda no período imperial, uma 

vez que o Decreto nº 3.029, de 09 de janeiro de 1881, a denominada Lei Saraiva, regulou o 

exercício dos direitos políticos nos últimos oito anos do Brasil Império e em toda República 

Velha.  

Para confiabilidade desta pesquisa, buscou-se em grande parte pautar nos documentos 

históricos, com dezenas de livros disponibilizados em meio eletrônico no Senado Federal. São 

os anais do antigo Senado do Império. Estes documentos são altamente esclarecedores e 

representam a realidade daquele momento vivido. As atas das sessões foram transferidas ipsis 

litteris por escritos computadorizados e publicados no ano 2001. Por eles, verifica-se o zelo que 

os seus redatores originais tiveram nas lavraturas das atas das sessões do Senado Imperial, 

fazendo constar a riqueza dos detalhes ocorridos no curso das reuniões. 

Por estes documentos, nota-se que foi na metade do século XVIII que iniciaram os 

debates de inclusão da mulher ao direito de voto na Europa e nas Américas. Durante uma das 

sessões, o Senador Leão Veloso expôs que o escritor Stuart Mill, inicialmente referindo-o como 

“radical”, mas ao qual demonstrou apoio a seus escritos datados de 1859, foi “um publicista de 

ideas tão adiantadas que advoga o suffragio das mulheres”. Destaca ainda que Stuart Mill 

“entende que o suffragio universal ou o maior alargamento do voto é o ideal a que devem 

procurar attingir as nações livres em seus systemas eleitoraes”.4 

Na sessão do dia 12 de novembro de 1888, é possível sentir a tristeza no discurso do 

Senador Cândido de Oliveira, ao relatar que o Brasil, à época com aproximadamente 12 milhões 

de habitantes, possuía um corpo eleitoral de apenas duzentos mil cidadãos. Defendeu, o 

Senador, uma ampliação ao direito de votos, “não o alargamento do voto no sentido de o 

                                            
4 BRASIL. Senado Federal. Anais do Senado: Anno de 1879. Livro 10. Annaes do Senado do Imperio do 
Brazil. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Imperio/1879/1879%20Livro%2010.pdf>. Acesso em: 
05 set. 2017, p. 468. 



 
 

17

permittir a todas as classes, isto é, o suffragio universal, que seria um perigo para uma sociedade 

atrazada”, mas a sua defesa consistiu apenas em permitir o voto “a todos os cidadãos que saibam 

ler e escrever”. Entendia ele que, dessa forma, “feitas as deduções resultantes dos estrangeiros, 

das mulheres e dos menores de 21 annos, póde significar uma população capaz de exercer o 

direito de voto na razão de 400.000 almas.”5 

Embora o Senador Cândido de Oliveira tenha falado das deduções dos votos das 

mulheres, não se verifica vedação constitucional nem legal à participação feminina na política 

naquela época, mas apenas uma proibição tácita ante a exigência de certos requisitos que à 

época eram quase que exclusiva dos homens e pelo fato de a Constituição Imperial expressar 

na forma masculina. Isso, porém, não vedava que leis ordinárias tratassem da matéria para a 

inclusão do voto a ambos os sexos.  

A Lei Saraiva, que regeu a matéria eleitoral a partir de 1881 até o surgimento do 

primeiro Código Eleitoral, em 1932, estabeleceu no artigo 2º que “E' eleitor todo cidadão 

brazileiro, nos termos dos arts. 6º, 91 e 92 da Constituição do Imperio, que tiver renda liquida 

annual não inferior a 200$ por bens de raiz, industria, commercio ou emprego.” Nos debates 

para a aprovação desta Lei, pouco se falou sobre direitos políticos da mulher e, quando 

mencionados, tais direito são negados, sem qualquer questionamento ou justificativa. Ademais, 

o Senador Vieira da Silva argumentou que “os direitos politicos não pertencem a todos os 

indivíduos, os direitos individuaes pertencem. A mulher, incapaz do mínimo direito politico, 

deve gozar da liberdade de consciencia.” 

As exclusões, embora atingiam a totalidade das mulheres, não era exclusividade destas, 

posto que atingia também todos os homens escravos e grande quantidade de homens livres, seja 

por analfabetismo ou por renda anual incompatível. Segundo Walter Costa Porto, “a primeira 

exclusão era a do agrupamento feminino: os ‘cidadãos’, a que a Constituição de 1824 concedia 

o sufrágio, não envolviam as mulheres, que a moldura social e econômica do tempo restringia 

ao recôndito dos lares”6. Com sua função voltada exclusivamente aos afazeres domésticos, um 

costume de longa data, não se podia imaginar o voto exercido por uma mulher, quanto mais o 

pleito a um cargo eletivo. 

Da mesma forma, esta negação aos direitos políticos das mulheres não era exclusividade 

do Brasil. Ao tratar da matéria em nível mundial, Darcy Azambuja ensina que: 

                                            
5 BRASIL. Senado Federal Anais do Senado: Anno de 1888. Livro 6. Annaes do Senado do Imperio do Brazil. 
Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Imperio/1888/1888%20Livro%206.pdf>. Acesso em: 
02 set. 2017, p. 529. 
6 PORTO, Walter Costa. A cidadania no Brasil II: o voto. Senado Federal, 2002, p. 7. 
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[...] as primeiras Constituições escritas e leis que lhes seguiam, ainda que 
inspiradas nas ideias igualitárias das doutrinas do Contrato Social, não deram 
direito a voto a todos os membros da sociedade. A primeira grande exclusão 
foi a das mulheres, restrição que se manteve longo tempo em todos os povos, 
até bem recentemente ainda7. 

 

Comparativamente com outros países, mesmo o Brasil se encontrando um tanto atrasado 

nesta inclusão, não se tratava de atrasos descomunais. Países como a Noruega, o primeiro da 

Europa a introduzir o voto feminino, o fez em sua reforma constitucional de 1.907, em que 

exigiu para as mulheres o pagamento de um imposto que não era exigido para os homens, sendo 

concedida a igualdade apenas no ano 19138. Acrescentam Amini Haddad Campos e Lindinalva 

Rodrigues Corrêa que a França apenas introduziu o voto feminino no ano 1945, e que, fora do 

continente europeu, Nova Zelândia saiu na frente, com permissão do voto feminino desde 

1893.9 

Na sessão do Senado, de 16 de junho de 1886, foi com espanto sobre a evolução cultural 

que o Senador Franco de Sá disse que “Na Inglaterra para commissões da instrucção publica 

até as mulheres são admittidas a votar tendo certos requisitos”.10 Com o mesmo espanto, consta 

na sessão de 24 de agosto de 1882, quando o Senador Christino Otoni falou que “no centro da 

Asia, em um pequeno paiz cujo nome não me occorre, limitrophe da China e onde domina a 

religião de Buddha, que iguala em direitos politicos e civis a ambos os sexos, as mulheres 

adquiriram a preponderância que têm os homens em outros paizes”11. 

A cultura ocidental da época, porém, era diferente, talvez por influência do cristianismo. 

Como a religião oficial do Brasil era a Católica, nos termos do artigo 5º da Constituição do 

Império, com sua doutrina pautada na Bíblia, fazia grandes distinções nas atribuições e nos 

direitos de homens e mulheres.  

Observou-se ainda que os debates que ocorriam sobre o tema nas sessões do Senado se 

davam por interesses espontâneos dos Senadores e não em atendimento a pedidos de mulheres 

                                            
7 AZAMBUJA, Darcy. Introdução à ciência política. 6. ed. São Paulo: Globo, 1995, p. 286. 
8 ROURE, Agenor de. A cidadania no Brasil II – o voto. Senado Federal. 2002, p. 41. 
9  CAMPOS, Amini Haddad; CORRÊA Lindinalva Rodrigues. Direitos Humanos das Mulheres. Curitiba: 
Juruá, 2007, p. 71-72. 
10 BRASIL. Senado Federal. Anais do Senado: Anno de 1886. Livro 2. Annaes do Senado do Imperio do Brazil. 
Disponível 
em:<http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Imperio/1886/1886%20Livro%202.pdf>. Acesso 
em: 03 set. 2017, p. 165.  
11 BRASIL. Senado Federal. Anais do Senado: Anno de 1882. Livro 7. Annaes do Senado do Imperio do Brazil. 
Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Imperio/1882/1882%20Livro%207.pdf>. Acesso em: 
03 set. 2017,  p. 99.  
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ou de qualquer movimento feminista no sentido de desejar essa inclusão. Nota-se a ocorrência 

de diversas lutas envolvendo grupos de mulheres, porém, o objetivo em grande parte era contra 

o alistamento militar de seus filhos, distante de qualquer encanto por interesses políticos.12 

 

2.2 A república de homens 

 

O fim do Império não representou o término da opressão pela ausência das ordens do 

Monarca, e, da mesma forma, o início da República também não significou um início de 

bonança, de liberdades, nem de paz nacional. A guerra pelo poder se intensificou entre os 

interessados em marcar a história como o primeiro Presidente da República. A emancipação da 

República tinha como pressuposto leis republicadas, que por sua vez precisava estar pautada 

em uma constituição republicana. 

Novamente vem à tona as discussões do estabelecimento dos direitos aos cidadãos e os 

seus respectivos limites para efetivamente romper com o modelo anterior e trazer estampas de 

nova era. Nesses debates, o voto universal entra em pauta e mais uma vez é rejeitado. Mesmo 

com os esforços de alguns deputados, que a exemplo de Aristides Spinola Cesar Zama afirmou 

não recear “que as funcções politicas no nosso paiz sejam tambem exercidas pelo belo sexo” e 

que “nós afastamos a mulher, porque somos excessivamente vaidosos”13 não foi possível 

qualquer mudança na época. 

Em sentido oposto, havia um tom altamente machista no mesmo ambiente político que 

fazia excluir a participação da mulher, tanto que Porto, ao apresentar a obra de Cascudo 

Rodrigues destaca que quando da Constituinte de 1890/91 com a proposição do voto feminino 

diziam que “com ele, viria a dissolução da família brasileira. A emenda a favor do sufrágio às 

mulheres era, segundo um dos deputados, ‘anárquica, desastrada e fatal’”14. Afonso C. 

Machado Neto confirma a informação e afirma que, no debate dos constituintes, o deputado 

                                            
12 Isso se verifica no Livro 2, da sessão de 21 de junho de 1887, onde o Senador Candido de Oliveira diz que é 
certo que as mulheres tem penetrado nas igrejas e inutilizado os papéis concernentes ao serviço militar; no Livro 
7, da sessão de 02 de setembro de 1882, onde o trecho narra que “em todos esses logares, houve o apparecimento 
de grupos de mulheres, e não de homens, para inutilizar as funcções da junta de alistamento”; no Livro 4, da sessão 
de 07 de agosto de 1883, consta que “ainda no anno passado em Minas as mulheres dissolveram uma junta de 
alistamento”. Fatos de naturezas idênticas se verificam ainda no Livro 05 e 06, do ano 1875, dentre outros, 
mostrando um descontentamento com relação à criação da Lei do Alistamento Militar (ou Conscrição) de nº 2.556, 
de 26 de setembro de 1874. 
13 BRASIL. Câmara dos Deputados. Annaes do Congresso Constituinte da República. 2. ed. v. I. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1924. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Republica/1890/1890%20Livro%201.pdf>. Acesso em 
07 set. 2017. 
14 PORTO, Walter Costa. A cidadania e a mulher. Senado Federal, 2002, p. 7. 
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Barbosa Lima defendeu que “a participação da mulher na vida pública abalaria os alicerces da 

família”15. 

Acrescenta Roure que a pretensão da época era apenas o voto a algumas mulheres, ou 

seja, apenas “às mulheres diplomadas com títulos científicos e de professora, desde que não 

estivesse sob poder marital nem paterno, bem como às que estivessem na posse de seus bens”16.  

Pelos anais da Assembleia Constituinte se nota diversos argumentos para restringir o 

voto apenas em benefício dos homens. O constituinte Antonio Olyntho manifestou contra o 

voto feminino porque “seria um verdadeiro rebaixamento ao alto nivel de delicadeza moral em 

que devem sempre pairar aquellas que têm a sublime missão de formar o caracter dos cidadãos”; 

o constituinte Almeida Nogueira destacou que não é necessário uma disposição especial porque 

a Constituição não restringe tais direito – “si ellas não são eleitoras, é porque não lhes apraz o 

exercício desta funcção civica"; o constituinte Moniz Freire argumentou que a mulher “sempre 

balda de qualidades practicas, ao passo que brilhou sempre pelos attributos Moraes”; Lacerda 

Coutinho, por seu turno, destacou a falta de reconhecimento jurídico à mulher pelo Estado, “ a 

mulher não tem capacidade, porque a mulher não tem, no Estado, o mesmo valor que o 

homem”17. Assim, seguiram-se diversas argumentações, embora não se questionasse a 

capacidade intelectual, mas apenas “desvio” dos fins ao qual a natureza a fez.  

O historiador e cientista político José Murilo de Carvalho, destaca a sutil evolução que 

houve no aspecto eleitoral entre a Lei Saraiva e a primeira Constituição Republicana: 

 

No que se refere aos direitos civis, pouco foi acrescentado pela Constituição 
de 1891. O mesmo se pode dizer dos direitos políticos. As inovações 
republicanas referentes à franquia eleitoral resumiram-se em reduzir o 
requisito de idade de 25 para 21 anos e em eliminar a exigência de renda, 
mantendo a de alfabetização. O espírito das mudanças eleitorais republicanas 
era o mesmo de 1881.18 

 

Mesmo que naquela oportunidade não tenha havido sucesso a expansão do direito de 

voto às mulheres, o tema foi ganhando corpo e interesse por parte de algumas mulheres. Essa 

                                            
15 MACHADO NETO, Afonso C. Sociedade e história do Brasil: os primeiros tempos da República. 2. ed. 
Brasília: Instituto Teotônio Vilela, 2000, p. 48. 
16 ROURE, Agenor de. A cidadania no Brasil II – o voto. Senado Federal. 2002, p. 49. 
17 BRASIL. Câmara dos Deputados. Annaes do Congresso Constituinte da República. 2. ed. v. II. Reio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1926. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/pdf/Anais_Republica/1890/1890%20Livro%202.pdf>. Acesso em: 
07 set. 2017, p. 457. 
18 CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1987, p. 43. 
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movimentação não foi algo exclusivamente do Brasil, mas em diversos países do continente 

europeu e americano, principalmente na Inglaterra. 

As inclinações sociais ocorrem de forma vagarosa, porém ininterrupta, tanto que vinte 

anos depois de proclamada a República já haviam atos de protestos femininos com objetivos 

voltados à inclusão do direito ao voto a ambos os sexos. Com a estabilização da república, o 

país rumou à expansão industrial, ao cinema, ao progresso da educação e uma imprensa mais 

livre que culminaram em novas demandas, novos interesses e oportunidades, levando a um 

despertar feminino sobre a igualdade nos direitos políticos. 

 

2.3 Dois movimentos feministas na República Velha 

 

A dependência pelo bel prazer dos legisladores, que em sua maioria eram 

conservadores, para criarem leis que positivassem o voto feminino foi levando as mulheres à 

aflição, posto que não avistavam qualquer indício de incremento legislativo nesse sentido. 

Foi nesse enfado que, no ano 1910, um grupo de mulheres se reuniu e fundou uma 

sociedade civil denominada “Partido Republicano Feminino”, que mesmo faltando revestir-se 

do principal quesito para lançar candidatura, qual seja, haver filiação de homem, provocou 

novamente a discussão sobre o voto feminino. O regramento jurídico utilizado para 

fundamentar a criação desse partido foi o artigo 72, § 8°, da Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil19. 

O estatuto deste partido, com a denominação de Programa do Partido Republicano 

Feminino, foi publicado no dia 17 de dezembro de 1910,20 cuja presidente inaugural foi 

Leolinda de Figueiredo Daltro. 

                                            
19 Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 
concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 
§ 8°: A todos é licito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas, não podendo intervir a policia senão 
para manter a ordem publica. (BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de 
fevereiro de 1891. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. 
Acesso em: 15 jan. 2017.) 
20 Importante destacar alguns pontos deste programa, principalmente os oito parágrafos do primeiro artigo e o 
caput do artigo segundo, com a grafia original constante do Diário Oficial:  
§ 1°. Congregar a mulher brazileira na Capital e em todos os Estados do Brazil a fim de fazel-a cooperar na defesa 
das causas relativas ao progresso pátrio. 
§ 2°. Pugnar pela emancipação da mulher brazileira, despertando-lhe o sentimento de independência e de 
solidariedade patriótica, exalçando-a pela coragem, pelo talento e pelo trabalho, deante da civilização e do 
progresso do seculo. 
§ 3°. Estudar, resolver e propor medidas a repeito das questões presentes e vindouras relativas ao papel da mulher 
na sociedade, principalmente no Brazil, pleiteando as suas causas perante os Poderes constituidos, baseando-se 
nas leis em vigor. 
§ 4°. Pugnar para que sejam consideradas extensivas  á mulher as disposições constitucionaes da Republica dos 
Estados Unidos do Brazil, desse modo encorporando-a na sociedade brazileira. 
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Segundo Hildete Pereira de Melo e Teresa Cristina de Novaes Marques: 

 

[...] reuniram-se assim na cidade do Rio de Janeiro professoras, escritoras e 
donas de casa, somando ao todo 27 mulheres, que concordaram em assinar a 
ata de fundação de um partido político que tinha como objetivo integrá-las na 
sociedade política21. 
 

Os atos praticados sob a liderança de Leolinda, porém, trazia uma diversidade 

generalizada de ideologias sem se firmar na busca específica do sufrágio feminino, mas 

percorrendo também na elaboração de abaixo-assinado reivindicando não demissão de 

servidores públicos, defesa dos índios e até mesmo treinamento militar às mulheres.  

O seu comportamento distanciava-se em muito à cultura feminina da época, fato que 

trazia dificuldades para dar efetividade às suas propostas inovadoras, tanto que Céli Regina 

Jardim Pinto sinaliza que ela “criou cinco filhos separada do marido e, a partir de 1895, 

percorreu sozinha o interior do Brasil, passando por Minas Gerais e Goiás, chegando à fronteira 

do Maranhão, em uma cruzada em defesa dos índios, contra o extermínio e autoritarismo da 

catequese.”22 

A historiadora da Universidade de Brasília, Tereza Cristina de Novaes Marques, afirma 

que Leolinda: 

 

Por vezes, alterou-se com trocadores de bonde por julgar que haviam lhe 
faltado com o respeito e solicitou patrulha policial para conter os rapazes que 
cercavam suas alunas na saída da aula e disparavam gracejos a elas. Tornou-

                                            
§ 5°. Propagar a cultura feminina em todos os ramos do conhecimento humano. 
§ 6°. Estabelecer entre as congregadas o interesse pelas questões, progressivamente, desde o lar até a agricultura, 
o comercio, a industria, a administração publica e as questões sociaes. 
§ 7°. Combater, pela tribuna ou pela imprensa, a bem do saneamento social, procurando, no Brazil, extinguir toda 
e qualquer exploração relativa ao sexo. 
§ 8°. Fundar, organizar, regulamentar, dirigir e manter instituições de utilidade geral e outras de proveito exclusivo, 
cujos cargos sejam preenchidos, tanto quanto possível, pelas sócias do partido, podendo-se desde já mencionar as 
de instrução, de educação, de benevicencia, de assistência geral, de credito mutuo, de cultura physica, de diversões, 
etc. 
Art. 2°. O Partido Republicano Feminino é uma instituição social de progresso individual, commum e geral; 
durará por espaço illimitado de tempo; será constituído de numero illimitado de pessoas do sexo feminino 
domiciliadas no Brasil, sem distincção de nacionalidade nem de religião, e terá sua séde na capital do Brazil. 
(PARTIDO REPUBLICANO FEMININO. Programa do Partido Republicano Feminino. Rio de Janeiro, 17 
dez. 1910. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-
republica/PARTIDO%20REPUBLICANO%20FEMININO.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2017.) 
21 MELO, Hildete Pereira de; MARQUES, Teresa Cristina de Novaes. Partido Republicano Feminino. Arquivo 
Nacional, fundo FBPF; Diário Oficial, (17/12/1910) Disponível em: 
<http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/PARTIDOREPUBLICANOFEMININO.pdf>. 
Acesso em: 09 jan. 2017.  
22 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Fundação Perceu Abramo, 
2003, p. 18. 
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se assim conhecida na cidade, onde os jornais tratavam-na algumas vezes com 
sarcasmo e outras com gentileza.23 

 

Não há registro exato sobre a extinção do Partido Republicano Feminino, tendo sido 

sempre comandado por Leolinda, embora por mais de uma década ocupara o cenário político 

com repercussão na imprensa carioca mesmo sem nunca lançar candidata por ato do seu partido 

político. 

Segundo Marques, com diferente ideologia e gênio mais pacifista, mas voltado à busca 

do sufrágio feminino, Bertha Maria Júlia Lutz liderou outro movimento feminista que trouxe 

também grandes contribuições à inclusão da mulher no cenário político brasileiro. Foi a 

Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), no ano 1922, cujo objetivo era de 

articular políticas feministas dentro da esfera pública. Acrescenta a autora que “a agenda 

política da entidade foi reformulada para alcançar amplas reformas na condição jurídica de 

mulher e desenvolver uma inovadora plataforma de justiça social”.24 

Aponta June E. Hahner que, para Bertha “o voto não seria apenas um instrumento para 

alcançar o progresso feminino, mas também símbolo de direitos da cidadania”. Afirma ainda 

que mesmo diante de toda atividade sufragista destes movimentos nos primeiros anos, os 

resultados só vieram aparecer uma década mais tarde.25 

Esses movimentos não recebiam adesão em massa por parte das mulheres, e não se sabe 

ao certo quais os motivos dessa inércia. Acredita Branca Moreira Alves que: 

 

Isto talvez se deva ao fato de a mulher ter sido sempre um elemento passivo 
da história brasileira, condicionada por uma socialização alienante que não 
permitia sequer alcançar uma consciência crítica de sua condição subordinada. 
Desta forma não podia pressionar para o reconhecimento de direitos que não 
considerava seus.26 

 

Para Céli Regina Jardim Pinto, o FBPF foi de grande relevância e que na década de 20 

se espalhou por várias regiões do Brasil, partindo do Rio de Janeiro e chegando ao Estado do 

Rio Grande do Norte, valendo considerar ser um período em que a comunicação era vagarosa 

                                            
23 MARQUES, Tereza Cristina de Novaes. Bertha Lutz: perfis parlamentares – 73. Brasília: Edições Câmara, 
2016, p. 21.  
24 MARQUES, Tereza Cristina de Novaes. Bertha Lutz: perfis parlamentares – 73. Brasília: Edições Câmara, 
2016, p. 17. 
25  HAHNER, June E. A Mulher Brasileira e suas lutas sociais e políticas: 1850-1937. São Paulo: Brasiliense, 
1981, p. 103. 
26 ALVES, Branca Moreira. Ideologia e feminismo. A luta da mulher pelo voto no Brasil. Petrópolis: Vozes, 
1980, p. 110. 



 
 

24

e difícil, o que leva a crer em grande consistência do movimento e elevado poder de persuasão 

de sua organizadora.27 

A década de 20 foi de muita crise financeira e política, culminando, inclusive com a 

revolução de 1930. Mesmo assim, foi um período em que no Brasil e em diversos outros países 

haviam movimentos feministas voltados à busca da igualdade. Lurdes Aparecida Grossman e 

Josiane Borghetti Antonelo Nunes, citando Lapierre,  mencionam que: 

 

O sufrágio verdadeiramente universal, incluindo o voto das mulheres e 
excluindo todos os pedidos de recursos somente se estabeleceu em 1918 na 
Alemanha e na Grã-Bretanha, em 1920 e nos Estados Unidos, em 1944 na 
França28.  

 

Acrescentam Maurício Gentil Monteiro e Grazielle Borges Vieira Carvalho que “há até 

o caso tardio da Suécia, em que o direito ao voto das mulheres foi reconhecido apenas em 

1971”29 enquanto no Brasil se efetivou com o Código Eleitoral de 1932. 

Merece realce que o Estado do Rio Grande do Norte tem se destacado no rompimento 

com o comando patriarcalista, e incluiu na Constituição Estadual, no ano 1927, os direitos 

políticos da mulher. Isso ocorreu por força de pedido do Senador potiguar Juvenal Lamartine 

de Faria ao Governador daquele Estado, na época intitulado Presidente do Estado.30 

 

Naquele momento, a Assembleia debatia a reforma da Constituição do Estado. 
Lamartine telegrafa do Rio ao então Presidente do Estado José Augusto 
Bezerra de Medeiros, par que inclua na reforma o direito de voto para as 
mulheres. Diante da insistência do futuro Presidente, José Augusto concorda, 
e a redação final da Constituição do Rio Grande do Norte inclui, em seu art. 
77 das Disposições Gerais: No Rio Grande do Norte poderão votar e ser 
votados, sem distinção de sexos, todos os cidadãos que reunirem as condições 
exigidas por esta lei.31 

 

                                            
27 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Fundação Perceu Abramo, 
2003, p. 19. 
28 LAPIERRE, Jean-William. Que es ser Ciudadano? apud GROSSMAN, Lurdes Aparecida; NUNES, Josiane 
Borhetti Antonello. A importância da participação política das mulheres para a construção de uma nova 
cidadania. Disponível em: <http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/11847>. Acesso 
em: 17 set. 2017.  
29 MONTEIRO, Maurício Gentil; CARVALHO, Grasielle Borges Vieira. Mulheres na política: reflexões sobre 
as lutas identitárias x sociedade patriarcal capitalista. Revista de Teorias da Democracia e Direitos Políticos. 
v. 2. n.2. 2016, p. 209. 
30 Lamartine, na época, exercia o cargo de Senador, mas havia sido eleito para o governo do Rio Grande do 
Norte, que começaria no ano seguinte. 
31 ALVES, Branca Moreira. Ideologia e feminismo. A luta da mulher pelo voto no Brasil. Petrópolis: Vozes, 
1980, p. 117. 
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Foi nesse Estado também que ocorreu o primeiro voto feminino, da eleitora Celina 

Guimarães Viana, em 1927, embora se tratava de um direito conquistado apenas para as 

eleitoras do Rio Grande do Norte. Ali ainda a Sra. Alzira Soriano foi a primeira mulher a exercer 

o cargo de prefeita, no município de Lajes, sendo a primeira prefeita em toda América Latina.32 

 

2.4 O Código Eleitoral e um novo paradigma 

 

Com o advento da revolução de 1930, liderada por Getúlio Dornelles Vargas, sobre a 

qual saiu triunfante pondo fim à política do café com leite, procurou imediatamente organizar 

o sistema eleitoral, tendo em vista que o principal fator daquela revolução foi o indício de fraude 

eleitoral. Por meio do Dec. n° 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, criou o Código Eleitoral e a 

Justiça Eleitoral, integrando-a ao Poder Judiciário, que, dentre outros pontos importantes 

instituiu o voto para ambos os sexos, sendo que para as mulheres admitiu a condição de voto 

facultativo àquelas que não exerciam função pública remunerada. 

Esta “aquisição” do direito ao voto, porém, não se traduziu em imediato envolvimento 

da mulher em todos os segmentos conquistados, ante a necessidade de adaptação cultural, ou, 

nas palavras de Michelle Perrot, os costumes estavam “enraizadas no simbólico, no mental, na 

linguagem, onde a ideia ou a noção de trabalho feminino é uma construção social ligadas a 

relações assimétricas entre os sexos”33, mas se pode afirmar ser o ato inaugural da equiparação 

política, pondo fim às discussões desta natureza. 

Esse momento político era bastante delicado, pois vivia-se sob o comando de um 

governo provisório, que era detentor dos poderes Executivo e Legislativo por força do Decreto 

nº 19.398, uma situação excepcional. Ante o movimento constitucionalista paulista no ano 

1933, Getúlio Vargas, editou novo decreto, agora para formação da Assembleia Nacional 

Constituinte, já pautado nos ditames do recém criado Código Eleitoral, qual seja, com eleições 

diretas, voto feminino e candidatura de mulheres. 

Nessas eleições, identifica-se a candidatura de três mulheres: Carlota Pereira de 

Queiroz, Bertha Maria Julia Lutz e Leolinda de Figueiredo Daltro34, porém apenas a primeira 

                                            
32 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Semana da Mulher: primeira prefeita eleita no Brasil foi a potiguar 
Alzira Soriano. 05 mar. 2013. Disponível em: < http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2013/Marco/semana-
da-mulher-primeira-prefeita-eleita-no-brasil-foi-a-potiguar-alzira-solano>. Acesso em: 21 set. 2017.  
33 PERROT, Michelle. Os excluídos da História: operários, mulheres, prisioneiros. Tradução de Denise 
Bootman. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz na Terra, 1992, p. 49. 
34 AZEVEDO, Débora Bithiah; RABAT, Márcio Nuno (Org). Palavra de Mulher:  Oito décadas de direito ao 
voto. 2. ed. Brasília: Edições Câmara, 2012, p.51. 
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conseguiu se eleger35, formando uma constituinte eleita pelo voto popular com 214 deputados, 

sendo 213 homens e 1 mulher, além de 40 constituintes indicado pelos sindicatos. 

Em seu pronunciamento do dia 13 de março de 1934, sob constantes intervenções para 

aplausos, Carlota afirmou que: 

 

Quem observar a evolução da mulher na vida, não deixará por certo de 
comprehender esta conquista, resultante da grande evolução industrial que se 
operou no mundo e que já repercutiu em nosso paiz. 
Não ha muitos anos, o lar era a unidade productora da sociedade. Tudo se 
fabricava ali: o assucar, o azeite, a farinha, o pão, o tecido. E, como unica 
operaria, a mulher nelle imperava empregando todas as suas actividades. 
Mas, as condições de vida mudaram. As machinas, a eletricidade, substituindo 
o trabalho do homem deram novo aspecto á vida. As condições financeiras da 
família exigiram da mulher nova adaptação. Atravez do funccionalismo e da 
industria, ella passou a colaborar na esphera economica. E, o resultado dessa 
mudança, foi a necessidade que ella sentiu de uma educação mais completa. 
As moças passaram a estudar nas mesmas escolas que os rapazes, para obter 
as mesmas oportunidades na vida. E assim foi que ingressaram nas carreiras 
liberaes. Essa nova situação despertou-lhes os interesses pelas questões 
politicas e administrativas, pelas questões sociaes. 
O logar que occupo neste momento nada mais significa, portanto, do que o 
fructo desta evolução.36 

 

Ainda em 1934 e apartada da função de Constituinte, Carlota foi eleita Deputada Federal 

e exerceu seu mandato até novembro de 1937 quando o Congresso foi “fechado” pelo Estado 

Novo. Nesta mesma eleição, Bertha Maria Julia Lutz também disputou uma das vagas de 

deputada, ficando porém, como suplente. 

Em 28 de julho de 1936, Bertha Lutz tomou posse como Deputada Federal em virtude 

do falecimento do deputado Cândido Pessoa.37 Em seu discurso inaugural, Bertha expôs que: 

 

A mulher é metade da população, a metade menos favorecida. Seu labor no 
lar é incessante e anônimo; seu trabalho profissional é pobremente 
remunerado, e as mais das vezes o seu talento é frustrado, quanto às 
oportunidades de desenvolvimento e expansão. É justo, pois, que nomes 

                                            
35 BRASIL. Câmara dos Deputados. Annaes da Assembleia Nacional Constituinte. v. 1. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1934. Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/8266>. Acesso em 19 
set 2017, p. 19. 
36 BRASIL. Câmara dos Deputados. Mulheres no Parlamento. Discurso de Carlota Pereira Queiroz, 1ª 
deputada federal. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/comunicacao/camara-noticias/camara-
destaca/historico/mulheres-no-parlamento/destaques/discurso-de-carlota-pereira-de-queiroz-primeira-deputada-
federal>. Acesso em: 29 set 2017. 
AZEVEDO, Débora Bithiah; RABAT, Márcio Nuno (Org). Palavra de Mulher:  Oito décadas de direito ao 
voto. 2. ed. Brasília: Edições Câmara, 2012, p. 60. 
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femininos sejam incluídos nas cédulas dos partidos e sejam sufragados pelo 
voto popular38. 
 

Da mesma forma que Carlota, o exercício do mandato eletivo de Bertha Lutz se encerrou 

em 1937 com a ditadura instaurada por Getúlio Vargas. 

Interessante notar que a década de 30 foi bastante turbulenta no aspecto político 

brasileiro, com uma revolução em 1930, a criação do Código Eleitoral em 1932 com garantia 

de direitos políticos à mulher, uma Constituição democrática em 1934 e uma constituição 

ditatorial em 1937 que extinguiu os partidos políticos, fechou o Congresso e iniciou o regime 

autoritário. 

 

A Constituição de 1937, que vigeu até 1946, de manifesta influencia nazi-
facista, marcou o enrijecimento do regime Vargas pela suspensão definitiva 
dos direitos individuais e políticos; os plebiscitos que referida Carta 
estabelecia para sua legitimação jamais foram realizados39. 

 

Até a queda de Getúlio Vargas, em 1945, houve uma dormência política em âmbito 

federal e um pequeno retrocesso nos envolvimentos políticos das mulheres. Com a promulgação 

da Constituição Federal de 1946, restabeleceu-se o regime democrático, fortaleceu os partidos 

políticos e ainda voltou a garantir definitivamente a igualdade entre os sexos para o exercício 

dos direitos políticos minorados com a Constituição anterior. 

 Em trabalho realizado por Leila Coelho e Marisa Baptista, verifica-se que: 

 

[...] nesse período, que coincidiu com o término da Segunda Guerra Mundial, 
voltou a prevalecer uma valorização do papel feminino associado ao lar, em 
torno do triângulo mãe-esposa-dona-de-casa, enquanto do homem se esperava 
cumprir o papel de provedor da família40. 

 

Esse período de refluxo político teve duração de mais de duas décadas, tanto que Debora 

Bithiah Azevedo e Márcio Nuno Rabat expuseram que, “entre 1932 e 1963, apenas quatro 

mulheres obtiveram assento na Câmara dos Deputados”41, sendo elas as Sraˢ. Carlota Pereira 

                                            
38 MONTEIRO, Ester. Lugar de mulher também é na política. Senado notícias. 2016. Disponível em: 
<http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/08/lugar-de-mulher-tambem-e-na-politica>. Acesso em: 
11 set. 2017.  
39 ALVES, Fernando de Brito. Constituição e participação popular. Curitiba: Juruá, 2013, p. 141. 
40 COELHO, Leila Machado. A história da inserção política da mulher no Brasil: uma trajetória do espaço privado 
ao público. Revista psicologia política. São Paulo, v.9, n.17, p. 85-99, jun. 2009. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-549X2009000100006>. Acesso em: 14 jan. 
2017. 
41 AZEVEDO, Débora Bithiah; RABAT, Márcio Nuno (Org). Palavra de Mulher:  Oito décadas de direito ao 
voto. 2. ed. Brasília: Edições Câmara, 2012, p.48. 
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de Queiroz, Bertha Maria Julia Lutz, Cândida Ivete Vargas Martins e Leolina Barbosa de Souza 

Costa (Nita Costa).42 No Senado a realidade foi ainda pior. Segundo a revista Observatório 

Brasil da Igualdade de Gênero, publicada pela Secretaria de Política para as Mulheres, do 

Governo Federal, a primeira mulher a ocupar o cargo de Senadora ocorreu no ano 1979.  

 

[...] a primeira eleição de uma mulher para o Senado aconteceu 47 anos após 
a conquista do voto feminino, em 1932. Apenas em 1979 foi eleita a primeira 
senadora da República, Eunice Michiles, do Amazonas, que era suplente e 
assumiu o mandato em função do falecimento do titular43 

 

Esta inércia tem seus motivos. De acordo com João Batista Cascudo Rodrigues, os 

direitos políticos eram apenas produtos secundários dos direitos civis44, e isso não estava 

totalmente resolvido ainda, uma vez que para a mulher casada exercer qualquer profissão 

estranha a das atividades domésticas, era necessário autorização do marido. Apenas em agosto 

de 1962 foi sancionado o Estatuto da Mulher Casada, que alterou consideravelmente o Código 

Civil Brasileiro, que, dentre outros avanços sociais, estabeleceu-se que a mulher não seria mais 

representada por seu marido e sim sua colaboradora, embora tenha mantido o marido como 

chefe da sociedade conjugal (art. 233 do Código Civil). 

 

2.5 Implantação do Regime Militar 

 

A história deixa claro que a década de 30 foi difícil não apenas ao Brasil, mas em nível 

mundial, tanto pelos problemas econômicos como outros motivos de acabaram por deflagrar a 

segunda grande guerra. 

Porém, o fim da Segunda Guerra Mundial não significou um retorno ao status quo ante 

bellum aos países envolvidos, mas sim uma desconfiança generalizada denominada “guerra 

fria”, além de muito prejuízo, tanto aos vencidos como aos vencedores, fato que direta e 

indiretamente refletiu no Brasil até o final do governo de Juscelino Kubitschek, agravou-se no 

início da década de 60 e culminou na tomada do poder pelos militares em 1964. 

                                            
42 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Voto da Mulher. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos/voto-da-mulher>. Acesso em 21 set 2017. 
43 GRAZZIOTIN, Vanessa. Histórico da representação feminina no sistema político brasileiro e o momento 
atual. Revista Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. a. V, n. 7, dez. 2015. Disponível em: > 
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/publicacoes/revista-do-observatorio-brasil-da-igualdade-de-
genero-2015-1/at_download/file.>. Acesso em: 20 dez. 2017, p. 21. 
44 RODRIGUES, João Batista Cascudo. A cidadania e a mulher. Senado Federal, 2002, p. 48. 
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A concretização do golpe militar se deu de forma paulatina e com anúncios prévios, 

além de iniciar de forma relativamente moderada sem grandes ofensas aos direitos dos cidadãos. 

A motivação principal trazida pela doutrina foram questões econômicas, com crescentes taxas 

de desemprego, aumento da inflação, redução de salários, dentre outros fatores que ocorreram 

no final da década de 50 e início da década de 6045. 

No ano 1965, com o Ato Institucional nº 2, implantou-se o bipartidarismo com a Aliança 

Renovadora Nacional (Arena) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), aglutinando os 

13 partidos políticos legalmente vigentes na época46 e inibindo, assim, qualquer proliferação de 

ideologias que pusessem em risco o regime adotado. Embora inspirado no bipartidarismo norte-

americano e inglês, havia divergências sistêmicas com aqueles, pois, segundo Rogério Augusto 

Schmitt, foi instituído de forma compulsória pelo governo militar, ou seja, “não foi o resultado 

da gradativa sedimentação das preferências eleitorais da opinião pública ao longo do tempo, tal 

como aconteceu nos países em que foi falsamente inspirado”.47 

Após extinção dos partidos políticos, os deputados e senadores precisavam aderir à 

ARENA ou ao MDB e isso ocorreu individualmente para cada membro do Congresso Nacional. 

De acordo com Schmitt, na época, havia 409 deputados federais dos quais 357 migraram para 

Arena, 149 para o MDB e três permaneceram sem partido político; quanto aos senadores, havia 

65 ao todo, tendo migrado 40 para a Arena e 20 para o MDB48. 

Paradoxalmente, no mesmo ano, criou-se o Código Eleitoral com fortalecimento 

jurisdicional do sistema e criação da Corregedoria-Geral Eleitoral no Tribunal Superior 

Eleitoral, e é o código que se encontra vigente até a presente data. 

Com o Ato Institucional nº 5, suprimiu-se grande quantidade dos direitos fundamentais 

e transformou o regime em uma rigorosa ditadura. Nem mesmo o Congresso Nacional tinha 

liberdade plena para decidir sobre a legislação brasileira, tanto que Joelson Dias e Vivian Grassi 

Sampaio apontam que “a Constituição de 1967 foi elaborada no contexto do golpe militar de 

1964 e aprovada por um Congresso Nacional pressionado e constrangido pelas forças 

militares”49. 

                                            
45 VISENTINI, Paulo Fagundes. Relações Exteriores do Brasil II (1930-1964). 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004, 
p. 124. 
46 Os partidos políticos vigentes naquele momento, por ordem de representação na Câmara dos Deputados, eram 
os seguintes: PSD, PTB, UDN, PSP, PDC, PTN, PRP, PL, PR, PRT, MTR, PST e PSB.  
47 SCHMITT, Rogério Augusto. Partidos Políticos no Brasil (1945/2000). 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2000, p. 
13. 
48 SCHMITT, Rogério Augusto. Partidos Políticos no Brasil (1945/2000). 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2000, p. 
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49 DIAS, Joelson; SAMPAIO, Vivian Grassi. A inserção Política da Mulher no Brasil: uma retrospectiva 
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30

Os movimentos políticos feministas, que desde 1945 já não eram expressivos como 

haviam sido na década de 20 e 30, com os rigores do regime ditatorial, definhou-se mais ainda. 

Conforme ensina Fanny Tabak, “com o movimento militar de 1964, as associações femininas 

praticamente desapareceram, notadamente aquelas que desenvolviam ações políticas mais 

consistentes”50.  

No Brasil, os atos femininos de natureza eminentemente política, foram retomados de 

forma mais contundentes apenas no ano 1975, quando a ONU oficializou o Ano Internacional 

da Mulher, até porque havia grandes desconfianças às manifestações de feministas da época 

pelos comandos militares, por acreditarem ter objetivos afrontantes ao modelo político vigente, 

o que colocaria as manifestantes em risco de sofrer perseguições, repressões e até punições. 

Diferente era a situação dos Estados Unidos e da Europa que os movimentos feministas 

eclodiram na década de 60 e 70 “relacionado a toda efervescência política e cultural que essas 

regiões do mundo experimentaram na época, quando se formou um caldo de cultura propício 

para o surgimento de movimentos sociais”.51 

No Brasil não houve, nesse período, qualquer possibilidade de uma mulher ocupar o 

cargo de Presidente da República, posto que a eleição era indireta e o candidato era escolhido 

entre as grandes autoridades militares, que eram homens. Os governadores estaduais e prefeitos 

das capitais também não eram eleitos pelo voto popular. Segundo revista do Tribunal Superior 

Eleitoral, “o Ato Institucional nº 3, estabeleceu que os governadores fossem eleitos 

indiretamente pelas assembleias legislativas estaduais e que eles nomeassem os prefeitos das 

capitais, após a aprovação das respectivas assembleias legislativas”52 fato que resultava em 

restrição quase absoluta para ser exercido por mulher. Mesmo havendo a possibilidade de 

prover um cargo do Poder Executivo dos municípios brasileiros que não fossem capital estadual 

ou cargo do Poder Legislativo de qualquer instância, a participação feminina era mínima. 

Fora de questões políticas, havia diversas lutas em prol de outros direitos à mulher além 

do voto e ao recém conquistado Estatuto da Mulher Casada, de 1962, pois queriam aproveitar 

os avanços já obtidos e acabar de vez com os padrões machistas impostos pela sociedade da 

época, “para isso lutavam pelo direito de interrupção da gravidez, pela liberdade sexual, contra 

                                            
50 TABAK, Fanny. Autoritarismo e participação política da mulher. Coleção Tendência. v.6. Rio de Janeiro: 
Graal, 1983, p. 127. 
51 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Fundação Perceu Abramo, 
2003, p. 41. 
52 CAJADO, Ana Ferrari Ramos; DORNELLES, Thiago; PEREIRA, Amanda Camylla. Eleições no Brasil. 
Eleições no Brasil: Uma História de 500 Anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014. Disponível em:  
http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/bitstream/handle/bdtse/704/eleicoes_brasil_historia.pdf?sequence=1&isA
llowed=y>. Acesso em: 21 out. 2017, p. 52. 
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a violência sexista, por seu direito ao trabalho e pela afirmação no mundo político como 

cidadãs”.53 

Movimentos de maior urgência preponderaram sobre os interesses políticos de que, “no 

final da década de 1940 e início de 1950, mulheres de diferentes classes sociais e ideologias 

lutavam contra a carestia”54 que perdurou por diversos anos. Já durante o regime militar, os 

interesses das mulheres puderam, segundo Cárita Chagas Gomes e Herleide Herculano 

Delgado, ser agrupados, “principalmente, em torno de três questões: violação de direitos 

humanos, subsistência econômica e, direito das mulheres”55.  

Esse desvio de foco, que transferiu os interesses femininos do âmbito eminentemente 

político para a busca de outros direitos e valores até então desconhecidos pelas mulheres, 

ocorridos no início da década de 60, traz reflexos nos dias atuais. Houve uma paralisia e até 

retrocesso no desenvolvimento político da mulher, mesmo antes do efetivo golpe militar, tanto 

que no período democrático de 1945 a 1963, apenas Cândida Vargas e Nita Costa ocuparam o 

cargo de deputada federal e nenhuma mulher foi eleita senadora. 

Essa pulverização de movimentos revela um período em que muitos direitos 

eminentemente femininos estavam sucumbidos com graves desigualdades em relação aos 

homens. Com isso, os movimentos não eram focados com todas as suas forças em prol de um 

ou outro ponto de interesse, mas espraiados em diversos pequenos grupos que se tornavam 

pouco fortalecidos e, consequentemente, baixa obtenção dos resultados. Soma-se ainda o fato 

de estar em regime militar, onde a participação ou ascensão política estava praticamente fora 

de cogitação. 

Restavam atuações para conquistar a igualdade no emprego, nas atividades comerciais, 

na educação, no comando do lar e na vida conjugal, no modo de se vestir, nas aparições 

públicas, sejam teatrais ou televisivas, nas suas expressões em rádio, jornais ou qualquer outro 

ambiente, enfim, no seu direito de ser pessoa livre como o homem, um ser autônomo e 

independente. Porém, como indaga Simone Beauvoir: “Como encontrar a independência no 

seio da dependência?”56 

                                            
53 HERZOG, Clarice. Mulheres: Tabus e lutas por direitos. Disponível em: 
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Observa-se que, enquanto o direito ao voto e o direito a se candidatar estavam 

garantidos, diversos outros direitos, em tese mais básicos, estavam pendentes de ser garantidos. 

Ou seja, os direitos conquistados com o código eleitoral de 1932 foram apenas uma aparência 

de que a igualdade entre mulher e homem estava resolvida. Daí, compreende-se o aspecto 

curioso sobre a representação feminina na política brasileira citada por Tabak no começo da 

década de 80, onde expõe que: 

 

Raramente ocorreu que uma candidata tivesse sido eleita para um mandato 
parlamentar como resultado de uma atuação política intensa, inclusive junto a setores 
femininos, em defesa dos direitos da mulher. A história política recente do país mostra, 
ao contrário, que várias mulheres chegaram ao parlamento em substituição a seus 
maridos que tiveram seus direitos políticos suspensos por dez anos, depois de 1964, 
ou ocuparam o lugar dos maridos ou filhos mortos.57 

 

Por certo, de que adiantava na década de 50 a mulher casada ter direito de lançar sua 

candidatura se para isso precisava da outorga marital? Trata-se de um direito sem efetividade, 

pois além da autorização do marido, havia a dependência econômica, a filtragem da 

alfabetização, e até mesmo uma demanda social contra os preconceitos a mulheres que agiam 

com essa postura naquela época. Ademais, Céli Regina afirma que na década de 50 havia lutas 

junto ao Congresso Nacional tendo em vista que as mulheres casadas eram consideradas perante 

a Constituição Federal da época na mesma condição dos silvícolas.58 

Fazendo um pequeno comparativo deste período, enquanto no Brasil havia esse atraso 

político dos direitos mínimos da mulher, nos Estados Unidos e na Europa, as demandas 

femininas já estavam em valores ideológicos de sedimentação de sua autonomia. Assim ensina 

Céli Regina: 

 

Enquanto nos Estados Unidos e na Europa os negros e as mulheres 
começavam a expor com força as especificidades de sua condição de 
dominação, no Brasil tanto o pensamento liberal como o marxista 
revolucionário dividiam a luta em dois campos exclusivos: o primeiro, da 
democracia contra a ditadura; o segundo, do proletariado contra a burguesia. 
Nesse cenário, as mulheres entravam em contato com o feminismo 
internacional por meio de viagens ou pela literatura, introduziam as questões, 
formavam grupos de reflexões, propunham encontros, mas tinham muito 
pouco sucesso em transformar suas problemáticas em tema do debate 
público.59 
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O fato de o Brasil estar em período de transição do êxodo rural, naquela época, também 

é um fator de influência para a estagnação dos movimentos femininos-políticos no Brasil e 

buscar outros valores. Segundo Lúcia Avelar:  

 

[...] em três décadas perto de 70% da população brasileira passou a viver em 
cidades, quando em 1950 o percentual estava em torno de 36%”, e acrescenta 
a autora que “é basicamente neste contexto que surge a discussão da questão 
feminina, quando a relativa independência econômica da mulher começa a ser 
um fato.60 

 

A cultura mundial, nesta segunda metade do século XX, ainda era voltada no sentido de 

a mulher ter um destino biológico previamente estabelecido pela natureza, situação acatada por 

grande parte das mulheres e quase a integralidade dos homens, que formava uma pressão 

ideológica a quem não estivesse concorde com este raciocínio. 

Esse fator, que de longa data obstava os avanços da mulher na política, ainda estava em 

evidência, pois qualquer atividade fora do lar poderia significar privação aos filhos. Maria Lúcia 

Rocha-Coutinho, tratando da década de 60, afirma que imputava-se às mulheres toda culpa 

pelos problemas relacionados ao lar o e aos filhos. Acrescenta, ainda, que “os casos de aumentos 

da delinquência juvenil e dos casos de separação entre casais eram vistos como doenças sociais 

quase sempre resultante da falta de atenção das mulheres para com suas famílias”.61 

Não há dúvidas que os movimentos feministas de todas espécies foram úteis para a 

conquista dos direitos. Ressalta-se, também, o papel fundamental da ONU (Organização das 

Nações Unidas) em incentivar tais movimentos, bem como no sentido de despertar a elite 

política para efetiva inclusão da mulher, ou, nas palavras de Jurgen Habermas “precisou 

empreender vários assaltos até fazer valer seus objetivos legais e políticos”.62 

De acordo com Campos e Corrêa: 

 

O período histórico mais importante, no caminho da utilização da lei para 
assegurar um avanço da condição feminina no Brasil, foi certamente, as 
décadas de 1970 e 1980. O Ano Internacional da Mulher (1975) bem como 
toda a década (1976 a 1985), promovidos pela ONU que, conjuntamente com 
a criação de grupos femininos, por todo o país, contribuíram para uma intensa 
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atividade no sentido de revisão de códigos obsoletos e leis também 
ultrapassadas.63 

 

No mesmo sentido, Céli Regina descreve que “o que marcou realmente o ano na história 

do feminismo foi a decisão da ONU de defini-lo como Ano Internacional da Mulher e o 

primeiro ano da década da mulher, realizando ainda uma conferência sobre o assunto no 

México”.64 

Havia uma necessidade muito grande de fomentar a atuação feminina na política desde 

esta época, pois as mulheres já eram detentoras de direitos políticos na maioria dos países, mas 

com participação ainda pouco relevante, seja na política interna ou externa, motivo pelo qual 

esta conferência tinha como um dos seus objetivos, segundo Rodrigues, intensificar as ações 

em busca da igualdade entre homem e mulher, uma vez que a contribuição das mulheres na 

formação da política externa de qualquer país estava extremamente limitada.65 

Destaca-se que o Brasil foi representado nesta conferência pela Sra. Bertha Lutz, uma 

das expoentes das lutas femininas para conquista dos direitos políticos na década de 20 e 30. 

Segundo Hahner: 

 

Bertha Lutz continuaria suas atividades internacionais ainda por muito tempo 
depois que as brasileiras conseguissem o voto, participando inclusive da 
conferência patrocinada pelos Estados Unidos no Ano Internacional da 
Mulher, na cidade do México, um ano antes de sua morte, em 1976, com a 
idade de 82 anos.66 

 

Com isso, mesmo ainda nos rigores do regime militar, reavivaram as aspirações 

parcialmente adormecidas e novos movimentos voltaram à cena. De acordo com Vera Soares, 

realizaram movimento contra o alto custo de vida, pela anistia política, por creches, “criaram 

associações e casas de mulheres, entraram nos sindicatos, onde reivindicaram um espaço 

próprio”.67 Melo acrescenta que a repercussão desta Conferência da ONU foi enorme, e que no 

                                            
63 CAMPOS, Amini Haddad; CORRÊA Lindinalva Rodrigues. Direitos Humanos das Mulheres. Curitiba: 
Juruá, 2007, p. 74 
64 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. Ed. Fundação Perceu Abramo. São 
Paulo. 2003. p. 56. 
65 RODRIGUES, João Batista Cascudo. A cidadania e a mulher. Senado Federal, 2002, p. 31. 
66 HAHNER, June E. A Mulher Brasileira e suas lutas sociais e políticas: 1850-1937. São Paulo: Brasiliense, 
1981, p. 103. 
67 SOARES, Vera. Muitas Faces do Feminismo no Brasil. In BORBA, Ângela; FARIA; Nalu; GODINHO, 
Tatau (Orgs.). Mulher e política: gênero e feminismo no partido dos trabalhadores. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo. 1998, p. 35. 



 
 

35

Brasil “esse feito encheu de esperanças as mulheres e foram organizadas as primeiras 

associações feministas ainda em pleno regime militar”.68 

Com a diminuição do rigor do regime militar e a volta do pluripartidarismo no ano 1979, 

os avanços nas conquistas políticas da mulher começaram a ressurgir, porém, já haviam 

passados 15 anos de estagnação onde a inclusão da mulher na política parou na história do 

Brasil. 

 

2.6 Transições para a democracia 

 

Após a revogação do Ato Institucional nº 5, em 1978, começou-se gradativamente a se 

restabelecer alguns direitos políticos dos cidadãos. Esta flexibilização do regime militar deu 

fim ao bipartidarismo, por meio da Lei 6.767, de dezembro de 1979, o que começou a trazer 

esperança à sociedade brasileira naquela época, sendo que um deles, de acordo com Alves, “foi 

a fundação do Partido dos Trabalhadores no início da década de 80”.69 Além disso, surgiram 

outros partidos políticos como o PTB e PDT, bem como houve a reformulação do MDB em 

PMDB e da ARENA em PDS.  

Céli Regina afirma que de 1975 a 1979 o Brasil deu passos firmes em direção à 

redemocratização com a obtenção da anistia aos presos e exilados políticos e reforma partidária 

que terminou com o bipartidarismo.70 As duas conquistas foram de alta relevância: com a anistia 

houve a volta de grande número de pessoas com liderança e ideologias democráticas dispostas 

a fazer fulminar o regime ditatorial, e, com a criação de novos partidos políticos, criou-se espaço 

para os mais diversos debates sobre as posições políticas e o fomento às diversidades de 

concepções e valores ideológico-sociais. 

Mesmo com todo movimento feminista daquela época, os partidos políticos que foram 

surgindo não realizaram ato de inclusão da mulher em suas agremiações, demonstrando que 

todo empenho realizado pela ONU e os embates feitos pelos grupos femininos mais ousados 

ainda não surtiram os efeitos esperados. 

Tem razão Rodrigues ao tratar dos obstáculos encontrados pela mulher na vida pública 

quando assevera que “no plano político, a estrutura partidária – hermética, com mecanismo de 
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acesso dificultoso – tem ocorrido para o cerceamento de posições eletivas na vida política local 

ou nacional”.71 Talvez isso se deve ao fato de, na época, o partido político era considerado 

pessoa jurídica de direito público interno e regido pelo Código Civil de 1916, de modo a não 

cogitar qualquer criação de mecanismos para a participação da mulher no âmbito dos seus 

estatutos. 

É interessante ressaltar que, no ano 1979, na Assembleia Geral das Nações Unidas, 

realizou-se a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher, que foi assinada por muitos países, inclusive pelo Brasil, em 31 de março de 1981, 

tendo sido ratificada em 1984 e entrou em vigor no mesmo ano, por meio do Decreto Legislativo 

n. 89.460. Isso significou mais um fato no sentido inclusivo da participação feminina nos atos 

da vida pública. 

Esses novos partidos políticos que surgiram ao final da década de 70 e início da década 

de 80 aceleraram seus atos de formação e constituição de base de filiados e conseguiram 

participar das eleições realizadas em 15 de novembro de 1982, que permitiu a escolha pelo voto 

popular aos cargos de governadores, fato que não ocorria desde o início do golpe. Nesta eleição, 

nenhuma mulher foi eleita governadora e a participação em outros cargos foi mínima. 

Embora tenham sido eleições que abrangeram o Poder Executivo municipal e estadual 

e os Poderes Legislativos em todas instâncias, os prefeitos das capitais estaduais e de diversos 

outros municípios, consideradas como áreas de interesse nacional, continuaram a ser eleitos 

indiretamente, sendo abolido estas exceções apenas em 1984. 

Na tentativa de fulminar de vez as eleições indiretas, uma gigante manifestação popular 

denominada “Diretas Já” tentou forçar para que a escolha do Presidente da República para as 

eleições vindouras de 1985 fossem realizadas por meio do voto popular, a exemplo das eleições 

gerais de 1982.  

A participação de mulheres nesse movimento, embora sutil e focado em outro objetivo, 

trouxe mais um avanço na conquista dos direitos da mulher. Segundo Céli Regina, a criação do 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em 1985, foi resultado do movimento Diretas Já. 

Acrescenta ainda que este Conselho, mesmo tendo vida curta (1985 a 1989), tratou de diversos 

temas que centralizavam as lutas femininas da época, sendo que o mais bem-sucedido foi a 

atuação das mulheres na Assembleia Nacional Constituinte.72 
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Os fins almejados pelo movimento Diretas-já não foram atingidos para as eleições de 

1985 como se esperava, porém, foi elementar para marcar o fim do regime militar no mesmo 

ano, concluindo assim, a denominada sexta República, quando o Presidente José Sarney 

encaminhou ao Congresso Nacional a proposta de Emenda à Constituição para atribuir os 

poderes de Assembleia Constituinte aos deputados e senadores que fossem eleitos em 

novembro de 1986. 

 

2.7 A participação da mulher na Assembleia Nacional Constituinte 1987/1988 

 

A composição da Assembleia Nacional Constituinte se deu nos termos propostos pela 

Presidência da República, com os membros do Congresso Nacional eleitos no ano 1986, 

incluindo-se aí 1/3 dos senadores eleitos em 1982. 

Dos 487 cargos de Deputados Federais, tinha apenas 26 mulheres eleitas73 em sua 

composição, e os 72 Senadores74 eram homens. Mesmo assim, é possível considerar que houve 

um avanço na representação feminina, uma vez que nas eleições de 1982 apenas 8 mulheres 

tinham sido eleitas. Vale destacar que a última Assembleia Constituinte com participação 

feminina havia sido no ano 1934, pois conforme ensinam Luiz Felipe Miguel e Flávia Biroli , 

“no corpo de constituintes, fruto da primeira eleição após interregno ditatorial do Estado Novo 

(1937 – 1945), não havia nenhuma representante do sexo feminino”.75 

Um fato que causa estranheza é que as regiões do Brasil que tiveram menor número de 

mulheres eleitas constituintes foi onde mais haviam movimentos feministas. Segundo Céli 

Regina, “é surpreendente que na região Sudeste, a mais urbanizada e desenvolvida do país e 

onde, sem dúvida, o movimento feminista era mais forte e tinha maior visibilidade tenha eleito 

um número pequeno de mulheres”.76  

É certo que esse número poderia ter sido maior, uma vez que os eleitores tinham ciência 

de que estavam a eleger deputados e senadores que exerceriam a função de Poder Constituinte. 

Talvez tenha faltado conhecimento a uma grande quantidade de cidadãos a respeito da 
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importância desse ato, já que a última constituição promulgada havia ocorrido há mais de 

quarenta anos. Pode não ter faltado publicidade, mas explicar os conceitos de constituição, 

constituinte e democracia aos cidadãos recém desagregados do regime militar também não é 

tarefa fácil, tanto que, Eneida Desiree Salgado cita o Caderno de Educação Popular intitulado 

“Constituinte – o que é isso?”, que foi publicado pelo Centro de Educação Popular do Instituto 

Sede Saplentiae em junho de 1985.77 

Mesmo em pequeno número, a atuação das mulheres foi firme, que se uniram em 

propósitos bem definidos na valorização do sexo feminino e na busca da igualdade. Após se  

organizarem e se identificarem como bancada feminina, receberam a denominação, um tanto 

pejorativa, de “lobby do batom”.78 Nas obras comemorativas da Câmara dos Depurados, 

organizadas por Azevedo e Rabat, afirma-se que com a bancada feminina devidamente 

instalada, as mulheres começaram a ser vistas e mesmo que por vezes com ideias divergentes, 

mostravam-se convergentes aos temas de relevância para as mulheres. “Foi dessa convergência 

que resultou a expressão “lobby do batom”, pela qual se expressava, no plano jornalístico, o 

surgimento de uma nova realidade política”.79 

Naturalmente, as principais defesas dessas eleitas foram em busca da igualdade de 

direitos entre homens e mulheres e, quando não, atinham-se a projetos de natureza social como 

o combate de exploração do trabalho de menores e discriminação de homens e mulheres no 

trabalho, busca de vagas em creches aos filhos de mães com trabalhos fora do lar, controle de 

natalidade, flexibilização de regras para dissolução do casamento, e diversos outros. 

Quando a sociedade efetivamente percebeu a relevância da Assembleia Nacional 

Constituinte houve um “despertar” geral e as mobilizações feminista se reavivaram, sentindo 

uma possibilidade mais concreta de fazer valer suas reivindicações. Com esse reforço popular, 

a Constituinte Jacqueline Pitanguy, citada por Azevedo e Rabat, afirmou que “houve uma 

resposta extremamente positiva por parte da sociedade, que encaminhou centenas de propostas 

(...) e conquistaram a maioria expressiva de suas reivindicações”.80 

O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM encaminhou uma carta 

direcionada aos membros da Assembleia Nacional Constituinte, ainda no ano 1986, com várias 
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reivindicações, que foi lida na 40ª Seção da Assembleia Nacional Constituinte, conforme consta 

no Diário da Assembleia do dia 26 de março de 1987.81 Em parte da introdução da carta, expõe 

o seguinte: 

 

Para nós, mulheres, o exercício pleno da cidadania significa, sim, o direito à 
representação, à voz e à vez na vida pública, mas implica, ao menos tempo, a 
dignidade na vida cotidiana, que a lei pode inspirar e deve assegurar, o direito 
à educação, à saúde, à segurança, à vivência familiar sem traumas. O voto das 
mulheres traz consigo essa dupla exigência: um sistema político igualitário e 
uma vida civil não autoritária82. 

 

Segundo consta da carta, o Conselho percorreu o país e ouviu as mulheres brasileiras e 

concluiu em uma reunião, ainda em 1986, aquilo que queriam e afirmaram que “constituinte 

pra valer tem que ter direitos da mulher”. Nesta carta foram relatadas diversas reivindicações, 

dividindo-as em 4 princípios gerais, 7 voltados à família, 14 ao trabalho, 10 à saúde, 8 à 

educação e cultura, 12 sobre violência contra a mulher e 15 sobre questões gerais, nacionais e 

internacionais.83 

Céli Regina, ao expor que esta carta foi o documento mais completo, abrangente e 

possivelmente mais importante produzido na época pelo feminismo brasileiro, destaca a 

estrutura do documento da seguinte forma: 

 

Está dividida em duas partes, a primeira propõe uma agenda que ultrapassa 
em muito os limites dos interesses corporativos das mulheres. Isso era 
especialmente importante por se tratar de uma intervenção a partir de um 
grupo que representava interesses de um movimento social tão específico. O 
documento defendia justiça social, a criação do Sistema Único de Saúde, o 
ensino público e gratuito em todos os níveis, a autonomia sindica, reforma 
agrária, reforma tributária, negociação da dívida externa, entre outras 
propostas. Na segunda parte, o documento detalhava as demandas em relação 
aos direitos da mulher no que ser referia ao trabalho, saúde, direito de 
propriedade, sociedade conjugal, entre outros.84 
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De modo geral, durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte havia uma 

constante movimentação com reivindicações das mais variadas possíveis, dificultando qualquer 

categorização dos pleitos apresentados. Tanto as constituintes como os movimentos feministas 

se organizaram, fazendo pressões para vencer as resistências machistas que predominavam ali 

dentro. 

Segundo Campos:  

 

Entre os principais temas que se constituíram no objeto da apresentação, foi a 
questão do exercício do pátrio poder, que não deve ser atribuído apenas ao 
homem, mas de igual forma, à mulher. A família não está mais baseada no 
casamento legal, mas segundo o conceito adotado, consiste numa união 
estável entre um homem e uma mulher. A mãe passou a ter competência legal 
para registrar o filho e autorizar a viagem deste, o que antes era direito 
exclusivo do pai. A mulher não é mais forçada a acompanhar o marido, caso 
este se mude o seu local de trabalho. Antes da Constituição de 1988, a mulher 
que não o fizesse poderia ser acusada de abandono do lar.85 

 

Nota-se que a maioria das conquistas, embora voltada a interesses femininos, são 

desvinculadas dos direitos políticos. Porém, o próprio exercício da atividade das congressistas 

e suas apoiadoras foram atos eminentemente políticos, demonstrando, naquele momento, que 

efetivou, de forma objetiva, a inserção da mulher na política brasileira e na igualdade jurídica. 

Houve um avanço feminino muito grande entre as eleições de 1982 e 1986, tanto que, 

segundo Maria da Conceição Fonseca-Silva, em 1986, foi eleita Maria Luiza Fontenele, em 

Fortaleza, sendo a primeira prefeita de capital e também foi eleita Iolanda Fleming como a 

Governadora do Acre, primeira govenadora de Unidade de Federação no Brasil86, fazendo crer 

que nas eleições subsequentes seriam pautadas em uma paridade de gênero na representação no 

corpo político em todos os entes da Federação. Ao considerar que na Câmara dos Deputados 

em 1982 foram eleitas apenas 8 mulheres e que em 1986 este número subiu para 26 com 

tamanha participação nos atos da Assembleia Constituinte, esperava-se que nas eleições de 

1990 haveria um crescimento proeminente no número de mulheres na seara política. Não foi o 

que aconteceu: apenas vinte e nove Deputadas Federais e duas Senadoras foram eleitas, e dentre 

os vinte e dois candidatos à Presidência da República havia apenas uma mulher. 
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Na verdade, a expectativa foi exagerada, uma vez que o desenrolar histórico mostrou 

que a cultura brasileira ainda não conferia espaço à participação da mulher em âmbito político. 

As exaltações recebidas durante a elaboração da Constituição Federal foram justas e marcaram 

a história do Brasil com sinal forte da conquista política feminina, mas não o suficiente para 

uma alavancagem abrupta e repentina mudança cultural. 

Em trabalho publicado no Senado Federal, Marcius Fabiano Barbosa Silva explica que: 

 

Boa parte dos avanços e das conquistas obtidos na questão feminina nos 
últimos vinte anos pode ser rastreada até alguma das sessões que a Assembleia 
Nacional Constituinte realizou entre 1º de fevereiro de 1987 e 5 de outubro de 
1988. Pela primeira vez na história brasileira, as mulheres se fizeram 
representar de forma significativa em um grande ponto de inflexão de nossa 
trajetória política: a redemocratização que se seguiu ao fim do regime militar. 
Os efeitos benéficos da histórica participação das deputadas federais eleitas 
em 1986 geram frutos até hoje e não podem mais ser apagados ou diluídos.87 

 

Mesmo considerado todo período histórico, com a conquista do voto com o Código 

Eleitoral de 1932, o que se vê de inclusão da mulher na política tem início apenas após o 

rompimento do bipartidarismo de 1978. Os movimentos feministas apolitizados e fortes 

despertaram nos partidos criados ou recriados a partir desta época uma consideração mais 

racional para que as mulheres tivessem participação nos cargos eletivos. 

Avelar ratifica esse raciocínio e afirma que “só a partir de 1978 os partidos políticos 

autorizaram o funcionamento de ‘setores femininos’ no interior de suas organizações”.88 

Acrescenta a autora que “tal decisão deve ser entendida como um indício de que, desde então, 

os partidos políticos passaram a considerar as mulheres como um dos grupos cuja participação 

política deveria legitimar”.89 Talvez o pano de fundo que nutria essa postura do partido naquela 

época tenha sido a ascendência da mulher no plano político, demonstrando potencial e 

condições notáveis para proporcionar vantagens ao partido, ou seja, um jogo de interesses. 

Dessa forma, considerando como ponto inicial da inclusão da mulher na política no 

Brasil a primeira prefeita eleita, Sra. Alzira Soriano, em Lages-RN, no ano 1928, o que se viu 

nos cinquenta anos seguintes foi a participação de um pequeno número de mulheres, mas com 

                                            
87 SOUZA, Marcius Fabiano Barbosa. A participação das Mulheres na elaboração da Constituição de 1988. 
Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-
publicacoes/volume-i-constituicao-de-1988/principios-e-direitos-fundamentais-a-participacao-das-mulheres-na-
elaboracao-da-constituicao-de-1988>. Acesso em: 03 dez. 2017. 
88 AVELAR, Lúcia. O segundo eleitorado. Tendências do voto feminino no Brasil. 2. ed. Campinas: Unicamp, 
1989, p. 42. 
89 AVELAR, Lúcia. O segundo eleitorado. Tendências do voto feminino no Brasil. 2. ed. Campinas: Unicamp, 
1989, p. 42. 
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atuação intensa e, por outro lado, a inércia das demais. A partir dos anos 80, com os partidos 

políticos mais acessíveis às mulheres, por força de diversas influências na época, o cenário 

começou a mudar, elegendo 8 deputadas em 1982 e 26 em 1986, que foram cruciais para a 

inclusão da igualdade entre homens e mulheres na Constituição Federal quando de sua atuação 

na Assembleia Nacional Constituinte. 

Somente com a conquista da igualdade constitucional, ao menos no aspecto jurídico, foi 

possível que as mulheres tivessem acesso aos ambientes políticos e demais cargos de expressão 

sem ser discriminadas. Daí é possível considerar que a atuação das mulheres constituintes, 

sejam por projetos pessoais ou por aqueles advindos dos canais com outros grupos de mulheres 

dos mais diversos pontos do Brasil, foi elementar para o quadro representativo feminino que 

existe atualmente. 
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3 ASPECTOS JURÍDICOS SOBRE OS DIREITOS POLÍTICOS COM A NOVA 

ORDEM CONSTITUCIONAL 

 

3.1 O Princípio da Igualdade como garantia dos Direitos Políticos das Mulheres 

 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, veio definitivamente romper com 

qualquer tipo de desigualdades contra as mulheres e toda discriminação até então existentes em 

leis esparsas foram tidas como não recepcionadas, portanto, não aplicáveis. 

As agitações do momento vivenciado pela Assembleia Constituinte durante a realização 

dos seus trabalhos, com influência direta dos mais diversos grupos sociais querendo fazer valer 

seus direitos, levaram à positivação do princípio da igualdade em abundância no texto final 

aprovado. Já no caput do artigo 5º é possível notar tamanha ênfase que o legislador constituinte 

atribuiu ao princípio, pois inicia afirmando que “todos são iguais perante a lei”, seguida da 

expressão “sem distinção de qualquer natureza”, e ainda garantiu a inviolabilidade, dentre 

outros valores, “à igualdade”.  

Zulmar Fachin ensina que “A Constituição de 1988 é profundamente comprometida 

com o princípio da igualdade. Ela contém dezenas de dispositivos que, de modo expresso ou 

implícito, asseguram a igualdade”.90 

Disso se nota que, no plano formal, a desigualdade deixou de existir, salvo nos casos 

efetivamente necessários à manutenção ou restabelecimento do equilíbrio entre as pessoas. Por 

certo, as diferenças existentes em cada pessoa a torna única e impossibilita projetar e efetivar a 

igualdade fática com os mesmos acessos aos bens materiais ou até mesmo na atividade 

profissional – o primeiro por força do capitalismo, o segundo por força da vocação que cada 

pessoa alimenta em si. A Constituição garante condições isonômicas do exercício de direitos 

entre as pessoas, seja pelos seus pares ou pela própria lei.  

Nas palavras de Alvacir Alfredo Nicz, “Ainda que a igualdade material absoluta possa 

ser utópica, todavia o Estado não pode se omitir no dever de responsável direto pela busca de 

uma maior isonomia entre todos, isto é, uma maior proteção aos mais fracos”.91 Mais uma vez, 

reporta-se a Fachin que esclarece: “esse princípio iguala as pessoas e obriga o legislador a 

estabelecer a estabelecer tratamento igualitário entre elas”.92 

                                            
90 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 270. 
91 NICZ, Alvacir Alfredo. O princípio da igualdade e sua significação no estado democrático de direito. In: 
FACHIN, . Zulmar Antonio (Org). 20 anos da Constituição Cidadã. São Paulo: Método, 2008, p. 7. 
92 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 271. 
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Não significa que a Constituição Federal de 1988 seja a primeira a erigir o princípio da 

igualdade em seu texto. Mesmo a Constituição imperial e as constituições que regeram os 

períodos ditatoriais no Brasil asseguraram a igualdade formal entre as pessoas. O diferencial é 

que a atual Constituição tende a garantir a igualdade substancial, qual seja, “o tratamento 

uniforme entre todos os homens [...] uma igualdade real e efetiva perante os bens da vida”.93 

Isso vem em consonância com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 

constante no artigo 3º, cujo inciso III preceitua a erradicação da pobreza e da marginalização e 

ainda a redução das desigualdades sociais e regionais. 

Além disso, vale considerar os ensinamentos de Luís Roberto Barroso, para quem: 

“conceitos como ordem pública, dignidade da pessoa humana ou igualdade poderão sofrer 

variação ao longo do tempo e produz consequências jurídicas diversas”94, a depender dos 

valores sociais atribuídos a cada fato no seu momento histórico. 

Em se tratando de direitos políticos, a aplicação do princípio da igualdade pouco inovou 

em benefício da mulher no que tange à sua aplicação direta. O fato de já estar garantido 

anteriormente os direitos políticos ativos e passivos, ou seja, a liberdade plena para o pleito 

eleitoral, conduz ao raciocínio da mera manutenção das condições anteriores. Porém, com a 

obtenção de outras igualdades, que até então estavam em desnível com as dos homens, 

fortaleceu reflexamente na esfera política e contribuiu em muito para sua equiparação. 

Ao estabelecer que “todos são iguais perante a lei”, “que homens e mulheres são iguais 

em direitos e obrigações” e ainda impor como objetivo fundamental “promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”, 

a Constituição trouxe união entre pessoas que sofriam a desigualdade encorajando-as a fazer 

valer seus direitos sem se auto constranger nessa demanda social. 

Não há dúvidas de que a exposição da pessoa a uma disputa eleitoral, ou seja, 

competição do nível de aceitação social, expondo-a publicamente para ser votada, onde o 

resultado será a glória da vitória ou a frustração da derrota, representa ao não eleito uma rejeição 

da sociedade e, estando esta vivenciando uma zona de desigualdade, mesmo que alheia à 

política, haverá uma dor maior para este perdedor em relação àqueles que estão em isonomia 

com seus concorrentes. 

Este problema foi bastante amenizado com a nova Constituição, garantindo os desiguais 

em condições equivalentes, com os mesmos poderes, com os mesmos direitos, podendo atuar 

                                            
93 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 179. 
94 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 171. 
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livremente sem ser afetado pela sensação de inferioridade em relação ao outro. Pelo modelo 

democrático adotado, teve ainda a segurança de que a partir daquele momento as leis seriam 

pautadas nessa diretriz, sem regredir a caminhos discriminatórios. 

Celso Antônio Bandeira de Melo destaca a vinculação da lei rigorosamente ao princípio 

constitucional da igualdade: 

 

A lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento 
regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os 
cidadãos. Este é o conteúdo político-ideológico absorvido pelo princípio da 
isonomia e jurisdicizado pelos textos constitucionais em geral, ou de todo 
modo assimilado pelos sistemas normativos vigentes. 
Em suma: dúvida não padece que, ao se cumprir uma lei todos os abrangidos 
por ela hão de receber tratamento parificado, sendo certo, ainda, que ao 
próprio ditame legal é interdito deferir disciplinas diversas para situações 
equivalentes.95 

 

Para isso a lei precisa, necessariamente, discriminar situações e pessoas para produzir 

um resultado isonômico entre as mesmas, como ocorre com frequência nas ações afirmativas. 

Melo ensina que “[...] as normas legais nada mais fazem que discriminar situações”96. Estas 

discriminações são especificamente para o ajuste do próprio princípio da igualdade, dando a ele 

a efetividade almejada pelo legislador constituinte, ou seja, discriminações que “ensejam a 

realização do princípio da igualdade material”.97 

É por meio desta discriminação da lei que se buscou inserir a mulher com um pouco 

mais de sagacidade na década de 90 para elevar sua participação no âmbito político. Tratou-se, 

na verdade, da “inclusão do outro” ensinada por Habermas, pois deixou de ser uma simples 

permissão de acesso, equivalente a uma inação de obstaculização, para um convite à 

participação, considerando o outro como “um dos nossos”98. Com isso, iniciou-se o século XX 

com a mulher voltada quase que exclusivamente a afazeres domésticos e dentro de uma cultura 

secular que não lhe permitia qualquer direito político e encerrou-se o mesmo século com 

plenitude destes direitos e garantia constitucional da igualdade. 

Como se viu pela evolução histórica, não foi por ato benevolente dos homens, mas por 

grandes batalhas travadas pelas próprias mulheres, com o objetivo de garantir seu espaço nos 

ambientes de comando e ser tratada de modo indistinto em relação aos homens. 

                                            
95 MELO, Celso Antônio Bandeira de.  O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2017, p. 10. 
96 MELO, Celso Antônio Bandeira de.  O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2017, p. 12. 
97 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 281. 
98 HABERMAS, Jurgen. A inclusão do outro. São Paulo: Layola, 2002, p. 42. 
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Foi a partir da generalização da igualdade constitucional que os preconceitos e 

discriminações começaram a reduzir dentro da cultura brasileira. Dois fatores importantes 

merecem destaque, pois indiretamente contribuíram para a consolidação da inclusão da mulher 

na política.  

O primeiro foi a igualdade estabelecida dentro da sociedade conjugal, entre homem e 

mulher, por força do artigo 226, § 5º. Ora, a partir do momento que os direitos e deveres da 

sociedade conjugal passaram a ser exercidos igualmente entre o homem e a mulher, por 

imposição constitucional, mesmo que paulatinamente, fez com que a autoridade da mulher se 

erguesse dentro de cada lar brasileiro. 

Quando a mulher casada deixou de ser representada por seu marido com o Estatuto de 

Mulher casada, de 1962, teve um considerável avanço legislativo, porém, manteve o marido 

como chefe da sociedade conjugal. Ao igualar os direitos e deveres da sociedade conjugal, em 

nível constitucional, equiparou-se por completo as autoridades e os poderes de decisão dentro 

dos lares. 

Restou apenas uma demanda temporal para o acomodamento e a absorção cultural da 

nova regra jurídica, fato que não demorou acontecer. Com a magnitude dos movimentos 

feministas da década de 70 e 80, já havia uma leve aceitação desta igualdade nas famílias 

brasileiras, porém, com algumas resistências advindas do orgulho masculino. Após introduzir 

este mandamento em posição constitucional, essa imponência do homem foi perdendo as forças 

e a mulher efetivamente logrou a condição de igualdade. 

Um segundo fator foi a proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de 

critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, inseridos pelo artigo 7º, 

inciso XXX, na Constituição Federal. Mais uma vez houve uma elevação do prestígio feminino 

e, por via de consequência, empoderou a mulher, avançando-a além da perspectiva do mercado 

de trabalho. 

Cumpre destacar que, embora no campo formal tenha trazido influências favoráveis para 

a mulher se sentir valorizada, a efetividade ainda não foi atingida. Segundo a revista Época 

“além de receber cerca de 70% do salário do homem para fazer o mesmo trabalho, tendo a 

mesma formação (IBGE 2015), a mulher sofre outras penalidades remuneratórias apenas por 

ser mulher”.99  

                                            
99 DONAGGIO, Angela; MIDORI, Fabiane. O valor de uma mulher no mercado de trabalho. Revista Época. 31 
jul. 2017. Disponível em: <http://epoca.globo.com/economia/noticia/2017/07/o-valor-de-uma-mulher-no-
mercado-de-trabalho.html>. Acesso em: 09 dez. 2017.   
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Quando o empregador se utiliza de análise subjetiva para a contratação de empregados 

ou ofertar melhores oportunidades ou promoções dentro da carreira profissional, no mais das 

vezes, vale-se de seleção discriminatória em razão do sexo. Neste ponto, cumpre ressaltar os 

ensinamentos de Amauri Mascaro Nascimento que afirma: 

 

É importante, para distinguir situações, a finalidade do ato praticado pela 
empresa e não a simples diferenciação de tratamento, pois na discriminação o 
que se tem por fim é a preferência destinada a excluir oportunidade de trabalho 
de alguém em razão de um dos fatores distintivos elencados pela lei.100 

 

Isso demonstra que a igualdade, em sua concepção material, ainda está distante na 

realidade fática. De qualquer forma, houve diversos avanços dentro das relações de trabalho 

tendentes à equiparação entre homem e mulher nos vínculos empregatícios, principalmente 

relacionados à maternidade e amamentação. Com isso, caminha-se à superação de grande parte 

das segregações que consequentemente eleva o status social da mulher, dando-lhe condições 

de exigir uma relação idêntica à dos homens. Esta autoridade adquirida também produz reflexos 

na atuação política, uma vez que o aparato estatal é uno e o princípio da igualdade, disseminado 

em todos os segmentos, repercute em todos os centros de poder. 

Alguns vestígios da evolução política da mulher, após a Constituição de 1988, já se 

verificou com o aumento de representatividade nas eleições subsequentes. Enquanto nas 

eleições de 1986 que elegeu a Assembleia Nacional Constituinte havia 26 mulheres, apenas 

deputadas federais, para a legislatura seguinte (1990/1993) houve 29 deputadas federais e duas 

senadoras e, em 1994 a 1997 este número subiu para 32 deputadas federais e 4 senadoras. 

Isso demonstra que os atos de machismo começaram a não se sustentar mais e a 

igualdade ganhou maior espaço no campo formal e passou a perseguir sua efetivação no campo 

substancial. 

 

3.1.1 Uma tendência de concretizar a igualdade por meio de cotas 

 

No início da década de 90, ainda nos embates iniciais para as mulheres se inserirem no 

espaço dedicado à igualdade e, ao mesmo tempo, uma expansão das ações afirmativas na 

Europa, o Partido dos Trabalhadores deu início ao estabelecimento de cotas dentro da 

composição dos seus órgãos de direção. 

                                            
100 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 756 
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Em nota de rodapé, Soares afirma que “o PT aprovou no Congresso de 1991 a proposta 

de 30% de cota mínima para mulheres nas direções. A CUT aprovou, em 1993, uma cota 

mínima de mulheres de 30% na direção da Central...”101.  

No mesmo sentido Sônia Miguel aponta que:  

 

[...] no Brasil, a primeira experiência de cotas acontece em 1991, com o 
Partido dos Trabalhadores assegurando uma representação mínima de 30% 
para qualquer um dos sexos nos seus órgãos de direção. Em agosto de 1993, a 
CUT – Central Única dos Trabalhadores, após intensa discussão decide pela 
adoção de um percentual mínimo de 30% e máximo de 70% para cada sexo, 
nas instâncias de suas direções, em âmbito nacional, estadual e regional.102 

 

Foi uma iniciativa importante de inclusão da mulher naquele cenário, uma vez que nada 

melhor do que participar da instituição partidária para desenvolver estímulos às atividades 

políticas, além de que a filiação partidária é uma das condições de elegibilidade, muitas vezes 

desconhecida por uma boa parcela da população. 

Cabe observar ainda que o fortalecimento dos interesse na atividade política, de modo 

geral, não fica adstrito e nem nasce exclusivamente para o exercício de cargos políticos eletivos. 

São participações paulatinas nas associações de moradores, nos conselhos municipais, nas 

entidades de classes, nas agremiações políticas, etc, que molda a pessoa, tornando-a envolvida 

e importante para o contexto social da comunidade em que vive e, consequentemente, avança 

para ambientes eleitorais. 

Em trabalho publicado pela Revista de Estudos Feministas, Sônia Malheiros Miguel e 

Míriam Pillar Grossi afirmam que “[...] muitos estudos tem apontado que a entrada das 

mulheres na disputa política se faz por dois grandes canais: a participação em movimentos 

sociais (grupos de bairro, sindicatos, etc.) e as relações familiares”.103 

Com isso, verifica-se que para um elevação efetiva e consistente de inserção da mulher 

na política deve evoluir além das filiações partidárias, arraigando-se nas comunidades locais 

com incentivos de participação nos agrupamentos sociais, onde realmente é o nascedouro do 

envolvimento político pleno. Nestas instituições, solidifica a aptidão política da mulher, criando 

                                            
101 SOARES, Vera. Muitas Faces do Feminismo no Brasil. In BORBA, Ângela; FARIA; Nalu; GODINHO, 
Tatau (Orgs.). Mulher e política: gênero e feminismo no partido dos trabalhadores. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo. 1998, p. 47. 
102 MIGUEL, Sônia Malheiros. Política de Cotas por Sexo. Um estudo das Primeiras Experiências do 
Legislativo Brasileiro. Brasília: Centro Feminista de Estudo Feministas, 2000, p. 22. 
103 GROSSI, Míriam Pillar e MIGUEL, Sônia Malheiros. Transformando a diferença: as mulheres na política. 
Revista Estudos Feministas. Florianópolis, v. 9, n. 1, p. 167-206, 2001. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2001000100010>. Acesso em: 11 dez. 
2017. 
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uma base de ação onde naturalmente poderá se elevar com mais facilidade à eventual 

candidatura a cargo eletivo. 

  

3.1.2 A IV Conferência Internacional da Mulher em busca da igualdade 

 

Ainda visando materializar a igualdade, como apontado na parte histórica, no ano 1975, 

a ONU promoveu a I Conferência Mundial da Mulher, no México, com o tema Igualdade, 

Desenvolvimento e Paz, marcando o Ano Internacional da Mulher. Uma outra conferência foi 

realizada em 1980, em Copenhague voltado à Educação, Emprego e Saúde, e, em 1985, 

realizou-se a III Conferência, em Nairóbi, com o objetivo de Proporcionar Estratégias para o 

Desenvolvimento da Mulher para o Ano 2000. 

A IV Conferência, realizada em Beijing, na China, no ano 1995, veio a calhar com o 

momento político vivido pelas mulheres no Brasil, fato que é relevante de se tecer algumas 

considerações. O tema abordado “Ação para Igualdade, o Desenvolvimento e a Paz” 

demonstrou preocupações com as mulheres de todo o mundo, ao tempo que despertou para o 

Brasil, um novo impulso, com nova oportunidade de reavivar suas ações inclusivas no sentido 

de garantir a efetividade da igualdade. 

Dentre diversas preocupações destacadas na Conferência, abordou-se sobre “Mulheres 

no Poder e na Liderança”. De acordo com o discurso da Senadora Benedita da Silva, “essa 

estratégia inclui sugestões para dar mais poderes às mulheres, como a recomendação da política 

de cotas em instituições políticas”.104 

No mesmo discurso, em enaltecimento à IV Conferência da ONU, a Senadora que foi 

uma das representantes brasileiras do evento, lamentou que as mulheres não alcançaram a meta 

proposta pelo Conselho Econômico e Social da ONU de 30% de participação em todos os níveis 

de decisão e afirmou, ainda, que “[...] nenhum país trata a mulher da mesma maneira como trata 

o homem [...] elas são mais pobres, menos educadas, tem salário menor, perdem primeiro o 

emprego e têm menos acesso às decisões econômicas e políticas”.105 

Para Tabak, esta Conferência “[...] teve como eixo central a constatação de que a 

persistência sistêmica e sistemática da situação de discriminação da mulher continua 

                                            
104 BRASIL. Senado Federal. Pronunciamento de Benedita da Silva em 19 set. 1995. Disponível em: 
<http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?codDiario=7159&paginaPesquisa=77&parametroPesquisa=%22
MULHERES%20COTAS%22>. Acesso em 10 dez. 2017. 
105 BRASIL. Senado Federal. Pronunciamento de Benedita da Silva em 19 set. 1995. Disponível em: 
<http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?codDiario=7159&paginaPesquisa=77&parametroPesquisa=%22
MULHERES%20COTAS%22>. Acesso em 10 dez. 2017. 
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obstacularizando o seu desenvolvimento como ser humano e a sua contribuição ao 

desenvolvimento mundial”.106 

Afirma Rodrigues que, nesta IV Conferência Mundial da Mulher, a ONU deparou-se 

com uma realidade já conhecida desde a I Conferência em 1975, destacando, dentre outras que 

“de cada cem pessoas detentora de poder, apenas uma é mulher.107 

Mesmo que os temas abordados não estavam dotados de caráter normativo, “ao menos 

despertaram as nações para readequarem seus sistemas políticos e integrarem mais mulheres 

aos cargos de comando e representação política”.108  

A diplomata e representante do Brasil nas Nações Unidas, no período de 2007 a 2013, 

Maria Luiza Ribeiro Viotti, ao apresentar a plataforma de ação da IV Conferência Mundial 

sobre a mulher, afirmou que: 

 

O Brasil teve participação ativa na Conferência de Pequim e em seu 
seguimento. A participação brasileira beneficiou-se de intenso diálogo entre 
Governo e sociedade civil, assim como de interação construtiva com os 
demais Poderes do Estado, em especial parlamentares e representantes de 
conselhos estaduais e municipais sobre a condição feminina. A forte 
articulação com o movimento de mulheres, estabelecida desde então, tornou-
se elemento essencial à formulação das políticas públicas no Brasil, que hoje 
incorporam a perspectiva de gênero de forma transversal, e não mais em ações 
pontuais.109 

 

Esta Conferência também influenciou o Poder Legislativo brasileiro, que buscou aplicar 

as recomendações para instrumentalizar a inclusão da mulher no cenário político, implantando 

no ano seguinte o sistema de cotas de mulheres nos registros de candidatura para os cargos de 

vereadores. 

 

 

 

3.1.3 Igualdade com ações afirmativas 

 

                                            
106 TABAK, Fanny. O Laboratório de Pandora: estudo sobre a ciência no feminino. Rio de Janeiro: Garamond, 
2002, p. 43. 
107 RODRIGUES, João Batista Cascudo. A cidadania e a mulher. Senado Federal, 2002, p. 79. 
108 ARAUJO, Ana Cláudia Henrique de. As mulheres e os sistemas políticos na América do Sul. Revista 
Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. a. V, n. 7. Dez./2015, p. 11. 
108 RODRIGUES, João Batista Cascudo. A cidadania e a mulher. Senado Federal, 2002, p. 48. 
109 VIOTTI, Maria Luiza Ribeiro. Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a 
Mulher: Pequim 1995. Disponível em: <http://www.unfpa.org.br/Arquivos/declaracao_beijing.pdf>. Acesso 
em: 10 dez. 2017. 
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Embora no aspecto formal a igualdade entre homem e mulher foi dada por concluída, 

nem todas as equiparações se efetivaram. Enquanto a mulher tem vantagens sociais limitadas, 

o homem se sublima de determinadas regalias que lhe são exclusivas. 

Esse tema é vastamente tratado pela doutrina, não só com relação ao gênero, mas a 

diversas discriminações ainda existentes. Para equilibrar estas relações, o Estado dispõe das 

denominadas ações afirmativas que “tem sido utilizada como instrumento de superação ou de 

transição da igualdade formal para a igualdade material”.110 Complementa Cassiane de Melo e 

Silva Fernandes que “as ações afirmativas aparecem neste contexto para equalizar os direitos 

das mulheres, principalmente na participação política, de forma a combater as injustiças 

sofridas ao longo do tempo”.111 

Foi nesta diretriz que o legislador brasileiro, visando à efetivação da igualdade material 

em benefício das mulheres, criou ações afirmativas estabelecendo cotas de participação da 

mulher na política. 

 

3.2 Evolução Legislativa referente aos Direitos Políticos da Mulher 

 

Após mais de duas décadas de regime autoritário, a chegada da nova ordem 

constitucional precisou de tempo razoável para se adequar, principalmente pelo fato de adentrar 

numa nova era com uma quantidade ampla de direitos, que muitos deles haviam sido suprimidos 

e outros nunca haviam existido nas leis brasileiras. 

Esta adequação legislativa foi se desenvolvendo na medida da urgência de cada matéria, 

pois, além da celeridade, demandava um cuidado para amoldar por inteiro ao regime 

democrático, aos princípios adotados, aos objetivos da República Federativa do Brasil e a 

diversas outras diretrizes exigidas pela nova Constituição. 

Com isso, as conquista obtidas pelas lutas feministas somente ganhou forma de lei a 

partir de meados da década de 90 e, em tom mais contundente, no ano 2009. 

 

 

3.2.1 A ação afirmativa advinda da Lei 9.100/95 – primeira lei de cotas 

 

                                            
110 NICZ, Alvacir Alfredo. O princípio da igualdade e sua significação no estado democrático de direito. In: 
FACHIN, . Zulmar Antonio (Org). 20 anos da Constituição Cidadã. São Paulo: Método, 2008, p. 8. 
111 FERNANDES, Cassiane de Melo; SILVA, Juvêncio Borges da. A evolução do sufrágio feminino como 
garantia da igualdade social. In: MINHOTO, Antonio Celso Beata (Org.) Direito das Minorias: Reflexões 
Contemporâneas. Cascavel: Prismas, 2017, p. 333.  
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O aumento do número de deputadas federais e de senadoras ocorrido após a Constituição 

de 1988, embora crescente, de 1986 a 1994 não aparentou satisfatório ao legislador da época.  

De acordo com dados extraídos em repositório da Universidade de Brasília, em 1986 

quando haviam 26 deputadas, estas representavam 5,33% das cadeiras da Câmara dos 

Deputados, uma vez que o número de cadeiras era de 487; em 1990, aumentou-se o número de 

cadeiras para 503, portanto o percentual de mulheres se elevou para 5,76%, e, em 1994, o 

número de cadeiras já havia se estabelecido em 513, por força da Lei Complementar nº 78/1993, 

e com isso as 32 deputadas representavam 6,23%.112 

Em trabalho do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, Delaine Martins Costa 

apresenta tabela de que, no período de 1993 a 1996, período em que haviam 4.972 municípios, 

apenas 171 foram prefeitas, representando que apenas 3,44% dos municípios brasileiros foram 

administrados por mulheres.113 

Foi nessa ascensão irrisória que, somada aos clamores em prol da igualdade, o legislador 

brasileiro resolveu estabelecer cota para os registros de candidaturas às eleições de vereadores, 

no ano 1995. 

Em tom de reiteração, apontam-se os três fatores que mais tiveram influência para esta 

inovação legislativa: a) o forte movimento feminista na Constituinte de 1987, que equiparou-se 

a um movimento social de inclusão da mulher dentro dos atos políticos; b) o estabelecimento 

de cotas nos cargos diretivos do Partido dos Trabalhadores, no ano 1991; e, c) a efervescência 

política trazida pela IV Conferência Internacional da Mulher. 

Mesmo assim, é possível afirmar que a legislação brasileira foi inicialmente bastante 

tímida para estabelecer a cota, uma vez que o parágrafo 3º do artigo 11 estabeleceu a 

participação mínima de mulheres em vinte por cento.114  

Vale a pena transcrever na íntegra parte das justificações que a autora do projeto da lei, 

Deputada Marta Suplicy, apresentou à Câmara naquela época.  

 

                                            
112 CARVALHO, Francisco Cristiano Noronha. O crescimento da bancada do PT na Câmara dos Deputados 
entre 1994 e 2002. 2006. 112 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) Programa de Mestrado em Ciência 
Política, Instituto de Ciência Política, Universidade de Brasília, Brasília, 2006. Disponível em: 
<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/3010/1/francisco_noronha.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
113 COSTA, Delaine Martins. Participação feminina na construção da democracia. Um levantamento do 
resultado das eleições municipais (1992 a 2000) e estaduais e federais (1994 a 2002). 4 ed. Rio de Janeiro: 
IBAM, 2003. Disponível em: <http://www.ibam.org.br/media/arquivos/estudos/condfeminina.pdf>. Acesso em: 
10 dez. 2017, p. 46. 
114 Lei 9.100. § 3º Vinte por cento, no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas 
por candidatura de mulheres. (BRASIL. Lei 9.100, de 29 de setembro de 1995. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9100.htm. Acesso em: 15 jan. 2017.) 
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Não se pode esperar tanto tempo para que as mulheres passem a ter 
efetivamente a mesma possibilidade de participação e de poder de decisão que 
os homens nas esferas econômica, social e política. Este projeto propõe uma 
“ação afirmativa”, também chamada “discriminação positiva”, para reverter 
este quadro de grande injustiça para com a mulher, decorrente de sua posição 
de inferioridade nos últimos séculos. A experiência de vários partidos e países 
tem mostrado ser este um meio eficiente e rápido na aceleração da equidade 
entre os sexos. 
A experiência Argentina é um exemplo do resultado do que seja uma ação 
afirmativa. No ano 1983, as mulheres no parlamento argentino representavam 
4% do total. Em 1991, ou seja, 8 anos após, o percentual era de 5%. 
Crescimento insignificante. Neste mesmo ano foi proposta e aprovada a lei 
que obriga todos os partidos a terem, em suas listas de candidatos, 50% de 
mulheres. Em 1993, já era 13% o número de mulheres parlamentares e, para 
96, estima-se que este percentual atinja 24%. Maiores mudanças em 2 anos, 
com ação afirmativa, de que em uma década! 
Outro exemplo internacional é a Noruega, que há 15 anos, instituiu a lei de 
cotas de 40% para o legislativo e hoje apresenta o relacionamento mais 
igualitário no mundo entre os dois sexos.115 

 

O preenchimento destas vagas, como naturalmente são as regras sociais, não foi de 

aplicação absoluta: os partidos políticos que não conseguiam preencher as vagas com mulheres, 

bastava abster-se de preenchê-las com homens. Assim foi que o Tribunal Superior Eleitoral 

decidiu por meio da Resolução nº 19.564 de 1996. 

 

Candidaturas femininas (Lei n. 9.100, de 29.9.1995, art. 11, § 3º). Se não se 
preencherem os 20% das vagas destinadas às candidaturas femininas, a chapa 
poderá ser registrada, ainda que incompleto aquele percentual de mulheres. O 
que não se admite, conforme entendimento firmado por esta Corte, é que a 
diferença seja preenchida por candidatos homens (Consulta n. 54, Rel. Min. 
Marco Aurélio) (TSE, Resolução n. 19.564, Consulta n. 157-DF, Rel. Min. 
Walter Medeiros, DJU, p. 24725, 10.7.1996).116 

 

Interessante tecer alguns comentários sobre a ação afirmativa advinda da Lei 9.100/95. 

O legislador partiu da presunção de que os partidos políticos criavam obstáculos para a mulher 

se inserir na política. Para resolver o problema determinou que vinte por cento das vagas para 

registro de candidatura pelos partidos políticos fossem preenchidas por mulheres – impôs aos 

órgãos partidários uma corrida para filiação de mulheres, ante o exíguo prazo que restava até 

as eleições.  

                                            
115 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 783, de 1995. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=678D0128503D9D685247E8AEA
CA390DB.proposicoesWeb2?codteor=1134751&filename=Avulso+-PL+783/1995>. Acesso em 10 dez. 2017. 
116 DECOMAIN, Pedro Roberto. Eleições Municipais do ano 2000. Registro de Candidatos. Resumo Prático. 
Disponível em: <http://www.tre-sc.jus.br/site/resenha-eleitoral/revista-tecnica/edicoes-
impressas/integra/2012/06/eleicoes-municipais-do-ano-2000-registro-de-candidatos-resumo-
pratico/indexf5bf.html?no_cache=1&cHash=f2d85b9f70fada193b561d936d91af05>. Acesso em: 14 dez. 2017. 
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Foi um ônus atribuído aos partidos políticos diante da grande rejeição por parte das 

mulheres em participar da política, um afastamento “só aparentemente voluntário”117 e, como 

bem salienta Clara Araújo, não é porque elas sejam mais apáticas do que os homens à política, 

“e sim porque as suas trajetórias sociais e a sua situação estrutural frente às relações de gênero, 

aliadas às condições em que a política institucional e a competição eleitoral operam no país não 

lhes oferece um cenário favorável ou sequer animador”.118 

Alguma adequação precisava ser realizada com urgência para cumprir a igualdade 

material. A ação afirmativa demonstrou ser caminho hábil, sem afronta à Constituição, pois, 

conforme ensina Fachin, são permitidas “discriminações positivas, ou seja, tratamentos 

diferenciados que permitem às pessoas usufruírem direitos”.119 

Nota aí uma ação afirmativa um tanto diferenciada, uma vez que buscou dar proteção a 

um grande grupo de pessoas, no caso, as mulheres, em que poucas delas clamavam para si esta 

inclusão. Ou seja, mesmo havendo uma clara exclusão, diante do pequeno número de mulheres 

que ocupavam os cargos eletivos, o interesse no embate político não era almejado por muitas, 

individualmente analisadas. Queriam, sim, a eliminação das barreiras para que as interessadas 

pudessem livremente participar. 

Para concretização do objetivo da lei, era necessário um ato inicial que despertasse o 

interesse feminino para o segmento político e, depois, num segundo momento, caso houvesse 

qualquer obstáculo, reservar o espaço de ocupação para seu preenchimento voluntário.   

O pequeno percentual de vinte por cento parece que foi um bom alerta à sociedade 

brasileira de que algo estava errado e que precisava ser corrigido. Os partidos políticos, embora 

pessoa jurídica de direito privado, receberam e recebem recursos públicos por intermédio do 

Fundo Partidário para ser o instrumento de concretização desta igualdade. 

Esse modelo diferenciado de inclusão, trazido pela Lei 9.100, não perde o caráter de 

ação afirmativa, pois estas são “distinções no sistema normativo, em benefício de grupos 

determinados – negros, mulheres, etc. –, que visem a equipará-los (igualá-los) a grupos outros 

que servem de padrão de referência”.120 

                                            
117 CANAS, Vitalino. Um passo a mais na qualidade da Democracia. Revista Paraná Eleitoral. n. 32. a. 1999. 
Disponível em: <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-pr-revista-parana-eleitoral-n031-1999-vitalino-
canas>. Acesso em: 04. dez. 2017, p. 15. 
118 ARAÚJO, Clara. Potencialidades e limites da política de cotas no Brasil.  Rev. Estud. Fem. 2001, v. 9, n. 1. 
Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2001000100014>. Acesso em: 
11 dez. 2017. 
119 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 281 
120 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 
2016, p. 139 
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No mesmo sentido, são as lições de Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes 

Júnior sobre a discriminação positiva: 

 

Enfocando-os a partir de uma realidade histórica de marginalização social ou 
de hipossuficiência decorrente de outros fatores, cuidou de estabelecer 
medidas de compensação, buscando concretizar, ao menos em parte, uma 
igualdade de oportunidades com os demais indivíduos, que não sofreram as 
mesmas espécies de restrições.121 

 

Os resultados das eleições municipais de 1996, ano imediatamente posterior à Lei 

9.100/95, já começaram a trazer reflexos positivos. Explica Araújo que, no ano de 1992, apenas 

7,5% dos vereadores do Brasil eram do sexo feminino, percentual que se elevou para 11,2% no 

ano de 1996.122 Isso, porém, não significa que foi resultado exclusivo da política de cotas, até 

porque diversos movimentos ocorreram no sentido favorável de participação da mulher na 

política, nessa época, sendo que são dados insuficientes para confiantemente acreditar que a 

ação afirmativa criada em 1995 tenha, por si só, trazido tanta evolução inclusiva para o ano 

seguinte. 

De qualquer forma, não se pode negar que esta ação afirmativa trouxe para o meio social 

uma exposição mais notória sobre a carência de mulheres no cenário político, como um sinal a 

mais de que a desigualdade ainda reinava e que precisava ser resolvida. 

 

3.2.2 A Lei das Eleições – segunda lei de cotas 

 

Vencida a primeira etapa de inclusão de mulher na política, por lei federal, e, sendo 

aceita pela sociedade, de modo geral, bem como pelos partidos políticos, em todos os níveis de 

direção, o Congresso Nacional aprovou lei de aplicação permanente às eleições vindouras, Lei 

nº 9.504/1997, apelidada de “Lei das Eleições”, estabelecendo que, para o registro de 

candidaturas, cada partido deve reservar o mínimo de 30 por cento e o máximo 70 por cento 

para cada sexo.   

Aliás, vale destacar que a composição legislativa da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, da legislatura 1995 a 1998, atuou firmemente na legislação eleitoral, podendo citar a 

                                            
121 ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 11. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 134.  
122 ARAUJO, Clara. As cotas por sexo para a competição legislativa: o caso brasileiro em comparação com 
experiências internacionais. Dados, Rio de Janeiro, v. 44, n. 1, 2001. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52582001000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 12 dez. 2017. 
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Lei nº  9.100/1995 que estabeleceu normas para as eleições municipais do ano seguinte; a 

implantação da urna eletrônica também para as eleições de 1996; a Lei nº 9.096/1996 que trata 

da organização dos partidos políticos; e, a Lei nº 9.504/1997, que estabeleceu as normas para 

as eleições no Brasil, valendo, inclusive, para as eleições gerais do ano seguinte, 1998.  

Na redação da lei, o legislador seguiu a direção jurisprudencial dada pelo Tribunal 

Superior Eleitoral quanto à reserva de vagas de mulheres, aplicada no ano anterior, em que 

bastava “reservar” as vagas para candidaturas femininas, ou seja, na ausência de candidatas, 

não poderiam ser ocupadas por candidatos. 

Dessa forma, a redação do dispositivo legal ficou assim redigido: “Do número de vagas 

resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo 

de trinta por cento e o máximo de setenta por cento para candidatura de cada sexo”.  

Isso já representou uma facilitação ao partido político no sentido de não criar 

preocupações para o chamamento inclusivo da mulher para filiações partidárias. Demonstra aí 

uma atitude vazia para se dar por cumprida a função legislativa de inclusão sem precisar realizar 

qualquer ação positiva nesse sentido. Considerando que os Deputados Federais estão, via de 

regra, à frente da administração de sua agremiação política em nível nacional, difícil constatar 

se este permissivo ou facilitador legal ocorreu por machismo – para não ver as casas legislativas 

sendo tomadas por mulheres; ou comodismo – para evitar esforços e investimentos financeiros 

com propagandas de inclusão; ou ainda interesses ocultos de perpetuar-se no cargo que estava 

a exercer, ou seja, para não correr o risco de ser substituído por mulher na legislatura que já se 

aproximava. 

Na Lei nº 9.100/1995, quando os legisladores estavam na fase inicial de seus mandatos, 

e legislando para eleições municipais, foram mais ousados no sentido de impor que as vagas de 

cada partido ou coligação “deverão ser preenchidas” por candidatura de mulheres. Dois anos 

depois, quando a norma regia regras para eleições das Assembleias Legislativas e Câmara dos 

Deputados, flexibilizou-se para apenas “reservar” as candidaturas para mulheres. 

É verdadeira a assertiva de que houve uma elevação no índice do percentual mínimo de 

candidatura para cada sexo, de vinte por cento constante na Lei 9.100/95, para trinta por cento 

constante na Lei 9.504/97. Porém, nota-se, mais uma vez, a falta de interesse em dar efetividade 

à inclusão. 

Primeiro porque para a eleição de 1998 não vigorou o percentual mínimo de trinta por 

cento. Como ensina Araújo, “Ficou definido que nas eleições parlamentares de 1998 – para 

deputados estaduais e federais – as cotas seriam, transitoriamente, de 25% como o mínimo a 
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ser preenchido por cada sexo”123. Isso, somado à facultatividade de preenchimento da cota, 

significa uma “não inclusão”. 

Por outro lado, ao mesmo tempo que elevou a cota mínima de mulheres para 30%, 

elevou-se também o número de vagas de candidaturas. O § 1º, do artigo 11, da Lei 9.100/95 

previa que cada partido ou coligação poderia registrar candidatura de até cento e vinte por cento 

das vagas da câmara de vereadores. A Lei 9.504/1997, em seu artigo 10, elevou esse índice a 

cento e cinquenta por cento. Ora, com tamanha elevação do número de pessoas que podem 

registrar candidatura, somada à possibilidade de deixar vagos os espaços destinados às 

mulheres, significa uma neutralização na política de cotas. 

A título de exemplo, calcula-se que, no Estado do Paraná, com 54 vagas na Assembleia 

Legislativa, o Partido X pudesse registrar candidatura de 120% do número de vagas, porém, 

reservando 20% para candidaturas do sexo feminino, resultaria no registro de 65 candidatos, 

sendo, 52 homens e reservando-se 13 vagas para mulheres. Calculado pela Lei 9.504, poder-se-

ia registrar candidatura de 81 cidadãos que teria de ser 56 homens e reserva de 25 vagas para 

mulheres. Houve na verdade, apenas um acréscimo na candidatura de homens e, uma 

“disponibilidade” maior de vagas para eventual candidatura de mulheres. 

De qualquer forma, embora seja uma lei que trouxe muitas discussões, poucas foram 

voltadas à política de cotas. Destaca Eneida Valarini que “poucas vozes tiveram a coagem de 

se levantar contra o objetivo que o dispositivo de cotas pretendia alcançar, a maior equidade 

entre homens e mulheres na representação política”124. Acrescenta Marilse Matos que “ao 

aprovar esta lei, todavia, como condicionante os deputados também aprovaram um aumento de 

120 para 150% no número de vagas de candidaturas”125.  

No mesmo sentido, em tom de crítica a essa elevação do número de vagas para 

candidatura, Ângela Borba argumenta que “esta foi a fórmula encontrada para ‘amenizar’ o 

estabelecimento das cotas: só assim a perda do lugar dos homens pode ser ‘compensada’”.126 

Pela redação da Lei 9.504/97, naquele momento, nem se poderia dizer em implantação 

de política de cotas, uma vez que para a mulher adentrar ao partido político estava sob as 

                                            
123 ARAUJO, Clara. As cotas por sexo para a competição legislativa: o caso brasileiro em comparação com 
experiências internacionais. Dados, Rio de Janeiro, v. 44, n. 1, 2001. Disponível em: 
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124 MARTINS, Eneida Valarini. A política de cotas e a representação feminina na Câmara dos Deputados. 
Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/343>. Acesso em: 14 dez. 2017. 
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aprofundar estratégias de descolonização e despatriarcalização do Estado. Revista Observatório Brasil da 
Igualdade de Gênero. ano V, n. 7. dez/2015, p. 27. 
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Mulher e Política: Gênero e feminismo no Partido dos Trabalhadores. São Paulo: Perseu Abramo, 1998, p. 161. 
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mesmas dificuldades que existiam antes da Lei. Trata-se aqui de uma inclusão falsa, ou, nas 

palavras de Bader Sawaia, que trata da inserção social perversa “a sociedade exclui para incluir 

e essa transmutação é condição da ordem social desigual, o que implica o caráter ilusório da 

inclusão”.127 

Mesmo assim, o ano 1998 teve registro de candidaturas de mulheres em número até 

razoável em comparação às eleições gerais anteriores, mas ficou muito abaixo do que se 

estabeleceu na lei 9.504/1997. Mala Htun confirma que “no Brasil a legislação eleitoral para o 

pleito de 1998 estabelecia que 25% dos candidatos deveriam ser mulheres. Mas na média 

apenas 10% dos candidatos o eram.”128 

Da mesma forma, segundo Martins, enquanto nas eleições gerais de 1994 houve 185 

mulheres candidatas, equivalendo a 6,15% do total, nas eleições de 1998 foram 353 candidatas, 

equivalendo a 10,30% dos candidatos.129 Para Araújo, esse pequeno crescimento pode não ser 

por força da imposição legal, pois, segundo ela essa elevação pode ter advindo simplesmente 

de uma tendência130 já que pela evolução das eleições anteriores era de se esperar uma 

quantidade maior de candidaturas, embora seja a primeira vez que ultrapassa a casa de 10%. 

Se analisar as mulheres efetivamente eleitas, causa espanto ainda maior. Isso porque, 

houve um decréscimo em relação às eleições 1994. Enquanto na Assembleia Nacional 

Constituinte tinham 26 deputadas eleitas, número que subiu para 29 nas eleições de 1992 e 

elevando-se a 32 em 1994, decaiu novamente a 29 nas eleições de 1998. 

Nesse ponto Araújo afirma que “a análise do universo de eleitos chega a ser 

desanimadora, tendendo a confirmar a ausência de impacto das cotas sobre as chances de 

eleição para a Câmara Federal, neste primeiro momento”.131 

Para Bruno Bolognesi, porém, em relação ao registro de candidaturas, parece que as 

cotas surtiram algum efeito, mas destaca que “não sabemos se isso se deve ao incentivo que os 

                                            
127 SAWAIA, Bader (Org.). As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social. 12. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2003, p. 8. 
128 HTUN, Mala. A política de cotas na América Latina. Revista Estudos Feministas. Florianópolis, v. 9, n. 1, 
2001. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2001000100013>. 
Acesso em: 20 dez. 2017, p. 228. 
129 MARTINS, Eneida Valarini. A política de cotas e a representação feminina na Câmara dos Deputados. 
Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/343>. Acesso em: 14 dez. 2017. 
130 ARAUJO, Clara. As cotas por sexo para a competição legislativa: o caso brasileiro em comparação com 
experiências internacionais. Dados. Rio de Janeiro, v. 44, n. 1, 2001. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52582001000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 12 dez. 2017, p. 236. 
131 ARAUJO, Clara. As cotas por sexo para a competição legislativa: o caso brasileiro em comparação com 
experiências internacionais. Dados. Rio de Janeiro, v. 44, n. 1, 2001. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52582001000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 12 dez. 2017, p. 236. 
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partidos oferecem às mulheres para candidatarem-se ou se consiste em um incremento disperso 

e socialmente amorfo, no qual as mulheres sentiram-se mais propensas e motivadas a 

candidatar-se”.132 

Observa-se pouco empenho do legislador em oferecer condições para a mulher se 

adentrar na política quando da criação da Lei 9.504/1997, porém, ainda assim verifica-se que 

tenha produzido algum efeito positivo, uma vez que os partidos políticos, principalmente os de 

menor expressividade, foram firmes em seus atos de chamamento das mulheres à filiação, por 

meio de suas propagandas partidárias. Aliás, afirma Araújo que “analisando-se o desempenho 

partidário no âmbito das candidaturas, constata-se que apenas dois pequenos partidos de 

esquerda alcançaram a cota de 25%”133. 

Mesmo que os partidos não tenham conseguido atingir o percentual mínimo, deixando 

as vagas de mulheres sem preenchimentos, o resultado do número de mulheres que requereram 

o registro de candidatura teve uma evolução considerável que em parte pode ser atribuído ao 

empenho partidário de inclusão. Talvez grande parte das candidatas estavam conscientes da 

pouca chance em serem eleitas, mas se fizeram presentes representando seus partidos e, por 

outro lado, representando a coletividade feminina.  

Embora todas as estatísticas eleitorais da década de 90 sejam importantes para verificar 

o desenvolvimento inicial da política de cotas para mulheres trazidos pela Lei 9.504/97, 

verifica-se que os dados referentes aos “registros de candidaturas” são mais eficazes para se 

aferir a efetiva inserção da mulher no ambiente político. Ou seja, fazer comparativos com as 

filiações partidárias não traz segurança do real envolvimento político da mulher com o seu 

partido e, da mesma forma, analisar os números de mulheres eleitas naquele período também 

parece cálculo um pouco frágil, posto que, diversos fatores influenciam para uma vitória no 

pleito eleitoral, cujos detalhamentos serão verificados no estudo de campo. 

Assim, será apresentada a evolução do número de mulheres que requereram o registro 

de candidatura para as eleições gerais realizadas em outubro de 1994, período que não havia 

qualquer regramento para cotas; requerimentos de registro de candidatura nas eleições gerais 

de outubro de 1998, logo após a criação das cotas para cada sexo; e, por fim, nas eleições 

realizadas em outubro de 2002 e outubro de 2006, quando já consolidada a política de cotas 

                                            
132 BOLOGNESI, Bruno. A cota de Gênero: política pública ou engenharia eleitoral? Revista Paraná Eleitoral. 
v. 1, n. 2, 2012, p. 120. 
133 ARAÚJO, Clara. Potencialidades e limites da política de cotas no Brasil.  Rev. Estud. Fem. 2001, v. 9, n. 1. 
Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2001000100014>. Acesso em: 
11 dez. 2017, p. 235. 
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dentro do direito eleitoral. São quatro eleições importantes para analisar o impacto trazido pela 

Lei 9.504/1997 em nível estadual e federal. 

As tabelas abaixo foram montadas de acordo com os dados extraídos do sítio eletrônico 

do Tribunal Superior Eleitoral. Em vez de indicar os percentuais evolutivos das candidaturas, 

optou-se em apresentar a quantidade de mulheres e de homens que requereram registro de 

candidatura em cada unidade da Federação para facilitar a análise dos dados pelo examinador. 

 

Tabela 1 - Requerimento de Registro de Candidatura para o cargo de Deputado Federal 

 Candidatura 
Feminina 

Candidatura 
Masculina 

UF 1994 1998 2002 2006 1994 1998 2002 2006 

Acre 5 9 10 7 34 43 59 43 

Alagoas 1 6 12 10 39 48 64 72 

Amazonas 7 5 5 10 37 42 64 56 

Amapá  5 6 10 9 39 57 54 68 

Bahia 10 5 4 15 182 113 130 201 

Ceará 4 10 14 12 82 91 107 133 

Distrito Federal 6 13 10 16 68 74 96 90 

Espírito Santo 1 11 13 17 69 63 88 67 

Goiás 7 10 18 8 90 79 118 102 

Maranhão 4 6 16 19 93 74 121 136 

Minas Gerais 15 30 40 54 313 342 387 474 

Mato Grosso do Sul 3 7 20 16 37 46 68 55 

Mato Grosso 2 7 12 17 30 42 53 75 

Pará 10 7 16 19 85 98 102 118 

Paraíba 1 6 7 6 49 51 84 82 

Paraná 7 10 16 26 149 186 194 232 

Pernambuco 6 12 14 24 110 99 177 174 

Piauí 1 9 9 4 40 53 71 80 

Rio de Janeiro 25 52 78 95 334 387 498 612 

Rio Grande do Norte 2 5 12 8 37 42 63 60 

Rio Grande do Sul 12 15 22 33 183 180 179 246 

Rondônia 7 6 14 11 61 53 96 59 
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Roraima 7 4 11 13 41 36 60 69 

Santa Catarina 4 16 12 14 60 89 112 117 

Sergipe 1 2 11 12 32 51 62 36 

São Paulo 26 68 70 138 499 593 654 816 

Tocantins 2 13 11 15 30 31 50 55 

Total  181 350 487 628 2.823 3.063 3.811 4.328 

Fonte: sítio eletrônico do tribunal Superior Eleitoral134 

 

Na Tabela 1, verifica-se que enquanto nas eleições realizadas em 1994 havia 181 

candidatas a Deputada Federal, equivalendo a 6,02% do total de candidatos; nas eleições do 

ano 1998, o índice subiu para 10,25%; nas eleições realizadas no ano 2002, se elevou para 

11,33%, e nas eleições de 2006 chegou a 12,67% do total de candidaturas. 

Nota-se aqui um incremento real de mulheres participando da política, fazendo 

campanha e lutando para ser eleita. 

Um avanço ainda maior se pode notar no mesmo período quando se analisam as 

assembleias legislativas. Parece que os órgãos partidários estiveram mais empenhados na 

inclusão da mulher dentro de seus partidos para esse cargo, superando a “facultatividade” 

legislativa do percentual de 30%. 

Verifica-se na Tabela 2 que nas candidaturas para as assembleias legislativa de 1994, as 

mulheres eram apenas 7,17% do total dos candidatos registrados para o cargo de Deputado 

Estadual. Nas eleições realizadas em outubro de 1998, este percentual subiu para 13,04%; para 

as eleições realizadas em 2002 chegou a 14,89%, havendo uma pequena queda para as eleições 

de 2006, quando os registros de candidaturas de mulheres equivaleram a 14,30% do total das 

candidaturas de Deputados Estaduais. 

Frisa-se que, mesmo considerando que a política de cotas tenha sido importante para a 

elevação do número de mulheres que registraram as candidaturas nos anos 1998, 2002 e 2006, 

devem ser analisados alguns fatos sociais alheios às cotas, que é possível que também tenham 

influenciado nessa inclusão, como se pode mencionar a alteração constitucional que permitiu 

reeleição ao chefe do Poder Executivo, a estabilidade da economia brasileira, o avanço da urna 

eletrônica, a virada do milênio.  

 

                                            
134 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Eleições anteriores. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/eleitor-e-
eleicoes/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-anteriores>. Acesso em 17 dez. 2017. 
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Tabela 2 - Requerimento de Registro de candidaturas para o cargo de Deputado Estadual 

 Candidatura 
Feminina 

Candidatura 
Masculina 

UF 1994 1998 2002 2006 1994 1998 2002 2006 

Acre 13 29 48 50 155 186 291 249 

Alagoas 7 18 23 26 108 148 176 182 

Amazonas 10 32 84 60 223 268 318 331 

Amapá  11 26 34 40 141 204 226 189 

Bahia 32 45 54 67 450 373 448 483 

Ceará 26 37 53 83 287 323 351 460 

Distrito Federal 20 118 129 134 197 502 500 512 

Espírito Santo 10 24 43 44 246 288 299 312 

Goiás 20 52 52 41 346 332 457 438 

Maranhão 25 63 59 61 359 434 370 314 

Minas Gerais 55 92 88 100 663 731 656 753 

Mato Grosso do Sul 9 21 28 25 105 161 188 147 

Mato Grosso 6 18 28 13 130 194 222 158 

Pará 21 57 58 58 258 382 376 357 

Paraíba 13 28 30 20 144 159 173 207 

Paraná 20 45 57 65 339 370 354 453 

Pernambuco 16 44 81 55 257 334 431 397 

Piauí 8 23 16 22 111 151 171 158 

Rio de Janeiro 96 200 238 239 910 1.120 1.039 1.140 

Rio Grande do Norte 11 13 24 15 112 115 175 141 

Rio Grande do Sul 20 41 46 64 350 374 421 422 

Rondônia 23 49 44 53 218 234 299 317 

Roraima 17 45 103 55 102 180 351 327 

Santa Catarina 4 28 40 39 169 254 247 262 

Sergipe 10 28 35 24 136 207 170 129 

São Paulo 60 176 228 225 740 1.089 1.227 1.300 

Tocantins 8 40 55 58 130 169 220 262 

Total  571 1.392 1.778 1.736 7.386 9.282 10.156 10.400 
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Fonte: sítio eletrônico do tribunal Superior Eleitoral135 

 

Mesmo com críticas, é possível afirmar que a política de cota criada pela Lei 9.100/95 

e alterada pela Lei 9.504/1997 foi a medida mais importante realizada pelo Poder Legislativo 

para iniciar o trabalho de efetiva inserção da mulher na política. Foi neste momento que o Brasil 

teve concretizado o primeiro ato voltado à inclusão da mulher neste segmento e, diante das 

transformações favoráveis ocorridas a partir daquele ato, a legislação se manteve da mesma 

forma até o ano 2009, quando se exigiu a participação efetiva de no mínimo 30% de registro de 

candidaturas de mulheres em cada partido ou coligação. 

Numa análise exclusivamente estatística, observa-se que entre as eleições gerais 

realizadas em 2002 e 2006, mesmo em ascendência, houve uma leve estabilização no 

quantitativo de registro de candidaturas, tanto para o cargo de Deputado Federal quanto para 

Deputado Estadual. Interessante avaliar que, durante o ano 2006, houve debates para a criação 

da Lei Maria da Penha, que indiretamente poderia trazer algum benefício às candidaturas para 

aquele ano, uma vez que voltada à proteção da mulher, novamente o empoderamento feminino 

entrou em evidência. 

Não há fato específico que seja justificador para depois de tanta luta na conquista dos 

direitos à igualdade política e tendo-a efetivamente conquistado, adentrar em período de 

calmaria com abstenção/estabilização no uso do direito adquirido. Diversos são os fatores 

possíveis, sendo que Canas menciona que: 

 

[...] por um lado não é propício o ambiente e a forma de funcionamento dos 
partidos, onde começam as carreiras políticas e muito se decide sobre elas. A 
intervenção das mulheres encontra, logo aí, resistência por parte de militantes 
masculinos de base, sendo difícil impor uma partilha justa de tarefas, 
responsabilidades e protagonismo136. 

 

Sobre eventual machismo dentro das agremiações políticas que possam ser óbice à 

participação da mulher, será analisado com mais profundidade no estudo de caso, uma vez que 

esta foi uma das indagações dirigidas às candidatas.  

Por mais empenho que se buscou para aferir outros motivos que eventualmente tenham 

levado a essa frenagem evolutiva, não foi possível identificar qualquer fato de relevância que 

                                            
135 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Eleições anteriores. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/eleitor-e-
eleicoes/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-anteriores>. Acesso em 17 dez. 2017. 
136 CANAS, Vitalino. Um passo a mais na qualidade da Democracia. Revista Paraná Eleitoral. n. 32. a. 1999. 
Disponível em: <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-pr-revista-parana-eleitoral-n031-1999-vitalino-
canas>. Acesso em: 04. dez. 2017, p.15. 
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possa ser apontado como justificador, exceto as publicações de escândalo político denominado 

“mensalão” que teve início no ano 2005, porém, sem qualquer substrato passível de influenciar 

negativamente a inclusão da mulher. 

 

3.2.3 O imperativo da Lei 12.034/2009 – terceira lei de cotas 

 

No ano de 2009, o legislador federal trouxe três inovações para inclusão da mulher na 

política: a) impôs o dever de preenchimento do mínimo de 30% das candidaturas de um dos 

sexos; b) determinou que os partidos políticos apliquem no mínimo 5% dos recursos recebidos 

do Fundo Partidário para promoção e difusão da participação política das mulheres; c) impôs a 

reserva de, no mínimo, 10% do tempo de propaganda partidária para difundir a participação 

política feminina. 

Os membros do Congresso Nacional, um tanto mais sensível com a desigualdade de 

representação em ambas as Casas, estabeleceu com maior perspicácia deveres aos partidos 

políticos com o objetivo de fazer dedicarem-se mais à arregimentação feminina dentro de suas 

agremiações partidárias.  

Mesmo que a lei tenha sido aplaudida por muitos, Rodrigo López Zilio salientou, ainda 

em 2011, os perigos do rigor da obrigação legal atribuída ao partido político, uma vez que 

assim, os mesmos iriam buscar subterfúgios para desviar do seu dever e, consequentemente, 

glosar os fins almejados pela lei. Segundo o autor: 

 

Desta feita, não pode ser interpretada como obrigatoriedade, na medida em 
que traz irreparáveis prejuízos ao seu conteúdo prático, já que estimula a 
criação de candidaturas meramente pro forma – tão somente para contemplar 
a exigência legal –, frustra o fim básico da participação popular espontânea no 
acesso aos mandatos eletivos e permite a negociação de candidaturas fictícias 
para colmatação das vagas faltantes.137 

 

Oportuna é a transcrição do dispositivo legal para algumas observações: 

§ 3o: Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada 
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o 
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. 

                                            
137 ZILIO, Rodrigo López. A Lei nº 12.034/09 e o pedido de registro de candidato – Aspectos Relevantes. 
Revista do Ministério Público do RS. nº 68. 2011. p. 188. Disponível em: 
<http://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1312317254.pdf> . Acesso em: 19 dez. 2017, 
p. 188. 
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Por mais clara que possa estar a escrita da norma àqueles que defendem a inclusão 

imperiosa e urgente da mulher na política, houve dúvidas pela sua redação e pela sua aplicação, 

fato que resultou em demandas judiciais, que merecem ressalva. 

Uma delas se refere ao parâmetro utilizado para o cálculo de 30%, ou seja, quando 

enuncia “preencherá”, é uma imposição ao partido político sob pena de, não tendo candidatos 

interessados que preencham todas as vagas, não poderá participar das eleições? Considerando 

negativa a resposta, calcula-se pelo número de candidatos concretamente escolhidos em 

convenção ou apenas faculta o preenchimento das vagas às mulheres que assim o desejar, 

atribuindo-se idêntica interpretação dos vocábulos “preencherá” e “deverá reservar” constante 

na norma anterior? 

A dúvida foi sanada no julgamento do Recurso Especial Eleitoral número 784-

32.2010.6.14.0000 (RESPE 78432-PA), de relatoria do Ministro Arnaldo Versiani.138 

O fato que foi à apreciação do Tribunal Superior Eleitoral ocorreu no Pará, em que o 

partido político não conseguiu completar os 30% das vagas destinadas a um dos sexos (no caso 

mulheres), e nem preencher os 70% do outro sexo (no caso homens). Observa-se, porém, que 

o número de candidaturas femininas escolhidas em convenção foi inferior a 30% do número de 

candidaturas masculinas. 

No julgamento deste recurso, após longo debate, o voto do Ministro Dias Toffoli foi 

decisivo para definir que “[...] os percentuais devem ter por base de cálculo as candidaturas 

efetivamente lançadas e não um universo matemático abstrato e virtual”, ou seja, o preceito 

legal efetivamente sofreu mudanças e desde aquele momento possui caráter imperativo. 

Outro fator interessante na norma descrita é que não estabeleceu a sanção sobre eventual 

descumprimento da regra pelo partido político ou coligação, criando-se um aspecto de mera 

recomendação.  

Vale detalhar. Os partidos políticos ou coligações, ao apresentarem ao Juiz Eleitoral os 

requerimentos de registros de candidaturas escolhidos em convenção, entregam também o 

DRAP – Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – onde se analisará a regularidade 

do órgão partidário, a realização da convenção, a ata e a lista dos comparecentes desta 

convenção, a quantidade de filiados escolhidos e ainda o percentual de cada sexo. Incumbe à 

Justiça Eleitoral tomar as providências quando os requerimentos de registro de candidaturas 

não atendem ao percentual de cada sexo. Neste ponto, havendo descumprimento, após 

                                            
138 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 78432/PA. Rel. Min. Luciana Lóssio.  
Disponível em: <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/voto-da-ministra-luciana-lossio-no-respe-12637>. 
Acesso em: 30 dez. 2017. 
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convertido o feito em diligência e não adequando aos percentuais de cada sexo, cabe ao Juiz 

Eleitoral tomar uma providência, que não está descrita na Lei, seja indeferir a DRAP com todos 

os candidatos a ela vinculados ou retirar aleatoriamente candidatos excedentes de um dos sexos 

até atingir o percentual adequado. 

O Ministro Arnaldo Versiani, no mesmo recurso mencionado afirma que a nova redação 

da norma não trouxe expressa consequência ou sanção no que tange ao descumprimento deste 

preceito, o que lhe fez entender que não há como ser cogitado a aplicação de penalidade pela 

Justiça Eleitoral. 

Já o Ministro Dias Toffoli assim argumenta: 

 

[...] a sanção da norma está exatamente na controvérsia dos autos. Aliás, como 
se falar em ausência de eficácia se, nesta lide, discute-se a regularidade do 
registro de candidaturas, o que pode redundar em sua rejeição pelo Judiciário? 
É essa a sanção da norma: obstar ou impedir a plena conformação do processo 
judicial e administrativo de registro das postulações que estejam em seu 
desacordo.139 

 

Ainda sobre o rigor da aplicação da norma, vale ressaltar que a lei 12.034/2009 foi 

publicada no Diário Oficial da União em 30 de setembro de 2009. Naquela época, para registrar 

a candidatura, a pessoa precisava estar filiada a partido político há, pelo menos, um ano antes 

do pleito. Isso significa que esta nova lei criou uma agitação enorme dentro das agremiações 

partidárias para que até o dia 03 de outubro de 2009, ou seja, três dias depois da publicação da 

Lei, estivesse regular com as filiações femininas em número suficiente para atender à demanda 

de registro de candidatura do ano seguinte. 

Diante desta dificuldade, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba procedeu a um 

julgamento flexibilizando a aplicação da norma ao Partido da Causa Operária. Em seu voto, 

que foi acatado por unanimidade pela Corte, o relator assim dispôs: 

 

Julga-se regular o Demonstrativo de Atos Partidários quando cumpridas as 
formalidades contidas na Lei n. 9.504/1997 e na Resolução TSE n. 
23.221/2010, mitigando-se a exigência concernente ao percentual de vagas 
destinadas para cada sexo em razão da ausência de interesse das filiadas do 
partido em disputar as eleições, bem assim em virtude da exiguidade de tempo 
decorrente entre a publicação da Lei n. 12.034/2009 e o encerramento do prazo 
de filiação partidária. (RCAND 429511. DECISÃO 168 – JOÃO PESSOA-
PB – 20/07/2010. REL. JOÃO BATISTA BARBOSA). 

                                            
139 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 78432/PA. Rel. Min. Luciana Lóssio.  
Disponível em: <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/voto-da-ministra-luciana-lossio-no-respe-12637>. 
Acesso em: 30 dez. 2017. 
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Diferente do que ocorreu em 1997, quando o legislador evitou que a norma de cotas da 

Lei 9.504 fosse aplicada integralmente na eleição que estava por vir, neste caso, os rigores da 

alteração legislativa tiveram aplicação imediata, demonstrando grande ousadia por parte dos 

membros do Congresso Nacional, um empenho descomunal no sentido de dar efetividade à 

política de cotas. 

 

3.2.4 A implantação do dever de propaganda institucional pelo TSE por ordem da Lei nº 

12.891/2013 e Lei nº13.165/2015 

 

Como última inovação legislativa para inclusão da mulher na política, a Lei 12.891/2013 

introduziu o artigo 93-A na Lei das Eleições e dispôs que o Tribunal Superior Eleitoral “poderá 

promover” a realização de propaganda institucional para incentivar a igualdade de gênero e 

participação da mulher na política. Dois anos depois, a Lei 13.165/2015 alterou a redação do 

artigo, mudando a locução verbal “poderá promover” para “promoverá”, de modo que a 

propaganda institucional passou a ser uma obrigação do Tribunal Superior Eleitoral, como se 

observa: 

 

Art. 93 - A. O Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1º 
de abril e 30 de julho dos anos eleitorais, promoverá, em até cinco minutos 
diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e televisão, 
propaganda institucional, em rádio e televisão, destinada a incentivar a 
participação feminina na política, bem como a esclarecer os cidadãos sobre as 
regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro.  

  

Vale destacar que todas as demais obrigações legais estabelecidas pela lei 12.034/2009 

se mantiveram aplicáveis, apenas acrescentando o dever do Tribunal Superior Eleitoral, por 

requisição às emissoras de rádio e televisão, realizar propaganda institucional. Trata-se de uma 

norma apta a produzir excelentes resultados, pois o período de abrangência da propaganda 

institucional (1º de abril a 30 de julho dos anos eleitorais), é um momento anterior ao período 

de escolha dos candidatos, havendo tempo hábil para despertar o interesse das mulheres em 

participar das eleições que estarão por vir. A propaganda se estende até o final do prazo de 

escolha dos candidatos pelas convenções partidárias, onde terão já definido os candidatos e 

candidatas que terão suas candidaturas registradas na Justiça Eleitoral. 

No julgamento do RESPE 126-37/RS, a relatora Ministra do Tribunal Superior Eleitoral, 

Luciana Lóssio, asseverou que: 
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Resta inequívoca a preocupação do legislador com o tema, porquanto fez com 
que a publicidade institucional destinada a incentivar a participação feminina 
na política passasse de uma faculdade para uma obrigação legal, durante os 4 
(quatro) meses que antecedem as eleições, por até 5 (cinco) minutos diários, 
contínuos ou não, em louvável atitude.140 

 

Rafael Morgental Soares também prestou elogios à lei 12.891/2013, mesmo antes de 

sua alteração, afirmando que “[...] temos aqui mais um passo em direção à igualdade entre os 

sexos, e que se junta às previsões às previsões da minirreforma de 2009 destinadas à ampliação 

da participação das mulheres na política”.141 Com a substancial alteração dada pela Lei 

13.165/2015 e o efetivo empenho do Tribunal Superior Eleitoral, a norma legal tornou um 

instrumento relevante para incrementar a política de cotas instalada no Brasil.  

 

3.3 O contexto atual da participação da mulher no cenário político 

 

Para que se possa ter uma boa compreensão e já partindo para algumas conclusões de 

toda trajetória destes estudos, trataremos a partir de agora sobre os resultado que as mulheres 

obtiveram com as movimentações arquitetadas no final do século passado e nestes últimos 

dezessete anos do século XXI. 

Primeiro se destaca que são observados avanços significativos, quando considerados os 

direitos políticos conquistados em pouco mais de um século. Numa verificação apenas dentro 

da realidade atual parece insuficiente, porém, ao se analisar a existência de uma cultura milenar 

de submissão da mulher, percebe-se que as intensas lutas do século XX surtiram resultados 

consideráveis. 

Atualmente uma mulher que se dispõe a participar da política, mesmo que seja 

identificados alguns empecilhos dentro do sistema partidário, nada se compara aos que 

ocorriam outrora. Cumpre destacar, porém, que existem outros fatores importantes ao olhar dos 

partidos políticos, seja para escolha de sua ala diretiva ou para indicação de candidatos nas 

convenções partidárias. 

Vale destacar que existem ocorrências dentro dos partidos políticos que muitas vezes 

são prejudiciais às mulheres, mas não pelo simples fato de ser mulher e não apenas às mulheres. 

                                            
140 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 126-37/RS. Rel. Min. Luciana Lóssio.  
Disponível em: <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/voto-da-ministra-luciana-lossio-no-respe-12637>. 
Acesso em 30 dez. 2017. 
141 SOARES, Rafael Morgental. Minirreforma Eleitoral 2013. Disponível em: <http://www.tre-
rs.gov.br/arquivos/Minirreforma_Eleitoral_2013.pdf>. Acesso em: 30 dez. 2017. 
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São questões alheias à análise de gênero, posto que a demanda política, dentro da agremiação 

partidária pressupõe concorrência e não cortesia, ou, nas palavras de Miguel e Biroli, existe um 

“caráter agressivo da atividade política”.142 O que os partidos políticos fazem em prol de seus 

filiados são “investimentos” em alguém com potencial para angariar votos, até porque, sua 

participação nos recursos do Fundo Partidário tem por parâmetro a quantidade de votos obtidos 

para a Câmara dos Deputados na legislatura anterior. 

Daí verificar que o sistema de cotas que se estabeleceu, embora excelente ponto 

referencial, apenas cumpre o aspecto formal de inserção, nada havendo de incentivos aos 

partidos políticos para alavancagem desta inclusão. Um partido político que eventualmente 

empenhar para cumprir este ideal, dentro do modelo de cotas implantado, estaria realizando um 

investimento altamente dispendioso para obtenção de uma honraria, enquanto os demais 

partidos políticos concorrentes, por seu turno, estariam ganhando recursos financeiros. 

Necessário que haja aperfeiçoamento, pois conforme ensinam Miguel e Biroli, “a 

legislação brasileira, assim, não oferece mais do que um estímulo tênue para que mais mulheres 

concorram às eleições legislativas”.143 

Por outro lado, estabelecer cota de vaga dentro das casas legislativas, como pretende a 

PEC 98/2015, parece ferir o sistema representativo, uma vez que determinada cadeira poderá 

ser ocupada por uma mulher apenas pelo fato de ser mulher, preterindo-se alguém que 

conseguiu demonstrar, pela quantidade de votos obtidos, o interesse popular de representação. 

É possível propor desafios para outros estudos no sentido de se alterar as disposições de 

cotas do Fundo Partidário da Lei 9.096/1995, para beneficiar de forma significativa, os partidos 

políticos que apresentarem resultados efetivos de inclusão da mulher dentro dos órgãos 

legislativos.  

Por força da Lei 12.891/2013 com as alterações trazidas pela Lei 12.165/2015, o 

Tribunal Superior Eleitoral vem realizando um trabalho de incentivo ao voto consciente e para 

uma maior participação da mulher na política, uma verdadeira campanha para fortalecer a 

representação feminina na esfera política. 

Os partidos políticos, via de regra, também estão empenhados nas campanhas para 

filiação de mulheres, porém, motivado pela imposição legal de apenas registrar candidaturas 

masculinas na proporção que tiver de candidaturas femininas. 

                                            
142 MIGUEL, Luiz Felipe; BIROLI, Flávia. Caleidoscópio Convexo: mulheres, política e mídia. São Paulo: 
Unesp, 2011, p.79. 
143 MIGUEL, Luiz Felipe; BIROLI, Flávia. Caleidoscópio Convexo: mulheres, política e mídia. São Paulo: 
Unesp, 2011, p.28. 
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Dados estes apontamentos iniciais, será feita uma análise do contexto atual de inclusão 

das mulheres baseada nas duas últimas eleições gerais e duas últimas eleições municipais. 

 

3.3.1 Os avanços proporcionados pela atual legislação 

 

Em que pese algumas críticas à Lei 12.034/2009, no que tange às suas disposições para 

inclusão da mulher na política, é possível observar uma evolução em relação às regras 

anteriores, até porque não ficou adstrita apenas ao maior rigor das cotas, mas também passou a 

exigir que os partidos políticos apliquem 5% dos recursos do Fundo Partidário e, no mínimo, 

10% da propaganda partidária em atos de promoção e difusão política da mulher. 

Por pouco relevante que estas duas inovações aparentam, trazem reflexos diretos e sem 

causar qualquer prejuízo à concorrência existente entre as siglas partidárias. É certo que o 

resultado não é imediato. Aliás, o objetivo que lastreia o mandamento legal é uma mudança 

cultural, que obviamente demanda tampo razoável para seu acolhimento. 

Nas eleições realizadas no ano seguinte da publicação da lei (em 2010), por se tratar de 

eleições gerais, os registros de candidaturas foram realizados e julgados pelos Tribunais 

Regionais Eleitorais como primeira instância, competindo eventuais recursos aos tribunais 

superiores.  

A Resolução 23.221, de 02 de março de 2010, do Tribunal Superior Eleitoral, que 

orientou as eleições daquele ano, no que tange a esse tema, apenas se ateve em transcrever a 

disposição da lei, fato que levou à diversidade de entendimentos entre os Tribunais Regionais 

Eleitorais brasileiros.  

Em 27 de maio de 2010, o Tribunal Superior Eleitoral foi consultado a respeito da 

aplicação da nova norma para fins de adequação dos sistemas eletrônicos da Justiça Eleitoral, 

mais especificamente o CANDEx, onde Corte expediu a Resolução nº 23.270, da mesma data. 

O Relator, ao proferir seu voto, que foi acompanhado pelos demais membros do Tribunal, além 

de definir sobre o tema central fixou ainda que: 

 

Caberá, então, a cada tribunal regional eleitoral analisar e decidir sobre a 
obrigatoriedade da regra legal atinente aos percentuais, qual momento isso 
deve ocorrer, ou mesmo, se é possível a realização de diligência quanto a essa 
questão, no prazo de 72 horas, conforme previsto nos art. 31 da Res.-TSE 
23.221 e 11, § 3º, da Lei nº 9.504/97. De igual modo, caberá aos tribunais 
decidir quais as consequências no que diz respeito ao descumprimento desse 
preceito legal. 
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E, a partir daí, o Tribunal Superior Eleitoral poderá examinar a matéria, caso 
assim provocado por meio do recurso cabível no respectivo processo de 
registro.144 

 

Com isso, ganhada a autonomia, os Tribunais Regionais Eleitorais mantiveram a 

flexibilidade de se registrar candidaturas mesmo não atingindo os percentuais mínimos e 

máximos da Lei, exceção apenas do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas que determinou 

cumprimento do percentual mínimo por sexo. É o que se extrai do sítio eletrônico do Tribunal 

Superior Eleitoral, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 3 - Percentual de candidatura do sexo feminino e masculino 

  Deputados  
Federais 2010 

Deputados 
Estaduais 2010 

 

UF H M Total % H M Total % 

Acre 35 10 45 22,22 310 78 388 20,10 

Alagoas 64 19 83 22,89 260 71 331 21,45 

Amazonas 49 22 71 30,98 292 126 418 30,14 

Amapá  73 29 102 28,43 246 92 338 27,21 

Bahia 247 33 280 11,78 574 118 692 17,05 

Ceará 114 40 154 25,97 428 175 603 29,02 

Distrito Federal 91 27 118 22,88 660 224 884 25,33 

Espírito Santo 75 15 90 16,66 373 46 419 10,97 

Goiás 136 15 151 9,93 507 138 645 21,39 

Maranhão 153 21 174 12,06 359 61 420 14,52 

Minas Gerais 536 93 629 14,78 935 169 1.104 15,30 

Mato Grosso do 
Sul 

50 24 74 32,43 200 68 268 25,35 

Mato Grosso 71 25 96 26,04 227 80 307 26,05 

Pará 130 50 180 27,78 444 182 626 29,07 

Paraíba 77 20 97 20,61 245 73 318 22,95 

Paraná 254 83 337 24,62 476 165 641 25,74 

Pernambuco 183 16 199 8,04 391 73 464 15,73 

Piauí 83 34 117 29,06 167 58 225 25,77 

                                            
144 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução n. 23.270.  Rel. Ministro Arnaldo Versiani. Disponível em: 
<http://apps.tre-pe.jus.br/legis/ServletDownloadNormaAnexo.do?codigo=125>. Acesso em 30 dez. 2017. 
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Rio de Janeiro 645 284 929 30,57 1.287 562 1.849 30,39 

Rio G. do Norte 51 10 61 16,39 124 33 157 21,01 

Rio Grande do Sul 231 83 314 26,43 454 172 626 27,47 

Rondônia 62 20 82 24,39 317 66 383 17,23 

Roraima 53 21 74 28,37 315 131 446 29,37 

Santa Catarina 118 52 170 30,58 259 106 365 29,04 

Sergipe 54 11 65 16,92 119 22 141 15,60 

São Paulo 1.008 268 1.276 21,00 1.601 375 1.976 18,97 

Tocantins 37 10 47 21,27 198 34 232 14,65 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral145 

 

O Tribunal Superior Eleitoral somente enfrentou e pacificou o tema na sessão de 10 de 

agosto de 2010, ou seja, após os Tribunais Regionais Eleitorais terem julgados os registros de 

candidatura para as eleições daquele ano. Por meio do Recurso Especial Eleitoral 784-

32.2010.6.14.0000 (RESPE 78432-PA), de relatoria do Ministro Arnaldo Versiani, definiu-se 

que “o cálculo dos percentuais deverá considerar o número de candidatos efetivamente lançados 

pelo partido ou coligação, não se levando em conta os limites estabelecidos no art. 10, caput e 

§ 1º, da Lei nº 9.504/1997”146. 

Como o prazo máximo de protocolizar os pedidos de registros de candidatura daquele 

ano foi o dia 05/07/2010, que tiveram de estar julgados até o dia 05 de agosto do mesmo ano, a 

decisão da Corte Superior chegou tardiamente.  

Mesmo assim, o envolvimento das mulheres na política para o ano 2010 teve 

considerável aumento tanto para o cargo de Deputado Federal como para Deputado Estadual, 

ambos comparados às eleições de 2006. Os dados extraídos do Tribunal Superior Eleitoral 

demonstram que o percentual das candidaturas femininas para concorrer ao cargo de Deputado 

Federal elevou-se de 12,67% das eleições 2006 para 23,55% nas eleições de 2010. Grande 

elevação se nota também nos registros de candidaturas para o cargo de Deputado Estadual, pois 

                                            
145 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Estatística de Candidaturas. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2010/candidaturas-votacao-e-
resultados/estatisticas-de-candidaturas>. Acesso em: 26 dez. 2017. 
146 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 78432/PA. Rel. Min. Luciana Lóssio.  
Disponível em: <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/voto-da-ministra-luciana-lossio-no-respe-12637>. 
Acesso em: 30 dez. 2017. 
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enquanto nas eleições de 2006 haviam sido 14,30%, para as eleições de 2010 elevou-se para 

26,47%147. 

Porém, essa elevação é meramente ilusória, pois os resultados das eleições para os 

cargos de Deputado Federal e Estadual foram desoladores. Tanto nas eleições 2006 como 2010 

foram eleitas apenas 45 mulheres, ou seja, 8,78% dos membros da Câmara dos Deputados. Pior 

ainda foram nas Assembleias Legislativas que nas eleições 2006 havia 138 mulheres, caindo 

para 133 nas eleições do ano 2010, ou seja, apenas 12,55%148. 

Com relação às eleições municipais de 2012, o Tribunal Superior Eleitoral ao dispor dos 

percentuais de cada sexo para registro de candidatura, manteve a diretriz de considerar os 

cálculos com base na quantidade de requerimento de registro de candidatura. O § 2º do artigo 

20, da Resolução nº 23.373/2012, teve a seguinte redação: "§ 2º: Do número de vagas 

requeridas, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o 

máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo (Lei nº 9.504/97, art.10, § 

3º)." 

Mesmo que a redação trazida pela Resolução nº 23.373/2012 tenha uma conotação de 

invasão da competência legislativa, diante da alteração da parte inicial do parágrafo 2º, parece-

nos que a medida apenas dirimiu dúvida criada pela lei, mantendo o objetivo que o legislador 

visou atingir. Conforme ensina Alvaro Augusto de Borba Barreto trata-se do cumprimento da 

função normativa do Tribunal Superior Eleitoral para regular e uniformizar as eleições149. 

Diante desta redação, os juízes eleitorais passaram a condicionar os pedidos registros de 

candidaturas masculinas de acordo com o número de candidatura feminina. Embora essa 

determinação tenha elevado a quantidade de pedidos de candidaturas femininas em quantidade 

superior a 30%, surgiram efeitos discrepantes que trouxeram preocupações com registro de 

candidatura de mulheres apenas para fins de cumprimento do percentual mínimo. Com isso, 

Zilio aponta que: 

 

De fato, a realidade apresentada nas eleições municipais de 2012 indica a 
existência de um preenchimento de vagas meramente formal, no momento do 
registro de candidatura, principalmente por candidatas mulheres, sendo os 

                                            
147 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 78432/PA. Rel. Min. Luciana Lóssio.  
Disponível em: <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/voto-da-ministra-luciana-lossio-no-respe-12637>. 
Acesso em: 30 dez. 2017. 
148 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Estatísticas e Resultados da Eleição. 2010. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2010/candidaturas-votacao-e-
resultados/estatisticas>. Acesso em: 01 jan. 2018. 
149 BARRETO, Alvaro Augusto de Borba. A Justiça Eleitoral Brasileira: Modelo de Governança Eleitoral. 
Revista Paraná Eleitoral. v. 4, n. 2. 2015, p. 207. 
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registros sucedidos por renúncias coletivas dessas candidaturas – mormente 
quando já expirado o prazo para eventual indicação de substituto.150 

 

Elaine Harzheim Macedo acrescenta que: 

 

A mídia tem divulgado que os partidos políticos se valem de “laranjas” para 
atender a cota legal de candidatas, furtando-se à prática inclusiva e 
inscrevendo mulheres de forma ficta, valendo-se de pessoas sem qualquer 
compromisso com a vida política, que acabam por não participar do processo 
eleitoral, nele figurando apenas com a oferta de seu nome, em absoluta afronta 
ao dogma da democracia participativa.151 

 

Fatos dessa natureza resultam mais do que uma inquietude: a) primeiro porque há uma 

afronta aos objetivos da lei eleitoral de efetiva inserção da mulher na política; b) há também 

uma imaginação falsa de que as mulheres passaram a participar mais das atividades políticas; 

c) surge uma sobrecarga desnecessária aos serviços da Justiça Eleitoral. 

Para se verificar a dimensão do problema verificamos que no Estado do Paraná, nas 

eleições municipais de 2012, houveram 23.518 candidatos a vereador, e destes, houveram 1.312 

mulheres que não receberam nenhum voto152. Em um cálculo aritmético simples e com 

arredondamentos numéricos, percebe-se que 30% do total dos candidatos são mulheres, ou seja, 

pouco mais de 7.000 mulheres registraram candidatura, e destas, 1.312 foram candidatas 

fictícias, o que equivale a 18,74% das mulheres que se candidataram não receberam nem mesmo 

o seu próprio voto. Esses números se elevam muito quando consideradas as mulheres que 

receberam apenas 1 ou 2 votos, fato que não deixa de demonstrar também uma falsa 

candidatura. 

De acordo com notícias constantes no sítio do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições 

do ano 2016, “14.417 mulheres foram registradas como candidatas, mas terminaram a eleição 

com votação zerada”153.  

Conforme destaca a Ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lóssio a grande 

maioria dos candidatos que não recebem votos são do sexo feminino, as quais “foram lançadas 

                                            
150 ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 5. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016, p. 304. 
151 MACEDO, Elaine Harzheim. A cota de gênero no processo eleitoral como ação afirmativa na concretização 
de direitos fundamentais políticos: tratamento legislativo e jurisprudencial. Revisa da Ajuris, Associação dos 
Juízes do Rio Grande do Sul. v. 41. n. 133 (2014). 
152 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Estatísticas e Resultados da Eleição. 2012. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/estatisticas/eleicoes/eleicoes-anteriores/estatisticas-eleitorais-2012-
1/estatisticas-eleitorais-2012>. Acesso em 27 dez. 2017. 
153 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Ministra do TSE comenta ação do MPE sobre candidatura de 
mulheres que não receberam voto. 16 nov. 2016. Disponível em: < http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-
tse/2016/Novembro/ministra-do-tse-comenta-acao-do-mpe-sobre-candidatura-de-mulheres-que-nao-receberam-
voto>. Acesso em 02 jan. 2018. 



 
 

75

apenas para assegurar a candidatura dos homens colegas de chapa, já que de 10 candidatos com 

zero votos, 9 eram mulheres”154. 

O fato é de alta gravidade, pois evidentemente esta demanda de pseudo candidatas inclui 

uma prática espúria de negociações diante dos interesses que movimentam a política, seja de 

iniciativa da própria candidata, seja de iniciativa um homem que depende da candidatura dela 

ou do próprio partido político que pretende ganhar expressividade. 

Essas candidaturas denominadas pela doutrina como “laranja” tem menor incidência 

quando se trata de eleições gerais. Como as filiações partidárias são vinculadas a um órgão 

municipal, a soma dos filiados de todos os municípios de um estado-membro é que forma o seu 

corpo de filiados para disputar o direito de candidatar ao cargo de deputado estadual ou federal. 

Diante da grande quantidade de filiados e filiadas que se somam, há uma possibilidade grande 

de que as mulheres que requerem registro de candidatura nessas eleições gerais estejam 

efetivamente interessadas na disputa eleitoral. 

Com isso, nas eleições de 2014 houve o atendimento ao cumprimento ao percentual de 

candidatura de cada sexo, de modo que a média brasileira todas as unidades da federação 

atingiram ou estiveram margeando o índice mínimo, ficando em média 31,82% de candidaturas 

para deputadas federais e 31,43% para deputadas estaduais.155 

Nas eleições 2016 também houve o cumprimento da cota mínima, havendo 33,09% de 

registro de candidatura feminina e 66,91% de candidatura masculina em todo o Brasil156.  

Dessa forma, os partidos políticos deram por cumprida a obrigação legal de 

efetivamente registrar as candidaturas preenchendo os percentuais de cada sexo tanto nas 

eleições gerais de 2014 quanto nas eleições municipais de 2016. 

Esta evolução, porém, é apenas uma vertente da participação política da mulher, ou seja, 

ainda permanece a sub-representatividade feminina em todas as instâncias dos órgãos 

legislativos. Um novo trabalho precisa ser feito no sentido de efetivamente obter vitória nas 

eleições para, de fato, demonstrar participação. Não significa que homens representam homens 

e mulheres representam mulheres, devendo qualquer eleito atuar na condição de representante 

do povo como um todo, mas é importante que a heterogeneidade existente dentre os cidadãos 

                                            
154 LOSSIO, Luciana. Participação da Mulher no cenário político brasileiro é desoladora. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2017-mar-13/luciana-lossio-participacao-mulher-politica-desoladora>. Acesso em: 
02 jan. 2018. 
155 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Estatísticas Eleitorais 2016. Candidaturas. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/estatisticas/eleicoes/eleicoes-anteriores/estatisticas-eleitorais-
2016/candidaturas>. Acesso em: 28 dez. 2017. 
156 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Estatísticas Eleitorais 2016. Candidaturas. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/estatisticas/eleicoes/eleicoes-anteriores/estatisticas-eleitorais-
2016/candidaturas>. Acesso em: 28 dez. 2017. 



 
 

76

estejam presentes nas casas legislativas, mas, como bem destaca Iris Marion Young, 

“legislaturas ocupadas majoritariamente por homens, não podem representar devidamente as 

mulheres”157. 

 

3.3.2 A atual representação feminina no Brasil 

 

Causa perplexidade quando se analisa os índices de eletividade das mulheres na política 

brasileira. O baixo número conduz ao raciocínio de que é necessário repensar a política de cotas 

e criar novos mecanismos para mudança cultural no sentido de preencherem seu espaço no 

campo político. 

Pelos dados extraídos do Tribunal Superior Eleitoral nota-se que nas eleições municipais 

de 2008, enquanto a legislação apenas exigia a reserva de vagas para participação feminina, 

foram eleitas 6.504 vereadoras, representando 12,53% do total de vereadores daquela 

legislatura158, nas eleições 2016, ou seja, segunda eleição municipal com a política de cotas 

totalmente implementada, elegeu-se 7.810 vereadoras, representando 13,51% do total de 

vereadores desta legislatura159. 

É uma demonstração clara de que a lei de cotas, mesmo com os rigores trazidos pela Lei 

12.034/2009 ainda não produziu os efeitos esperados. 

Pelos cálculos da quantidade de mulheres eleitas e pela quantidade de mulheres que não 

receberam nenhum voto, não resta dúvida que o aumento do número de mulheres que fez 

cumprir a cota mínima se deu de forma quase exclusiva com mulheres que não se 

movimentaram efetivamente para fortalecer o corpo legislativo feminino, mas apenas como um 

“empréstimo do seu nome”. 

Quando se analisa as mulheres eleitas em âmbito estadual e nacional o quadro ainda é 

pior. São apenas 51 deputadas federais eleitas em 2014, ou seja, apenas 9,94% dos membros da 

Câmara dos Deputados; quanto aos deputados estaduais, as mulheres ocupam apenas 11,23% 

                                            
157 YOUNG, Iris Marion. Representação política, identidade e minorias. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ln/n67/a06n67>. Acesso em: 28 dez. 2017. 
158 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Eleições 2008. Estatísticas de Resultados. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/hotSites/estatistica2008/est_result/cargo.htm>. Acesso em 28 dez. 2017. 
159 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Estatísticas Eleitorais 2016. Candidaturas. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/estatisticas/eleicoes/eleicoes-anteriores/estatisticas-eleitorais-
2016/candidaturas>. Acesso em: 28 dez. 2017. 
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das cadeiras, somados neste índice todos os membros das Assembleias Legislativas e da Câmara 

Distrital.160 

A identificação do problema para esta sub-representatividade não é tarefa fácil, mas 

precisa ser averiguada com certa urgência, pois segundo Antonio Celso Baeta Minhoto o Brasil 

é a 7ª economia do mundo, mas ocupa a 129º lugar no ranking mundial de participação política 

feminina no cenário político.161  

Os partidos políticos, possivelmente, possuem uma parcela de culpa nesta adversidade, 

mas não se pode atribuir a ele como o único provocador da exclusão. Necessário pontuar 

algumas premissas para possibilitar uma possível sugestão. 

Avelar faz uma dura crítica às “estratégias partidárias” de exclusão que denominou de 

“departamentos femininos”. A autora argumenta que é “mecanismo mais eficiente para isolar 

as mulheres em ‘guetos próprios’, do que para assimilá-las. Muito mais uma atitude de 

‘tolerância’ do que real incorporação, permanecendo intactos os critérios tradicionais de 

recrutamento”.162 

Não se olvida que essas ocorrências possam existir pontualmente, mas não parece 

acertado que tais fatos tenham ocorrência ao menos na maioria dos partidos políticos. Estes 

cargos citados por Avelar vieram como um caminho a mais para que estas dirigentes pudessem 

conhecer de fato o funcionamento partidário e trabalhar suas bases para construir novos padrões 

de inserção e que elas pudessem favorecer suas correligionárias dentro da própria agremiação 

política. 

 

  

                                            
160 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Estatísticas Eleitorais 2016. Candidaturas. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/estatisticas/eleicoes/eleicoes-anteriores/estatisticas-eleitorais-
2016/candidaturas>. Acesso em: 28 dez. 2017. 
161 MINHOTO, Antonio Celso Baeta. Direito das minorias: reflexões contemporâneas. Curitiba: Prismas, 2017, 
p. 335. 
162 AVELAR, Lúcia. O segundo eleitorado. Tendências do voto feminino no Brasil. 2. ed. Campinas: Unicamp, 
1989, p. 28. 
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4 CAUSAS IMPEDITIVAS E PROPOSTAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA MULHER 

NA POLÍTICA 

 

4.1 Possíveis causas impeditivas 

 

Extrai-se da doutrina algumas causas que levam à exclusão da mulher dentro do 

ambiente político brasileiro levando a este resultado tão desigual de representatividade que se 

verifica nos dias atuais. 

Acredita-se que estes impedimentos estejam com uma grande carga de machismo em 

sua origem e que, mesmo em menor intensidade ainda se mantém, mascarado com igualdade e 

até mesmo com a legalidade. 

 

4.1.1 As oclusões dos partidos políticos em prejuízo da mulher 

 

Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado163 e como tal possuem uma 

estrutura organizada na busca do “poder” e consequentemente de recursos financeiros. No 

Brasil, a cultura popular é voltada para eleger pessoas e não os partidos políticos a que está 

filiada. Isso leva os interessados na ascensão política a manter “vínculos frouxos com seus 

partidos visando constituir uma reputação pessoal”164 para realização dos seus anseios, uma vez 

que, a legenda à qual mantém filiação pouco contribui para a elevação do seu nome ao 

reconhecimento social. Esta atuação parte do próprio interessado. 

As escolhas dos pretensos candidatos nas convenções partidárias realizadas nos anos 

eleitorais se dão pelos próprios convencionais, dentro das normas previamente delimitadas em 

seus estatutos, atuando o comandante do órgão apenas como centralizador da ações. É o poder 

de persuasão do “candidato a candidato” para com seus irmãos partidários que o fará escolhido, 

podendo se valer da propaganda intrapartidária disposta no artigo 36 da Lei 9.504/1997, in 

verbis: 

 

Art. 36: [...] 

                                            
163 Art. 44 do Código Civil: São pessoas jurídicas de direito privado. [...] V – os partidos políticos. (BRASIL. 
Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 28 
dez. 2017.) 
164 BRAGA, Maria do Socorro Souza. Organizações Partidárias e Seleção de Candidatos no Estado de São 
Paulo. Opin. Publica, Campinas, v. 14, n. 2, p. 454-485, nov. 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762008000200008>. Acesso em: 28 dez. 
2017. 
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§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na 
quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com 
vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. 

 

Com o possível fim das coligações partidárias para as eleições de 2020, acredita-se em 

convenções partidárias ainda mais democráticas, com acessibilidade informal dos filiados 

durante a realização do ato, em especial nos órgãos municipais, uma vez que os debates e 

votações se darão, exclusivamente, sobre as candidaturas. Atualmente, a razão de uma 

composição enxuta da convenção, ou seja, sem se estender a todos os filiados, se dá 

principalmente por conta da necessidade de rápida decisão sobre formação ou não de coligações 

partidárias. 

Por certo, o partido político, por meio de sua diretoria, espera que os candidatos 

escolhidos nas convenções lutem com afinco para fortalecer o partido e não aguardar apenas 

que o partido político venha tonificar sua campanha. Em se tratando de campanhas eleitorais 

municipais, isso se torna mais evidente pela real impossibilidade de promover qualquer 

investimento financeiros aos candidatos. 

Os recursos que movimentam os partidos políticos são advindos do Fundo Partidário, 

salvo alguns partidos que, além destes suporte financeiro, cobram mensalidades de seus 

filiados. Estes recursos, em regra, ficam centralizados aos órgãos partidários das capitais e 

grandes centros urbanos, não chegando aos órgãos municipais da grande maioria dos 

municípios brasileiros. Estes pequenos diretórios, por sua vez, salvo raras exceções, não 

movimentam recursos, cuja prestação de contas apenas se dá por meio de um formulário que 

extraem do sítio do Tribunal Superior Eleitoral, denominado Declaração de Ausência de 

Movimentação Financeira. 

Ademais, como aponta Luciana Costa Aglantyakis que, 

 

Se os Tribunais Eleitorais forem realizar uma estatística sobre órgãos 
municipais efetivamente instalados irão se deparar com uma infinidade de 
casas de famílias transmudadas em diretórios ou comissões provisórias 
municipais. Muitos desses órgãos nem possuem telefone ou movimentação 
financeira para adquirirem papel, impressora, computador e cartuchos de tinta 
para imprimir um ofício à Justiça Eleitoral informando que o Filiado A ou B 
não pertencem mais a esta agremiação partidária.165 

                                            
165 AGLANTZAKIS, Luciana Costa. Dupla filiação e decisões divergentes nos tribunais eleitorais: considerações 
jurídicas sobre o artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.096/1995. Revista Resenha Eleitoral – TRE-SC.  
Disponível em: < http://www.tre-sc.jus.br/site/resenha-eleitoral/revista-tecnica/edicoes-
impressas/integra/2012/06/dupla-filiacao-e-decisoes-divergentes-nos-tribunais-eleitorais-consideracoes-
juridicas-sobre/index536f.html?no_cache=1&cHash=ba66312bec6c9a549ea8f8ad80b4d4c9>. Acesso em: 28 
dez. 2017. 
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Os destinos dados aos recursos partidários pelos Diretórios Nacionais e Estaduais fazem 

parte da sua autonomia de organização e funcionamento garantida pela Constituição Federal, 

observadas as disposições do artigo 44 da Lei 9.096/1995. 

Considerando que os partidos políticos possuem um órgão nacional, um órgão 

regional/estadual em cada unidade da federação (a depender da sua abrangência) e no maior 

número de municípios desses estados-membros que conseguirem montar seus diretórios ou 

comissões provisórias, formam uma grande diversidade de núcleos administrativos. Verifica-

se, então, que cada partido político é fracionado em dezenas, centenas e até milhares de órgãos 

diretivos, a depender da amplitude que exerce nos municípios brasileiros. É coerente acreditar 

que, com a fragmentação desses pequenos órgãos partidários, dificilmente haja um machismo 

generalizado permeando por todos os diretórios ou comissões provisórias do país. Há sim uma 

demanda forte de “poder” entre seus membros, independentemente do sexo, onde cada um 

busca ostentar a sua capacidade de dominação e liderança. 

Com a conclusão da filiação partidária, estampa-se ao filiado a ideia de harmonia geral 

entre seus membros. Na realidade, esta união existe apenas para enfrentamento da rivalidade 

dos partidos concorrentes, pois, quando a disputa pelo poder reina entre os próprios filiados de 

um mesmo partido político, inexiste urbanidade, imperando ali uma acalorada concorrência. 

Compreender este “fenômeno político” não é tarefa fácil. Talvez, esta complexidade, ou parte 

dela, levou 41% das mulheres a responder que a “falta de apoio dos partidos políticos” seja a 

maior causa para as mulheres não se candidatarem a cargo político.166 

É possível que essa “guerra” interna dentro dos partidos políticos comece a decair. 

Explica Maria do Socorro Souza Braga que “a lei eleitoral obriga que todas as candidaturas 

sejam registradas por meio dos partidos políticos, o que coloca o Brasil entre os poucos países 

na América Latina que dão o monopólio da representação política às organizações 

partidárias”167. A possibilidade de candidatura avulsa esteve em evidência durante os debates 

da reforma política de 2015, o que significa haver de um desagrado quanto à necessidade de 

filiação partidária para lançar candidatura, até porque, conforme exposto acima, os cidadãos 

votam no candidato, não no seu partido. 

                                            
166 BRASIL. Senado Federal. Mulheres na política. set. 2014. Disponível em:  
<https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/pesquisa-aponta-que-para-83-da-populacao-o-
sexo-do-candidato-nao-faz-diferenca-na-hora-de-escolher-candidatos>. Acesso em 31 dez. 2017. 
167 BRAGA, Maria do Socorro Souza. Organizações Partidárias e Seleção de Candidatos no Estado de São 
Paulo. Opin. Publica, Campinas, v. 14, n. 2, p. 454-485, nov. 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762008000200008>. Acesso em: 28 dez. 
2017. 
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Conforme se verá adiante, na pesquisa de campo, poucas candidatas alegaram a 

existência de machismo dentro dos partidos a que estavam filiadas. Sabe-se que a proporção de 

mulheres que fazem parte dos órgãos diretivos dos partidos políticos é pequena, podendo até 

significar a existência de certo machismo.  

Vale, porém, uma observação: atualmente, o Brasil conta com 35 partidos políticos 

registrados no Tribunal Superior Eleitoral, os quais possuem órgãos de direção partidárias em 

nível federal e estadual. A grande parte destes partidos políticos, principalmente aqueles de 

menor expressividade, esperam que líderes políticos municipais (homens ou mulheres) 

requeiram a formação de órgão de direção municipal. Trata-se de uma grande oportunidade, 

principalmente às mulheres que se sentirem preteridas e desejarem presidir órgãos de direção 

partidária municipal, caso amoldem à sua ideologia. A exemplo, menciona-se o PMB – Partido 

da Mulher Brasileira, que existe desde 2008, com diretórios em todas as Unidades da 

Federação,168 mas uma pequena representatividade, com apenas 164 órgãos municipais dentre 

os quase 1.200 municípios da região sul do Brasil169, havendo mais de mil municípios à 

disposição para criação de um diretório ou comissão provisória.  

Segundo relatou a Ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lóssio, no RESPE 

126-37-RS, a média de mulheres filiadas aos partidos políticos existentes é de 44,21%170, índice 

considerado razoável de participação. Por isso, acredita-se que as demandas que cerceiam as 

mulheres dentro dos órgãos partidários não sejam por questões eminentemente de gênero, mas 

por causa diversa. 

 Na filiação partidária, há uma troca de interesses entre as partes, posto que, da mesma 

forma que o cidadão ou a cidadã busca sua filiação, seja pela identidade ideológica, desejo de 

participar do pleito político ou outra causa, o partido político analisa a reciprocidade que aquela 

pessoa possa lhe proporcionar, seja pelo status de sua liderança, seja pelo carisma que faz 

enaltecer a sigla partidária ou até mesmo por suporte financeiro.  

Mesmo assim, admite-se que existe uma parcela de culpa do partido político sobre o 

reduzido número de mulheres efetivamente envolvidas com a política. Ora, ele recebe recursos 

públicos advindos do Fundo Partidário, cujas aplicações devem ocorrer de acordo com as 

                                            
168 PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA. PMB nos Estados. Disponível em: <http://www.pmb.org.br/pmb-
nos-estados/>. Acesso em: 30 dez. 2017. 
169  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias. Disponível 
em: <http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/informacoes-partidarias/modulo-consulta-sgip3>. Acesso 
em: 30 dez. 2017 
170 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 126-37/RS. Rel. Min. Luciana Lóssio.  
Disponível em: <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/voto-da-ministra-luciana-lossio-no-respe-12637>. 
Acesso em 30 dez. 2017.  
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disposições do artigo 44 da Lei 9.096/1995. A imposição legal de destinação mínima de 5% 

dos recursos para difusão política da mulher é um meio altamente válido de disseminar a ideia 

de inclusão ou para fazer chamamentos de participação da mulher ao partido político. Para isso, 

porém, se faz necessário que as propagandas não sejam realizadas apenas para cumprimento 

formal da lei, mas sim um trabalho genuíno, objetivando atingir os fins que o legislador almejou 

de estimular as mulheres a compor o corpo político brasileiro. 

Como os partidos políticos detém uma forma de “monopólio” da política, é possível 

acreditar que, havendo interesse, podem conseguir, sem muito esforço, corrigir parte da 

distorção cultural, por meio de publicidades mais contundentes para fins de arregimentar mais 

mulheres para este ambiente.  

De acordo com Miguel e Biroli, “os meios de comunicação em massa contribuem para 

o insulamento temático das mulheres na política, na medida em que tendem a dar mais espaço 

às intervenções de mulheres sobre temas julgados femininos”.171 Com a garantia legal de um 

bom tempo de mídia de rádio e de televisão para propagandas partidárias, deduz-se existir 

condições suficientes para despertar em um elevado número de mulheres os encantos que a 

política pode oferecer. 

Lamentavelmente, não é o que ocorre, posto que, consta no sítio do Tribunal Superior 

Eleitoral, em fevereiro de 2017, o pleno da Corte aplicou punição a nove partidos políticos que 

não cumpriram nem mesmo esta obrigação legal. Em seu voto, o relator Ministro Herman 

Benjamin destacou: 

 

Penso que o objetivo da lei é acabar com o sistema em que os homens se 
autointitulam representantes naturais da mulher. A norma pretende fazer a 
mulher reconhecer que ela é cidadã igual ao homem, com voz própria para 
defender seus direitos172 

 

Óbvio que existem outros fatores a serem considerados, os quais devem ser enfrentados 

um a um, na medida de sua ocorrência, até que a representatividade feminina dentro das casas 

legislativas brasileiras estejam equilibradas. Enquanto isso, compete aos partidos políticos 

cumprir o dever de realizar a difusão política da mulher de modo mais convidativo possível. 

 

                                            
171 MIGUEL, Luiz Felipe; BIROLI, Flávia. Caleidoscópio Convexo: mulheres, política e mídia. São Paulo: 
Unesp, 2011, p. 29 . 
172 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. TSE cassa tempo de partidos que não promoveram a participação 
política feminina. 16 fev. 2017. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-
tse/2017/Fevereiro/tse-cassa-tempo-de-partidos-que-nao-promoveram-a-participacao-politica-feminina>. Acesso 
em: 30 dez. 2017. 
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4.1.2 A sobrecarga doméstica da mulher 

 

O trabalho fora do lar é também citado na doutrina como um dos grandes obstáculos à 

participação política da mulher. Avelar assevera que: 

 

[...] realmente, a mulher incorporou novos papéis, mantendo, ao mesmo 
tempo, os tradicionais. No entanto, pouco se conhece sobre o impacto dessas 
mudanças nas orientações políticas femininas – mesmo quando se sabe que 
foi quebrado o isolamento antes imposto pelo trabalho exclusivo no âmbito 
doméstico173. 

 

Borba acrescenta que a mulher, mesmo ocupando espaços no mundo do trabalho, 

continua assumindo a responsabilidade integral pelas tarefas domésticas. Complementa que 

“toda esta dificuldade começa com a educação diferenciada que as crianças recebem em função 

de seu sexo: meninos são educados para o escopo público, para a disputa, para a competição, e 

as meninas são treinadas desde cedo para as tarefas domésticas”174. 

Salvo raras exceções, um dos pressupostos para iniciar carreira política eletiva é que o 

candidato ou candidata tenha uma vida social ativa dentro da comunidade em que vive, seja em 

conselhos de bairros, nas participações em audiências públicas, em movimentos filantrópicos, 

etc., onde a pessoa se torne conhecida e reconhecida socialmente. Uma mulher que acumula as 

atividades domésticas com sua carreira profissional, pode não possuir tempo suficiente para 

exercer estas atividades. Todo tempo extra ou fora das atividades profissionais será tomado 

pelos serviços de sua casa, com o cuidado dos filhos e do marido. Mesmo que haja empregado 

doméstico em sua casa, dificilmente atenderá por inteiro os afazeres, a exemplo, em relação a 

acompanhamento escolar que, sem dúvida, tem grande relevância a presença e a afetividade da 

mãe.  

Além disso, esta dupla jornada provoca cansaço físico que a coloca em desvantagem em 

relação aos homens, pois como ensina Avelar: “entende-se que as mulheres são os sujeitos 

destinados a vivenciar papéis duais e os homens, não”.175 Como consequência, as mulheres se 

distanciam das atividades sociais alheias à sua profissão e passam a ser vistas como pessoa de 

pouca desenvoltura política. 

                                            
173 AVELAR, Lúcia. O segundo eleitorado. Tendências do voto feminino no Brasil. 2. ed. Campinas: Unicamp, 
1989, p. 21-22. 
174 BORBA, Ângela. Legislando para mulheres. In: BORBA, Ângela; FARIA, Nalu; GODINHO, Tatau (Orgs.) 
Mulher e Política: Gênero e feminismo no Partido dos Trabalhadores. São Paulo: Perseu Abramo, 1998, p. 168. 
175 AVELAR, Lúcia. O segundo eleitorado. Tendências do voto feminino no Brasil. 2. ed. Campinas: Unicamp, 
1989, p. 25. 
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No mesmo sentido, Miguel e Biroli apontam que esta dupla jornada é considerado um 

óbice à mulher para gerenciar suas carreiras com a vida política. Além das atividades normais 

de sua carreira, elas estão “vinculadas sobretudo às obrigações domésticas, que, muitas vezes 

impedem uma dedicação à política similar à dos homens”176 e que “o principal constrangimento 

material à participação política das mulheres, porém, diz respeito ao tempo livre – o que se liga 

estreitamente à responsabilidade maior, quando não exclusiva, pelas tarefas domésticas e pelo 

cuidado com as crianças”177. 

Em análise da sobrecarga dos afazeres domésticos, Ana Claudia Henrique de Araújo et 

al aponta que “as mulheres se ocupam em mais do que o dobro (20,8 horas) em comparação 

aos homens (10 horas) em média de horas semanais despendidas com essas atividades”.178 

Reporta-se mais uma vez a Miguel e Biroli que esclarece que essas tarefas domésticas 

pesa para as mulheres porque a cultura está no sentido de que o homem não é titular desta 

obrigação, de modo que a mulher não apenas realiza as tarefas como incorpora a 

responsabilidade sobre elas, uma vez que, “mesmo com todas as mudanças, o papel masculino 

ainda é o de ‘ajudar’ em algo que compete às mulheres”.179 

 

4.1.3 Falta de recursos financeiros 

 

Para compreender a falta de recursos financeiros que aqui será tratado, precisa-se pautar 

no raciocínio de que as mulheres ganham menos do que os homens e, portanto, “tem menos 

recursos financeiros do que os homens”180 para custear uma campanha. Daí, quando entra na 

concorrência eleitoral, já inicia em desvantagem com eles. 

Não há dúvida que o dinheiro é fundamental para obtenção do sucesso na campanha 

eleitoral, tanto que Bolognesi afirma que “aspectos como a negação de recursos partidários, 

                                            
176 MIGUEL, Luiz Felipe; BIROLI, Flávia. Caleidoscópio Convexo: mulheres, política e mídia. São Paulo: 
Unesp, 2011, p. 90. 
177 MIGUEL, Luiz Felipe; BIROLI, Flávia. Caleidoscópio Convexo: mulheres, política e mídia. São Paulo: 
Unesp, 2011, p. 97. 
178 ARAUJO, Ana Cláudia Henrique de; FIRMINO, Camila Rocha; SILVA, Filipe Hagen Evangelista; VIANA, 
Pedro Henrique de Pina Cabral. As mulheres e os sistemas políticos na América do Sul. Revista do 
Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. Dez/2015, a. V, n. 7. Edição da Assessoria da Comunicação da 
Secretaria de Política para as Mulheres, p. 17. 
179 MIGUEL, Luiz Felipe; BIROLI, Flávia. Caleidoscópio Convexo: mulheres, política e mídia. São Paulo: 
Unesp, 2011, p. 100. 
180 BORBA, Ângela. Legislando para mulheres. In: BORBA, Ângela; FARIA, Nalu; GODINHO, Tatau (Orgs.) 
Mulher e Política: Gênero e feminismo no Partido dos Trabalhadores. São Paulo: Perseu Abramo, 1998, p. 168. 
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emancipação financeira ou flexibilidade na carreira também podem estar associados à baixa 

interação das mulheres com a política".181  

Esta análise pode ser feita em dois aspectos: a) diretamente – ou seja, naquilo que o 

candidato ou candidata vai investir na campanha, como remunerar bem seus cabos eleitorais e 

assim conseguir que eles exteriorizarem o desejo de sua vitória, defendendo suas propostas com 

entusiasmo e dedicação; para aquisição de materiais de propaganda com boa qualidade e 

quantidade, sejam adesivos, faixas, placas, panfletos e outros; para adquirir bons jingles; para 

disponibilizar bons carros de som; para custear bons comícios, enfim, para que a propaganda 

seja introduzida na mente do eleitor; b) indiretamente – como vantagem reflexa do dinheiro que 

o candidato demonstra possuir.  

A simples aparência que emerge do candidato que seja detentor de poder econômico 

impacta maior segurança ao eleitor como um grande auxiliar na conquista do voto, podendo 

preponderar até mesmo sobre propostas puras e socialmente mais valiosas eventualmente 

apresentadas pelo seu rival político que não possui as mesmas finanças. Esta presença é tocante 

ao olhar do eleitor e provoca manifestação favorável a este candidato; os eleitores menos 

abastados se sentem envaidecidos e prestigiados com a proximidade de um candidato que 

possui reputação firmada em grandes posses. 

Ainda no aspecto da vantagem indireta dos recursos financeiros, é possível apontar a 

baixa estima, citada por Pierre Bourdieu, sentida por grande parte das mulheres que vivem a 

serviço do seus lares, pois “não ter uma retribuição em dinheiro contribui realmente para 

desvalorizá-la, inclusive a seus próprios olhos, como se este tempo, não possua valor de 

mercado”.182 

A desqualificação recebida pela falta de condições financeiras não é característica 

exclusiva da candidata mulher, porém, estas são mais afetadas tendo em vista o histórico 

cultural de dependência do marido e ultimamente de salários menores em relação aos dos 

homens. 

Para efetivação de uma democracia substancial não basta a adoção de cotas para a 

mulher na política, se não se possibilitar os meios financeiros e de acesso ao convencimento 

público183, um vez que o domínio capitalista deve ser considerado também no aspecto eleitoral. 

                                            
181 BOLOGNESI, Bruno. A cota de Gênero: política pública ou engenharia eleitoral? Revista Paraná Eleitoral. 
v. 1, n. 2, 2012, p. 116. 
182 BOURDIEU, Pierre. A dominação Masculina. Trad. Maria Helena Kühner. 11. ed.  Rio de Janeiro: Bertand 
Brasil, 2012, p. 117. 
183 LÔBO, Edilene. A paridade como direito fundamental da democracia substancial no Brasil: Mulher na 
política. In: V ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPENDI MONTEVIDÉU, 2016, Uruguai. Anais 
eletrônicos. Uruguai: 
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Acrescenta Matos que “é sabido que as campanhas altamente individualizadas brasileiras são 

caríssimas e que as mulheres tendem a obter menos recursos financeiros – e de outras ordens 

também - que homens”.184 

A importância de recursos financeiros é tamanha na decisão de uma eleição que Laisy 

Morière, afirma que “as mulheres não são eleitas porque não são financiadas”.185  

Vale refletir: é socialmente injusto o fato de a mulher ganhar menos com trabalho 

idêntico bem como não se tem dúvidas da influência do dinheiro para a campanha eleitoral. A 

competição eleitoral, entre um homem e uma mulher, nestas condições, parece que excede falta 

de altruísmo, beira ato desumano. Equipara-se a um castigo pelo fato de ter nascido mulher. 

Por isso que Borba aponta que as mulheres que rompem as barreiras e enfrentam o espaço 

político o fazem com grandes sacrifícios, pois “desde o peso das tarefas domésticas até a falta 

de recursos humanos e financeiros, é visível a maior dificuldade enfrentada pelas mulheres para 

esta ousadia, que é a disputa e a participação nos espaços públicos de poder”.186  

Trata-se de um desequilíbrio que se procura torná-lo invisível, com máscara de 

igualdade, mas que, na verdade, compromete a participação da mulher, atribuindo-se-lhe culpa 

exclusiva pela sua baixa representatividade. 

A doutrina trata ainda sobre a existência de alguns outros fatores menos gerais, mas 

capazes de intimidar o acesso da mulher na política, como a pressão social da necessidade de 

produção da aparência física, ou seja, o dever de estar elegante, apresentável, em boa forma, 

exigência que não se faz aos homens187; cultura maternal incutida nas meninas desde a infância 

e da independência para os meninos, bem como a influência religiosa que tende a reiterar os 

                                            
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/9105o6b2/a53306ij/7JlDuV5xa1KMtNML.pdf>. Acesso em: 31 dez. 
2017. 
184 MATOS, Marilse. Democracia, sistema político brasileiro e a exclusão das mulheres: a urgência em se 
aprofundar estratégias de descolonização e despatriarcalização do Estado. Revista Observatório Brasil da 
Igualdade de Gênero. ano V, n. 7. dez/2015,  p. 27. 
185 MORIÈRE, Laisy. Gênero e número: como foi sua trajetória na política e no PT? Disponível em: 
<http://www.generonumero.media/as-mulheres-nao-sao-eleitas-porque-nao-sao-financiadas-afirma-laisy-
moriere/>. Acesso em: 02 jan. 2018.  
186 BORBA, Ângela. Legislando para mulheres. In: BORBA, Ângela; FARIA, Nalu; GODINHO, Tatau (Orgs.) 
Mulher e Política: Gênero e feminismo no Partido dos Trabalhadores. São Paulo: Perseu Abramo, 1998, p. 163. 
187 MIGUEL, Luiz Felipe; BIROLI, Flávia. Caleidoscópio Convexo: mulheres, política e mídia. São Paulo: 
Unesp, 2011, p. 100. 
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papéis femininos tradicionais,188 falta de interesse por política,189 e, influência do sistema de 

representação política em lista aberta.190 

 

4.2 Algumas proposições para implementar a igualdade representativa 

 

4.2.1 Quadro atual de ações afirmativas 

 

As ações afirmativas vigentes até o momento que buscam inserir a mulher na política e 

equilibrar as candidaturas femininas para concorrerem em igualdade de condições com 

candidatos homens são: 

a) cota para registro de candidatura em no mínimo 30% dos pedidos realizados por 

partidos políticos ou coligações (art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997); 

b) reserva mínima de 5% dos recursos do Fundo Partidário recebidos pelos partidos 

políticos para difusão da participação política da mulher (art. 44, V, da Lei 9.096/1995); 

c) reserva mínima de 10% do período gratuito de propaganda partidária em rádio e 

televisão para promover e difundir a participação política feminina (art. 45, IV, da Lei 

9.096/1995); 

d) propaganda institucional, realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, de 1º de abril a 

30 de julho dos anos eleitorais, em até cinco minutos diários, em rádio e televisão, destinada a 

incentivar a participação feminina na política (art. 93-A, da Lei 9.504/1997); 

e) nas eleições de 2016, 2018 e 2020, os partidos destinarão no mínimo 5% e no máximo 

15% dos recursos do Fundo Partidário para financiamento das campanhas eleitorais de suas 

candidatas (art. 9º da Lei 13.165/2015).  

 

4.2.2 Projeto de Emenda à Constituição nº 98/2015 (Senado) nº 134/2015 (Câmara dos 

Deputados) 

 

                                            
188 AVELAR, Lúcia. O segundo eleitorado. Tendências do voto feminino no Brasil. 2. ed. Campinas: Unicamp, 
1989, p. 43 e 88. 
189 De acordo com pesquisa realizada pelo DataSenado, 23% das mulheres apontaram que a falta de interesse por 
política é causa de uma mulher não se candidatar. (BRASIL. Senado Federal. Mulheres na política. set. 2014. 
Disponível em:  <https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/pesquisa-aponta-que-para-83-
da-populacao-o-sexo-do-candidato-nao-faz-diferenca-na-hora-de-escolher-candidatos>. Acesso em 31 dez. 
2017.) 
190 ARAÚJO, Clara. Potencialidades e limites da política de cotas no Brasil.  Rev. Estud. Fem. 2001, v. 9, n. 1. 
Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2001000100014>. Acesso em: 
11 dez. 2017, p. 240. 
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Em 2015 a Comissão da Reforma Política do Senado Federal propôs Emenda à 

Constituição para fins de acrescentar o artigo nº 101 no ADCT com o objetivo de garantir vagas 

de gênero nas Câmaras de Vereadores, nas Assembleias Legislativas e na Câmara dos 

Deputados. Aprovando-se a PEC, haverá ocupação “nata” de, no mínimo, 10% das cadeiras na 

legislatura imediatamente posterior e elevando-se gradativamente para 12% na segunda 

legislatura e 16% na terceira legislatura. 

Sem dúvida, proporcionará um déficit no sistema democrático-representativo, uma vez 

que, uma mulher que não obteve votação suficiente irá ocupar o cargo político, por garantia de 

cota de cadeira parlamentar, como se cada gênero apenas esteja representando pessoas do 

mesmo gênero. Porém, há pessoas de alto renome que defendem esta ideia, que a título de 

exemplo, pode-se citar Salgado, que defende que: “uma possibilidade para aumentar a presença 

feminina no Parlamento é a substituição de cotas de candidaturas por cotas de representação”.191 

Por seu turno, Edilene Lôbo afirma que “é crucial superar o modelo de cotas, para 

evoluir rumo à paridade, desde já adotando a rotatividade em cargos de direção nas entidades 

ou instituições em que atuem mulheres e homens, respeitadas as exigências, quando 

necessárias, de qualificação técnica”.192 

A Ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lóssio, também defende essa ideia 

ao argumentar que: 

 

O artigo 5º, I, da Constituição, afirma que homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações. Ou seja, a lei das leis traz logo no primeiro inciso do 
artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, o princípio da 
igualdade e da isonomia. Ora, se são iguais em direitos e obrigações, eu 
entendo que é porque têm que ter os mesmos direitos. Logo, a divisão de 50% 
de vagas para homens e os outros 50% para mulheres é absolutamente 
constitucional. Há, de fato, uma ponderação de valores. Caberá a nós, 
intérpretes, saber qual de valores constitucionais em choque deve prevalecer. 
E eu opto pela igualdade e isonomia.193 

 

                                            
191 SALGADO, Eneida Desiree. Cotas e representação feminina: uma proposta. Gazeta do Povo: Artigos. 
Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/cotas-e-representacao-feminina-uma-
proposta-e460wyk5bgj5ywjsc5ncdigu4>. Acesso em: 29 dez. 2017. 
192 LÔBO, Edilene. A paridade como direito fundamental da democracia substancial no Brasil: Mulher na 
política. In: V ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPENDI MONTEVIDÉU, 2016, Uruguai. Anais 
eletrônicos. Uruguai: 
<https://www.conpedi.org.br/publicacoes/9105o6b2/a53306ij/7JlDuV5xa1KMtNML.pdf>. Acesso em: 31 dez. 
2017. 
193 LÓSSIO, Luciana; RODAS, Sérgio. Cotas para mulheres no Legislativo aumentam igualdade na politica 
sem violar CF. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-jun-05/cotas-mulheres-legislativo-aumentam-
igualdade-politica>. Acesso em: 02 jan. 2017. 
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Em que pese o fato de a política de cotas instalada no Brasil não ser suficiente para 

atingir os objetivos inicialmente imaginados pelo legislador, este projeto de emenda, com 

tamanha agressão à “máxima igualdade na disputa”194, deveria, no mínimo, ser por tempo 

determinado, de modo que, cumprida a inclusão e mantida por um período razoável, iniciar a 

supressão da benesse, sob pena de tornar uma desigualdade ao inverso em vez efetivar a 

equiparação. Obtido o empoderamento, cabe às próprias mulheres a sua manutenção, até 

porque, acreditar que compete aos homens manter as mulheres no “poder” é manifestação de 

machismo e, perenizar uma vantagem a qualquer dos sexos equivale a uma desigualação e não 

política de cotas de inclusão. 

Não há dúvidas de que cada país possui suas peculiaridades capazes de tornar 

inaplicável determinadas políticas que em outro se amolda perfeitamente. Esta proposta de 

emenda à Constituição não é obra originada no Brasil, mas já experimentada em outros países. 

Segundo Araújo, 

 

[...] há registro de onze países onde as cotas foram ou são aplicadas como 
reserva de assento parlamentar para mulheres. Em alguns casos esta política 
já não se encontra mais em vigor, mas a pesquisa realizada permitiu destacar 
alguns traços comuns a essas experiências. Observou-se que a reserva de 
assentos propiciou uma elevação direta dos percentuais de participação 
feminina nos parlamentos, com queda abrupta dos índices onde a política foi 
posteriormente suprimida, sugerindo que o ingresso de mulheres na política 
ocorreu, sobretudo, por conta dessa iniciativa.195 
 

Em pesquisa realizada pelo DataSenado, 71% da população brasileira concorda com 

este modelo de reserva de cadeiras parlamentar.196 A proposta foi aprovada em primeiro e 

segundo turnos no Senado estando aguardando a votação na Câmara dos Deputados. 

 

4.2.3 Mudança do sistema proporcional para lista fechada 

 

O Brasil adota o sistema proporcional de lista aberta de candidatos para as eleições aos 

cargos de vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Isso significa que os partidos 

                                            
194 SALGADO, Eneida Desiree. Princípios constitucionais eleitorais. 2. ed. Belo Horizonte : Fórum , 2015, p. 
177. 
195 ARAUJO, Clara. As cotas por sexo para a competição legislativa: o caso brasileiro em comparação com 
experiências internacionais. Dados. Rio de Janeiro, v. 44, n. 1, 2001. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52582001000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 12 dez. 2017, p. 159-160. 
196 BRASIL. Senado Federal. Mulheres na política. set. 2014. Disponível em:  
<https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/pesquisa-aponta-que-para-83-da-populacao-o-
sexo-do-candidato-nao-faz-diferenca-na-hora-de-escolher-candidatos>. Acesso em 31 dez. 2017. 
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políticos, após a realização da convenção partidária, apresenta à Justiça Eleitoral uma lista com 

os nomes escolhidos para fins de registrar suas candidaturas. Concluída a eleição e realizado o 

cálculo do quociente eleitoral e do quociente partidário para definição da quantidade de lugares 

que este partido ocupará dentro da casa legislativa respectiva, as cadeiras serão ocupadas pelos 

candidatos mais votados dentro daquele partido. Neste sistema, o eleitor escolhe o candidato de 

sua preferência, diretamente. 

Pelo sistema proporcional de lista fechada, após a convenção partidária, o partido 

apresenta uma lista com a ordem dos nomes que ocuparão as cadeiras após o cálculo do 

quociente eleitoral e quociente partidário. Isso significa que mesmo que o mais votado seja o 

terceiro ou quarto da lista apresentada, quem efetivamente irá exercer o cargo eleito será o 

primeiro da lista previamente definida na convenção. 

Defendem-se que para efetiva inclusão da mulher dentro das casas legislativas se faz 

necessário mudar o sistema brasileiro para o proporcional de lista fechada, onde o partido 

político necessariamente precisaria incluir a cota de 30% na parte superior da lista. Assim, as 

mulheres seriam eleitas mesmo que sua votação pessoal não tenha sido expressiva. É o que 

apontam Renata Caleffi  e Salgado ao dizer que: 

 

O mais natural seria adotar listas bloqueadas, nas quais os partidos 
determinam previamente (deduz-se que em primárias abertas e democráticas) 
a ordem dos candidatos que ocuparão as cadeiras conquistadas. Neste modelo 
é possível determinar a alternância dos nomes apontados ou garantir a 
presença de uma mulher a cada três nomes. De solução normativa fácil, a 
hierarquização das listas de candidatos tem como efeito colateral a diminuição 
do espectro de escolha do eleitor e o fortalecimento dos dirigentes 
partidários.197 

 

 A Procuradoria Especial da Mulher, em sua cartilha “+ Mulher na Política, Mulher, 

tome Partido”, também defende essa ideia, sugerindo uma mudança do sistema eleitoral para 

aplicação das listas fechadas: 

 

A participação feminina tende a ser maior nos sistemas proporcionais de lista 

fechada, mas somente quando a lei ou os partidos políticos garantem que a 

ordem das candidaturas seja neutra em relação a gênero. Quer dizer, as cotas, 

mesmo no sistema de lista fechada, tendem a ser mais efetivas se houver o 

                                            
197 CALEFFI, Renata; SALGADO, Eneida Desiree. Propostas para aumentar a participação feminina na 
política brasileira. 02 maio 2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-mai-02/propostas-
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prévio estabelecimento de que as posições elegíveis serão ocupadas também 

por mulheres, em sistema de alternância.198 

 
De acordo com Débora Françolin Quintela e Joelson Costa Dias, “na Argentina, a lista 

é fechada e bloqueada. O eleitor vota apenas no partido, que deve estabelecer previamente a 

ordem dos candidatos em sua lista. Definido o número de vagas obtido pelo partido, são eleitos 

os primeiros candidatos da lista”.199 

Pela tabela apresentada na revista Observatório Brasil da Igualdade de Gênero, do 

Ministério das Mulheres, a Argentina, que teve reconhecido o sufrágio feminino apenas em 

1947, antecipou-se  em relação ao Brasil na adoção de lei de cotas, criando-a em 1991, com o 

mesmo percentual brasileiro de 30%, porém, para candidaturas e para cadeiras. Utilizando do 

sistema de lista fechada, atingiu em 2015 a representação feminina no índice de 36,2% do 

parlamento nacional daquele país200. 

Interessante observação faz Araújo et al sobre as listas fechadas na Argentina, que é tida 

por inválida qualquer lista que não preencha a cota mínima, além de exigir a alternância de sexo 

na ordem da lista: 

 

Como são obrigados a preencher a lista e garantir a alternância de candidaturas 
femininas e masculinas de acordo com a proporção de candidatos de cada 
sexo, os partidos se vêem impelidos a investir em programas mais 
permanentes para as mulheres, a fim de que seja possível cumprir a cota 
mínima e obter bons resultados eleitorais.201 

 

Embora o sistema de lista aberta aparenta ser a causa do problema da baixa 

representação feminina nos parlamentos brasileiros, há fatos que levam a raciocínio contrário. 

Observa Htun que, na Costa Rica, “os partidos tendem a colocar as mulheres nos últimos 

                                            
198 GRAZZIONTIN, Vanessa; MORAES, Jô; BARBALHO, Elcione. +Mulher na Política. Mulher Tome 
Partido. Brasília: Gráfica do Senado. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496489/livreto-mais-mulher-na-politica.pdf?sequence=1>. 
Acesso em: 15 dez. 2017, p. 28. 
199 QUINTELA, Débora Françolin; DIAS, Joelson Costa. Participação política das mulheres no Brasil: das cotas 
de candidatura à efetiva paridade na representação. Revista de Teoria da democracia e direitos políticos. 
Disponível em: <https://www.conpedi.org.br/publicacoes/y0ii48h0/66sv2326/4KcI4H76Bb5H1bBA.pdf>. 
Acesso em: 04 jan. 2018.   
200 ARAUJO, Ana Cláudia Henrique de; FIRMINO, Camila Rocha; SILVA, Filipe Hagen Evangelista; VIANA, 
Pedro Henrique de Pina Cabral. As mulheres e os sistemas políticos na América do Sul. Revista do 
Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. Dez/2015, a. V, n. 7. Edição da Assessoria da Comunicação da 
Secretaria de Política para as Mulheres, p. 12. 
201 ARAÚJO, Clara. Potencialidades e limites da política de cotas no Brasil.  Rev. Estud. Fem. 2001, v. 9, n. 1. 
Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2001000100014>. Acesso em: 
11 dez. 2017, p. 242. 
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lugares das listas partidárias”202. Mesmo assim, e com a adoção de lista fechada, este país se 

encontra com 38,4% de participação feminina no seu parlamento.203 

Acrescenta Araújo que, algumas evidências tendem a contrariar a tese da lista fechada 

como mais vantajosa às mulheres, pois, um dos poucos países a adotar o sistema de lista aberta, 

“a Finlândia, é hoje o terceiro país em participação parlamentar de mulheres. Ou seja, qualquer 

conclusão que se concentre num único fator explanatório arrisca-se a ser problemática; é 

necessário considerar um conjunto de elementos inter-relacionados”.204 

 

4.2.4 Divisão da votação para eleitos masculinos e eleitos femininos 

 

Uma proposta da Professora Eneida Desiree Salgado, seria uma divisão das cadeiras das 

casas legislativa e com preenchimento por homens e mulheres de forma paritária, calculados os 

votos obtidos de acordo com o gênero dos candidatos. Entende a professora que é hora de agir 

com maior ousadia e propor uma paridade de fato, para isso, argumenta que: 

 

Assim, a sugestão é que as vagas obtidas pelos partidos e coligações sejam 
ocupadas por homens e mulheres em iguais proporções, sem alterar o sistema 
de lista não hierarquizada, permitindo ao eleitorado, e não aos partidos, que 
decida quem serão as mulheres eleitas. Haveria duas listas de eleitos e, muito 
provavelmente, mulheres com menos votos ocupariam cadeiras, com o 
afastamento de candidatos com mais votos.205 

 

Não se pode fechar os olhos para a desigualdade de representação dos parlamentos 

brasileiros. No entanto, é necessário que haja uma gradação no uso dos recursos possíveis e, 

somente após esgotadas as possibilidades de solução menos enérgicas, partir para projetos mais 

radicais como esse proposto. Por mais urgente que essa desigualdade se estampe, verifica-se 

uma diversidade de recursos legais já utilizados desde 1995, fazendo concluir na existência de 

um ranço de natureza cultural que demanda tempo para se dissipar, posto que está calcada na 

                                            
202 HTUN, Mala. A política de cotas na América Latina. Revista Estudos Feministas. Florianópolis, v. 9, n. 1, 
2001. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2001000100013>. 
Acesso em: 20 dez. 2017, p. 228. 
203 GRAZZIONTIN, Vanessa; MORAES, Jô; BARBALHO, Elcione. +Mulher na Política. Mulher Tome 
Partido. Brasília: Gráfica do Senado. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496489/livreto-mais-mulher-na-politica.pdf?sequence=1>. 
Acesso em: 15 dez. 2017, p. 28. 
204 ARAÚJO, Clara. Potencialidades e limites da política de cotas no Brasil.  Rev. Estud. Fem. 2001, v. 9, n. 1. 
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11 dez. 2017, p. 241. 
205 SALGADO, Eneida Desiree. O acesso das mulheres às representações políticas: menos flores, mais 
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historicidade brasileira de repressão à mulher. Como destacam Araújo et al, “é uma realidade 

de difícil e de lenta transformação, uma vez que reflete a cultura patriarcal que demarca 

fortemente, ainda hoje, os papéis esperados para homens e mulheres”.206 

   

4.2.5 Incentivo de maior cota do Fundo Partidário aos partidos políticos que realizar ação 

inclusiva de mulheres 

 

No interesse meramente contributivo, pede-se licença ao leitor para apresentar uma 

sugestão fácil e capaz de incrementar a inclusão da mulher dentro do sistema representativo. 

Vem mais em tom de desafio a estudos mais aprofundados sobre o tema, posto que, em análise 

rasa, guarda aparência de utilidade, sem qualquer conflito às políticas já implantadas nem ao 

sistema de listas vigente atualmente. 

Primeiramente, é necessário partir do pressuposto de que há a necessidade de aumentar 

o incentivo para encorajar a participação feminina no âmbito político. Os partidos políticos, 

embora não sejam exclusivamente os violões da distorção de representação, possuem uma 

parcela de culpa conforme apontado anteriormente e, pelo fato de ser um grande detentor do 

“poder político”, é capaz de solucionar a discrepância. Além disso, não se pode perder de vista 

que são pessoas jurídicas de direito privado e com funcionamento dentro do sistema capitalista. 

Acredita-se que, ao invés da lei impor coercitivamente ao partido político o 

cumprimento de obrigações de cotas de registro de candidaturas, compeli-lo a realizar 

fracionamento dos seus recursos para propagandas partidárias de difusão da mulher na política, 

custear campanhas eleitorais para mulheres, realizar a inclusão e manutenção de secretarias da 

mulher, é necessário partir para uma outra direção. Deve, sim, oferecer incentivos àqueles que 

conseguirem realizar a inclusão de mulheres, mantendo-se o sistema vigente de listas abertas, 

“o qual é certamente muito democrático”.207 

É visível o interesse geral dos brasileiros para concretizar esta igualdade. Os recursos 

do Fundo Partidário são constituídos de dotações orçamentárias da União e distribuídos aos 

partidos políticos, cuja aplicação fica adstrita às disposições do artigo 44 da Lei 9.096/95. 

                                            
206 ARAUJO, Ana Cláudia Henrique de; FIRMINO, Camila Rocha; SILVA, Filipe Hagen Evangelista; VIANA, 
Pedro Henrique de Pina Cabral. As mulheres e os sistemas políticos na América do Sul. Revista do 
Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. Dez/2015, a. V, n. 7. Edição da Assessoria da Comunicação da 
Secretaria de Política para as Mulheres, p. 11. 
207 BASSETO, Marcelo Eduardo Rossitto, BASSETO, Maria do Carmo Lopes Toffanetto Rossitto Bassetto. 
Apontamentos sobre o sistema eleitoral proporcional: uma análise do sistema adotado no Brasil. In: Conpedi, 
Curitiba, 2016. Anais eletrônicos do CONPEDI, 2016. Disponível em: 
https://www.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/ri3k7fdq/H0ENhX5Cb97uacA5.pdf. Acesso em: 07 jan. 
2018. 
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Havendo alteração legislativa que propõe um “bônus” para a legislatura seguinte, aos 

partidos políticos na proporção dos resultado de inclusão feminina para a Câmara dos 

Deputados, fez fomentar novos interesses no interior do órgão político, com estratégias reais de 

inclusão para obtenção do benefício. Ademais, a grande demanda partidária é voltada à sua 

expansão, a vultuosidade de sua sigla, ao aumento na participação nos recursos do Fundo 

Partidário, aliás fomentado pelo capitalismo. 

Nos termos do artigo 41-A da Lei 9096, a distribuição do Fundo Partidário se dá da 

seguinte forma: 

  

I - 5% (cinco por cento) serão destacados para entrega, em partes iguais, a 
todos os partidos que atendam aos requisitos constitucionais de acesso aos 
recursos do Fundo Partidário; e                  
II - 95% (noventa e cinco por cento) serão distribuídos aos partidos na 
proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos 
Deputados. 

 

Parece suficiente que haja alteração legislativa para que a distribuição dos recursos 

descritos no inciso II atribua pesos maiores aos votos obtidos pelas mulheres na última eleição 

para a Câmara dos Deputados, a título de exemplo, “peso 3” ou “peso 5” a tais votos. 

Obviamente, o cálculo para identificação do “peso ideal” depende de estudos específicos a 

serem realizados, de modo a impactar o interesse dos partidos políticos, animando-os a 

promover, de fato, a inclusão da mulher nos pleitos eleitorais. 

Trata-se de método simples, dependente apenas de cálculos aritméticos, que pode 

aumentar o recebimento de recursos do Fundo Partidário aos partidos que alinhavarem aos 

objetivos da lei de inclusão da mulher na política. No sentido contrário, os partidos que se 

mantiverem inertes terão, naturalmente, uma participação menor, de modo que, não haverá 

qualquer elevação de custos à União. 

 

4.2.6 Educação política como parte da grade curricular 

 

O conhecimento dos cidadãos comuns brasileiros, via de regra, sobre o funcionamento 

das estruturas políticas, da administração pública e da função legislativa estão aquém do 

mínimo necessário até mesmo para ao menos exercer o seu direito de votar. Há uma carência 

generalizada de informações oficiais, as quais são substituídas por boatos, muitas vezes 

maldosos, com o único objetivo de criar distorções na compreensão da matéria.  
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Quando os meios de comunicação em massa realizam a transmissão de noticiários sérios 

envolvendo questões políticas acabam por conflitar com as demais informações, muitas vezes 

falsas que a pessoa já recebeu anteriormente e com isso pouco absorve de verdadeiro. Como 

dizem Miguel e Biroli, “há uma distorção que compromete a qualidade da democracia entendida 

normativamente como produção autônoma das normas que gerirão o convívio social, por 

aqueles que a elas estão submetidos”.208 

Com uma base de formação política mal constituída, a pessoa sente dificuldade de 

compreensão de temas desta natureza. Diante da abrangência e importância do assunto, é 

necessário que haja desde a infância uma doutrinação para a política, de modo que, sem 

distinção de sexo, preparar a todos para esse dever cívico.  

A inclusão da educação política na grade curricular tem força para mudar algum 

resquício machista que porventura ainda possa existir sobre a cultura de que a política é voltada 

para homens. Por certo, demanda tempo e preparação dos professores, mas certamente trará 

uma visão mais neutra da importância do campo político ser gerido também por mulheres. 

Em estudo do Orçamento Participativo, Avelar destaca que “os principais instrumentos 

de conhecimento da política democrática são a educação formal, por meio da qual o indivíduo 

adquire condições de distanciar-se e analisar os acontecimentos políticos”.209 

A baixa representatividade da mulher na política não tem uma origem específica, mas 

todo um sistema que não é propício para sua atuação. Neste ponto, a educação política realizada 

sem tendências partidárias, promove o conhecimento político e facilita os caminhos de inclusão, 

retirando rotulações de que o governo é de atribuições para homens. 

 

 

 

 

 
  

                                            
208 MIGUEL, Luiz Felipe; BIROLI, Flávia. Caleidoscópio Convexo: mulheres, política e mídia. São Paulo: 
Unesp, 2011, p. 21 . 
209 AVELAR, Lúcia. Onde as mulheres se representam? Avenida da representação extraparlamentar das 
mulheres brasileiras. Revista Gênero: núcleo transdisciplinar de estudos de gênero. v. 14, n. 12, 1 sem./2014, 
Universidade Federal Fluminense - Niterói-RJ, p. 44. 
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5 A REALIZAÇÃO DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

5.1 Metodologia e descrição da pesquisa 

 

Para fins de sintonizar o leitor, antes de adentrar diretamente ao conteúdo obtido nas 

atividades de campo, serão apresentadas algumas observações sobre o modelo metodológico 

adotado durante a realização dos trabalhos.  

Com a revisão bibliográfica realizada na primeira parte desta pesquisa, muitos dados 

foram obtidos, mas para se chegar a uma conclusão autêntica das hipóteses levantadas 

inicialmente, é importante ouvir as mulheres que diretamente se envolveram na política, 

participando das eleições do ano de 2016, nos municípios de Paraíso do Norte, São Carlos do 

Ivaí e Mirador, todos no Estado do Paraná.  

Por se tratar de pesquisa de caráter sócio-cultural, naturalmente, restam dúvidas ao 

pesquisador para se definir a melhor metodologia aplicável para que os resultados fossem 

confiáveis. Ademais, Tabak, diante das dificuldades para identificação da baixa 

representatividade feminina expõe que: 

 

Uma das principais questões fundamentais a ser claramente definida, quando 
se pretende estudar o problema da participação política da mulher no processo 
de desenvolvimento nacional de seu país é a questão metodológica. Como 
estudar a tendência geral, capaz de caracterizar o avanço ou a variação no 
tempo, dessa participação? Como definir suas formas e os graus dessa 
participação? Quais critérios que devem ser privilegiados?210 

 

A opção que melhor se amoldou ao caso foi a entrevista qualitativa e quantitativa 

estruturada,211 por meio da qual foram ouvidas 47 mulheres que registraram candidaturas nas 

eleições do ano 2016, nos municípios de Paraíso do Norte, São Carlos do Ivaí e Mirador, todos 

no Estado do Paraná. 

A pesquisa é qualitativa porque permite margem de avaliação pessoal por parte do 

entrevistado, pois, segundo Rosa e Arnoldi, uma entrevista de análise qualitativa “depende de 

estar trabalhando com entrevistas semiestruturadas ou livres, pois permitem a inserção de novos 

                                            
210 TABAK, Fanny. Autoritarismo e participação política da mulher. Coleção Tendência. v.6. Rio de Janeiro: 
Graal, 1983, p. 92. 
211 ROSA, Maria Virgínia de Figueiredo Pereira do Couto; ARNOLDI, Marlene Aparecida Gonzales Colombo. 
A entrevista na pesquisa qualitativa: mecanismo para validação dos resultados. 2. ed. Belo Horizonte : 
Autêntica, 2008, p. 29. 
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questionamentos e direcionamentos diversificados em momentos oportunos”.212 É também 

quantitativa porque na análise de conteúdo será aferido a quantidade de mulheres que 

declararam ter sofrido ofensas machistas durante o transcorrer de suas campanhas, bem como 

outros dados taxativos, ou seja, há uma coleta de dados e tratamento dos mesmos realizados de 

forma objetiva213. Por fim, é estruturada porque seguiu-se um roteiro previamente 

estabelecido214, idêntico a todas as mulheres entrevistadas. 

Por se tratar de manifestações de pessoa humana, é possível que haja resultados 

duvidosos, mas buscou-se valer da mais alta seriedade e tecnicismo bem regrado durante toda 

execução da pesquisa.  

Pela grande influência cultural e envolvimento direto com questões de natureza social, 

conclui-se que a análise empírica é a mais adequada para se encontrar as respostas ao problema 

delimitado neste trabalho. Como ensina Becker, “os cientistas sociais têm, na maioria das vezes, 

tem optado por técnicas menos exigentes, tais como a entrevista e o questionário”.215 

Importante esclarecer que se utilizar exclusivamente de entrevista qualitativa 

estruturada “fechada” adentra-se em um sério risco de ter respostas falsas, uma vez que questões 

sociais, muitas vezes não se aferem com quesitos positivos/negativos, sim/não, 

verdadeiro/falso, etc., carecendo de um pronunciamento intermediário abrindo um espaço para 

a subjetividade do entrevistado. Ao buscar da candidata informações sobre a existência de 

machismo por parte da sociedade, não se pode ter como suficiente a resposta dada em uma 

única palavra, mas ouvir suas explanações, pois é ali que se obtém de forma válida e precisa os 

elementos necessários para aferição do que foi indagado. É também nesta explanação que a 

entrevistada oferece outras considerações circunstanciais que guardam relevância e contribuem 

para outros pontos do estudo sequer pensado pelo entrevistador. 

Por outro lado, pela entrevista qualitativa estruturada “aberta” certas dúvidas surgem 

sobre se o resultado obtido foi seguro, pois todas as entrevistadas se sentem capacitadas, ou 

melhor, “a mais capacitada” para ocupar o cargo concorrido, atribuindo os motivos de não ser 

eleita a outros fatores ou outras pessoas, dificultando que o entrevistador aja com “atitude 

                                            
212 ROSA, Maria Virgínia de Figueiredo Pereira do Couto; ARNOLDI, Marlene Aparecida Gonzales Colombo. 
A entrevista na pesquisa qualitativa: mecanismo para validação dos resultados. 2. ed. Belo Horizonte : 
Autêntica, 2008, p. 46 
213 BAPTISTA, Makilim Nunes; CAMPOS, Dinael Correia de. Metodologia de Pesquisa em Ciências: análise 
quantitativa e qualitativa. Rio de Janeiro: Livros Técnicos Científicos, 2016, p. 56. 
214 MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2011, p. 281. 
215 BECKER, Howard S. Métodos de pesquisa em ciências sociais. Trad. Marco Estevão e Renato Aguiar. São 
Paulo: Hucitec, 1993, p. 110. 
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pollyanna” ensinada por Becker, como “crença inquestionável de que as pessoas são tão boas 

quanto dizem que são”.216 

Acaba sendo inevitável que o pesquisador realize um juízo de valor sobre o que é falado 

no momento da pesquisa, fazendo uma filtragem ao menos naquilo que é evidentemente 

incorreto, pois caso contrário, se exercer a função de mero ouvinte e transcritor geral das falas, 

levará a equívocos quando da análise de conteúdo.  Ademais, como ensina Minayo, a: 

 
[...] análise qualitativa não é uma mera classificação de opinião dos 
informantes, é muito mais. É a descoberta de seus códigos sociais a partir das 
falas, símbolos e observações. A busca da compreensão e da interpretação à 
luz da teoria aporta uma contribuição singular e contextualizada do 
pesquisador.217 

 

Por se tratar de pesquisa complementar à revisão bibliográfica, embora se buscou 

indagar algumas variáveis como idade e grau de escolaridade, o enfoque maior foi com o 

objetivo de saber se as candidatas sentiram ou não algum tipo de machismo pelo fato de ser 

“candidata mulher”. Além disso indagou-se a respeito do empenho despendido para tentar se 

eleger, a manutenção de vida ativa na política fora do período eleitoral e os motivos pelo qual 

acredita ser causa de haver poucas mulheres na política. 

O que este trabalho se propôs a examinar foi a baixa representatividade feminina na 

política brasileira, ou seja, identificar eventual impedimento de gênero. Para isso, mais do que 

importante, é essencial descobrir se eventual machismo é determinante para esse resultado, e 

ainda, onde se opera essa discriminação. Por isso, as variáveis como idade, escolaridade, renda 

financeira e religião não foram pontos fortes de consideração. Para somar ao conteúdo 

bibliográfico já realizado, restou aqui ultimar a pesquisa no enfoque central do tema para 

abstrair do campo apenas aquilo que possa efetivamente elevar a pesquisa, sem se ater a 

minúcias inúteis ou repetitivas. 

Isso está em consonância com os ensinamentos de Minayo, no sentido de que a pesquisa 

de campo permite a aproximação do pesquisador diretamente aos atores que conformam aquela 

realidade analisada.  

 

É claro que a riqueza desta etapa vai depender da qualidade da fase 
exploratória. Ou seja, depende da clareza da questão colocada, do 
levantamento bibliográfico bem feito que permita ao pesquisador partir do 

                                            
216 BECKER, Howard S. Métodos de pesquisa em ciências sociais. Trad. Marco Estevão e Renato Aguiar. São 
Paulo: Hucitec, 1993, p. 83. 
217 MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2009, 
p. 27. 
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conhecimento já existente e não repetir o nível primário da ‘descoberta da 
pólvora’, dos conceitos bem trabalhados, que viabilize a sua 
operacionalização no campo e das demais hipóteses formuladas218. 

 

Portanto, mesmo com as longas exposições das entrevistadas, trabalhou-se no sentido 

de efetivamente transcrever no questionário apenas os conteúdos válidos, ou seja, aqueles que 

condizem com o núcleo da indagação realizado à entrevistada, para que elementos 

impertinentes não provoquem distorções quando da análise dos dados coletados. 

 

5.2 Justificativa do local das amostragens 

 

A escolha da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte se deu pelo fato de este 

pesquisador estar inserido na comunidade local com mais de uma década de residência e por 

um vínculo social na direção de conselhos municipais e comunitários e ainda boa participação 

ativa nos atos dos poderes Legislativo e Executivo com trânsito descomplicado dentro destas 

lideranças. Além disso, é servidor da Justiça Eleitoral ocupando o cargo de Analista do 

Judiciário, cumulando a função de chefia do cartório desde dezembro de 2007, tendo 

acompanhado com grande proximidade a evolução legislativa de inclusão da mulher na política, 

as atividades dos partidos políticos para cumprir a lei e ainda sentido as preocupações de haver 

pouca representatividade feminina nos órgãos legislativos locais. 

Esta Zona Eleitoral abrange ainda outros dois municípios, quais sejam, São Carlos do 

Ivaí e Mirador. Os três municípios são de pequeno porte, mas equiparam-se à realidade média 

brasileira, com Índice de Desenvolvimento Humano - IDH que varia de 0,680 a 0,746, fato que 

equivale à posição 628ª à 2439ª dos municípios brasileiros219. Além disso, dos 27 vereadores 

dos três municípios há apenas três mulheres, ou seja, bem próximo da média nacional, 

demonstrando ser um lugar propício para se verificar os motivos para a baixa representação 

feminina e contribuir para identificar eventual causa geral. 

 

 

 

 

                                            
218 MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2009, 
p. 61 
219 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Ranking IDHM Municípios 2010. Disponível em: 
<http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idhm-municipios-2010.html>. Acesso em: 14 jan. 
2018. 
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5.3 Coleta de dados 

 

Por se tratar de pesquisa com seres humanos, antes da coleta dos dados, o projeto de 

pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Unicesumar, obtendo 

o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – CAAE nº 73859317.7.0000.5539, por 

meio do parecer nº 2.299.425, da Unicesumar Campus Maringá-PR, datado de 27 de setembro 

de 2017. 

Cumprindo rigorosamente o cronograma de execução proposto ao Comitê de Ética e 

Pesquisas, as coletas dos dados foram realizadas no período de 28 de setembro de 2017 até 10 

de novembro de 2017, nas residências das entrevistadas. 

Seguiu-se com rigor também quanto aos princípios éticos estabelecidos na Resolução nº 

466, de 12 de dezembro de 2012, da Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016, ambas do 

Conselho Nacional de Saúde, bem como foram cumpridas todas as normas de informações aos 

participantes da pesquisa, nos termos das mesmas normas, que guardavam pertinência ao 

modelo da pesquisa realizada. 

Das 52 mulheres que requereram registro de candidatura nos três municípios desta Zona 

Eleitoral, 47 delas aceitaram prestar as informações, ressaltando a importância do trabalho e 

apontando a necessidade de se incluir mais mulheres nas casas legislativas municipais. Não foi 

possível realizar a entrevista com cinco candidatas uma vez que haviam mudado de residência 

para locais desconhecidos. 

Em todas as entrevistas, após satisfatoriamente esclarecidas sobre os fins da pesquisa e 

autorizada a realização da coleta das informações, colheu-se previamente assinatura da 

entrevistada no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em duas vias, ficando uma das 

vias com o pesquisador e a outra com a entrevistada. 

Durante cada entrevista fez-se questão de manter autênticas as palavras ditas pelas 

candidatas. Diante da baixa alfabetização que se constatou em algumas das entrevistadas, foi 

necessário realizar as adequações gramaticais para alinhar ao seu raciocínio, bem como para 

que o leitor possa ter a compreensão e alcance exatos de suas expressões. 

Para as entrevistadas responder livremente às indagações, o pesquisador se serviu dos 

ensinamentos de Minayo no sentido de apresentar-se a elas com cordialidade, mencionar o 

interesse e os motivos pelo qual se realiza a pesquisa, justificar o porquê ela foi escolhida a 

oferecer sua experiência e garantir o anonimato.220 

                                            
220 MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2009, 
p. 66-67. 
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Em nenhum casou houve quebra da harmonia entre entrevistada e pesquisador, 

transcorrendo os atos com a máxima urbanidade entre as partes envolvidas na pesquisa, bem 

como buscando a maior riqueza de esclarecimento e abstração de informações que as 

entrevistadas conheciam. 

  

5.4 Tratamento dos dados 

 

Embora se tenha coletado algumas variáveis quando da realização das entrevistas, neste 

momento pareceu relevante apenas as abordagens relativas ao tema central. Assim, para o 

tratamento dos dados considerar-se-ão os seguintes quesitos: 

a) o motivo pelo qual se lançou candidatura. 

b) se a candidata realizou campanha intensa com forte empenho para ganhar as eleições, 

se houve campanha apenas moderada ou não fez qualquer campanha. 

c) a que a candidata atribui o resultado de ter sido eleita ou de não ter sido eleita 

d)  se durante a campanha a candidata percebeu alguma discriminação da sociedade pelo 

fato de ser mulher. 

e) se o partido político a que está filiada tem privilegiado mais os homens do que as 

mulheres, ou seja, se o partido político tem uma administração machista. 

f) alguma observação complementar que leva à baixa representatividade da mulher na 

política. 

Para melhor compreensão dos dados, serão classificadas as entrevistas, com os devidos 

enfrentamentos aos problemas apontados no projeto da presente pesquisa em duas subdivisões: 

das mulheres que lançaram candidaturas exclusivamente para preenchimento das cotas; das 

mulheres que se candidataram com o objetivo de serem vereadoras. 

 

5.4.1 Mulheres que se candidataram exclusivamente para preenchimento de cotas 

 

Das 47 entrevistadas, 26 declararam que lançaram candidatura unicamente para fins de 

cumprir as cotas partidárias, dizendo ser pouco envolvidas na política, que não fizeram 

campanha ou foi uma campanha moderada e, consequentemente, não ganharam as eleições. 

Por certo, estas entrevistadas não puderam compartilhar muito a experiência de 

eventuais discriminação de gênero realizadas pela sociedade, uma vez que a campanha 

realizada foi classificada pela candidata como “moderada” ou “não realizou campanha”. A 

relevância desta pergunta se deu àquelas candidatas que visitaram os eleitores, pois é neste 
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momento que a hostilidade aflora contra questões de gênero. Mesmo assim, buscou-se suas 

contribuições no sentido de opinar, dentro do pouco que participou, sobre eventual machismo 

da sociedade ou do partido político.  

No que diz respeito à receptividade de uma candidata pela sociedade, catorze delas 

disseram que não perceberam qualquer machismo social. Apontaram o contrário, que houve um 

grande apoio exatamente pelo fato de ser mulher. Oito entrevistadas disseram que a sociedade 

é sim machista, relatando machismo de mulheres, de homens e de ambos. Isso representa um 

índice de 30,76% de machismo ainda existente, conforme se descreve na Tabela 4. 

 

Tabela 4:  Machismo às candidatas pela sociedade 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Quanto à verificação do machismo dentro da agremiação partidária, pelos seus 

dirigentes, 19 destas mulheres negaram que haja machismo, apontando que o partido procura 

apoiar as mulheres, mas não oferecem recursos financeiros para custear a campanha.  

 Por outro lado, 7 apontaram que há muito machismo, alegando que os dirigentes 

partidários dão preferência aos homens, que em termos percentuais ainda resulta 26,92% de 

machismo dentro do partido político. 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Machismo às candidatas pelo partido político 
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Fonte: autoria própria. 

 

Ao apresentarem suas ponderações sobre esta ótica, vale transcrever algumas respostas: 

“porque o partido achava que eu não fosse puxar muitos votos”; “para pegar um cargo dentro 

do partido é difícil pelo fato de ser mulher”; “há machismo, mas há mais interesse e briga para 

ganhar votos, independentemente de ser homem ou mulher”; “em geral, a acessibilidade para a 

mulher são dificultadas”; “na verdade o partido só chamou as mulheres porque eles precisavam 

para cumprir cota para lançar os candidatos homens”.  

Notou-se durante a entrevista algumas compreensões distorcidas por parte das 

candidatas quanto à origem dos recursos das campanhas. Uma delas alegou “que o partido 

político é muito machista, tanto que o candidato a prefeito não ajudou as mulheres”, ou seja, 

confundiu órgão partidário com o candidato a prefeito. Além disso houve outra candidata que 

disse: “eu não recebi meu dinheiro para gastar na campanha – ficou tudo com o prefeito”. 

São fatos que despertam a atenção quanto à dimensão da carência de informações que 

subsiste dentro dos próprios filiados a partidos políticos. 

Estas 26 mulheres foram indagadas também se havia alguma informação complementar 

para oferecer para a pesquisa e algumas delas apresentaram seus pontos de vistas os quais 

enumeramos para facilitar a compreensão: 

a) A mulher é mais honesta: a1- “a mulher é mais honesta e age com mais emoção não 

tendo coragem de fazer promessas que tem ciência de que não irá cumpri-las – isso faz elas não 

ganhar eleição”; a2 - “tem muito machismo mas, o que tem muito na política é falsidade, por 

isso que a mulher não gosta”; a3 - “a política é local de muita mentira e isso é difícil para uma 

mulher concordar”; 
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b) Falta mais incentivo às mulheres: b1- “entendo que falta mulher na política, mas 

percebe que as poucas que são eleitas acabam por não ser ponto de estímulo para as outras 

entrarem também”; b2 - “precisa fazer mais propaganda para a mulher entrar na política, falta 

educação sobre isso”; b3 - “falta mais coragem e incentivo para as mulheres, principalmente 

financeiro”; b4 -“os homens são agregadores de homens e as mulheres não são agregadoras de 

mulheres. As mulheres preferem se agregar aos homens por não se sentiram ainda inseridas”;  

c) Há muita corrupção por parte dos eleitores: c1 - “as mulheres também são corruptas 

– queria que eu comprasse seu voto. O que falta para a mulher ganhar eleição é dinheiro para 

pagar água, luz, celular, rodada de cerveja em bar, pois é isso que o povo quer para dar seu 

voto”; c2 - “precisa de muito dinheiro para ganhar a eleição”; “eleição não é para gente pobre”; 

c3 - “as pessoas tentam tirar dinheiro dos candidatos a todo custo, algo imediato, sem pensar 

nas consequências” 

d) Medo da agressividade da política: d1 - “as pessoas não votam em mulheres porque 

acreditam que elas se intimidam mais do que os homens”; d2 - “a mulher se auto discrimina, 

mas também tem medo de sofrer represálias contra seus filhos”; d3 - “as mulheres tem medo 

de entrar na política porque não entende de política”; d4 - “a política é um lugar de muita briga 

– não vale a pena”. 

e) As mulheres são apolíticas: e1 - “as mulheres não gostam de política. Se elas 

gostassem os homens jamais ganhariam, porque as mulheres são poderosas por natureza”; e2 - 

“falta atitude da nossa parte para se envolver na política”; e3 - “é da essência feminina não 

gostar de política. As que gostam já estão lá”. 

f) Sobrecarga de serviços domésticos: f1 - “há uma parte que é porque a mulher não 

gosta de política, mas outra parte é porque a mulher tem que trabalhar em casa o tempo todo”. 

 

5.4.2 Mulheres que se candidataram para efetivamente ganhar a eleição 

 

Embora apenas 21 mulheres registraram suas candidaturas com firme propósito de 

ganhar as eleições, 7 acabaram por desistir de fazer campanha eleitoral antes de ocorrer as 

eleições, mantendo o registro de suas candidaturas. Das 14 candidatas que mantiveram suas 

atividades eleitorais até o final, apenas 3 se elegeram.  

Todas elas revelaram em suas entrevistas dados importantes que acrescem aos estudos 

bibliográficos dos capítulos anteriores.  

Ao indagar às não eleitas o motivo pelo qual não obtiveram o êxito esperado, a resposta 

foi praticamente unânime em afirmar que o eleitor é altamente corrupto e que para se ganhar 
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eleição precisa de muito dinheiro para atender seus pedidos. Este foi o motivo pelo qual quatro 

candidatas alegaram ter desistido da campanha. 

Apenas uma esclareceu que não foi eleita porque o seu partido político não atingiu o 

quociente eleitoral e três admitiram não ter se empenhado o suficiente.   

 

Tabela 6 - Motivação alegada pelas candidatas de não terem sido eleitas 

 

Fonte: Autoria própria 
 

Questionadas estas 21 mulheres se constataram alguma discriminação da sociedade pelo 

fato de ser mulher, as respostas tiveram grandes variações, uma vez que 9 apontaram a 

existência de discriminação, totalizando 42,85% e 11 afirmaram o contrário, mencionando que 

foram elogiadas pelo fato de ser mulher buscando o espaço político, totalizando 52,38% e, 

apenas uma não se posicionou, que equivale a 4,76%. 

Vale observar que mesmo aquelas que alegaram ter sofrido discriminação, relataram 

apenas casos pontuais ocorridos durante a campanha. 
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Tabela 7 - Machismo pela sociedade às candidatas 

 

Fonte: Autoria própria 
 

 

Indagou-se ainda sobre eventual discriminação sofrida dentro do partido político no qual 

é filiada. Neste ponto, apenas 6 candidata disserem sentir a existência de machismo em sua 

agremiação política, equivalendo a 28,57% das entrevistadas, conforme Tabela 8 que segue.  

 

Tabela 8 - Machismo às candidatas pelos partidos políticos 

 

Fonte: Autoria própria 
 

Os relatos destas mulheres merecem ser transcritos para melhor compreensão: a) “são 

muito machistas – mesmo os discursos para inclusão das mulheres são tendenciosos ao 

machismo”; b) “todos os partidos tem administração machista”; c) “há machismo, sendo um 
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pouco porque as mulheres ganham menos votos, mas há uma parte que não se justifica”; d) “os 

partidos favorecem os homens, mas não foi relevante para minha desistência”. 

As demais mulheres, dentre as quais duas são presidentes do órgãos municipais do seu 

partido, negaram com veemência qualquer discriminação contra a mulher, apontando inclusive 

que existe uma busca incessante dos partidos políticos para aumentar a quantidade de mulheres 

no seu corpo de filiadas.  

Por fim, as entrevistadas ofereceram suas contribuições pessoais no sentido de apontar 

os motivos de haver pouca mulher na política, embora foram enfáticas e unânimes em apontar 

que para se ganhar eleição precisa de ter bastante dinheiro para atender os pedidos dos eleitores. 

Mesmo assim, algumas outras observações foram apontadas e são úteis para auxiliar na 

conclusão deste estudo, coincidindo em grande parte com aqueles relatados pelas mulheres que 

se candidataram apenas para cumprir as cotas partidárias para registro das candidaturas. Da 

mesma forma do subtítulo anterior, segue a transcrição na íntegra, na mesma ordem temática: 

a) A mulher é mais honesta: a1 – “as mulheres são menos corruptíveis do que os homens. 

Elas têm dificuldade de se eleger porque precisa se corromper já que os eleitores apenas 

barganham o voto por favores”; a2 - “a mulher não gosta de corrupção e é menos ambiciosa do 

que o homem”; a3 - “é por conta da descrença na política com muita roubalheira, o que faz a 

mulher se afastar”. 

b) Falta mais incentivos às mulheres: b1 - “precisa mais propaganda para animar as 

mulheres porque ainda tem muito machismo na sociedade”; b2 - “os partidos políticos não têm 

comprometimento de incluir a mulher e acaba preenchendo as cotas com mulheres que não tem 

qualquer vocação política”. 

c) Há muita corrupção por parte do eleitor: c1 - “o dinheiro é mais decisivo do que o 

sexo do candidato, pois o que o eleitor quer saber é o quanto o candidato pode lhe recompensar”; 

c2 - “a mulher precisa de dinheiro para fazer sua campanha e para isso, muitas vezes precisa do 

marido que nem sempre lhe apoia – o que precisa é acabar com a corrupção do eleitor”; c3 - 

“acredita que os homens dispõem de mais dinheiro e por isso compram mais votos e se elegem”. 

d) Medo da agressividade da política: d1 - “a política é violenta e isso traz medo e 

insegurança à mulher”; d2 - “para a mulher entrar na política precisa de muito apoio da família 

e do partido. Nós temos medo da opressão, medo de ameaça, medo de não ganhar, medo de 

sofrer discriminação, etc. e com isso acabamos não participando da eleição”; d3 - “precisa mais 

ações para que a mulher se sinta mais segura de que é capaz”; d4 - “as mulheres são muito 

sentimentais e por isso tem medo de ser ofendida. A política é suja e cheia de traições, por isso 
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as mulheres evitam entrar, pois sabe que vão sofrer”; d5 - “as mulheres tem medo de enfrentar 

o cargo, de não conseguir apresentar o resultado que a população espera” 

e) As mulheres são apolíticas: “as mulheres não gostam de política. Como secretária do 

meu partido fiz vários convites para outras mulheres se filiarem mas elas não aceitam” 

f) Sobrecarga dos serviços domésticos: “na campanha que fiz na década de 90 meus 

filhos eram pequenos e eles ajudavam a fazer entrega dos panfletos, de modo que, o fato de ser 

mãe, dona de casa e profissional não atrapalha as mulheres vocacionadas para a política”. 

Acrescentou-se ainda um certo “desgosto pela política” em que a candidata afirmou que 

“não se trata de discriminação contra a mulher na política, mas falta de interesse das mulheres 

pelo próprio estado degradante da política”. 

Cumpre destacar que as três mulheres que lograram êxito e foram eleitas no ano 2016 

têm um posicionamento diferenciado com relação ao machismo social e partidário, afirmando 

que não houve em nenhum momento qualquer ato desta natureza contra elas. Foram também 

unânimes em afirmar da necessidade de ações para fins de reduzir a corrupção do eleitor. 

 

5.5 Análise dos dados 

 

Primeiramente aponta-se que os registros de candidatas “laranjas” que ocorrem em todo 

o Brasil, também reflete nesta Zona Eleitoral, com mais de 50% de mulheres que se declararam 

ter registrado a candidatura exclusivamente para o partido político cumprir a quantidade mínima 

de mulheres. Isso significa que caso não houvesse a lei de cotas que impusesse a participação 

feminina, poucas destas teriam registrado suas candidaturas, reduzindo a menos de 20% do total 

de candidatos a vereadores. Trata-se de fato preocupante, pois quando a obrigação legal era 

apenas de “reservar” as vagas para mulheres, os registros de candidatura eram em índices 

bastante próximos, ou seja, foram 19,14% nas eleições do ano 2000 e 22,14% nas eleições do 

ano 2004.221    

Pelos dados que foram colhidos em campo, as informações de machismo discutidas nas 

revisões bibliográficas, confirmaram-se apenas em parte. 

Em se tratando de machismo praticado pela sociedade diretamente contra a candidata, 

somando-se aquelas que registraram candidatura para cumprir cota partidária e aquelas que 

efetivamente pretenderam exercer o cargo de vereadoras, 53,19% apontaram que não sofreram 

                                            
221 CFEMEA – Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Eleições 2004: Participação das mulheres. Disponível 
em: <http://www.cfemea.org.br/index.php/colecao-femea-e-publicacoes/colecao-femea/120-numero-136-agosto-
de-2004/993-eleicoes-2004-participacao-das-mulheres>. Acesso em: 21 jan. 2018. 
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qualquer discriminação, enquanto 38,29% afirmaram a existência de machismo e, 8,51% 

optaram por não se manifestar. 

Da mesma forma, o machismo que se suspeitava existir no interior das agremiações 

também não recebeu as mesmas proporções apontadas na primeira parte destes estudos, de 

modo que apenas 27,65% das candidatas afirmaram a existência de machismo nas agremiações 

partidárias e, por outro lado, 72,34% disseram que não há qualquer discriminação contra a 

mulher dentro dos partidos políticos. 

Com isso, conclui-se que mesmo com toda angústia para fins de se identificar culpados 

pelo afastamento da mulher na política, não é possível imputar totalmente aos partidos políticos 

esta responsabilidade – ao menos no que se refere à existência de machismo dentro de sua 

composição de comando. 

Outros dados prejudiciais à inclusão da mulher na política foram confirmados dentro de 

suas opiniões pessoais como a sobrecarga dos serviços domésticos e a falta de mais incentivos 

com propagandas que façam despertar o interesse da mulher pela política. 

Interessante que a pesquisa de campo trouxe algumas informações que não chegaram a 

ser discutidas na revisão bibliográfica deste trabalho, a saber: a) a mulher é mais honesta; b) as 

mulheres são apolíticas; c) medo da agressividade da política. 

No que diz respeito à maior honestidade por parte das mulheres, não se constatou nas 

bibliografias consultadas qualquer alusão a tal proposição, podendo ser objeto de estudo 

específico nesta temática. 

Quanto ao apoliticismo da mulher, Avelar esclarece: 

 

[...] que há motivos históricos e estruturais que explicam esse fato: numa 
sociedade como a brasileira, onde a representação é organizada a partir de 
princípios corporativistas, com base na força de grupos socialmente 
reconhecidos, o baixo grau de articulação dos interesses das mulheres impede 
que elas cheguem às cúpulas partidárias.222 

 

Acrescenta ainda a autora que, recém-chegadas à política formal, as mulheres “trazem 

o fardo de uma socialização diferente pela definição cultural dos papéis sociais que, por sua 

vez, dão ensejo a poucas experiências que incorporam a política como parte do seu universo”.223 

                                            
222 AVELAR, Lúcia. O segundo eleitorado. Tendências do voto feminino no Brasil. 2. ed. Campinas: Unicamp, 
1989, p. 41/42. 
223 AVELAR, Lúcia. O segundo eleitorado. Tendências do voto feminino no Brasil. 2. ed. Campinas: Unicamp, 
1989, p. 41. 
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A indicação de que a demanda política imprime medo às candidatas, também não houve 

apontamentos neste sentido dentro das bibliografias consultadas. Porém, é fato que as eleições 

no Brasil guardam um remoto histórico de violência que perdura até os dias atuais e, por certo, 

causa desencanto por uma parcela da população.  

Aponta Francisco Belizário Soares de Souza que, em período anterior à República, 

haviam diversos tipos de abusos da mesa eleitoral, como rejeição de eleitor devidamente 

qualificado; permissão de uma única pessoa votar quatro, cinco ou mais vezes, os chamados 

fósforos; além da figura dos capangas das eleições, pessoas que davam apoio aos cabos 

eleitorais, sustentando suas opiniões, atordoando e intimidando os adversários. Complementa 

o autor que estes fatos geravam muita violência nos locais de votação, cujas mesas eram 

instaladas no interior dos templos cristãos, tanto que como prevenção eram retiradas as 

imagens, os círios, os candelabros, tudo quanto podia converter-se em arma ou projétil durante 

uma luta à mão armada.224 

Não é diferente o que se verifica atualmente com as constantes desavenças eleitorais de 

conhecimento público, podendo-se até mesmo apontar o elevado número de ocorrências por 

crimes eleitorais, que apenas na manhã do dia do pleito eleitoral noticiou-se um total de 294 no 

Estado do Paraná.225 Por certo, este clima de contendas afasta muita gente da política, não sendo 

possível, apenas pelas indicações desta pesquisa de campo, considerar a mulher como vítima 

exclusiva. 

Outra inovação apontada pelas candidatas entrevistadas refere-se ao elevado grau de 

corrupção por parte do eleitor. Conforme mencionado anteriormente, as entrevistadas foram 

quase unânimes em afirmar que o eleitor é corrupto e que é o principal fator para se ganhar uma 

eleição se dá por favores concedidos em troca do voto. Na revisão bibliográfica, a tônica do 

dinheiro foi apontada em diversos momentos como fator perturbador à adesão da mulher na 

política, porém, o enfoque trazido na pesquisa de campo demonstra um eleitor altamente 

corruptivo, à espera do candidato para fins de pedir vantagens pessoais, sem qualquer 

comprometimento social com o seu voto. 

Para considerar este fato como real objeção ou como fator desestimulador da inclusão 

das mulheres na política – coibindo especificamente elas –, precisa ter por verdadeira a 

                                            
224 SOUZA, Francisco Belisário Soares de. A Cidadania no Brasil II: O Voto. Senado Federal. 2002, p. 17. 
225 BONDE NEWS. PM registra 294 ocorrências e 211 crimes eleitorais em todo o Paraná. 03 out. 2016. 
Disponível em: <https://www.bonde.com.br/bondenews/eleicoes/pm-registra-294-ocorrencias-e-211-crimes-
eleitorais-em-todo-o-parana-424684.html?id_bonde=1-3-53>. Acesso em 23 jan. 2018. 
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afirmação de que as mulheres são mais honestas. Para isso, se faz necessário a realização de 

estudos particularizado ao tema. 

De qualquer forma, a corrupção do eleitor, com essa magnitude apontada, merece sem 

dúvidas, ações políticas no sentido de educar o cidadão a respeito dos seus valores cívicos e da 

importância do voto. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta inicial do presente trabalho foi identificar as causas que possam estar 

impedindo o acesso de mulheres nos cargos políticos diante da baixa representatividade nos 

poderes legislativos municipal, estadual e nacional. 

Para isso foi utilizado uma seleta e considerável pesquisa bibliográfica, pela qual 

foram analisados os aspectos históricos das lutas enfrentadas a partir da Proclamação da 

República, realizando-se uma pequena busca no período imperial para fins de melhor 

compreensão. Com essa busca, ficou evidente que os estudos abrangeram a origem da 

discriminação da mulher na esfera política uma vez que praticamente inexistiam demandas 

desta natureza antes do período delimitado.  

Percebeu-se que as duas primeiras décadas do século XX foram relevantes para esta 

temática, tendo culminado com a aquisição do direito ao voto no ano 1932 e, em geral, dos 

próprios direitos políticos ativos e passivos. Foi um dos pontos históricos mais importantes da 

pesquisa, uma vez que elegeu-se as primeiras mulheres no Poder Legislativo Federal, incluindo-

se na condição de Constituinte. 

Mesmo considerando o Código Eleitoral de 1932 como ponto referencial da inclusão 

da mulher na política, verificou-se que ele não foi suficiente para criar grandes repercussões 

nos meios femininos, uma vez que o Código Civil da época não tratava homem e mulher de 

forma isonômica, criando grandes obstáculos para efetivação desses direitos. Acrescenta-se 

ainda o fato de o Brasil ter passado por dois regimes autoritários que suprimiram os direitos 

políticos e que praticamente neutralizaram as conquistas até então alcançadas. 

Por isso, seguiu-se com uma quietude que foi retomada após mais de três décadas com 

movimentos impulsionados pela ONU e após a criação do Estatuto da Mulher Casada.  

É uma peculiaridade específica do Brasil que, embora formalmente tenha se 

antecipado no reconhecimento dos direitos políticos das mulheres, com relação a outros países, 

tiveram algumas intercorrências que não permitiram sua evolução. Apenas com a Constituição 

Federal de 1988, quando se reconheceu a igualdade entre homens e mulheres para todos os 

efeitos, teve um reinício, como um reconhecimento tardio dos direitos políticos da mulher no 

Estado brasileiro. Com isso, mesmo a Suíça que teve conquistado o sufrágio para as mulheres 

apenas em 1971, pode se considerar mais adiantada em relação ao Brasil. 

Mesmo assim, a Constituição Federal já margeia 30 anos e ainda existe uma 

disparidade elevada de representação dentro dos poderes legislativos. 
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Pelos estudos, verificou-se que na década de 90 o legislador brasileiro incumbiu aos 

partidos políticos o dever de inclusão da mulher na política, por meio de ação afirmativa, onde 

estabeleceu cotas para registro de candidatura. Diante de um progresso considerado 

insuficiente, o legislador confiante de que o causador dos obstáculos era exclusivamente o 

partido político, aumentou os rigores, porém não houve a evolução esperada. 

A doutrina aponta algumas hipóteses passíveis de serem as causas desse problema, 

demonstrando que não há apenas um culpado, mas uma série de fatores que, em conjunto, criam 

obstáculos às mulheres. Diante da diversidade de atores que envolvem o processo político, estas 

suspeitas foram levantadas e cada uma possui um peso específico, uma parcela de culpa, as 

quais foram objeto de estudo neste trabalho. 

Alguns pontos fortes evidenciados pela doutrina precisam ser efetivamente resolvidos, 

outros merecem maiores estudos, mas todos devem ser efetivamente considerados. O legislador 

brasileiro – inerte – apenas age diante de grandes movimentos sociais, ou seja, quando os 

cidadãos se encontram no estágio máximo da suportabilidade da pessoa humana e efetivamente 

tomam as ruas, como se o ato de legislar fosse exclusivamente para atender os cidadãos em 

estado de desespero. 

Uma grande crítica da doutrina foi com relação ao dispositivo legal que regeu as cotas 

de registro de candidatura de 1997 até 2009, em que se determinou aos partidos políticos o 

dever de reservar as vagas para pessoas do sexo feminino.  

Tem razão a doutrina. Constatou-se tamanha fragilidade nesse dispositivo legal, que 

não merece sequer ser considerado como ponto inicial das ações afirmativas. Durante esses 

doze anos a legislação nada mais fez do que recomendar uma reserva de vagas. 

Apenas em 2009, com a Lei 12.034, o Brasil implantou um sistema de cotas que pode 

ser considerado apto a produzir efeitos de inclusão, se manejados em conjunto com outras 

ações. 

Por outro ângulo, a positivação de norma que impunha aos partidos políticos a difusão 

da mulher para sua inserção na política também teve início em 2009, ato absolutamente 

necessário para eliminar a exclusividade masculina do comando político. 

Disso conclui-se que, embora a Constituição Federal tenha rompido com todos os tipos 

de desigualdade ainda em 1988, as ações afirmativas apenas foram efetivamente implantadas 

em benefício da mulher a partir de 2009, de modo que, para o direito, é ainda muito recente 

para se exigir um resultado tão visível como se pretende.  

Da mesma forma, não parece correto afirmar que a lei de cotas não deu certo, posto 

que, as normas estabelecidas originariamente pela Lei 9.504/997 e a legislação atual não 
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formam um conjunto idêntico de ações afirmativas para fins de avaliação. Esta, muito mais 

enrijecida e aparelhada com outras ações de difusão da mulher dentro da política, merece 

avaliação individualizada, porém, ainda se encontra imatura para qualquer conclusão. 

Para a plenitude da eficácia, se faz necessário alteração legislativa no sentido de 

oferecer, como incentivo, maiores participações nos recursos do Fundo Partidário conforme 

discorrido no item 4.2.5 deste trabalho. 

O machismo, amplamente apontado pela doutrina como principal razão do desvio da 

mulher nas demandas políticas, não foi confirmado com toda esta valoração pela pesquisa 

empírica. 

Dentro dos partidos políticos, os principais suspeitos da exclusão feminina, apenas 

27,65% das entrevistadas confirmaram a existência d machismo e 72,35% negaram qualquer 

discriminação contra a mulher nas eleições municipais de 2016. 

Quanto ao machismo dos eleitores contra as candidatas, também resultou em resposta 

menor do que a imaginada inicialmente. Apenas 38,29% das entrevistadas disseram que a 

sociedade é machista, observando-se ainda que neste percentual estão incluídas as resposta 

positivas em que se justificou com apontamentos casuais constatados pelas candidatas. 

Disso, conclui-se que, embora haja machismo, não guarda toda dimensão que se 

acreditava existir, nem se pode confirmar que seja a principal causa excludente da mulher para 

seu envolvimento político. 

A sobrecarga doméstica também não foi apontada como fator relevante que causa 

objeção para a mulher se envolver na política. Apenas dois apontamentos foram verificados por 

estas entrevistadas, as quais negaram que esta dupla jornada possa efetivamente prejudicar a 

atuação política da mulher que tenha propósitos políticos. 

Uma novidade trazida foi a corrupção dos eleitores como um grande desestimulador 

para que a mulher lance suas candidaturas. Ao tecerem esta reclamação, afirmaram que a 

mulher guarda um perfil mais honesto do que o homem e demonstraram que há um certo 

desagrado do estado degradante da política que as fazem se afastar deste ímprobo ambiente. 

Aqui, se faz necessário a inclusão nas grades escolares da educação política apontada 

no item 4.2.6, posto que este mal social está levando prejuízos ao sistema representativo que 

acaba tendo resultados adulterados e, por consequência, prejudicando o Estado Democrático de 

Direito.  

Refinando conclusões, sustenta-se que o sistema de cotas é viável, necessitando apenas 

abrir a possibilidade de premiação aos partidos políticos que incrementar esta inclusão feminina 

nas cadeiras legislativas. Por outro lado se faz necessário inserir educação política nas escolas, 
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fazendo compreender desde a infância que todas as pessoas têm o dever cívico da honestidade 

para a escolha dos seus representantes políticos e que homens e mulheres são igualmente hábeis 

a executar esta tarefa. 
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