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RESUMO 

 

O presente trabalho trata dos direitos políticos das mulheres e a sua 

representatividade no atual cenário político. O estudo da representatividade da 

mulher é de extrema importância para entendermos os desdobramentos da política 

para o futuro e qual será o seu impacto para a sociedade. Pretende-se mostrar a 

influencia da mulher dentro da política e qual o seu impacto para o meio político. 

Para isso, foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica, comparando 

pensamentos de diversos autores que abordam o referido tema.  Assim, depois de 

analisar os autores renomados que desgastam o referido tema, permitiu inferir que 

as mulheres tem ganhado espaço no meio político, entretanto de forma lenta e 

gradativa. 

 

Palavras chave: Mulher, Representatividade, Política. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os direitos políticos das 

mulheres e a sua representatividade no atual cenário político. Para realizar essa 

investigação, foi utilizada uma estrutura simples que encaminhe a reflexão em torno 

da construção e desenvolvimento dos direitos femininos até chegar ao cenário atual. 

 No primeiro capítulo será abordada a construção dos direitos das mulheres 

desde o feminismo e sua evolução, passando pelo reconhecimento dos direitos 

femininos em instrumentos internacionais e por fim uma comparação dentro do 

direito constitucional internacional sobre a aplicação dos direitos das mulheres 

dentro de duas Constituições. Para tanto foram utilizados autores renomados como 

Simone Beauvoir, a qual em seu livro intitulado “O Segundo Sexo” defende e expõe 

a reivindicação da mulher como movimento organizado, e ainda traz à tona conflitos 

e lutas da própria mulher, na busca da sua liberdade e de seus direitos. 

No segundo capítulo foi analisado o direito político das mulheres propriamente 

dito, buscando uma perspectiva de direitos humanos. Desse modo analisaremos 

diversos tratados, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, assim 

como o Pacto de San José da Costa Rica. Ainda foram estudadas resoluções da 

Organização das Nações Unidas, Organização dos Estados Americanos, assim 

como recomendações do comitê CEDAW e da ONU Mulheres. Ainda neste capítulo, 

trataremos dos deveres do Estado para a efetivação dos direitos femininos, de como 

modo o Estado está buscando consolidar tais direitos. 

Por fim, para o fechamento do presente trabalho, no terceiro capítulo 

ponderaremos sobre o tratamento dos direitos das mulheres pelo direito brasileiro e 

comparando com direitos de países da America do Sul, fazendo uma breve análise 

dos direitos inseridos na Constituição federal, bem como legislações vigentes, 

projetos de Lei em tramitação e outros tipos de iniciativas. 

Para a realização da monografia foi utilizado o método de pesquisa 

bibliográfica, com o emprego de conceitos teóricos de diversas áreas para 

corroborar com a ideia proposta para este trabalho. 

 



8 
 

2. HISTÓRICO DA AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES 

 

2.1 FEMINISMO 

 

A mulher tem buscado seus direitos através de séculos de lutas em busca da 

igualdade de direitos em relação ao homem, perante a sociedade. Não era permitido 

participação alguma das mulheres no que diz respeito a ter voz na política ou 

alguma intervenção direta na mesma, conforme podemos destacar nas palavras de 

Vicente Sabino Junior (1969, p. 79): “Nunca se lhe permitiu a intervenção direta e a 

participação dos movimentos políticos.” Corroborando com a afirmação acima, 

Lerner (1986, p. 212-213 apud Siqueira, 2015, p. 331) em tradução livre, profere as 

seguintes palavras:  

 

Homens enquanto grupo tinham direitos sobre mulheres que as mulheres 
enquanto grupo não tinham sobre os homens. As mulheres se tornaram 
uma espécie de recurso, adquirida por homens tal qual a terra era também 
por eles adquirida. Mulheres eram objeto de venda ou troca no mercado de 
casamentos para o benefício de suas famílias; mais tarde, elas eram 
conquistadas ou compradas como escravas, onde seus serviços sexuais 
eram parte de seu trabalho, e suas crianças eram propriedade de seus 
mestres. Em todas as sociedades conhecidas a mulher era a primeira a ser 
escravizada entre os povos conquistados, enquanto os homens eram 
mortos.  

 

Sendo assim, buscando uma independência e uma igualdade em relação aos 

homens até então utópica, um grupo de mulheres, as quais geraram o movimento do 

feminismo e que de acordo com o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, tem o 

seguinte conceito: “Sistema dos que preconizam a ampliação legal dos direitos civis 

e políticos da mulher ou a igualdade dos direitos dela aos do homem”, começaram 

uma revolução ideológica, buscando mostrar à sociedade como um todo de que as 

mulheres não são inferiores aos homens como até os dias atuais são tratadas. 

Nesse cenário “começaram a surgir postulações de forma mais organizada e 

estruturada, com a formação de entidades coletivas e o surgimento de demandas 

uniformes, assim como de esforços teóricos para dar firmeza às cobranças políticas 

relacionadas à situação social das mulheres”. (Siqueira, 2015, p. 332). Esse 

movimento se dividiu em três grandes fases, nascendo assim, as três ondas do 
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movimento feminista que perdura até os dias de hoje. Os movimentos já foram alvos 

de críticas por estudiosos da área, visto que surgiram dúvidas quanto a nominação 

“ondas” ou “fases” do feminismo, já que uma corrente afirmava que as ondas são 

ligadas, contínuas, o que implicaria em falácia a afirmação pluralística da palavra 

onda. Ainda, outra corrente de estudiosos comenta que tais “ondas” ocorreram de 

modo espaçado, ficando o movimento feminista estagnado no espaço temporal, 

criando a ideia propriamente de fases. Tentando trazer uma maior elucidação sobre 

o assunto Costa faz a seguinte afirmação: 

 

Diferenciados por conjunturas, os feminismos, assim, são vistos, em geral, 
como irrupções em que, de repente, não mais que de repente, mulheres 
diversas se juntam, mostram-se “irmanadas”na agitação de “causa”ou 
motivações políticas que se avolumam e que avançam como onda. Esta, 
depois de atingir um ponto alto, desce, invadindo os mais variados 
territórios, em diversos tempo; em seguida, tudo parece dissipar-se. Diria 
que uma maior rigor na produção do conhecimento dessas 
“causas”/motivações depende, sim, de pesquisa de fontes, mas sob uma 
leitura orientada por conceitos que admitam esses movimentos conjunturais 
como pastes de um vasto tecido social, em grande medida, submersas, 
vindas de diferentes tempo históricos, trançadas entre si e que avançam em 
infinitas combinações de “ramificações”, continuadas ou não, sinalizando 
movimentos e transformações de visões de mundo, como nos sugere Joana 

Maria Pedro, ao recorrer ao mencionado conceito de rizoma. (SIQUEIRA 
2015, p. 332 apud COSTA 2009).  

 

Para facilitar o entendimento, ao menos na pesquisa, trabalha com a 

possibilidade de ondas, fases do movimento feminista, como abordaremos a seguir. 

 

2.1.1 Primeira onda. 

 

 A primeira fase, ou melhor, a primeira onda desse movimento aconteceu no 

final do século XIX até meados dos anos sessenta, agora já no século XX. Essa 

onda foi marcada pela disseminação da ideia de “igualdade entre os sexos” ou 

também como igualdade entre mulheres e homens, sendo atrelada fortemente “aos 

direitos políticos femininos – direito de sufrágio - e a direitos sociais e econômicos – 

direito ao trabalho, à propriedade, à herança”. (Pedro, 2005, p. 79 apud Siqueira, 

2015, p. 333).  O início da busca de uma grande conquista feminina, o direito ao 

voto, começou essa época, com inúmeras mulheres clamando pelo seu direito. “Foi 
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uma luta longa, que nos Estados Unidos e na Inglaterra se prolongou por sete 

décadas, e no Brasil durou quarenta anos, a contar da Constituinte de 1891”. 

(LUCENA, 2012, p. 2).  

De acordo com Mariana Barreto Nóbrega de Lucena, essa primeira onda, a 

qual já foi explicitada, tinha caráter igualitário, porém se dividia em duas vertentes a 

liberal ou a marxista. 

 A vertente liberal tinha o intuito de lutar contra os estereótipos e preconceitos 

em relação as mulheres, “ia de contra a naturalização da condição feminina como 

inferior ao homem” (LUCENA, 2012, p. 3) e contra a grandes intelectuais que 

afirmavam que a mulher não possuía nenhuma condição de ocupar um lugar na 

sociedade se não a do lar, a de sua própria natureza. Dessa forma buscavam 

acabar com as leis que tinham caráter discriminatório e que impediam elas de 

conquistarem à vida pública, como também, reivindicavam uma mudança da 

educação sexistas. (LUCENA, 2012, p. 3). 

 Já a vertente marxista se baseava, de forma lógica, na crítica socialista. Nas 

palavras de Lucena e Rabenhorst (LUCENA, 2012, p. 2 e 3) “influenciado pelo 

economicismo e pela valorização dos direitos relacionados ao trabalho da teoria 

marxista, surgiu o feminismo igualitário marxista que entendia que “a causa da 

subordinação feminina adviria da própria organização econômica, e seu lugar de 

expressão, portanto, seria a economia e o mundo do trabalho” e de forma coerente 

para essa vertente, à conquista da liberdade da mulher seria através da evaporação 

da propriedade privada e com a transformação da divisão do trabalho executado por 

homens e mulheres”. 

 

2.1.2 Transição e segunda onda. 

 

Na passagem entre a primeira e segunda onda do movimento feminista, a 

escritora feminista francesa Simone de Beauvoir escreve um livro em dois volumes 

intitulado “O Segundo Sexo”, em 1949. A autora aborda assuntos de interesse na 

luta das mulheres em busca da igualdade, fazendo um convite para as mulheres 

pensarem na dificuldade de se colocarem como sujeitos, levando em conta as 

dimensões sexuais, políticas, psicológicas e sociais: 
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o drama da mulher é esse conflito entre a reivindicação fundamental de todo 
sujeito que se põe sempre como o essencial e as exigências de uma 
situação que a constitui como inessencial. Como pode realizar-se um ser 
humano dentro da condição feminina? Que caminhos lhe são abertos? 
Quais conduzem a um beco sem saída? Como encontrar a independência 
no seio da dependência? Que circunstâncias restringem a liberdade da 
mulher, e quais pode ela suportar? São essas algumas questões 
fundamentais que desejaríamos elucidar. (Beauvoir, 1970, p. 24) 

 

 Em um dos seus livros, Simone de Beauvoir escreve a seguinte frase: 

“ninguém nasce mulher, torna-se mulher”, frase que contribuiu para a continuação 

do movimento feminista e sua segunda onda. 

A segunda onda do movimento feminista acontece entre os anos 60 e 70 do 

século XX, concentrando-se principalmente nos Estados Unidos e França, sendo a 

primeira possuindo o grupo que ficou conhecido como feministas da igualdade e o 

segundo como sendo as feministas da diferença; fase que foi marcada pela 

afirmação da diferença entre homens e mulheres. A frase escrita por Simone de 

Beauvoir contribuiu para o questionamento das mulheres feministas sobre o 

biológico e o social. 

 

O desafio que o movimento enfrentava nessa época era pensar, produzir e 
discutir a diferença de gênero, ainda a partir de um pensamento binário. 
Desse ponto de vista, o sexo é algo dado biologicamente e o gênero é uma 
construção social imposta sobre um corpo sexuado. (Teixeira & 
Magnabosco, 2010, p.24) 

 

 Nesse aspecto “a segunda onda do feminismo procurou se deter no que era 

específico da mulher, reivindicando que as peculiaridades femininas fossem 

reconhecidas e protegidas”. (SIQUEIRA, 2015, p. 335) Sendo assim o movimento 

feminista dessa época “deu prioridade às lutas pelo direito ao corpo, ao prazer, e 

contra o patriarcado – entendido como o poder dos homens na subordinação das 

mulheres” (SIQUEIRA, 2015, p. 336 Apud PEDRO, 2005, p. 79). Corroborando essa 

premissa que norteava a segunda onda do feminismo, não há como deixar de citar 

as palavras de Beauvoir: 

 

Na boca do homem o epíteto “fêmea” soa como um insulto; no entanto, ele 
não se envergonha de sua animalidade, sente-se, ao contrário, orgulhoso 
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se dele dizem: : É um macho!”O termo “fêmea” é pejorativo, não porque 
enraíze a mulher na Natureza, mas porque a confina no seu sexo. 
(BEAUVOIR, 1970, p. 25) 

 

 Assim, nesse pequeno trecho, Beauvoir conseguiu de maneira genial, 

explicitar o sentimento que as mulheres oprimidas pela subordinação ao homem e a 

um não reconhecimento, pela sociedade de que eram “donas do próprio nariz”, e em 

função desse sentimento surge uma corrente chamada de “feminismo radical”, não 

há qualquer relação com o fanatismo propriamente dito, mas sim, em buscar o real 

motivo para a opressão a mulher.  

 No ano de 1963, nos Estados Unidos, foi publicado o livro intitulado Mística 

Feminina de Betty Friedan, e que impulsionou o movimento, onde em seu primeiro 

capítulo a autora discorre sobre o “problema sem nome” que afligiu as mulheres 

norte americanas envoltas pela segunda onda do feminismo. Esse problema até 

então inominado, nada mais é do que o motivo da luta da mulher feminista nessa 

época, disse Friedan: 

 

A mulher se viu forçada a aceitar o fato de que a infelicidade da americana 
é simplesmente a mais recente conquista dos seus direitos e a preparar-se 
para repetir como a feliz dona de casa descoberta pelo newsweek: 
Devemos abrir os braços à maravilhosa liberdade de que gozamos e nos 
orgulhar da vida que hoje levamos. Fiz um curso universitário e tive um 
emprego, mas ser dona de casa é minha função mais satisfatória e 
compensadora... não podia sair de casa, afastar-se dos filhos. Eu vivo em 
plano de igualdade com meu marido, posso acompanhá-lo em suas viagens 
de negócios e em atividades sociais. (FRIEDAN, 1971, p. 25). 

 

A mulher imersa no contexto da segunda onda feminista teve que vencer as 

vicissitudes impostas pelos grandes meios de comunicação da época, onde diziam 

que já estava concretizado o lugar pertencente a ela, e, além disso, tinha que 

encontrar o seu significado, o porquê de sua existência. Ela não se ajustava mais ao 

papel de esposa, mãe, o qual era imposto. 

 

Por vezes uma mulher dizia-me que a sensação tornava-se tão opressiva 
que ela saía de casa e punha-se a caminhar a esmo pelas ruas. Ou então 
desatava a chorar. Ou então as crianças contavam uma anedota e ela não 
ria simplesmente porque nem a ouvira. Conversei com mulheres que 
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haviam passado anos em sofás de analistas procurando ajustar-se ao papel 
feminino, tentando resolver bloqueios para sentir-se realizada como esposa 
e mãe. Mas o olhar e o tom desesperado dessas vozes era o mesmo tom e 
olhar de outras mulheres que estavam certas de não ter problema algum, 
embora sentissem aquele mesmo estranho desespero. (FRIEDAN, 1971, p. 
22). 

 

 Desse modo surgiu, de forma basilar, a dubiedade dos papeis de gênero, 

duvida essa que persiste até os dias atuais. Será que o comportamento típico da 

mulher feminina era de fato aquele imposto pela sociedade? “A segunda onda 

corresponde, justamente, ao período em que o conceito de gênero foi elaborado, de 

forma a servir como ferramenta para a teorização de tais questões” (Siqueira, 2015, 

p. 337). Com esse entendimento firmado, houve a transição para o que é chamado 

de terceira onda do feminismo. 

 

2.1.3 Terceira onda. 

 
 

 A terceira onda do feminismo traz à tona outro tipo de debate em relação à 

mulher. Agora não mais em um assunto claramente delimitado, como na segunda 

onda onde as mulheres revindicavam a diferença entre homens e mulheres, mas 

sim, a revindicação da diferença dentro da diferença da própria mulher, 

desconstruindo o que a sociedade sedimentou como o conceito do que é a mulher, 

tendo em vista que elas próprias são diferentes e sofrem as consequências dessa 

diferença como, por exemplo, raça, classe, religião entre outros aspectos, como 

podemos constatar nas palavras de Gomes: 

 

De facto, nos finais dos anos 80 e, sobretudo, nos inícios da década de 90 
verfica-se uma nova migração no discurso sobre o gênero, de um 
paradigma de igualdade – dominante no discurso feminista desde as suas 
origens e particularmente potenciado, como vimos, pela introdução do 
conceito operativo gênero - para uma ênfase na diferença, convergente com 
a tendência geral da Pós-Modernidade para a pulverização dos discursos 
científicos e sociais e das próprias identidades (SIQUEIRA, 2015, p. 338 
apud GOMES, 2011).  

 

 Assim, a terceira onda é marcada por publicações que rejeitam o que é 

homogêneo, procurando trazer de forma mais clara a subjetividade e a mutabilidade, 

rejeitando de forma radical tudo o que é limitador e opressivo, deixando um pouco 
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de lado o pensamento construído nas ondas anteriores, onde as ideias foram 

encabeçadas por mulheres que tinham algum ‘status’ perante a sociedade, mesmo 

que de modo aparente, como por exemplo, as sufragettes e as donas de casa 

americanas nos anos 70 e 80, deixando de lado questões enfrentadas por outras 

mulheres que, 

 

não estavam  no mesmo patamar daquelas em relação a outros marcadores 
sociais. Esse é o momento de ganho de autonomia e destaque de certos 
grupos dentro do movimento feminista, como os de mulheres negras, 
lésbicas ou trabalhadoras rurais. Ai é que se reconheceriam, nitidamente, as 
pluralidades femininas, que os idealizadores do conceito de gênero 
pareceram esquecer, com seu essencialismo e sua universalidade 
(SIQUEIRA, 2015, p. 338 apud COSTA, 2009). 

 

Dessa forma podemos constatar que a terceira onda, abarcou e integrou 

mulheres que compõe uma minoria como, negras, lésbicas e outras esquecidas e 

desprezadas até então, fazendo com que o movimento realmente atingisse as 

mulheres como um todo, na busca de direitos e principalmente igualdade, porém há 

muito que fazer, tendo em vista que a sociedade continua tendo uma visão 

essencialmente voltada para o homem, atingindo o caráter político e influenciando, 

apesar de toda luta depreendida até agora, constituições e leis e a 

representatividade feminina dentro das esferas do legislativo. 

 

2.1.4 Breve relato do feminismo no Brasil. 

 

De acordo com Matos (2010, p. 68 apud Pinto 2003), existe o relato de três 

grandes momentos da ocorrência do feminismo no Brasil. O primeiro momento 

(onda) as mulheres teriam lutado pelo seu direito de votar, ou melhor, teriam lutado 

pelos seus direitos políticos – “uma luta universal pela igualdade política”. 

O segundo momento, ocorreu em meados dos anos 1970, em plena ditadura 

militar, indo no mesmo sentido do movimento sufragista mundial, “as mulheres 

discutiam a sua sexualidade e as relações de poder, deslocando a atenção da 

igualdade para as leis e os costumes”. (Matos, 2010, p. 68) As mulheres levantaram 

a bandeira em oposição ao militarismo, formando assim uma “resistência contra a 
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ditadura militar e, por outro lado, em uma luta contra a hegemonia masculina, a 

violência sexual e pelo direito ao exercício do prazer” (Matos, 2010, p. 68). 

Por fim o terceiro momento do movimento feminista no Brasil tem-se a 

discussão e a intensificação das mulheres no processo de redemocratização já em 

meados dos anos 1990, trazendo à tona as diferenças intragênero, ou seja, entre as 

próprias mulheres. Dessa forma de acordo com Matos (2009, p. 68) o movimento 

feminista nessa época acabou se caracterizando pelas: 

 

Tentativas de reformas nas instituições democráticas (com a criação dos 
Conselhos da Condição Feminina, das Delegacias de Atendimento 
Especializado); tentativas de reforma do Estado (com a forte participação 
das mulheres organizadas no processo da Assembleia Constituinte de 
1988, por exemplo); busca de uma reconfiguração do espaço público, por 
meio da forte participação de “novas” articulações dos movimentos de 
mulheres (mulheres negras, lésbicas, indígenas, rurais, etc.); uma posterior 
especialização e profissionalização do movimento. Este terceiro momento 
marca o início de uma aproximação cautelosamente construída junto ao 
Estado. (MATOS, 2009, p. 68). 

. 

 É dentro desse aspecto, mais especificamente, a inclusão dos direitos das 

mulheres na reforma de Estado e em instrumentos internacionais que analisaremos 

como os direitos das mulheres foram inseridos em inúmeros tratados e leis e qual o 

impacto desses mecanismos na proteção feminina. 

 

 2.2 RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DAS MULHERES EM INSTRUMENTOS 

INTERNACIONAIS. 

 

Após um longo período de lutas feministas começaram a surgir o resultado da 

busca pelos seus direitos no ano de 1948 com o surgimento da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, criada em virtude das atrocidades cometidas 

durante a primeira e segunda guerra mundial, conforme afirma Piovesan (2009, p. 

71) “é neste cenário que se vislumbra o esforço de reconstrução dos direitos 

humanos, como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional”.  

 Dessa forma a Declaração de 1948, inova ao trazer o conceito da 

universalidade e indivisibilidade dos direitos como um todo. Nesse contexto nas 

palavras de Piovesan: 
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Universalidade porque clama pela extensão universal dos direitos humanos, 
sob a crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a 
titularidade de direitos, considerando o ser humano como um ser 
essencialmente moral, dotado de unicidade existencial e dignidade, esta 
como valor intrínseco à condição humana. Indivisibilidade porque a garantia 
dos direitos civis e políticos é condição para a observância dos direitos 
sociais, econômicos e culturais e vice-versa. Quando um deles é violado, os 
demais também o são. Os direitos humanos compõem, assim, uma unidade 
indivisível, interdependente e inter-relacionada, capaz de conjugar o 
catálogo de direitos civis e políticos com o catálogo de direitos sociais, 
econômicos e culturais. (PIOVESAN, 2012, P. 72) 

 

 Tendo como marco inicial a Declaração de 1948, começaram a surgir 

diversos instrumentos visando fortalecer a imagem da mulher e a proteger como 

possuidora de direitos, iniciando uma caminhada a passos um pouco mais largos ao 

reconhecimento das violações aos direitos humanos contra as mulheres, o modo de 

combater essas violações, além da igualdade de direitos em relação ao homem. 

Nesse contexto podemos citar dentro da década de 1960 o Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de São José 

da Costa Rica, todos os pactos foram ratificados pelo Brasil apenas em 1992. 

 Porém após a década de 1960, mais especificamente no ano de 1979, nas 

palavras de BARSTED (2001, p.2) “por pressão dos movimentos feministas de 

diversos países, a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação com as Mulheres foi adotada”, dessa forma foi cumprido 

um compromisso estabelecido na I Conferência Mundial da Mulher, realizada anos 

antes no México em 1975.  Tal Convenção foi a primeira a estabelecer normas 

protetivas voltadas especialmente para as mulheres. Em seu primeiro artigo tem-se 

o que se considera discriminação para com as mulheres, conforme podemos ver a 

seguir: 

 

[...] toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por 
objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na 
igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, social, cultural e civil ou em qualquer 
outro campo. (ONU, 1975) 

 

E ainda relembra que: 



17 
 

[...] a discriminação contra a mulher viola os princípios da igualdade de 
direitos e do respeito da dignidade humana, dificulta a participação da 
mulher, nas mesmas condições que o homem, na vida política, social, 
econômica e cultural do país, constitui um obstáculo ao aumento do bem-
estar da sociedade e da família e dificulta o pleno desenvolvimento das 
potencialidades da mulher para prestar serviço a seu país e à comunidade. 
(ONU, 1975) 

 

Todavia pode se dizer que a Convenção foi apenas um dos instrumentos 

utilizados para trazer ao conhecimento dos Estados os direitos e as lutas das 

mulheres. Dando continuidade, não há como deixar de citar a Convenção de “Belém 

do Pará” em 1994, a qual foi um marco, pois foi o 

 

primeiro tratado internacional de proteção dos direitos humanos a 
reconhecer, de forma enfática, a violência contra as mulheres como um 
fenômeno generalizado, que alcança, sem distinção de raça, classe, 
religião, idade ou qualquer outra condição, um elevado número de 
mulheres. (PIOVESAN, 2012, p. 79) 

 

A partir da Convenção de “Belém do Pará” as organizações internacionais, 

começaram a analisar e a julgar crimes ou qualquer manifestação que fosse contra a 

integridade da mulher, nas disposições dos tratados acima citados, de maneira 

rígida como, por exemplo, no famoso caso González e outras (caso “Campo 

Algodoreno”), em que a Corte Interamericana condenou o México por entender que 

o desaparecimento e por consequência a morte de mais 300 mulheres em Ciudad 

Juarez durante o período de 1993 a 2003, se deu por omissão única e exclusiva do 

Estado Mexicano, contribuindo assim para a violência e discriminação contra as 

mulheres. Nas palavras de Piovesan: 

 

A sentença da Corte condenou o Estado do México ao dever de investigar, 
sob a perspectiva de gênero, as graves violações ocorridas, garantindo 
direitos e adotando medidas preventivas necessárias de forma a combater a 
discriminação contra a mulher. (PIOVESAN, 2012, p.79) 

 

Além desse episódio de grande impacto significativo no que se diz respeito a 

imposição de sanção, por parte do sistema interamericano, a um determinado 

Estado por permitir que mulheres sejam desrespeitadas não guarnecendo o 
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necessário para garantir seus direitos, podemos destacar que as decisões por parte 

desse mesmo sistema impactou diretamente a “reforma do Código Civil da 

Guatemala, a adoção de uma lei de violência doméstica no Chile, a adoção da Lei 

Maria da Penha no Brasil, dentre outros avanços”. (Piovesan, 2012, p.79) 

No que tange a Organização das Nações Unidas (ONU) é imprescindível 

mencionar as resoluções do Conselho de Direitos Humanos, principalmente as de nº 

11/2 de 2009 e nº 14/12, as quais tratam sobre meios de acelerar os esforços para 

eliminar todas as formas de violência contra a mulher, reforçando todos os esforços 

dispensados durante décadas de luta pelos direitos das mulheres. Ainda nos 

comentários de Piovesan: 

 

A Resolução n. 14/12 expressamente demanda dos Estados que 
estabeleçam ou fortaleçam planos de ação de combate à violência contra 
mulheres e meninas contemplando mecanismos de accontability para a 
prevenção da violência, considerando a adoção de estratégias de alcance 
universal e de alcance específico endereçada a grupos vulneráveis (por 
exemplo mulheres afro-descendentes e indígenas). A Relatora Especial 
sobre a Violência contra a Mulher, de igual modo, tem realçado a 
necessidade de fortalecer due diligence standards, envolvendo tanto a 
prevenção, como a repressão à violência no campo da responsabilidade do 
Estado. (PIOVESAN 2012, p. 79 e 80) 

 

Todavia, tais tratados precisam ser confirmados pelos Estados os tornando 

signatários e apesar de muitos países confirmarem os respectivos tratados, não os 

respeitam em sua integralidade e muitas vezes não realizam nenhum esforço para 

que sejam cumpridas as determinações ali impostas. Indo por esse viés, 

analisaremos duas constituições para ver qual é o impacto de todo esse movimento 

feminista, que geraram tratados, agora dentro de um instrumento positivado. 

 

2.3 RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DAS MULHERES NO DIREITO 

CONSTITUCIONAL COMPARADO. 

 

Os reconhecimentos dos direitos das mulheres se deram de maneira 

diferentes nas constituições que iremos analisar em virtude de que cada país possui 

suas culturas e costumes próprios. Sendo assim, analisaremos a seguir, a 
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Constituição Portuguesa e Argentina, com o intuito de identificar em cada uma delas, 

o direito para com as mulheres, seja ele direto ou indireto. 

 

2.3.1 Constituição Portuguesa. 

 

A Constituição Portuguesa, datada de 25/04/1974, traz em seu artigo 13⁰, o 

princípio da igualdade, com a seguinte redação: 

 

Artigo 13⁰ Principio da igualdade 

1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais 
perante a Lei. 
2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de 
qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, 
sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou 
ideológicas, instrução, situação econômica, condição social ou orientação 
sexual.  
 

Dessa forma podemos constatar que ninguém pode receber qualquer tipo 

benefício ou malefício em razão de sexo. Tal afirmação positivada da Constituição 

Portuguesa vai de encontro com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Contra a Mulher. Ainda seguindo no texto constitucional, 

temos os artigos 25⁰ e 26⁰ que dizem respectivamente: 

 

Artigo 25⁰ Direito à integridade pessoal. 

1. A integridade moral e física das pessoas é inviolável. 
2. Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, 
degradantes ou desumanos. 

Artigo 26⁰ Outros direitos pessoais 

1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao 
desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom 
nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida 
privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de 
discriminação. 
2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a obtenção e utilização 
abusivas, ou contrárias à dignidade humana, de informações relativas às 
pessoas e famílias.  
3. A lei garantirá a dignidade pessoal e identidade genética do ser 
humano, nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização das 
tecnologias e na experimentação cientifica. 
4. A privação da cidadania e as restrições à capacidade civil só podem 
efectua-se nos casos e termos previstos na lei, não podendo ter como 
fundamento motivos políticos. 
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Como é possível constatar os artigos 25⁰ e 26⁰ tratam especificamente sobre 

a proteção no que tange ao físico da mulher, coibindo qualquer tipo de discriminação 

e violência pelo simples fato de ser mulher contra a própria mulher. Mesmo, essa 

disposição sendo lógica para a sociedade atual, onde cada vez mais a tolerância 

vem sendo pregada para com diferentes tipos de minorias, é de suma importância o 

texto consolidado dentro de uma Constituição, tornando cláusula pétrea e dando um 

peso significativo e positivando um direito que foi motivo de tanta luta. 

Porém em relação ao direito político da mulher, infelizmente, não há muitas 

disposições a respeito dentro da Constituição Portuguesa, apenas o artigo 109, que 

possui a seguinte redação: 

 

Artigo 109⁰ Participação política dos cidadãos 

A participação directa e activa de homens e mulheres na vida política 
constitui condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema 
democrático, devendo a lei promover a igualdade no exercício dos direitos 
cívicos e políticos e a não discriminação em função do sexo no acesso a 
cargos políticos. 

 

Nesse artigo vemos o direito de igualdade assegurado constitucionalmente, 

sendo importante destacar a parte em que não se pode discriminar o acesso a 

qualquer cargo político em função do sexo, ou em outras palavras, em função da 

mulher por ser mulher. 

 

2.3.2 Constituição Argentina 

 

Diferentemente da Constituição Portuguesa, a Constitucion de La Nacion 

Argentina (1994), traz em seu preâmbulo a confirmação de que o texto constitucional 

argentino surgiu dentre outros aspectos, com base em pactos preexistentes, 

respeitando automaticamente direitos adquiridos através de embates em diversas 

áreas, inclusive o direito das mulheres como um todo. 

 

Nos lós representantes Del pueblo de la Nacion Argentina, reunidos em 
Congreso General Constituyente por voluntad y eleccion de las províncias 
que la componen, em cumplimiento de pactos preexistentes, com el objeto 
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de constituir la union nacional, afianzar la justicia, consolidar La paz interior, 
proveer la defensa comum, promover el bienestar general, y asegurar los 
benefícios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para 
todos los hombres del mundo que quieran habitar em el suelo argentino: 
invocando la proteccion de Dios, fuente de toda razon y justicia: ordenamos, 
decretamos y establecemos esta Constitucion, para la Nacion Argentina. 

 

Entretanto, no âmago do texto constitucional, pouco faz referência, assim 

como na Constituição Portuguesa, sobre direitos específicos das mulheres, trazendo 

dispositivos gerais, como por exemplo, o artigo 16, descrito a seguir: 

 

Articulo 16 – La Nacion Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de 
nacimiento: no hay em Ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos 
sus  habitantes son iguales ante la ley, y admisibles em los empleos sin 
outra condicion que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de 
las cargas publicas.  

 

Em relação ao direito político feminino, se encontra resumido em um único 

artigo, porem textualmente abrangente, colocando de forma expressa a igualdade 

tão buscada nos movimentos feministas, como se vê a seguir: 

 

Articulo 37 - Esta Constitucion garantiza el pleno ejercicio de los derechos 
politicos, con arreglo al principio de la soberania popular y de las leyes que 
se dicten em consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y 
obligatorio. 
 
La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a 
cargos electivos y partidarios se garantizara por acciones positivas en la 
regulacion de los partidos políticos y en el regimen electoral. 
 
 

Tal artigo acima descrito é confirmado mais pra frente dentro da própria 

constituição no artigo 75, inc. 23, a qual traz o dever do congresso argentino de 

buscar zelar pelos direitos reconhecidos em tratados internacionais, em 

especialmente contra mulheres, crianças e diversos outras minorias. 

 

Articulo 75o.- Corresponde al Congreso: 
 
Legislar y promover medidas de accion positiva que     garanticen la 
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos por esta Constitucion y por los tratados 
internacionales vigentes sobre los derechos humanos, en particular 
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respecto de los ninhos, las mujeres, los ancianos y las personas con 
discapacidad. 
 
Dictar un regimen de seguridad social especial e integral en proteccion del 
ninho en situacion de desamparo, desde el embarazo hasta la finalizacion 
del periodo de ensenhanza elemental, y de la madre durante el embarazo y     
el tiempo de lactancia. 
 

 
 Pode-se dizer que é de extrema raridade que uma constituição possua de 

forma expressa a responsabilidade de um poder que representa o povo e que é 

escolhido pelo povo, tal afirmação não encontramos, por exemplo, na Constituição 

Portuguesa. 

Dessa forma pela simples analise e leitura de dois textos constitucionais, 

houve uma significativa evolução para assegurar os direitos das mulheres, tanto no 

âmbito da proteção para com a mulher e a sua integridade, como para o 

reconhecimento dos seus direitos políticos, porem estamos longe de um ideal, talvez 

utópico, onde a constituição descreveria todos os direitos que as mulheres possuem, 

e o principal, a forma de assegurar esses direitos, pois não basta apenas a 

descrição e a simples fala textual, como na Constituição argentina, que contem o 

trecho onde a uma promessa de promoção de medidas de ação que garantem a 

igualdade real de oportunidades, respeitando tratados de direitos humanos 

reconhecidos internacionalmente e em particular de minorias, é necessário trazer 

para aquilo que é a maior “lei” de uma democracia um melhor detalhamento e 

abrangência de como proceder em relação aos direitos das minorias e 

especialmente em relação as mulheres. 
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3. DIREITOS POLÍTICOS COMO DIREITO HUMANO 

 

A partir da formalização da Organização das Nações Unidas (ONU) que se 

deu em 1945, e a Declaração dos Direitos Humanos datada de 1948, começaram a 

surgir de forma continuada, tratados e outros instrumentos normativos, nos quais a 

comunidade internacional buscou atender demandas da sociedade internacional 

para que seus direitos fossem reconhecidos e afirmados, e que os Estados 

passassem a assumir obrigações em relação aos mesmos, transformando-as em 

direitos humanos universais, no seu sentido mais amplo. 

Todavia, existe a problemática em questão, o que são direitos humanos? De 

acordo com o Conselho Nacional de Justiça:  

 

Definir o que são direitos humanos não é tarefa das mais simples. Para 
alguns filósofos e juristas, os direitos humanos equivalem a direitos naturais, 
ou seja, aqueles que são inerentes ao ser humano. Outros filósofos 
preferem tratar os direitos humanos como sinônimo de direitos 
fundamentais, conjunto normativo que resguarda os direitos dos cidadãos. 
(CNJ [21--?]) 

 

Para explicar o que são diretos humanos, iremos utilizar do pensamento do 

cientista político e jurista italiano Norberto Bobbio, o qual traz em seu livro intitulado 

Dicionário de Política (1998, p. 354), que a “declaração dos direitos colocou diversos 

problemas, que são a um tempo políticos e conceptuais”.  Sendo assim, entraram 

em conflito o racionalismo jusnaturalista e o utilitarismo/historicismo. Aqueles de 

acordo com Bobbio (1998, p. 354) “defendem que tais direitos são naturais, no que 

respeita ao homem enquanto homem, defendem também que o Estado possa e 

deva reconhecê-los, admitindo assim um limite preexistente à sua soberania”. Já 

estes “trata-se de direitos subjetivos concedidos pelo Estado ao indivíduo, com base 

na autônoma soberania do Estado, que desta forma não se autolimita”. (1998, p. 

354) 

Independente da linha seguida e da crítica imposta a elas, os direitos podem 

e são classificados em civis, políticos e econômicos, sociais e culturais: 

 



24 
 

Os primeiros são aqueles que dizem respeito à personalidade do individuo 
(liberdade pessoal, de pensamento, religião, de reunião e liberdade 
econômica), através da qual é garantida a ele uma esfera de arbítrio e de 
liceidade, desde que seu comportamento não viole o direito dos outros. Os 
direitos civis obrigam o Estado a uma atitude de impedimento, a uma 
abstenção. Os direitos políticos (liberdade de associação nos partidos, 
direitos eleitorais) estão ligados à formação do Estado democrático 
representativo e implicam uma liberdade ativa, uma participação dos 
cidadãos na determinação dos objetivos políticos do Estado. Os direitos 
sociais (direito ao trabalho, à assistência, ao estudo, à tutela da saúde, 
liberdade da miséria e do medo), maturados pelas novas exigências da 
sociedade industrial, implicam, por seu lado, um comportamento ativo por 
parte do estado ao garantir aos cidadãos uma situação de certeza”. (Bobbio, 
1998, p. 354). 

 

Nessa dinâmica em que envolve os direitos do cidadão perante a sociedade, 

os direitos humanos superaram a individualidade de pessoa, a qual sozinha é um 

ser indefeso, inseguro e frágil, sendo afirmado em relação a todos os grupos sociais 

(inclusive a mulher), e fortalecido, tendo o Estado assegurado à lógica da igualdade, 

conforme a afirmação de Bobbio descrita: 

 

Assim, do Estado absenteísta, passamos ao Estado assistencial, garante o 
ativo de novas liberdades. O individualismo, por sua vez, foi superado pelo 
reconhecimento dos direitos dos grupos sociais: particularmente significativo 
quando se trata de minorias (étnicas, linguísticas e religiosas), de 
marginalizados (doentes, encarcerados, velhos e mulheres). Tudo isso são 
consequências lógicas do principio da igualdade, que foi o motor das 
transformações nos conteúdos da declaração, abrindo sempre novas 
dimensões aos Direitos Humanos e confirmando por isso a validade e 
atualidade do texto setecentista.  (Bobbio, 1998, p. 354) 

  

Como mencionado anteriormente, as convenções adotadas pela ONU 

(Organização das Nações Unidas) são dirigidos a toda humanidade. Assim foi com a 

positivação dos direitos políticos como direito humanos o qual aconteceu na 

declaração universal dos direitos humanos. 

Este reconhecimento se deu, inicialmente, no Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos (1966), o qual foi ratificado pelo Brasil no ano de 1992, que 

já no seu preâmbulo, de forma clara, afirma que o reconhecimento da dignidade é 

inerente a todos os seres humanos e que seus direitos são iguais e inalienáveis,  
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reconhecendo que, em conformidade com a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, o ideal do ser humano livre, no gozo das liberdades 
civis e políticas [...] não pode ser realizado a menos que se criem às 
condições que permitam a cada um gozar de seus direitos civis e políticos 
[...]. (PACTO INTERNACIONAL DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS, 1966). 

 

Cabe aos Estados assegurar essas condições e proporcionar a promoção 

desses direitos, tal qual descrito no artigo 3⁰ do referido pacto: “[o]s Estados Partes 

no presente Pacto comprometem-se a assegurar a homens e mulheres igualdade no 

gozo de todos os direitos civis e políticos enunciados no presente Pacto”. 

Os artigos 25 e 26 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

(1966) tratam especificamente dos direitos políticos onde agasalha o direito de todo 

cidadão, seja ele homem ou mulher, “de votar e de ser eleito em eleições periódicas, 

autenticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que 

garantam a manifestação da vontade dos eleitores”, e “ter acesso, em condições de 

igualdade, às funções públicas de seu país” além de positivar que todas as pessoas 

são iguais perante a lei possuindo os mesmo direitos, sem discriminação de 

nenhuma forma. 

Entretanto o Pacto de Direitos Civis e Políticos (1966) não foi o único tratado 

a estabelecer condições e a positivar os direitos políticos. Isto porque, na 

Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, que foi realizada 

na cidade de San José na Costa Rica, no ano de 1969, os Estados americanos 

reafirmaram o seu propósito de consolidar nos Continentes Americanos, “um regime 

de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no repeito dos direitos essenciais 

do homem”, considerando que esses princípios foram objeto de instrumentos 

internacionais e ainda,  

 

reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento do temor 
e da miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa 
gozar dos seus direitos econômicos, sociais, e culturais, assim como dos 
seus direitos civis e políticos. (CONVENÇÃO AMERICAA DIREITOS 
HUMANOS, 1969) 
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A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de 

San José da Costa Rica, adotado em 1969 e que foi ratificado pelo Brasil em 1992, 

segue a mesma linha do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 

Em seu artigo 23 aborda de forma exclusiva os direitos políticos, reforçando 

que todos os cidadãos devem gozar de direitos e oportunidades ali expostas, tais 

como: participar na direção dos assuntos públicos, diretamente ou indiretamente 

através de eleições, votar e ser votado e ter acesso a funções públicas de forma 

igualitária. 

 Todavia é possível notar que nenhum dos tratados, apesar de trazerem 

conceitos de igualdade, e afirmando que todos são iguais a lei em seus direitos 

políticos, especificam de forma dirigida a minorias marginalizadas pela sociedade, 

como por exemplo, as mulheres, pois caso houvesse tal viés, poderia de certa forma 

forçar o Estado a cumprir com os referidos dizeres de forma realmente igualitária.  

Nesse sentido temos a menção de Bobbio: 

 

Luta-se ainda por estes direitos, porque após as grandes transformações 
sociais não se chegou a uma situação garantida definitivamente, como 
sonhou o otimismo iluminista. As ameaças podem vir do Estado, como no 
passado, mas podem vir também da sociedade de massa, com seus 
conformismos, ou da sociedade industrial, com sua desumanização. 
(BOBBIO 1995, p. 355). 

 

O que nos a refletir se existem mecanismos de proteção especifica de 

minorias em um âmbito global (ONU e OEA), no presente caso de mulheres, e quais 

os meios utilizados pelo Estado para a efetivação desses direitos. 

 

3.1 DIREITOS POLÍTICOS DAS MULHERES. 

 

Como visto, os principais tratados de direitos humanos, conhecidos como o 

bill of rights do direito internacional dos direitos humanos reconhecem direitos a 

todos os seres humanos e proíbem a discriminação sem, contudo, estabelecer 

mecanismos específicos de proteção e garantia dos direitos de minorias, entre elas, 

as mulheres. 
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Antes de adentramos aos instrumentos que reconhecem os direitos políticos 

das mulheres, teceremos alguns comentários a repeito da proibição da 

discriminação e o principio da igualdade dentro dos direitos humanos. 

O sentido de igualdade para o direito começou a ser construído na 

democracia grega por Aristóteles com a seguinte afirmação: 

 

A igualdade pressupõe no mínimo dois elementos; o justo, então, deve ser 
uma meio termo, igual e relativo (por exemplo, justo para certas pessoas), e 
na qualidade de meio termo, ele deve estar entre dói extremos 
(respectivamente, menor e maior); na qualidade de igual, ele pressupõe 
duas participações iguais; na qualidade de justo ele o é para certas 
pessoas. O justo, portanto, pressupõe no mínimo quatro elementos, pois as 
pessoas para as quais ele é de fato justo são duas, e as coisas nas quais 
ele se manifesta- objetos distribuídos – são também duas. E a mesma 
igualdade existirá entre as pessoas e as coisas envolvidas, pois da mesma 
forma que as últimas – as coisas envolvidas – são relacionadas entre si, as 
primeiras também o são; se as pessoas não forem iguaism elas não terão 
uma participação igual nas coisas, mas isto é a origem de querelas e 
queixas (quando pessoas iguais têm e recebem quinhões desiguais ou 
pessoas desiguais recebem quinhões iguais). (BRAGATO E ADAMATI 2014 
apud ARISTOTELES, 2001) 

 

 Apesar de a sociedade ter evoluído com o passar do tempo, ideias das 

antiguidades ainda são aplicáveis aos dias de hoje. Em um mundo utópico, a 

igualdade é colocada para todos da mesma forma, a dignidade inerente a todo o ser 

humano, porem a sociedade é composta de indivíduos que possuem suas 

peculiaridades e dessa forma devem ser tratadas.  Assim comenta Bragato e 

Adamati: 

 

O princípio da mesma dignidade de todos os seres humanos não significa 
pressupor que esteja diante de um grupo de seres humanos homogêneos e 
idênticos entre si[...] mas ao contrário, a existência concreta de seres 
humanos diferentes entre si, cujas diferenças, ao invés de inferiorizá-los, 
devem ser reconhecidas e valorizadas. (BRAGATO E ADAMATI, 2014, p. 
93): 

 

A valorização vem ao encontro do respeito aos direitos humanos, o qual 

“implica como corolário do igual tratamento das leis, a proibição da discriminação 

como uma ação ou omissão que decorre justamente dessas diferenças” (Bragato e 

Adamati, 2014, p. 93). 
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De acordo com Bragato e Adamati (apud Bayerski, 1990, p. 8), no âmbito do 

direito internacional, mais especificamente dos direitos humanos, existem quatro 

tratados, os quais contem definições explícitas da discriminação. O primeiro tratado 

que aborda o assunto é a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial (1969), a qual estabelece: 

 

Para fins da presente Convenção, a expressão “discriminação racial” 
significará toda distinção, exclusão restrição ou preferência baseada em 
raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto 
ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo, ou exercício em 
um mesmo plano (em igualdade de condição) de direitos humanos e 
liberdades fundamentais nos compôs político, econômico, social, cultural ou 

em qualquer outro campo da vida pública. (CONVENÇÃO 

INTERNACIONAL SOBRE ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE 
DISCRIMNAÇÃO RACIAL, 1969) 

 

O segundo tratado é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher (1979), a qual carrega em seu corpo, conceito 

semelhante ao descrito acima, senão vejamos: 

 

Para os fins da presente Convenção, a expressão “discriminação contra a 
mulher” significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo 
e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, 
gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com 
base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais nos compôs políticos, econômico, social, cultural e 
civil ou em qualquer outro campo. (CONCENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO 
DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER, 
1979). 

 

O terceiro tratado é a Convenção n⁰ 111 da Organização Internacional do 

Trabalho (1958) e que de acordo com Bragato e Adamati (2014, p. 94) “foi o primeiro 

documento internacional a conceituar discriminação”, e que possui a seguinte 

redação: 

 

Para os fins da presente convenção o termo “discriminação” compreende: a) 
toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, 
opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito 
destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria 
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de emprego ou profissão. (CONVENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 
INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2011) 

 

Por fim tem-se a Convenção da UNESCO (1960) a qual faz referência as 
discriminações no campo do ensino, a qual estabelece: 

 

Para os fins da presente Convenção, o termo “discriminação” abarca 
qualquer distinção, exclusão, limitação ou preferência que, por motivo de 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião pública ou qualquer ou opinião, 
origem nacional ou social, condição econômica ou nascimento, tenha por 
objeto ou efeito destruir ou alterar a igualdade de tratamento em matéria de 
ensino[...](CONVENÇÃO DAUNESCO, 1960) 

 

Dessa forma, nas palavras de Bragato e Adamati: 

 

a proibição da discriminação implica uma distinção de qualquer tipo 
(exclusão, preferência, limitação ou restrição) entre pessoas ou grupos que 
se encontram em situações similares, a menos que exista uma justificação 
objetiva e razoável e o grau da distinção seja proporcional ao objetivo 
(BRAGATO E ADAMATI apud SHELTON, 2008, p. 22) 

 

Ainda a referida autora faz o seguinte questionamento: 

 

Talvez nenhum dos direitos humanos esteja realmente garantido em plena 
igualdade de condições a todos os seres humanos em todo o momento. 
Trata-se de uma afirmação um pouco exagerada, considerando-se ao 
menos o direito de não ser escravizado e de não ser torturado, os quais não 
admitem exceções legítimas, mas o fato é que muitos direitos as admitem. 
(BRAGATO E ADAMATI apud SHELTON, 2008, p. 22). 

 

Portanto, os mecanismos utilizados para a não discriminação das mulheres 

bem como a sua igualdade perante a sociedade, devem levar em conta as suas 

diferenças e dificuldades, fazendo acontecer a equiparação em sua plenitude, 

tratando os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. 

Para estabelecer a igualdade real bem como a proteção dos direitos da 

mulher em sua plenitude, há um movimento de afirmação dos direitos mecanismos e 

proteção por tratados que passam a ser adotados pela Organização das Nações 

Unidas, dentre os quais se destacam a Convenção para a Erradicação de todas as 

Formas de Discriminação Racial (1965), a Convenção dos Direitos das Crianças 
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(1989), a Convenção para a Proteção dos Direitos de Trabalhadores Migrantes e de 

suas Famílias (1990), a Convenção sobre Pessoas com Deficiência (2006).  

Para o objeto desta pesquisa, os principais tratados sobre o tema são a 

Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher, adotada pela Assembleia Geral da 

ONU em 1952, onde prevê a seguinte afirmação: “As mulheres tem o direito de votar 

em todas as eleições em igualdade de condições com os homens, sem 

discriminação alguma” e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher, conhecida como CEDAW, adotada pela Assembleia 

Geral da ONU em 1979, que tinha como propostas: “promover os direitos da mulher 

na busca da igualdade de gênero e reprimir quaisquer discriminações contra a 

mulher nos Estados-parte”. (Pimentel, 2013, p.2) 

 A adoção da Convenção CEDAW, de acordo com Pimentel (2013, p. 14), “foi 

o ápice de décadas de esforços internacionais, visando a proteção e a promoção 

dos direitos das mulheres de todo o mundo”. O que resultou em iniciativas propostas 

pela ONU dentro da Comissão de Status da Mulher1, objetivando analisar, criar, 

discutir, questionar, recomendações de formulações políticas aos países signatários 

da Convenção, visando apenas uma coisa, o aprimoramento do status da mulher. 

(Pimentel, 2013, p.14) 

Ainda nas palavras de Pimentel (2013, p. 15): 

 

A CEDAW é a grande Carta Magna dos direitos das mulheres e simboliza o 
resultado de inúmeros avanços principiológicos, normativos e políticos 
construídos nas últimas décadas, em um grande esforço global de 
edificação de uma ordem internacional de respeito à dignidade de todo e 
qualquer ser humano.  

 

Em se tratando de direitos políticos a CEDAW é o documento que deixa de 

forma mais clara os direitos políticos das mulheres para os Estados-membros. Em 

seu artigo 7⁰ os diz que os Estados-membros não pouparam esforços para eliminar 

                                                           
1
 “É uma instância da ONU (Organização das Nações Unidas) e foi criada pelo ECOSOC (Conselho 

Econômico e Social da ONU) em 1946 com as seguintes funções: preparar relatórios e 
recomendações ao ECOSOC sobre a promoção dos direitos das mulheres nas áreas política, 
econômica, civil, social e educacional. Além disso, a CSM formula recomendações ao ECOSOC 
sobre problemas de caráter urgente que requerem atenção imediata aos direitos das mulheres”.  
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qualquer tipo de discriminação contra a mulher dentro da esfera política, garantindo-

as em igualdade de condições com os homens, o direito de votar e ser votada, a 

participação na formulação de políticas governamentais, a ocupação de cargos 

públicos e etc. Ainda no artigo 8⁰ do referido documento, é descrito que é 

assegurado a mulher a participação em organizações e associações não 

governamentais que se ocupem da vida e política do país. Ambos os artigos, 

colocam a mulher no mesmo patamar do homem em relação aos direitos políticos, 

tirando dessa forma a ideia de superioridade do mesmo, e aplicando o que seria 

lógico, a igualdade.  

Dito isso, a CEDAW possui dispositivos que versam sobre direitos políticos e 

sobre a proibição da discriminação, colocando a mulher em igualdade em relação ao 

homem. Em relação ao primeiro aspecto, conforme mencionado no parágrafo 

anterior, cabe destacar os artigos 7⁰ e 8⁰ da referida Convenção, que possui os 

seguintes textos, respectivamente: 

 

Art. 7⁰. Os Estados-parte tomarão todas as medidas apropriadas para 
eliminar a discriminação conta a mulher na vida política e pública do país e, 
em particular, garantirão, em igualdade de condições com os homens, o 
direito a : 

a) Votar em todas as eleições e referendos públicos e ser elegível para 
todos os órgãos cujos membros sejam objeto de eleições públicas; 
b) Participar na formulação de políticas governamentais e na execução 
destas, e ocupar cargos públicos e exercer todas as funções públicas em 
todos os planos governamentais; 
c) Participar em organizações e associações não governamentais que 
se ocupem da vida e política do país. (CEDAW, 1979) 

 

E 

 

Art. 8⁰. Os Estados-parte tomarão todas as medidas apropriadas para 

garantir ã mulher, em igualdade de condições com o homem e sem 

discriminação alguma, a oportunidade de representar seu governo no plano 

internacional e de participar no trabalho das organizações internacionais. 

(CEDAW, 1979) 
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Já em relação ao segundo aspecto, a proibição da discriminação, a CEDAW 

traz inúmeros artigos, dentre os quais podemos destacar os artigos 1º, 2º, 

respectivamente: 

 

Art. 1º. Para os fins da presente Convenção, a expressão “discriminação 
contra a mulher” significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada 
no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o 
reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independente de seu 
estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, 
social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. 

Art. 2º Os Estados-parte condenam a discriminação contra a mulher em 
todas as suas formas, concordam em seguir, por todos os meios 
apropriados e sem dilações, uma política destinada a eliminar a 
discriminação contra a mulher [...] (CEDAW, 1979). 

 

E ainda em relação ao terceiro aspecto, possibilidade de ações afirmativas, a 

CEDAW especifica ações em que os Estados que fizerem parte, terão que buscar 

realizar, tais ações se encontram descritas no bojo do artigo 2º, como vê-se a seguir: 

 

Art. 2º [...] 

a) Consagrar, se ainda não o tiverem feito, em suas constituições 
nacionais ou em outra legislação apropriada o princípio da igualdade do 
homem e da mulher e assegurar por lei outros meios apropriados à realizar 
prática desse princípio; 
b) Adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, com as 
sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher; 
c) Estabelecer a proteção jurídica dos direitos da mulher numa base de 
igualdade com os do homem e garantir, por meio de tribunais nacionais 
competentes e de outras instituições públicas, e proteção efetiva da mulher 
contra todo ato de discriminação; 
d) Abster-se de incorrer em todo ato ou prática de discriminação contra 
a mulher e zelar para que as autoridades e instituições públicas atuem em 
conformidade com esta obrigação; 
e) Tornar as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a 
mulher praticada por qualquer pessoa, organizada ou empresa; 
f) Adotar todas as medidas adequadas, inclusive em caráter legislativo, 
para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que 
constituam discriminação contra a mulher; 
g) Derrogar todas as disposições penais nacionais que constituam 
discriminação contra a mulher (CEDAW, 1979) 
 
 

É através da CEDAW que os Estados signatários devem ter como parâmetro 

para promover os direitos das mulheres e combater qualquer tipo de discriminação a 

elas impostas. No entanto para a CEDAW ser eficaz, é necessário que os Estados 
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realizem medidas assertivas em vários aspectos, visando o cumprimento na prática 

do conteúdo da referida Convenção, como destaca Jussara Reis Prá: 

 

Os textos da Convenção relacionam as formas de discriminação contra a 
mulher, não se atendo apenas em defini-las, vez que requerem de seus 
Estados-Partes a implementação de todas as medidas cabíveis para 
superá-las. Nesse sentido, a ênfase na adoção de ações afirmativas (cotas) 
responde ao imperativo de erradicar a desigualdade entre mulheres e 
homens. Para tal, fundamenta-se na conexão entre igualdade e respeito aos 
direitos humanos desde a perspectiva de gênero. Assim sendo, ela reflete 
uma construção teórica e também política ao forjar uma agenda endereçada 
a garantir, promover e proteger os direitos das mulheres. (PRÁ, 2014) 

 

O comitê CEDAW, órgão responsável por fiscalizar e dar recomendações 

Estados-partes em relação a como proceder para garantir os direitos inseridos na 

CEDAW sejam efetivados, formular recomendações e observações a diferentes 

países membros, dentre eles, o Brasil, o qual abrangeu os direitos políticos, 

requerendo que se intensifiquem os esforços para modificar ou adotar legislação 

tendo como objetivo o aumento da participação de fato das mulheres na vida 

política, além de deixar a mulher no mesmo patamar de igualdade em relação ao 

homem, na tomada de decisões em todas as áreas da vida pública, tendo como 

base a recomendação geral do comitê nº 23 (1997), assim como garantir a 

realização de medidas especiais temporárias, com base na recomendação geral n⁰ 

25, as quais abordaremos brevemente a seguir 

A recomendação geral do comitê CEDAW de n⁰ 23 e 25 tratam de medidas 

afirmativas para a representação da vida publica feminina perante a sociedade. Para 

fortalecer a representação das mulheres dentro da vida pública, As recomendações 

afirmam que é necessária a utilização de medidas temporárias especiais, em 

tradução livre, tais como: 

 

o recrutamento, a assistência financeira e o treinamento das mulheres 
candidatas, a alteração dos procedimentos eleitorais, o desenvolvimento de 
campanhas de participação igual, estabelecendo metas e cotas numéricas 
visando as mulheres, para serem apontadas para cargos públicos, seja no 
judiciário ou em qualquer outro grupo profissional essencial para a vida em 
sociedade[...] (UNWOMEN, 1997) 
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Além da CEDAW, outros documentos foram de extrema importância para o 

processo de consolidação dos direitos das mulheres, tal como a Declaração e a 

Plataforma de Ação de Pequim, o qual possuí dois objetivos estratégicos, sendo o 

primeiro, “tomar medidas para assegurar o acesso igualitário das mulheres e 

participação total nas estruturas de poder, além das tomadas de decisões” 

(UNWOMEN, 1995). Já em relação ao segundo objetivo, esse trata-se no aumento 

da capacidade das mulheres para participar na tomada de decisões, dentro das 

estruturas de poder, bem como exercer liderança  nas mesmas. (UNWOMEN, 1995). 

É importante destacar o ponto 182, em tradução livre, da referida Plataforma de 

Ação: 

  

Apesar da movimentação generalizada para a democratização na maioria 
dos países, as mulheres estão em grande parte sub-representadas na 
maioria dos níveis de governo, especialmente nos órgãos ministeriais e 
outros órgãos executivos, e fez pouco progresso na obtenção do poder 
político dentro do órgão legislativo ou ainda, no objetivo do Conselho 
Econômico e Social de possuir ao menos 30% (trinta por cento) de 
mulheres em cargos de níveis de decisão em 1995. De forma global, 
apenas 10% (dez por cento) dos membros dos órgãos legislativos e uma 
menor porcentagem de cargos ministeriais são detidos por mulheres. Na 
verdade, alguns países, incluindo aqueles que estão passando por 
mudanças políticas, econômicas e sociais fundamentais, registraram uma 
diminuição significativa nos números de mulheres representadas nos órgãos 
legislativos. 

Embora as mulheres constituam pelo menos metade do eleitorado em 
quase todos os países, e tenham alcançado o direito de votar e ocupar 
cargos em quase todos os Estados membros das Nações Unidas, as 
mulheres continuam gravemente sub-representadas como candidatas a 
cargos públicos. Os padrões tradicionais de trabalho de muitos partidos 
políticos e estruturas governamentais continuam a ser barreiras à 
participação das mulheres na vida pública.  Dessa forma, as mulheres 
podem serem desencorajadas de buscar cargos políticos por atitudes e 
práticas discriminatórias[..]. 

As mulheres na política [...] contribuem para a redefinição das prioridades 
políticas, colocando novos itens na agenda política, os quais refletem e 
abordam preocupações, valores e as experiências de gênero das mulheres, 
o que fornece novas perspectivas sobre questões políticas convencionais. 
(UNWOMEN, 1995) 

 

A Plataforma de Pequim foi adotada pelos países na Conferência Mundial 

sobre a Mulher que ocorreu em 1995, onde estabeleceram compromissos para 

melhorar os direitos políticos das mulheres, dividindo-se em oito estratégias sendo 

elas: definição de metas, ações afirmativas, revisão dos sistemas eleitorais, 
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campanha pública de conscientização, o encorajamento da mulher para participar da 

política dando suporte a candidatas e por consequência as mulheres eleitas, além 

de dar suporte para a mulher no seu papel de democratização e resolução de 

conflitos. 

 Os países signatários reafirmaram a plataforma durante a revisão global de 

cinco anos (2000, debatendo nas diferenças existentes entre homem e mulher, 

buscando uma igualdade entre eles, haja vista que a “evidência sugere que uma vez 

que as mulheres alcançam uma massa de pessoas, eles tem a chance de 

influencias a agenda e promover igualdade de gênero em beneficio da sociedade ou 

da comunidade como um todo” (WOMEN2000, 1997, p.29) além de buscar novos 

meio de proteção a mulher no que diz respeito ao seu aspecto físico, além de se 

comprometem a acelerar a aplicação da mesma nas revisões Não obstante ao que 

foi dito acima, existem outros parâmetros adotados pela ONU referente aos direitos 

políticos da mulher e sua participação na política, o quais se destacam dois: A 

resolução do Conselho Econômico e Social de 1990  e a resolução de 2011 da 

Assembleia Geral sobre  a participação política da mulher relembra aspectos que 

foram em outras convenções, como por exemplo, a igualdade da participação 

política  e das tomadas de decisões. Em relação a resolução do conselho econômico 

e social datado de 1990, destaca-se o seguinte aspecto,  de que o número de 

mulheres em cargos diretivos de organizações intergovernamentais e 

governamentais devem aumentar, além de procurar alcançar a participação da 

mulher no processo de seleção e escolha desses cargos. Posto isto, a 

recomendação da referida convenção, em tradução livre, foi: 

 

Recomendação VI. Todos os regulamentos da administração pública devem 
enunciar de forma clara as práticas de contratação, nomeação, promoção, 
licença de trabalho, capacitação, perspectiva de carreira e demais 
condições de serviço. 

Os governos, os partidos políticos, os sindicatos, os grupos profissionais e 
outros grupos representativos, devem estabelecer objetivos para aumentar 
a proporção de mulheres em cargos diretivos, ao menos em 30 % para 
1995, com o intuito de alcançar a representatividade entre homens e 
mulheres no ano 2000, além de estabelecer programas de contratação e 
capacitação que preparem a mulher para tais cargos. 

Se deve estimular os governos, os partidos políticos, os sindicatos e as 
organizações de mulheres que estabeleçam um lista de mulheres 
qualificadas que possa ser utilizada para preencher vagas. Deve-se 
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reconhecer a importância da capacitação da mulher, construindo as 
aptidões requeridas para as carreiras política e administrativa. 

A consulta interregional sobre a mulher na vida pública, que há de ser 
celebrado em setembro de 1991, deve contar com a máxima participação 
dos governos e das organizações governamentais, além de elaborar para  a 
primeira metade da década, um programa de ação política que movesse 
todas as mulheres para que participassem ativamente do processo político. 

A Secretaria das Nações Unidas em cooperação com outras instituições e 
em colaboração com os governos, devem seguir desenvolvendo e 
difundindo uma base de dados, diferenciados por sexo, de fácil acesso 
sobre a composição dos órgãos superiores, no âmbito nacional, regional e 
internacional. O sistema das Nações Unidas pode ajudar os governos a 
estabelecerem uma base de dados. (CONSELHO ECONOMICO E SOCIAL, 
1990, p. 16 e 17) 

 

 Ainda cabe destacar a resolução nº 58/142, aprovada pela Assembleia Geral 

em 22 de dezembro de 2003 (participação da mulher na política), o qual reforça a 

aplicação de tratados já existentes sobre a os diretos políticos da mulher e sua 

aplicação bem como tratados visam proteger os direitos humanos em geral, 

reconhecendo que, 

 

a participação plena da mulher, em igualdade de condições, no processo 
político e na adoção de decisões, o qual estabelecerá um equilíbrio que 
reflete mais exatamente a composição da sociedade, que é necessária para 
reforçar a democracia e promover o seu funcionamento adequado, 
desempenhando uma função essencial em promover a igualdade da 
mulher, inclusive em melhorar a sua situação socioeconômica e 
contribuindo para redefinir as prioridades políticas e proporcionar novas 
perspectivas sobre as questões políticas.(RESOLUÇÃO Nº 58/142, 2003) 

 

 Para atingir o objetivo foram dirigidas aos Estados-parte algumas 

recomendações, os quais se comprometeram a: 

 

a) Promover e proteger o direito das mulheres de associasse livremente, 
expressar suas opiniões publicamente, debater abertamente questões 
políticas, peticionar as autoridades e participar do governo em todos os 
níveis, inclusive, na formação e execução da política governamental, em pé 
de igualdade com os homens. 
b) Eliminar as leis, regulamentos e praticas que de modo discriminatório 
impedem e limitam a participação das mulheres no processo político e a 
aplicação de medidas assertivas que acelerem a realização da igualdade 
entre homens e mulheres. 

c) Contrariar, caso aconteça, as atitudes sociais negativas com respeito a 
capacidade da mulher de participar, em pé de igualdade no processo 
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politico que contribuem, tendo vista que poucas mulheres tomam decisões 
politicas, seja nos planos, local, nacional e internacional. 

d) Promover o equilíbrio entres os gêneros  em todos os cargos públicos e 
adotar todas as medidas adequadas para estimular os partidos políticos 
visando assegurar que as mulheres tenham uma oportunidade justa e 
igualitária de competir na obtenção de todos os cargos públicos. 

e) Examinar os diferentes efeitos de seus sistemas eleitorais na 
representação politica da mulher nos órgão eletivos bem como ajustar e 
reformar os sistemas, caso necessário. 

f) Incluir nos planos escolares programas que sensibilizem os jovens ao 
respeito da igualdade de direitos da mulher, ensinando as 
responsabilidades cívicas, fomentando a confiança e contrariando as 
atitudes sociais negativas que desencorajam a participação politica da 
mulher. 

g) Buscar e propor mais candidatas aos postos superiores e de tomada de 
decisões no sistema das Nações Unidas, assim como  a nomeação para 
prestar serviços em órgãos intergovernamentais, encorajando mais 
mulheres a buscarem esses postos. 

h) Promover o equilíbrio entre os gêneros nas delegações das Nações 
Unidas em outras reuniões e conferencias internacionais. 

i) Estimular uma maior participação das mulheres indígenas e outras 
mulheres marginalizadas nas tomadas de decisões em todos os níveis e 
afrontar bem como eliminar os obstáculos  que encontram as mulheres 
marginalizadas para acender a política, tomar decisões e participar dela. 

j) Assegurar que  as medidas para conciliar a vida familiar com o trabalho 
profissional se apliquem por igual modo entre as mulheres e homens, e ao 
compartilhar homens e mulheres das mesmas responsabilidades familiares, 
criam condições propicias para a participação política da mulher. 
(RESOLUÇÃO Nº 58/142, 2003) 

 

 O teor da resolução acima citada foi reafirmada pela resolução da Assembleia 

Geral nº 66/130, datada de 19 de dezembro de 2011, a qual aborda o mesmo tema 

da anterior, participação da mulher na política, destacando a importância 

fundamental da participação da mulher em todos os contextos e em todas as etapas 

de transição política e “preocupado com os muitos obstáculos que seguem 

impedindo a participação da mulher na vida política em condições de igualdade com 

o homem[...].” (RESOLUÇÃO 666/130, 2011)  

 Dessa forma a referida resolução afirma que os Estados devem seguir a 

Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Descriminação contra a 

mulher, bem como o descrito na Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, já 

citados anteriormente. Ainda instiga todos os Estados–parte adotem medidas para 
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que assim possa se assegurar a participação da mulher em pé de igualdade e de 

forma digna na política. Destacam-se as seguintes medidas: 

 

a) Examinar os diferentes efeitos de seus sistemas eleitorais em relação 

a participação da mulher, bem como ajustar e reformar esses sistemas 

b) Adotar todas as medidas para eliminar os prejuízos baseados na ideia 

de inferioridade ou superioridade de um dos sexos em atribuição a papeis 

estereotipados sobre o homem e a mulher que dificultam o acesso da 

mulher na esfera política e sua participação a ela. 

c) Pedir aos partidos políticos que suprimam todos os obstáculos que 

discriminem, direta ou indiretamente, contra a participação da mulher, 

adotando políticas necessárias para promover a capacidade da mulher a fim 

de fazê-las participarem em todos os níveis de poder dentro dos próprios 

partidos. 

d) Promover a consciência e o reconhecimento da importância da 

participação das mulheres no processo político  a  nível comunitário, local, 

nacional e internacional. 

e) Elaborar mecanismos e atividades de capacitação para levar as 

mulheres a participarem do processo eleitoral, da atividade política e outras 

atividades de liderança e empoderamento. 

f) Aplicar medidas adequadas nos órgãos governamentais e institucionais do 

setor público com o fim de eliminar os obstáculos que impedem, direta ou 

indiretamente, a participação da mulher nas decisões politicas em todos os 

níveis e fomentar a sua participação; 

g) Acelerar a aplicação de estratégias que promovam o equilíbrio de 

gênero, além de requisitar aos partidos políticos para que as mulheres 

tenham uma oportunidade justa e igualitária de competir por todos os  

cargos públicos eletivos. 

h) Melhorar e ampliar o acesso das mulheres a tecnologia de informação 

e de comunicação a fim de possibilitar sua participação política promovendo 

a sua inclusão em processos democráticos, melhorando também a 

capacidade dessas tecnologias para atender as necessidades das 

mulheres, em particular as marginalizadas. 

i)  Investigar as denuncias de atos de violência, agressão impetrados contra 

mulheres eleitas para desempenhar cargos públicos e candidatas a cargos 

públicos. 

j)  Encorajar uma maior participação das mulheres marginalizadas, em 

particular as mulheres indígenas,  rurais e de minorias étnicas, culturais e 

religiosas, eliminando obstáculos que impedem  as mulheres 
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marginalizadas a ascensão na vida política, bem como na tomada de 

decisões na mesma. 

k) Encorajar a promoção de programas dirigidos aos jovens, visando 

esclarecer a importância da participação das mulheres na política. 

(RESOLUÇÃO 66/130, 2011) 

 

 É importante, ainda mencionar a Organização dos Estados Americanos 

(OEA), mais especificamente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que 

elabora um relatório sobre as atividades e progressos alcançados anualmente no 

âmbito dos direitos humanos em vários países. O relatório é anual sendo divido em 

diversos segmentos dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o 

qual cabe destacar as relatorias temáticas, que foram criadas a partir dos anos de 

1990, com o objetivo de dar uma atenção especial a certas pessoas e a seus grupos 

que se encontram expostos a violações de direitos humanos por sua situação de 

vulnerabilidade e pela discriminação histórica. 

 

A finalidade de criar uma relatoria temática é fortalecer, impulsionar e 
sistematizar o trabalho da própria Comissão Interamericana em temas 
concretos. E nesse sentido, estimulam a consciência dos direitos humanos 
nos povos da América. As relatorias também apoiam o trabalho da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos em desenvolver estandares 
jurídicos contribuindo para os mecanismos do sistema interamericano, 
sendo propenso ao acesso da justiça, nacional ou internacional, de pessoas 
e grupos relacionados com o enfoque temático. Por sua vez, as relatorias 
mantêm uma colaboração adjunto com diversos setores trabalhando em 
seus temas específicos, incluindo as relatorias das Nações Unidas e outros 
mecanismos universais organizadores da sociedade civil, os Estados em 
seu setor acadêmico entre outros. (INFORME ANUAL, 2016) 

 

Em tempo: 

 

As relatorias temáticas colaboram com o cumprimento da função principal 
da CIDH, que é promover a observância e defesa dos direitos humanos, e 
serve como órgão consultivo da OEA nessa matéria. Nesse sentido, podem 
solicitar aos governos dos Estados para proporcionarem informações sobre 
as medidas adotadas em relação a matéria de direitos humanos, assim 
como formular recomendações para adoção de medidas progressivas a 
favor dos direitos humanos[...].(INFORME ANUAL, 2016) 
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 A relatoria que nos interessa, visando o tema desse trabalho, é a relatoria 

sobre os direitos das mulheres. Dessa forma a referida relatoria, 

 

continua trabalhando para fazer frente aos principais desafios que 
continuam impedindo as mulheres de exercer seus direitos de forma pela. 
As atividades da relatoria se concentram principalmente focadas (i) na 
prevenção de formas de violência extrema contra as mulheres da região, 
incluindo física, psicologia, sexual, econômica, espiritual, obstétrica, 
institucional entre outras manifestações; (ii) no cumprimento do dever, por 
parte dos Estados, de atuar com a devida diligência, incluindo a prevenção, 
a investigação, a sanção e a reparação das violações de direitos humanos 
que afetam as mulheres, assim como a garantia de um exercício desses 
direitos; (iii) as múltiplas formas de discriminação que afetam as mulheres, o 
que gera uma situação de vulnabilidade para as mulheres indígenas, afro-
decendentes, intelectualmente incapacitada, vivendo com SIDA, 
crianças,lésbicas e trans entre outras; (iv) desafios na proteção do exercício 
dos direitos  sexuais e reprodutivos das mulheres; (v) a condição de que 
sofrem as mulheres defensoras dos direitos humanos em seus trabalhos 
como lideres, sendo perseguidas, por causa de seu gênero e sexo; (vi) 
obstáculos para o exercício dos direitos econômicos, sociais e culturais das 
mulheres, nos ambitos da saúde, educação, trabalho, e no acesso a 
recursos econômicos.(INFORME ANUAL, 2016) 

 

 Assim através de vários mecanismos e instituições, as quais instigam os 

Estados a buscarem o compromisso de zelar pelos direitos, inclusive políticos, das 

mulheres. Porem é necessário de que os governos efetivamente cumpram com os 

seus deverem para que haja verdadeira positivação dos direitos femininos, sendo o 

responsável pela proteção, manutenção e divulgação desses direitos como veremos 

a seguir. 

 

3.2 DEVERES DO ESTADO PARA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS 

DAS MULHERES 

 

Cabe iniciar o presente tópico com as palavras de Alves e Gartner (2015), em 

texto publicado no XI Seminário Nacional – Demandas Sociais e Políticas Públicas 

na sociedade Contemporânea: “com o reconhecimento da dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais, desenvolveu-se a teoria do dever de proteção do Estado 

(Schutzpflicht)”. Olhando por estee viés, o estado não tem por obrigação apenas não 

violar os direitos individuais, inerentes de cada cidadão, contudo no que diz respeito 

ao direito político feminino, é dever estatal tomar as medidas cabíveis e necessárias 
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objetivando o seu cumprimento e proteção, maximizando a efetivação dos direitos 

fundamentais (Alves e Gartner, 2015, p. 214) 

Como é de notório conhecimento que todos os Países possuem sua Carta 

Magna, com os princípios norteadores para assegurar a cada cidadão, que habite 

dentro de seu território, direitos, proteção, garantias que abrangem diversas áreas. 

Porem tal suprema lei não é o suficiente para a garantia de qualquer direito. 

Para o Estado garantir com efetividade que direitos sejam respeitados é preciso que 

o mesmo incorpore uma ótica preventiva, integrada e multidisciplinar relacionada ao 

direito pretendido. Desse modo o País, mais especificamente o Brasil, precisa nas 

palavras de Piovesan (2012, p. 86): 

 

um conjunto articulado de ações da União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios e de ações não governamentais. Sob o prisma multidisciplinar, 
determina a integração do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria 
Pública, com as áreas da segurança pública, assistência social, saúde, 
educação, trabalho e habitação. (PIOVESAN, 2012, p. 86) 

 

É evidente que tais conjuntos precisam ter o um único objetivo. Em relação 

aos direitos políticos das mulheres, é necessário que o Estado assuma com os 

compromissos firmados quando da assinatura nos tratados os quais preveem, como 

mencionados nos tópicos anteriores, o direito especifico político da mulher, que 

demandam prestações positivas, negativas além de custos: 

 

A título de exemplo, cabe indagar qual o custo do aparato de segurança, 
mediante o qual se assegura direitos civis clássicos, como os direitos à 
liberdade e à propriedade, ou, do aparato da justiça, que garante o direito 
ao acesso ao judiciário. Isto é, os direitos civis e políticos não se restringem 
a demandar a mera omissão estatal, já que a sua implementação requer 
políticas públicas direcionadas, que contemplam também um custo. 
(MORETTI APUD PIOVESAN, 2012, p. 33).  
 

 
Além de estar alinhado com um só objetivo, é preciso existir o elemento 

volitivo do Estado, é preciso existir a vontade de se cumprir com o conteúdo dos 

tratados estabelecidos e ratificados. O Estado é a única entidade com força e poder 

suficiente para fazer impor a proteção a determinados direitos. 
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4. O TRATAMENTO JURÍDICO E A REALIDADE DOS DIREITOS POLÍTICOS DAS 

MULHERES NO BRASIL 

 

Por fim, abordaremos como os direitos políticos das mulheres estão  

positivados dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 

 

4.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

A Constituição Federal é a lei de maior valia e importante dentro de uma 

nação. É através dela que se estabelecem deveres, garantias e parâmetros de como 

o país irá funcionar e também irá limitar a criação de leis inferiores ao seu texto, 

conforme nas palavras de Branco (2013, p.37): 

 

A Constituição assume a missão de organizar racionalmente a sociedade, 
especialmente na sua feição política. É o estatuto do poder e o instrumento 
jurídico com que a sociedade se premune contra a tendência imemorial de 
abuso de governantes. É também o lugar em que se expressam as 
reivindicações últimas da vida em coletividade e se retratam os princípios 
que devem servir de guia normativo para a descoberta e a construção do 
bem comum. (BRANCO, 2013, p.37): 

 

Sendo assim é por meio da Constituição que o Estado terá como norte para 

se basear na aplicação dos direitos inerentes a toda a sociedade. 

A Constituição Federal do Brasil contempla direitos fundamentais, inerentes a 

todo e qualquer cidadão que vive em território brasileiro, os quais são universais e 

absolutos. Contudo é preciso ter cuidado ao afirmar o descrito acima, haja vista que 

“o traço da universalidade deve ser compreendido em termos” (BRANCO, 2013, p. 

142). 

Dessa forma o referido autor comenta que todas as pessoas cidadãos são 

titulares de direitos pelos simples fato de serem humanos. Porém destaca-se que 

alguns direitos fundamentais específicos não se conectam a qualquer pessoa ou 

cidadão.  
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É sob este viés que é demonstrado os direitos inerentes das mulheres dentro 

da Constituição. Para melhor explicitar os direitos das mulheres abrangidos na 

Constituição Federal de 1988, faremos um breve histórico das Constituições desde o 

império até os dias de hoje, mostrando a evolução desses direitos ao longo do 

tempo. 

 

4.1.1 Constituição Política do Império de 1824. 

 

A Constituição de 1824 foi a que mais vigorou na história, tendo sido válida 

por 65 (sessenta e cinco) anos. De acordo com Santos (2009) existem três principais 

características da referida Constituição, sendo elas a: 

 

Incorporação constitucional do Poder Moderador, base de toda organização 
política, sendo que a separação entre o poder Executivo e Moderador surgiu 
a partir da prática no sistema monárquico-parlamentarista britânico; o 
segundo aspecto destacado flexibilidade, pois Constituição era semirígida, 
um meio termo entre rígida e flexível, já que existiam um amplo campo de 
regras que poderiam ser alteradas por um processo legislativo ordinário, 
desde que não invadisse os poderes políticos e os direitos políticos e 
individuais do cidadão; foi uma das mais liberais que existiam em sua 
época, superando até mesmo as europeias e menos centralizadoras que o 
projeto da Constituinte, a declaração de direitos e garantias individuais foi 
desenvolvida nos 35 incisos do art. 179. (SANTOS apud HORTO, 2009, p. 
53-54) 

 

O texto constitucional de 1824 é praticamente silente em relação a mulher, 

apenas falando quando dispõe sobre a sucessão imperial.  

 

Nesse momento constitucional, eram os cidadãos homens com 25 anos ou 
mais e todos que tivessem redá de 100 mil-réis, mas em 1881 foi proibido o 
voto dos analfabetos. As mulheres e os escravos não eram considerados 
cidadão, sendo os excluídos políticos no período imperial. (SANTOS, 2009, 
p.3) 

 

4.1.2 Constituição Federal de 1891. 

 

A Constituição Federal de 1891 foi a primeira constituição da República 

Brasileira. “Teve por principal fonte de influência a Constituição dos Estados Unidos 

da América, vigorou durante toda a República Velha ou Primeira República, foi a 
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mais breve, com 91 artigos, e sofreu apenas uma alteração em 1927” (SANTOS, 

2009, p. 5) 

Foi durante a partir da Constituição de 1891 que, de acordo com Santos 

(2009) foi estabelecido o “sufrágio universal masculino para todos os brasileiros 

alfabetizados maiores de 21 anos de idade”, sendo a exceção aqueles que eram 

marginalizados como mulheres, analfabetos e mendigos. Ainda nessa época “não 

havia exclusão expressa à mulher do voto porque não havia a ideia da mulher como 

um indivíduo dotado de direitos, tanto que várias mulheres requereram, sem 

sucesso, o alistamento”. (SANTOS, 2009, p. 5) 

É importante ressaltar que naquele momento o Brasil era um país 

predominantemente agrícola, quando por volta dos anos de 1920 começou a ocorrer 

transformações do capitalismo industrial, sendo que as fabricas e comércios se 

viram a obrigados a absorverem gradativamente mulheres e mais mulheres 

(SANTOS, 2009). “Assim, em 1927, a Constituição Estadual do Rio Grande do Norte 

inclui artigo autorizando a mulher a votar e ser votada, sendo que, no nível federal, 

apenas em 1932, foi decretado o direito de sufrágio para as mulheres”. (SANTOS, 

2009, p.6) 

 

4.1.3 Constituição Federal de 1934. 

 

A Constituição Federal de 1934 é considerada um divisor de águas a qual 

buscou “inspiração no constitucionalismo do pós-guerra de 1914/1918 e nas 

Constituições representativas do constitucionalismo social da Alemanha de Weimar 

de 1919, do México de 1917 e da Espanha de 1931” (SANTOS, 2009, p.6) 

Foi na Constituição de 1934 que houve a introdução do voto secreto e o 

sufrágio feminino, bem como a implementação de outros direitos, como, por 

exemplo, os direitos do trabalhador. 

Ainda de acordo com Tânia Maria dos Santos (2009, p.7) “na constituinte de 

1934, dois anos após autorização no nível federal, houve uma representante do 

sexo feminino, a primeira deputada do Brasil: Carlota Pereira de Queirós”. 
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Entretanto de acordo com Santos (2009), com o advindo das Constituições 

1937 e 1967, houve um predomínio patriarcal, excluindo as mulheres do exercício de 

seus direitos políticos em sua totalidade.  

 

4.1.4 Constituição Federal de 1937. 

 

A Constituição de 1937 é conhecida como a Constituição do Estado Novo e 

foi outorgada pelo presidente Getúlio Vargas. “A carta de 1937 possuía clara 

inspiração nos modelos fascistas europeus, institucionalizando o regime ditatorial do 

Estado Novo” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2005, p. 8). Sendo assim Estado tinha 

o poder de forma integral, na pessoa do presidente. Dessa forma, 

 

o reconhecimento dos trabalhadores urbanos e a inclusão do eleitorado 
feminino como membros da sociedade civil e portadores de demandas 
legitimas deveriam ser articulada, autorizados e patrocinados pelo Estado, 
isto é, a via autoritária conduziria a integração na chamada modernidade 
(SANTOS, 2009, p. 9) 

 

Tal Constituição,  

 

suprimiu a liberdade político-partidária e anulou a independência  dos 
Poderes e a autonomia federativa. Essa Constituição permitiu a cassação 
da imunidade parlamentar, a prisão e o exílio de opositores. Instituiu a 
eleição indireta para presidente da República, com mandato de seis anos; a 
pena de morte e a censura prévia nos meios de comunicação. (CAMARA 
DOS DEPUTADOS, 2005, p. 8) 

 

  Com base no que já foi elucidado e em virtude da autoritariedade imposta 

pelo Estado com base na Constituição, as mulheres não tinham o direito de exercer 

com a máxima amplitude seus direitos políticos, pois como já citado, o Estado 

decidia como e de que forma a sociedade, inclusive as mulheres, se comportariam.   

 

4.1.5 Constituição Federal de 1946. 

. 

Ao contrario da Constituição de 1937, a Constituição de 1946 é conhecida 

como a Constituição da República Populista, “pois consagrou as liberdades 
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expressas na Constituição de 1934, que haviam sido retiradas em 1937, refletiu o 

grande momento da legislação social nos anos anteriores.” (SANTOS, 2009, p. 9).  

A referida Constituição foi promulgada no governo do presidente Eurico 

Gaspar Dutra e, 

 

restabeleceu os direitos individuais, extinguindo a censura e a pena de 
morte. Devolveu a independência dos três poderes, a autonomia dos 
estados e municípios e a eleição direta para presidente da República, com 
mandato de cinco anos. (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2005, p. 9) 

 

No que diz respeito aos direitos políticos, a referida Constituição 

reestabeleceu o sufrágio universal extinguido pela Constituição de 1937, o voto 

secreto e direito além de um sistema eleitoral proporcional bem como um regime de 

partidos nacionais e a Justiça Eleitoral. (GROFF, 2008 apud LIMA SOBRINHO, 

2001, p. 49). 

Em relação aos direitos políticos das mulheres, nãou houve nenhum avanço 

além dos já conquistados anteriormente. De acordo com Tânia Maria dos Santos, 

 

as mulheres brasileiras,[...], empreenderam-se em lutas em prol de seus 
direitos civis nos anos 50. Podemos destacar a luta em prol da modificação 
dos dispositivos do Código Civil de 1916, porque continha inúmeros 
dispositivos legais que relegavam a condição de inferioridade. O resultado 
dessa demanda foi o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, no qual a 
mulher casada passou a ter pela capacidade aos 21 anos, sendo 
considerada colaboradora do marido nos encargos da família. (SANTOS, 
2009,p.10 ) 

 

4.1.6 Constituição Federal de 1967. 

 

A Constituição de 1967 durou pouco tempo da forma constituída 

originalmente, haja vista que houve uma nova redação da constituinte através de 

uma emenda decretada em 1969. Dessa forma, 

 

através de Ato Institucional atribuiu-se a função de poder constituinte 
originário, afastou a oposição e legalizou a ditadura, que perdurou de 1964 
a 1985. Atos posteriores trouxeram mais mudanças de natureza ditatorial, 
no mandato do Marechal Arthur Costa e Silva foram concedidos poderes ao 
Presidente para fechar, por tempo indeterminado, o Congresso Nacional, as 
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Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais, suspender os direitos 
políticos por 10 anos e cassar mandatos efetivos e ainda decretar ou 
prorrogar estado de sítio; intensificou a concentração de poder no executivo 
ao permitir a substituição do presidente pela Junta Militar. 

Além dessas modificações, o governo decretou uma Lei de Segurança 
nacional, que restringia severamente as liberdades civis como parte do 
combate à subversão e à Lei de Imprensa, que estabelecendo a Censura 
Federal que durou até o inicio da Nova República com o governo José 
Sarney. (SANTOS, 2009, p. 10 e 11) 

 

Foi entre as décadas de 1960 e 1970 que estavam ocorrendo os mais 

diversos movimentos feministas em diversos países, porem não se pode falar a 

mesma coisa do Brasil, como já afirmado acima, estava vivenciando uma ditadura 

militar e a sua repressão. 

Dessa forma novamente as mulheres se encontravam em uma situação onde 

não podiam exercer seus direitos de maneira plena, ficando-as a mercê da vontade 

do Estado. Sendo assim as mulheres,  

 

organizaram-se independentemente de partidos políticos, idade e classe 
social, para formar uma militância contra o regime militar. A maioria era 
composta por mulheres que viram os maridos serem torturados e 
assassinados pelo governo militar. Esse movimento, independente de 
partidos políticos e outras ideologias foi muito apreciado pela sociedade, 
dando espaço à simpatia de vários grupos políticos. (SANTOS, 2009, p. 11) 

 

4.1.7 Constituição Federal de 1988. 

  

Por fim chegamos à Constituição atual promulgada em 1988 depois de um 

longo período de ditadura militar. A Constituição de 1988 deu, 

 

forma ao regime político com alteração da divisão administrativa, concessão 
de maior autonomia aos municípios, ampliação dos direitos sociais e as 
atribuições do poder público, instituiu uma ordem econômica tendo por base 
a função social da propriedade e a liberdade de iniciativa, limitada pelo 
intervencionismo estatal. (SANTOS, 2009, p. 11) 

 

Além de tais medidas houve avanços significativos no que diz respeito a 

eleições majoritárias, a qual se realiza em dois turnos, caso nenhum candidato atinja 
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a maioria dos votos (válidos) e o voto facultativo para os cidadãos que possuírem 

idade entre 16 e 17 anos. 

De acordo com Tânia Maria dos Santos, a Carta de 1988, 

 

trouxe dispositivos de grande importância para o fim da discriminação 
sofrida pelas mulheres, ao garanti-lhes, expressamente, o direito à 
igualdade, os termos do art. 5⁰, inciso I, e ao assegurar-lhes a titularidade 
da plena cidadania, deflagrando, desse modo, uma verdadeira revolução no 
que tange à inserção feminina nos espaços sociais. (SANTOS, 2009, p. 12) 

 

Apesar da Carta Magna de 1988 enfatizar a igualdade entre homens e 

mulheres, porém, a Constituição Federal, não aborda em seu conteúdo, o direito 

especifico, expresso de garantia dos direitos políticos femininos, demonstrando 

ainda que é preciso evoluir no que tange a garantia de tais medidas de forma eficaz. 

Garantias que estão sendo moldadas através de leis e projetos de leis em tramite no 

Congresso Nacional. 

 

4.2 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. 

 

Com a retirada dos militares do poder e com a promulgação da Constituição 

de 1988, iniciaram-se ações para buscar a igualdade entre homens e mulheres. A 

Carta Magna atual, traz em seu artigo 5⁰, inciso I, a seguinte disposição: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta Constituição. 

 

Foi sob este viés e para assegurar o cumprimento desta disposição, que 

nasceram leis visando buscar a igualdade entre homens e mulheres dentro na 

política. 
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Sendo assim, surgiram duas leis buscando compor essa igualdade. 

Inicialmente foi sancionada a Lei 9.100/95, onde propunha que 20% das vagas de 

candidaturas fossem ocupadas por mulheres. “Para tanto, dispôs que as 

candidaturas fossem ampliadas em 20%, o que dificultou a efetividade do sistema de 

cotas” (CFEMEA, 2006, p.32) 

Porem a Lei 9.100/95 ficou em seu texto em vigência por pouco tempo, 

surgindo em 1997, a Lei 9.504, que “assumiu um caráter universal ao propor que 

cada partido ou coligação deveria reservar pelo menos trinta por cento e no máximo 

setenta por cento para candidaturas de cada sexo” (CFEMEA, 2006, p.33) 

Ainda, 

 

ampliou, desta feita para 150%, a possibilidade de candidaturas em relação 
ao total das vagas, comprometendo a eficácia do dispositivo anterior. Nas 
disposições transitórias da Constituição Federal está previsto o percentual 
mínimo de 25% apenas para as eleições proporcionais de 1998. (CFEMEA, 
2006, p.33) 

 

Entretanto, apesar de estar positivada na Constituição a igualdade em todos 

os aspectos, entre homens e mulheres, e ainda, com leis que pretendiam buscar tal 

igualdade, na prática não é possível constatar a plena participação das mulheres 

dentro da política em pé de igualdade com os homens. 

 

 4.3 DADOS SOBRE PARTICIPAÇÃO FEMININA DO PROCESSO DECISÓRIO E 

NA POLÍTICA. 

 

Desde o inicio da luta das mulheres, visando reivindicar seus direitos, e mais 

especificamente, na conquista do direito ao voto, ase mulheres veem ganhando 

espaço em todas as áreas de atuação, inclusive a política, porém de forma lenta e 

gradativa. 

 De acordo com a publicação institucional do Senado Federal, intitulado “Mais 

Mulheres na Política”, tem-se a seguinte progressão feminina dentro do legislativo 

nacional, computada a partir do ano de 1982 até 2014, apenas com candidatas 

eleitas: 
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TABELA I. QUADRO EVOLUTIVO DAS MULHERES ELEITAS. 

 

*Número de eleitas como titulares. Percentuais são arredondados e se referem ao número de 
cadeiras, que se alteram em um terço e dois terços no Senado Federal. 

** 5 eleitas, somadas às outras nove que já estavam em exercício e excluindo a Senadora 
Kátia Abreu, que  se afastou para assumir o Ministério da Agricultura, totalizam 13. 

Fonte: http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/510155 

 

Tendo como base a referida tabela, as mulheres nos últimos 9 anos, tiveram 

um crescimento ínfimo, chegando atingir em seu grau máximo a porcentagem de 

18,5% no Senado Federal. 

 

Essa realidade, que expõe a sub-representação feminina no parlamento, 
está em completa dissonância com o papel e responsabilidades que as 
mulheres assumiram na sociedade. De acordo com os números do IBGE, 
as mulheres totalizam 51,3% da população, e formam, também, a maior 
parte do eleitorado 52%, conforme levantamento feito, em 2014, pelo 
Tribunal Superior Eleitoral. Em números absolutos, isso significa que, das 
142,8 milhões de pessoas habilitadas a votar no Brasil, 74,4 milhões são 
mulheres. Além disso, dados da Pesquisa Nacional por Domicílio de 2012 
mostram que elas estudam mais, são maioria nas universidades brasileiras 
e ocupam 41,9% dos postos de trabalho. Além disso, são as principais 
responsáveis pela manutenção financeira de mais de 38% das famílias 

brasileiras. (MAIS MULHERES NA POLÍTICA, 2015, p.21). 

 

Fica mais evidente a discrepância das ocupações pelas mulheres de cargos 

com poder decisório e político, quando comparamos a participação feminina nos 

parlamentos dos países que compõe a América do Sul: 

 

http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/510155
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TABELA II. A PARTICIPAÇÃO FEMININA NOS PARLAMENTOS NA 

AMERICA DO SUL. 

 

Fonte: http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/510155 

 

Porém é necessário analisar os dados com um pouco mais cautela, haja vista 

que nem todos os países da América do Sul possuem sistemas eleitorais idênticos, 

podendo ser o sistema majoritário ou o sistema proporcional. 

O sistema majoritário “também é chamado de sistema de maioria, no qual, 

apurados os votos em uma determinada região ou circunscrição eleitoral, as 

candidaturas mais votadas são, em regra, eleitas para o mandato[...]” (MAIS 

MULHERES NA POLÍTICA, 2015, p. 27) 

Já sistema proporcional opera de maneira adversa ao sistema majoritário. No 

sistema proporcional “o numero das pessoas eleitas é diretamente proporcional à 

votação obtida pelo partido ou coligação”. (MAIS MULHERES NA POLÍTICA, 2015, 

p. 27). Sendo assim,  

o principal instrumento do sistema proporcional é o chamado quociente 
eleitoral, que é determinado dividindo-se o número de votos válidos 
apurados pelo número de vagas a preencher em cada circunscrição eleitoral 
[...]. (MAIS MULHERES NA POLITICA, ANO, p.27) 

 

http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/510155
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Dessa forma, esse sistema, procura atender e assegurar a proporção de 

maiorias e minorias, de acordo com a proporção dos votos válidos.  

O Brasil possui um sistema eleitoral misto, onde mescla o sistema 

proporcional e o majoritário. O primeiro se aplica para as votações de Deputados, 

federais e estaduais e vereadores no âmbito municipal. Já o segundo aplica-se para 

as votações dos representantes do Senado Federal e ainda para Presidente da 

República, Governadores e Prefeitos.  

É importante ressaltar que o Brasil, possui cotas voluntárias para as 

candidaturas de mulheres, sendo estabelecido um percentual mínimo de 30%. 

Alguns países da América do Sul, não dispõe do mesmo mecanismo de cotas. A 

seguir analisaremos de forma sucinta os seguintes países: Argentina, Bolívia, Chile, 

Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai e Peru. 

 

4.3.1 Argentina 

 

A argentina possui uma política de cotas de reservas de vagas para as 

mulheres, de forma semelhante a políticas de cotas no Brasil, devendo 

obrigatoriamente 30% de mulheres entre as candidaturas propostas. 

 

Em resumo, deve sempre haver uma mulher para cada dois homens. 
Partidos sem representação ou com apenas um ou dois assentos para 
renovar são obrigados a terem uma mulher dentre os dois primeiros 
candidatos. Partidos que renovem mais de dois assentos devem ter ao 
menos uma mulher dentre os três primeiros nomes da lista. (MAIS 
MULHERES NA POLITICA, 2015, p. 34) 

 

Dessa forma a Argentina, possui na Câmara dos Deputados, onde a 

representação é pelo sistema proporcional, 37% de mulheres. Já no Senado, onde o 

sistema que impera é o majoritário, tem-se a porcentagem de 39% de mulheres. 
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4.3.2 Bolívia. 

 

 
A Bolívia é o país da América do Sul com mais representantes femininas em 

postos de tomada de decisões políticas. De acordo com o Código Eleitoral boliviano, 

 
 

tanto a lista de candidaturas principal quanto a de suplências de 
circunscrição com mais de uma candidatura para eleições na Câmara dos 
Deputados deve incluir, de maneira alternada, igual número de homens e 
mulheres. Se a lista é composta por um número ímpar de candidaturas, a 
preferência deve ser dada à mulher. (MAIS MULHERES NA POLÍTICA, 
ANO, p. 34). 

 

A Bolívia adota igualmente como o Brasil, um sistema misto e possui na 

Câmara dos Deputados 53% de mulheres e no Senado 47%. 

 

4.3.3 Chile. 

 

 
O Chile é um dos países da América do Sul que não possuem separação de 

cotas para as mulheres. Entretanto, por vontade própria de alguns dos partidos, que 

instituíram internamente, cotas para mulheres nas listas eleitorais. (MAIS 

MULHERES NA POLÍTICA, p. 34) 

A proporção de mulheres que compõe a Câmara dos Deputados, “onde a 

eleição se dá pela representação proporcional de listas, a porcentagem de mulheres 

é de 16%”. (MAIS MULHERES NA POLÍTICA, 2015, p. 34) 

 

4.3.4 Colômbia. 

 

 
Conforme a legislação eleitoral local, nas eleições para cargos possuidores de 

cinco ou mais assentos, obrigatoriamente cada partido deverá conter pelos menos 

30% das candidaturas reservadas para as mulheres.  

Em relação ao sistema de poder, 
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a Colômbia adota o bicameralismo e a eleição ocorre pela representação 
proporcional de listas. Na Câmara dos Deputados, a porcentagem de 
mulheres é de 20%. Já no Senado, a porcentagem é de 23%. (MAIS 
MULHERES NA POLITICA, 2015, p. 34) 

 

4.3.5 Equador. 

 

As cotas de reserva para as mulheres já estão previstas na Carta Magna 

Equatoriana. De acordo com o artigo 65 da Constituição Equatoriana, o Estado 

deverá promover a representação paritária entre mulheres e homens nos cargos de 

função pública, e ainda acrescenta que as candidaturas respeitará a participação 

alternada e sequencial de cada gênero.  

 

4.3.6 Paraguai. 

 

Em conformidade com o prescrito na legislação eleitoral paraguaia, as 

eleições primárias de cada partido, deverão conter obrigatoriamente uma mulher a 

cada cinco candidatos.  

 

O Paraguai adota o bicameralismo e a eleição ocorre pela representação 
proporcional de listas. Na Câmara  dos Deputados a porcentagem de 
mulheres é de 18%. Já no Senado, a porcentagem é de 20%%. (MAIS 
MULHERES NA POLÍTICA, ANO, p. 38). 

 

  Ainda alguns partidos instituíram de forma voluntária cotas para a participação 

feminina. 

 

4.3.7 Uruguai.  

 

Assim como o Equador, o Uruguai instituiu em sua Constituição uma paridade 

e alternância entre homens e mulheres, referente as listas apresentadas pelos 

partidos na escolha de seus candidatos. Dessa forma, as “candidaturas de ambos os 
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sexos devem ser representadas a cada três lugares nas listas eleitorais”. (MAIS 

MULHERES NA POLITICA, ANO, p. 39). 

O Uruguai possui na Câmara dos Deputados 16% de mulheres. Entretanto no 

Senado a porcentagem é superior atingindo a marca de 29% de mulheres. 

 

4.3.8 Peru. 

 

Como o Brasil, a legislação eleitoral peruana, obriga os partidos a adotarem 

uma porcentagem mínima de 30% para cada gênero. Dessa forma as “listas de 

candidaturas para assentos no Congresso devem incluir pelo menos 30% de 

homens ou mulheres – valor que dever ser arredondado para cima se resultar 

fração” (MAIS MULHERES NA POLITICA, ANO, p. 38) 

.A porcentagem no Congresso da República Peruana a porcentagem de 

mulheres é de 22%, haja vista que o Peru adota unicameralismo, existindo assim 

apenas uma casa legislativa. 

Dessa forma, percebe-se que apesar de nem todos os países usarem cotas 

de forma obrigatória ou ainda possuírem um sistema de governo diferente, todos os 

países acima citados estão à frente do Brasil em termos de representatividade 

feminina em suas esferas de poder. Assim é necessário que o Brasil continue 

buscando formas de aumentar e encorajar a participação das mulheres dentro da 

política, como veremos a seguir. 

 

4.4 PROJETOS DE LEI COM ENFOQUE NA PARTICIPAÇÃO FEMININA NO 

BRASIL. 

 

As medidas para a garantia dos direitos das mulheres, inclusive o direito 

político, tomaram impulso após a Constituinte de 1988, sendo aprovados 

mecanismos, através de duas legislações tendo como enfoque a promoção das 

mulheres e sua representatividade dentro da esfera de poder política.  

Entretanto existem projetos de lei em tramite no Congresso Nacional visando 

aumentar a participação efetiva das mulheres dentro dos espaços de poder, dentre 

os espaços a política. 
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De acordo com o Centro feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA, 

destacam-se como itens importantes para o aumento da representatividade feminina 

na política, 

 

a destinação obrigatória de um tempo mínimo de propaganda partidária 
gratuita na mídia para a promoção da participação políticas das mulheres; e 
de um percentual mínimo do fundo partidário para as instâncias partidárias 
de mulheres visando apoiar as ações de promoção e de capacitação 
políticas das mulheres. (CFMEA, p. 33) 

 

Sendo assim, a Procuradoria Especial da Mulher, no Senado Federal, 

atualmente encontra com 20 propostas de projeto de lei em tramitação, sendo 

dividas entre propostas de emenda à Constituição e projetos de lei do Senado, 

sendo que 11 projetos possuem o conteúdo voltado para a efetivação e a proteção 

dos direitos das mulheres dentro da política. São eles, por ordem decrescente: 

 

4.4.1 PEC 23/ 2015. 

 

Possui autoria da Senadora Vanessa Grazziotin e visa acrescentar ao artigo 

16-A a Constituição Federal, “para destinar 50% das vagas  na Câmara dos 

Deputados, Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa do Distrito Federal e 

Câmaras Municipais pra cada gênero, na forma da lei” (SENADO FEDERAL, 2015) 

 

4.4.2 PEC 24/2015. 

 

Possui autoria da Senadora Marta Suplicy e visa acrescentar na Constituição 

federal o § 4⁰ no artigo 46, “para destinar, quando da renovação de dois terços do 

Senado Federal, uma vaga para cada gênero” (SENADO FEDERAL, 2015). 

PEC 38/2015 

A referida PEC tem como autora a Deputada Federal Luiza Erudina, e tem 

como objetivo garantir a,  
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representação proporcional de cada sexo na composição das Mesas e 
Comissões do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, assegurando, ao menos, uma vaga para cada sexo. 
(SENADO FEDERAL, 2015) 

 

 

4.4.3 PEC 98/2015. 

 

A proposta de emenda à Constituição, tem a sua autoria diferentes das outras 

propostas, pois esta foi formulada e idealizada pela Comissão da Reforma Política 

no Senado Federal e possui o objetivo de  

 

reservar vagas para cada gênero na Câmara dos Deputados, nas 
Assembleias  Legislativas, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas 
Câmaras Municipais, nas três legislaturas subsequentes. (SENADO 
FEDERAL, 2015) 

 

4.4.5 PLS 112/2015. 

 

O projeto de Lei, idealizado pela Senadora Vanessa Grazziotin, altera a Lei de 

n⁰ 9.096/1995,  

 

para determinar que os recursos oriundos do Fundo Partidário serão 
aplicados em programas de promoção da participação política das 
mulheres, bem como na campanha eleitoral de candidatas, observado o 
percentual mínimo de 30%, descontados os gastos na manutenção das 
sedes e serviços do partido. (SENADO FEDERAL, 2015) 

 

4.4.6 PLS 115/2014. 

 

Novamente mais um projeto de Lei, pensado pela Senadora Vanessa 

Grazziotin, a qual visa realizar propaganda que incentivem a participação feminina 

na política e para isso,  

 

no período compreendido em 1⁰ de março e 30 de junho dos anos eleitorais, 
ao tempo de dez minutos diários, deverá promover propaganda institucional, 
em rádio e televisão, destinada a incentivar a igualdade de gênero e a 
participação feminina na política. (SENADO FEDERAL, 2014). 
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4.4.7 PLS 132/2014. 

 

Um dos poucos projetos que tem como idealizador um homem, o Senador 

Anibal Diniz, visa a reserva “quando da renovação de dois terços do Senado 

Federal, uma vaga para candidaturas masculinas e outra vaga para candidaturas 

femininas”(SENADO FEDERAL, 2014) 

 

4.4.8 PLS 389/2014. 

 

O projeto tem como objetivo principal a paridade de gênero dentro do 

processo político entre homens e mulheres. Idealizado pela Senadora Ângela 

Portela, visa 

 

Garantir o preenchimento por parte dos partidos de cinquenta por cento das 
vagas nas eleições proporcionais para candidatos de cada sexo, 
estabelecer reserva de tempo de propaganda eleitoral no rádio e na 
televisão para candidaturas de mulheres, elevar o percentual do Fundo 
Partidário destinado à manutenção de programas de promoção e difusão da 
participação política das mulheres, bem como o percentual do tempo de 
propaganda partidária gratuita destinada a promover e difundir a 
participação política feminina. (SENADO FDERAL, 2014) 

 

4.4.9 PLS 206/2013. 

 

A proposta, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, visa inserir uma 

sanção aos partidos e coligações que não obedecerem o previsto no artigo 10 da Lei 

n⁰ 9504/1997, onde 

 

cada partido ou coligação deverá obrigatoriamente, preencher o mínimo de 
trinta por cento e o máximo de setenta por cendo das candidaturas 
registradas de cada sexo; determina que a não observância da 
obrigatoriedade acima referida acarretará a nulidade do pedido de registro 
das candidaturas do partido ou coligação. (SENADO FEDERAL, 2013) 
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4.4.10 PLS 232/2013. 

 

Mais uma vez, a proposta de projeto de Lei, tem a autoria da Senadora 

Vanessa Grazziotin, e possui o intuito de alterar as leis n⁰ 9096/1995 e 9504/1997, 

visando reservar 

  

30% dos recursos do Fundo Partidário e 30% do tempo da propaganda 
partidária gratuita, bem como da propaganda eleitoral, no rádio e na 
televisão, para a promoção e difusão da participação política das mulheres. 
(SENADO FEDERAL, 2013) 

 

4.4.11 PLS 295/2011. 

 

Por fim a proposta mais antiga em tramite no Senado Federal é da Senadora 

Gleisi Hoffmann objetivando o preenchimento igualitário de vagas entre homens e 

mulheres no legislativo nacional. Dessa forma tem a proposta a seguinte redação: 

 

Insere o art. 3⁰-A, composto de caput e dois parágrafos, na Lei 
Complementar n⁰ 78/93 (que disciplina a fixação do número de Deputados, 
nos termos do art. 45, § 1⁰, da Constituição Federal), para estabelecer que, 
sem alteração do número mínimo e máximo de deputados por unidade da 
federação e território federal, a representação de cada um na Câmara dos 
Deputados será composta por, no mínimo, 50% de mulheres; Reserva o 
mesmo percentual para a representação feminina nas Assembleias 
Legislativas Estaduais, Câmara Legislativa do Distrito federal e Câmaras 
Municipais. (SENADO FEDERAL, 2011). 

 

Assim podemos constatar que não está estagnada a busca pela efetividade 

dos direitos adquiridos pelas mulheres na política através dos tempos. As propostas 

visam de maneira geral, a paridade de gênero, buscando a igualdade entre homens 

e mulheres de maneira eficaz dentro da esfera política. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Podemos perceber que ao longo de um grande período as mulheres vêm 

lutando pelos seus direitos, inclusive os políticos. Foi através de uma grande luta 

que a mulher conseguiu vencer preconceitos e adquirir direitos que eram negados a 

ela, simplesmente pela condição de mulher. 

Tais lutas se refletiram em medidas tomadas por organizações 

internacionais, positivando em tratados os direitos (políticos) das mulheres e por 

consequência sendo integrados a ordenamentos legais em diversos países. 

Entretanto, os direitos das mulheres estão longe de ser o ideal, para a 

conquista igualitária (de direitos) perante a sociedade que ainda carrega traços do 

patriarcado, onde os homens são tidos como superiores e por consequência a 

mulher como um ser inferior. 

Apesar de todos os esforços até o presente momento, infelizmente ainda 

existe um abismo no que diz respeito a condições de igualdade entre homens e 

mulheres. Tais condições ficam evidentes quando adentrarmos no plano político, 

onde medidas são positividades e estabelecidas de forma impositiva por leis para 

maior participação das mulheres e mesmo assim não se consegue o esperado. 

Ainda se observa a falta de comprometimento do Estado para com as mulheres na 

proteção de seus direitos, o qual, muitas vezes, vira as costas para elas, não 

fazendo questão de diminuir a discrepância existente na sociedade. 

Dessa forma podemos concluir que ainda há muito que se fazer para chegar 

a um estado ideal. É preciso mais do Estado, onde busque de forma mais eficiente à 

evolução dos direitos das mulheres e a manutenção daqueles já adquiridos. No 

âmbito dos direitos políticos, a mulher conquistou o seu direito a voto bem como a 

participação na esfera de poder política, mas ainda longe do que se espera em um 

mundo ideal. Portanto, é necessário continuar o que se tem feito há muito tempo, é 

preciso perseverança e luta. 
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