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O 03 de novembro e as mulheres na politica 

 

Há 87 anos, em 1930, durante o governo de Washington Luis, foi aprovado um 

projeto de lei no senado que garantia às mulheres o direito ao voto (sufrágio) 

facultativo, sendo promulgado em 1932, pelo decreto 21.076/1932. Em âmbito 

nacional, o voto feminino se efetivou nas eleições de 1933, para a Assembleia 

Nacional Constituinte.  

 Como nos mostra a história, a conquista de direitos se dá através de muita luta 

e pressão social. Desde o século XIX, o movimento sufragista era a principal bandeira 

feminista da época, na luta pelo direito das mulheres ao voto. É fundamental 

considerarmos também a questão de classes na luta pelo sufrágio feminino, que se 

deu, em sua maioria, por mulheres pertencentes às classes mais altas e 

intelectualizadas da sociedade.  No Brasil, a bióloga Bertha Lutz foi pioneira do 

movimento sufragista. Em 1910, Leolinda Daltro criou e presidiu o Partido 

Republicano Feminino, primeiro partido de mulheres do Brasil. Antes de 1933, em 

1927, em Mossoró- RN, a professora Celina Guimarães entrou para a história como a 

primeira eleitora do país, valendo-se de brechas existentes na lei, tendo seu 

alistamento eleitoral permitido pelo governo do estado, porém, seu voto nas eleições 

de abril de 1928 foi negado pela Comissão de Poderes do Senado. Ainda em 1928, a 

fazendeira Alzira Soriano de Souza se elegeu, com 60% dos votos, prefeita de Lajes – 

RN, tendo sua posse negada e os votos de todas as mulheres da cidade anulados 

pela Comissão de Poderes do Senado. Em 1933, Carlota Pereira de Queirós, médica, 

escritora e pedagoga, foi eleita tornando-se a primeira deputada federal brasileira. Em 

1934, caíram as restrições que permitiam o voto apenas às mulheres com renda 

própria, caso fossem solteiras ou viúvas, e mediante autorização do marido, para as 

casadas. A obrigatoriedade do voto feminino veio apenas em 1946.  



 Atualmente, as mulheres compõem a maior parte do eleitorado brasileiro, 

segundo dados de 2016, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Porém, quando a 

questão é representatividade política, os números são outros. Segundo dados da 

ONU Mulheres, de 174 países, o Brasil está na 167ª posição no ranking de 

participação política feminina no Executivo. Conforme dados do TSE, em 2016, 

apenas 13% do total de eleitos e 32% das candidaturas foram de mulheres. No 

Congresso, no Senado Federal, o número é de 12 mulheres e 69 homens, e na 

Câmara de Deputados, de 61 mulheres e 457 homens. A nível estadual há 26 

governadores e apenas 1 governadora. 

 Em 1997, foi promulgada a Lei nº 9.504/1997, que trata das cotas de gênero, 

recomendando pelo menos 30% de candidaturas de mulheres em cada partido ou 

coligação. A Lei nº 12.034/2009 dispõe sobre a obrigatoriedade de 10% do tempo de 

propaganda eleitoral para as mulheres e 5% do fundo partidário para promover a 

participação feminina. Quanto às cotas de gênero, estas só valem para o momento do 

registro das listas de candidatura, sem considerar que muitas candidaturas não 

permanecem até o momento da eleição. Assim, na prática, a lei não funciona 

efetivamente, no que surgem reivindicações para transformação da lei para cotas de 

representação. 

  A baixa representatividade feminina impacta na forma como as mulheres 

enxergam suas possibilidades na política. A única presidenta eleita no país foi alvo de 

um golpe de caráter inegavelmente machista, permeado por críticas em torno de sua 

aparência física, suas vestimentas e seu modo "autoritário”. A concepção machista de 

que mulheres não podem nem são capazes de participar ativamente da política, 

aliada à divisão sexual do trabalho, às múltiplas jornadas de trabalho desempenhadas 

pelas mulheres, o baixo interesse dos partidos em candidaturas femininas e até 

mesmo o ciúme por parte dos companheiros, dentre tantos outros fatores, são 

obstáculos para a equidade na esfera política.  

 Todos os direitos conquistados até aqui, desde o sufrágio até a lei de cotas de 

gênero, são de extrema importância para a participação e representação das 

mulheres na política, mas estão longe de ser suficientes. Sendo assim, seguimos 

firmes na luta por justiça e equidade em todos os espaços. 

 

 


