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RESUMO
A Constituição de 1988 prevê que homens e mulheres são iguais em direiWRVHREULJDo}HV$SHVDUGDVOXWDVWUDYDGDVDRORQJRGRVWHPSRVHSRUFRQVHJXLQWH
DFRQTXLVWDGHJDUDQWLDVDPXOKHUDLQGDVRIUHGHVDÀRVQRTXHWDQJHjLJXDOGDGH
2SUHVHQWHHVWXGRWHPRÀWRGHDSUHVHQWDUDVSULQFLSDLVJDUDQWLDVHRVGHVDÀRVGH
sua efetivação, além de defender o potencial da mulher como representante política.
Para a perfeita compreensão da temática, devem-se considerar os dados estatísticos
que expressam precisamente a realidade atual e as propostas para a efetivação do
direito à igualdade entre homens e mulheres na política.
PALAVRAS-CHAVE
Constituição Federal de 1988. Direitos e garantias. Igualdade entre os gêneros. Política. Sub-representação feminina.
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1 INTRODUÇÃO
+LVWRULFDPHQWHDPXOKHUDWUDYHVVRXGLVFULPLQDo}HVVHQGRUHVWULQJLGDGH
H[HUFHUHPSOHQDLJXDOGDGHVHXVGLUHLWRVHREULJDo}HV$VGLÀFXOGDGHVSDVVDPD
VHUJUDGDWLYDPHQWHPLWLJDGDVDSDUWLUGRVpFXOR;;FRPRÀPGDGLWDGXUDPLOLWDU
e a implantação do Estado Democrático de Direito, por meio da promulgação da
Constituição Federal de 1988. As lutas travadas pelas mulheres ao longo da história
UHVXOWDUDP HP VLJQLÀFDWLYDV FRQTXLVWDV FRQVWLWXFLRQDLV &RQWXGR QmR VH WUDWD GH
XPSURFHVVRÀQDOL]DGR
1RFHQiULRSROtWLFRDVEDWDOKDVDLQGDVHPRVWUDPGLÀFXOWRVDVMiTXHGHVde o princípio, os homens representam o povo brasileiro com predominância. A
aplicabilidade do direito à igualdade entre os gêneros na política representa um
JUDQGHGHVDÀR
De início, apresentar-se-á a proposta de redemocratização trazida pela
Constituição Federal de 1988, que inclui a proteção dos direitos políticos das mulheres
no Brasil. Em seguida, será feita uma breve explanação acerca do direito à igualdade
no ordenamento constitucional. Então, serão apresentados dados estatísticos que expressam com precisão o atual quadro de sub-representação feminina na política.
Finalmente, serão expostos os possíveis fatores para a persistente desigualdade entre homens e mulheres e consideráveis propostas para a efetivação de
comandos normativos.
3DUDWDQWRVHUiGHPRQVWUDGDQRGHFRUUHUGRHVWXGRD LQ HÀFiFLDGD/HL
)HGHUDOQHSRVWHULRUHVSURSRVWDVOHJLVODWLYDVDWpPHVPRGH(PHQGDj
&RQVWLWXLomRWXGRFRPRÀPGHUHVJXDUGDUGLUHLWRVRUDFRQTXLVWDGRVHPIDYRUGDV
mulheres, como também acentuá-los de maneira a obter sua total aplicabilidade.
2 A REDEMOCRATIZAÇÃO PROPOSTA PELA CONSTITUIÇÃO
'(($3527(d®2'26',5(,72632/Ì7,&26
DA MULHER NO ATUAL MOMENTO CONSTITUCIONAL
$SyVYLQWHHXPDQRVGHGLWDGXUDPLOLWDUQR%UDVLO ² D&RQVtituição Federal de 1988 é promulgada objetivando o resgate do Estado Democrático de Direito. O texto constitucional passa a ser interpretado à luz do princípio da
dignidade da pessoa humana, valor este que vem previsto como fundamento da
República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso III, da Constituição). Os direitos e
JDUDQWLDVLQGLYLGXDLVVmRHOHYDGRVDFOiXVXODVSpWUHDV DUWLJRS 
Em suma, a Carta Magna representa o fortalecimento da democracia, a
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institucionalização dos direitos humanos e a consolidação dos direitos e garantias
IXQGDPHQWDLV&RPREHPFRORFD/XtV5REHUWR%DUURVR SiJ 
A Constituição de 1988 é o símbolo maior de uma hisWyULD GH VXFHVVR D WUDQVLomR GH XP (VWDGR DXWRULWiULR LQWROHUDQWH
e muitas vezes violento, para um Estado democrático de direito.
6REVXDYLJrQFLDUHDOL]DUDPVHLQ~PHUDVHOHLo}HVSUHVLGHQFLDLVSRU
voto direto, secreto e universal, com debate público amplo, participação popular e alternância de partidos políticos no poder. Mais que
tudo, a Constituição assegurou ao país duas décadas de estabilidade
institucional. E não foram tempos banais. Ao longo desse período,
GLYHUVRV HSLVyGLRV SRGHULDP WHU GHÁDJUDGR FULVHV TXH HP RXWURV
tempos, teriam levado à ruptura institucional. O mais grave deles
terá sido a destituição, por impeachment, do primeiro presidente
eleito após a ditadura militar. Mesmo nessa conjuntura, jamais se
cogitou de qualquer solução que não fosse o respeito à legalidade
constitucional. A Constituição de 1988 foi o rito de passagem para a
maturidade institucional brasileira. Nas últimas décadas, superamos
WRGRVRVFLFORVGRDWUDVRHOHLo}HVSHULyGLFDV3UHVLGHQWHVFXPSULQGR
seus mandatos ou sendo substituídos na forma constitucionalmente
SUHYLVWD&RQJUHVVR1DFLRQDOHPIXQFLRQDPHQWRVHPLQWHUUXSo}HV
Judiciário atuante e Forças Armadas fora da política. Só quem não
soube a sombra não reconhece a luz.

Acerca da ruptura com o regime jurídico-constitucional até então vigente
e o processo de redemocratização trazido pela Constituição de 1988, Zulmar Fachin
SiJ OHPEUD
Elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte,
cujos representantes foram escolhidos pelo voto popular (embora
alguns senadores tivessem sido eleitos em 1982), a Constituição de
1988 é profundamente comprometida com a Democracia. Ela é o resultado de longos debates dos quais participaram os mais variados
segmentos da sociedade brasileira. Ao longo dos debates para a sua
elaboração, foram protocoladas 61.020 emendas e 122 emendas populares. Estima-se que, diariamente, visitavam o Parlamento cerca
de 10.000 pessoas, levando os mais variados pleitos e reivindicando todo tipo de interesses. O conteúdo democrático permeia toda a
Constituição.

Nesse contexto, no que tange à defesa dos direitos humanos das mulheres,
relevante foi a articulação desenvolvida ao longo do período pré-1988, que culmi-
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nou na elaboração da Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes. A ampla discussão e debate nacional durante os trabalhos constituintes teve como resultado a
LQFRUSRUDomR GH LPSRUWDQWHV UHLYLQGLFDo}HV GR PRYLPHQWR GH PXOKHUHV QR WH[WR
constitucional (PIOVESAN, 2015, pág. 02).
Dentre as conquistas constitucionais do movimento de mulheres, destaFDPVHLJXDOGDGHHQWUHKRPHQVHPXOKHUHVHPGLUHLWRVHREULJDo}HVJHUDLV DUWLJR
5º, I), e também referentes à sociedade conjugal (artigo 226, p. 5º); reconhecimento da
XQLmRHVWiYHOFRPRVRFLHGDGHFRQMXJDO DUWLJRS SURLELomRGHGLIHUHQoDGH
VDOiULRVGHH[HUFtFLRGHIXQo}HVHGHFULWpULRGHDGPLVVmRSRUPRWLYRGHVH[RLGDGH
cor ou estado civil (artigo 7º, XXX); proteção do mercado de trabalho da mulher,
PHGLDQWH LQFHQWLYRV HVSHFtÀFRV DUWLJR  ;;  SODQHMDPHQWR IDPLOLDU FRPR OLYUH
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e cientíÀFRVSDUDRH[HUFtFLRGHVVHGLUHLWRYHGDGDTXDOTXHUIRUPDFRHUFLWLYDSRUSDUWHGH
LQVWLWXLo}HVRÀFLDLVRXSULYDGDV DUWLJRS GHYHUGR(VWDGRGHDVVHJXUDUD
assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos
SDUDFRLELUDYLROrQFLDQRkPELWRGHVXDVUHODo}HV DUWLJRS HQWUHRXWUDV
$VGLVSRVLo}HVFRQVWLWXFLRQDLVTXHGLVS}HPVREUHDSURWHomRDRVGLUHLWRV
das mulheres representam grande progresso interno, o qual, pode-se dizer, sofreu
LQÁXrQFLDGHLPSRUWDQWHVGRFXPHQWRVLQWHUQDFLRQDLVVREUHRWHPDWDLVFRPRD&RQvenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher (1979), a Declaração e
R3URJUDPDGH$omRGD&RQIHUrQFLD0XQGLDOGH'LUHLWRV+XPDQRVGH9LHQD  
o Plano de Ação da Conferência Mundial sobre População e Desenvolvimento do
&DLUR  D&RQYHQomR,QWHUDPHULFDQDSDUD3UHYHQLU3XQLU(UUDGLFDUD9LROrQFLDFRQWUDD0XOKHU  HD'HFODUDomRHD3ODWDIRUPDGH$omRGD&RQIHUrQFLD
Mundial sobre a Mulher de Pequim (1995).
A Constituição de 1988 é essencialmente democrática e igualitária. No âmbito interno, inspira a regulamentação por meio de leis no mesmo sentido do comanGRFRQVWLWXFLRQDO$ÀQDO
(...) toda interpretação jurídica é também interpretação
constitucional. Qualquer operação de realização do direito envolve
DDSOLFDomRGLUHWDRXLQGLUHWDGD/HL0DLRU  (PVXPDD&RQVWLWXLomRÀJXUDKRMHQRFHQWURGRVLVWHPDMXUtGLFRGHRQGHLUUDGLDVXD
força normativa, dotada de supremacia formal e material. Funciona,
assim, não apenas como parâmetro de validade para a ordem infraconstitucional, mas também como vetor de interpretação de todas as
normas do sistema (BARROSO, 2015, pág. 28).
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5HOHYDQWHVH[HPSORVOHJLVODWLYRVSRGHPVHUFLWDGRVFRPRH[HPSOLÀFDomR
do reconhecimento dos direitos das mulheres no Brasil.
1DHVIHUDWUDEDOKLVWDWHPVHD/HLQGHGHDEULOGHTXHSURtbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho.
Tem-se ainda a Lei nº 9.799, de 26 de maio de 1999, que insere na Consolidação das
Leis do Trabalho regras sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho.
$GHPDLV GHVWDFDPVH D /HL Q  GH  GH QRYHPEUR GH  SHOD
TXDOVHSUHYrDQRWLÀFDomRFRPSXOVyULDHPWHUULWyULRQDFLRQDOGHFDVRVGHYLROrQFLD
contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados; a Lei
´0DULDGD3HQKD²/HLQGHGHDJRVWRGHGHVWLQDGDjSUHYHQomRH
FRPEDWHGDYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHUHSRUÀPD/HLQGHGHPDLRGH
TXHGLVS}HVREUHRFULPHGHDVVpGLRVH[XDO
Considerando o contexto de democratização trazido pela atual Constituição Federal e a ideia de constitucionalização do direito, convém ressaltar o avanço
no reconhecimento dos direitos políticos das mulheres.
Cabe lembrar que o sufrágio universal e a igualdade ao voto foram conquistados pelas mulheres através de grandes lutas contra a ordem civil, política e
social ao longo da história.
6RPHQWHHPFRPD5HIRUPDQR&yGLJR(OHLWRUDODWUDYpVGR'HFUHWR
nº 21.076, foram instituídos no Brasil a Justiça Eleitoral, o sufrágio universal direto e
VHFUHWRHRYRWRIHPLQLQR1DPHVPDpSRFDD&RQVWLWXLomRGHWDPEpPJDUDQWLD
que as mulheres brasileiras pudessem participar da vida política do país, direito este
que lhes tinha sido negado até então.
No atual cenário brasileiro, é amplamente considerado que as mulheres
têm direito de exercer sua plena cidadania política. Contudo, apesar da normatividade do sufrágio feminino, vê-se que, na prática, a desigualdade de gênero na
política ainda persiste.
A soberania popular é consagrada pelo texto constitucional no art. 1º, parágrafo único, que prevê que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. É exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Vale
dizer ainda que a democracia direta é exercida por meio do plebiscito, referendo e
iniciativa popular (regulamentação pela Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998).
'HDFRUGRFRPRDUWGD&RQVWLWXLomRRDOLVWDPHQWRHOHLWRUDOHRYRWR
são obrigatórios para os maiores de dezoito anos, e facultativos para os analfabetos,
os maiores de setenta anos e os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
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Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço
PLOLWDUREULJDWyULRRVFRQVFULWRV6mRFRQGLo}HVGHHOHJLELOLGDGHQDIRUPDGDOHLD
nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleiWRUDORGRPLFtOLRHOHLWRUDOQDFLUFXQVFULomRHDÀOLDomRSDUWLGiULD2XWUDFRQGLomRGH
HOHJLELOLGDGHpDLGDGHPtQLPDGHWULQWDHFLQFRDQRVSDUD3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLdente da República e Senador; trinta anos para Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal; vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz e paz e dezoito anos para Vereador.
São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
No Brasil, nos termos constitucionais (art. 17), é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o
regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa huPDQDFRPREVHUYkQFLDDRVVHJXLQWHVSUHFHLWRVFDUiWHUQDFLRQDOSURLELomRGHUHFHELPHQWRGHUHFXUVRVÀQDQFHLURVGHHQWLGDGHRXJRYHUQRHVWUDQJHLURVRXVXERUGLQDção a estes; prestação de contas à Justiça Eleitoral e funcionamento parlamentar de
acordo com a lei.
$LQGDpDVVHJXUDGDDRVSDUWLGRVSROtWLFRVDXWRQRPLDSDUDGHÀQLUVXDHVtrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e
RUHJLPHGHVXDVFROLJDo}HVHOHLWRUDLVVHPREULJDWRULHGDGHGHYLQFXODomRHQWUHDV
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus
HVWDWXWRVHVWDEHOHFHUQRUPDVGHGLVFLSOLQDHÀGHOLGDGHSDUWLGiULD
A Constituição prevê a aquisição de personalidade jurídica dos partidos
políticos, os quais, após, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
Mais, prevê que os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e
acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, sendo vedada a utilização de
organização paramilitar.
5HJLVWUHVH TXH GHVGH  FRP DV QRUPDV DGYLQGDV SHOD /HL Q 
FDGDSDUWLGRRXFROLJDomRGHYHUiUHVHUYDURPtQLPRGHHRPi[LPRGHSDUD
FDQGLGDWXUDVGHFDGDVH[R&RQIRUPHDVVLQDODGRSRU)OiYLD3LRYHVDQ SiJ 
Tais comandos normativos estão em absoluta consonância com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que estabelece não apenas o dever do
Estado de proibir a discriminação, como também o dever de promoYHUDLJXDOGDGHSRUPHLRGHDo}HVDÀUPDWLYDV(VVDVDo}HVFRQVWLtuem medidas especiais de caráter temporário, voltadas a acelerar a
LJXDOGDGHGHIDWRHQWUHRKRPHPHDPXOKHU DUWGD&RQYHQomR 
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É de ser relevada a referida Convenção, especialmente o artigo 7º,
que estampa o dever do Estado de tomar medidas apropriadas para eliminar a
discriminação contra a mulher na vida política e pública do país e, em particular,
JDUDQWLU D LJXDOGDGH GH FRQGLo}HV FRP RV KRPHQV R GLUHLWR D YRWDU HP WRGDV DV
HOHLo}HVHUHIHUHQGRVS~EOLFRVHVHUHOHJtYHOSDUDWRGRVRVyUJmRVFXMRVPHPEURVVHMDP
REMHWRGHHOHLo}HVS~EOLFDVSDUWLFLSDUQDIRUPXODomRGHSROtWLFDVJRYHUQDPHQWDLVH
QD H[HFXomR GHVWDV RFXSDU FDUJRV S~EOLFRV H[HUFHQGR WRGDV DV IXQo}HV S~EOLFDV
HPWRGRVRVSODQRVJRYHUQDPHQWDLVHSDUWLFLSDUHPRUJDQL]Do}HVHDVVRFLDo}HVQmR
governamentais que se ocupem da vida pública e política do país.
Pelo exposto, pode-se concluir que no plano normativo existe proteção do
direito à igualdade entre os gêneros no exercício dos direitos políticos, sendo necessário haver efetivação prática dos comandos mencionados através de medidas,
políticas e instrumentos para a erradicação de fato de qualquer desigualdade e discriminação contra a mulher.
3 DIREITO À IGUALDADE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
Em verdade, a Constituição de 1988 normatiza com força, cogência e imSHUDWLYLGDGHRGLUHLWRQDWXUDOGRKRPHPjLJXDOGDGH´3RGHUVHLDDÀUPDUTXHHVWDmos diante da Constituição da igualdadeµ )$&+,1SiJ TXHYHGDWUDWDPHQWRV
jurídicos desiguais, preconceituosos ou discriminatórios entre as pessoas, sem distinção de qualquer natureza.
Aduz o comando constitucional, no artigo 5º, caput, que todos são iguais
perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à igualdade.
Por vezes, o princípio da igualdade é tomado como sinônimo de justiça.
1HVWHVHQWLGRRLQVLJQH&KDLP3HUHOPDQDVVLQDODTXHDLJXDOGDGHSRGHVLJQLÀFDU
dar a cada um a mesma coisa; dar a cada um segundo seus méritos; dar a cada um
segundo suas obras; dar a cada um segundo sua posição; dar a cada um segundo
RTXHDOHLOKHDWULEXLGDUDFDGDXPVHJXQGRVXDVQHFHVVLGDGHV SiJ 
Segundo entendimento respeitável de BOBBIO (1995, pág. 110), o igualitarismo é elemento que deve ser considerado não como a utopia de uma sociedade
em que todos são iguais em tudo, mas como tendência, de um lado, a exaltar mais
o que fazem os homens iguais do que o que os faz desiguais, e de outro, em termos
práticos, a favorecer as políticas que objetivam tornar mais iguais os desiguais.
O direito de igualdade, diferentemente do direito de liberdade, não suscita
tantos discursos, considera SILVA (2010, pág. 2011).
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É que a igualdade constitui o signo fundamental da demoFUDFLD1mRDGPLWHRVSULYLOpJLRVHGLVWLQo}HVTXHXPUHJLPHVLPplesmente liberal consagra. Por isso é que a burguesia, cônscia de
seu privilégio de classe, jamais postulou um regime de igualdade
tanto quanto reivindicara o de liberdade. É que um regime de igualdade contraria seus interesses e dá à liberdade sentido material que
não se harmoniza com o domínio de classe em que assenta a democracia liberal burguesa.

&XPSUHUDWLÀFDUTXHDLJXDOGDGHpXPFRQFHLWRTXHVHH[SUHVVDHPWUrV
GLPHQV}HVigualdade formal, igualdade material e igualdade como reconhecimento, como
se vê a seguir.
,JXDOGDGHIRUPDO
A igualdade formal se encontra no artigo 5º, caput´7RGRVVmRLJXDLVSHrante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, e, como se depreende do próprio
GLVSRVLWLYRFRQVWLWXFLRQDOpDUHFRQKHFLGD´LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLµFRUUHVSRQGHD
um comando dirigido tanto ao aplicador da lei – que deverá aplicar as normas vigentes de maneira igualitária a todos aqueles que se encontrem sob sua incidência –,
TXDQWRDROHJLVODGRUTXHDRHODERUDUDVOHLVQmRGHYHUiLQVWLWXLUGLVFULPLQDo}HVRX
tratamentos diferenciados baseados em fundamento que não a própria erradicação
da desigualdade.
$LJXDOGDGHUHFRQKHFLGDSHODVFRQVWLWXLo}HVpDLJXDOGDGHQRVHQWLGRMXUtGLFRIRUPDO(VVHFRQFHLWRTXHWHPVLGRWUD]LGRSHODVQRVVDVFRQVWLWXLo}HVGHVGHR
Império, se confunde com a mera isonomia formal, no sentido de que a lei e sua aplicaomRWUDWDPDWRGRVLJXDOPHQWHVHPOHYDUHPFRQWDDVGLVWLQo}HVGHJUXSRV&RQWXGR
QRHQWHQGLPHQWRWUDGLFLRQDOGH-RVp$IRQVRGD6LOYD SiJ DFRPSUHHQVmR
do artigo 5º, caput, não deve ser tão estreita, mas o intérprete há que aferi-lo com as
exigências da justiça social, objetivo da ordem econômica e da ordem social.
,JXDOGDGHPDWHULDO
Por sua vez, a igualdade material concentra-se na redistribuição de rique]DVHSRGHUQDVRFLHGDGHHFRQVLVWHSRUH[HPSORQDYHGDomRGHGLVWLQo}HVIXQGDGDV
HPFHUWRVIDWRUHVFRPRGLIHUHQoDGHVDOiULRVGHH[HUFtFLRGHIXQo}HVHGHFULWpULR
de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil e qualquer discriminação
QRWRFDQWHDVDOiULRHFULWpULRVGHDGPLVVmRGRWUDEDOKDGRUSRUWDGRUGHGHÀFLrQFLD
(artigo 7º, incisos XXX e XXXI, da Constituição).
Outros exemplos clarividentes de promessas de igualdade material na
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&RQVWLWXLomRGHFRUUHPGRVREMHWLYRVGD5HS~EOLFDWDLVFRPRFRQVWUXLUXPDVRFLHGDGHOLYUHMXVWDHVROLGiULD DUWLJRLQFLVR, HUUDGLFDUDSREUH]DHDPDUJLQDOL]DomRHUHGX]LUDVGHVLJXDOGDGHVVRFLDLVHUHJLRQDLV DUWLJRLQFLVR,,, 
,JXDOGDGHFRPRUHFRQKHFLPHQWR
Finalmente, a igualdade como reconhecimento se refere à atenção às minorias, à busca por uma sociedade aberta às diferenças e ao combate à injustiça de
natureza cultural ou simbólica.
Na visão considerável de Luís Roberto Barroso (2015, pág. 09), tal injustiça
(...) decorre de modelos sociais de representação que,
ao imporem determinados códigos de interpretação, recusariam os
“outros” e produziriam a dominação cultural, o não reconhecimento
ou mesmo o desprezo. Determinados grupos são marginalizados em
razão da sua identidade, suas origens, religião, aparência física ou
opção sexual (...). A questão, portanto, não é propriamente econômiFD²HPERUDSRVVDWHULPSOLFDo}HVGHVVDQDWXUH]D6HXUHPpGLRVHULD
a transformação cultural ou simbólica1DVSDODYUDVGH1DQF\)UDVHU
uma das principais teóricas da perspectiva do reconhecimento, o
objetivo é constituir um mundo aberto à diferença (“a differenceIULHQGO\ZRUOGµ RQGHDDVVLPLODomRDRVSDGU}HVFXOWXUDLVGRPLQDQtes ou majoritários não seja o preço a ser pago pelo mútuo respeito.
Portanto, diversamente do que se passa em relação às demandas por
redistribuição, a luta pelo reconhecimento não pretende dar a todos
o mesmo status por meio da eliminação dos fatores de distinção, mas
pela superação dos estereótipos e pela valorização da diferença. Nas
SDODYUDVIHOL]HVGH%RDYHQWXUD6RX]D6DQWRV´$VSHVVRDVWrPRGLreito de ser iguais quando a diferença as inferioriza, e o direito a ser
diferentes quando a igualdade as descaracteriza”.

3RGHVHHQFRQWUDUODVWURGDLJXDOGDGHFRPRUHFRQKHFLPHQWRQRDUWLJR
inciso IV, da Constituição, que prevê como objetivo fundamental da República “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.
,JXDOGDGHHQWUHKRPHQVHPXOKHUHV
Em um contexto de tradição patriarcal, no que tange às garantias às muOKHUHVDVFRQTXLVWDVREWLGDVFRPD&RQVWLWXLomRGHIRUDPVLJQLÀFDWLYDVHUHYROXFLRQiULDVYHMDVHDSUHYLVmRGHLJXDOGDGHHPGLUHLWRVHREULJDo}HVLQFOXVLYHRV
referentes à sociedade conjugal; a proibição de diferença de salários, de exercício de
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IXQo}HVHGHFULWpULRGHDGPLVVmRSRUPRWLYRGHVH[RRUHFRQKHFLPHQWRGDXQLmR
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, entre outros exemplos
mencionados no presente estudo.
A igualdade entre homens e mulheres está estampada na norma geral da
igualdade perante a lei (artigo 5º, caput). Contudo, o Constituinte destacou no inciso
I que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, não consubstanciando norma meramente formal, mas de ordem prática e concreta.
$VVLPHPVLWXDo}HVIiWLFDVVHDVSHVVRDVIRUHPGHVLJXDODGDVHPGLUHLWRV
HPREULJDo}HVWRPDQGRVHSRUFULWpULRDFRQGLomRVH[XDOHVWDUVHiLQIULQJLQGRXP
princípio constitucional.
9DOHGL]HUVRPHQWHDVGLVFULPLQDo}HVIHLWDVSHODSUySULD&RQVWLWXLomRVmR
YiOLGDVHVHPSUHHPIDYRUGDPXOKHUDÀQDO
  R TXH VH YHGD VmR DV GLIHUHQFLDo}HV DUELWUiULDV DV
GLVFULPLQDo}HVDEVXUGDVSRLVRWUDWDPHQWRGHVLJXDOGRVFDVRVGHVLguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do
próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas
ÀQDOLGDGHVVRPHQWHVHWHQGRSRUOHVDGRRSULQFtSLRFRQVWLWXFLRQDO
quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma
ÀQDOLGDGHDFROKLGDSHORGLUHLWR 025$(6SiJ 

Podem ser citados, como exemplo de discriminação feita pela ConstituiomRRVDUWLJRVSLQFLVR,,,a e b, e artigo 201, p. 7º, incisos I e II), que preveem
a aposentadoria da mulher com menor tempo e idade.
A previsão constitucional de igualdade entre homens e mulheres foi resultado de lutas travadas há décadas contra a discriminação do sexo feminino. Tal previsão, conforme já consignado, não se trata somente de garantia de igualdade “perante
DOHLµDQWHVJDUDQWHDLJXDOGDGHPDWHULDOGHGLUHLWRVHREULJDo}HVHQWUHRVVH[RV
'$'26(67$7Ì67,&26²48$'52$78$/
'$5(35(6(17$d®232/Ì7,&$)(0,1,1$12%5$6,/
Como já exposto, percebe-se a constante evolução do gênero feminino em
diversos ramos da sociedade até o presente momento, sendo o ápice da representação política feminina no Brasil a presidência de Dilma Rousseff – primeira mulher
a ocupar o cargo máximo do Poder Executivo no país. Não obstante todos os movimentos feministas ocorridos ao redor do mundo, “no Brasil, a presença feminina na
SROtWLFDpPLQ~VFXODHJLUDHPWRUQRGHQR/HJLVODWLYRVHQGRTXHHODV PXOKH-
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res) são pouco mais da metade da população” (UNISINUS, 2015).
A sociedade brasileira e seu eleitorado são compostos
SRUXPDPDLRULDGHPXOKHUHVHH[LVWLUDSHQDVGHUHSUHVHQWDQtes delas no Parlamento denota uma discrepância enorme. Se as pessoas sub-representadas têm presença nos processos de decisão, elas
têm chances maiores de assegurar as demandas e necessidades deste
grupo. O que mais importa é que os espaços de tomada de decisão
precisam ser compostos por pessoas com diferentes perspectivas sociais. (RAMOS, 2015SiJ

Vale destacar que o censo realizado em 2000 pelo Instituto Brasileiro
GH *HRJUDÀD H (VWDWtVWLFD GHPRQVWURX D HPLQHQWH VXSHULRULGDGH GDV PXOKHUHV VH
comparadas aos homens. De acordo com referidos dados, a população feminina é
FRPSRVWDSRUPXOKHUHVFRQWUDKRPHQVGHPRGRDUHÁHWLUQR
mesmo sentido, o eleitorado brasileiro, sabendo-se que, “conforme revela fonte estaWtVWLFDGR7ULEXQDO6XSHULRU(OHLWRUDOQDVHOHLo}HVGHHUDPPXOKHUHV
FRQWUDKRPHQVµ 0$6&+,2 
Após 12 anos desde a cotação de tais dados, a realidade presente nas eleio}HVGHQmRVHPRVWUDGLIHUHQWHSHUPDQHFHQGRRHOHLWRUDGRIHPLQLQRDFLPDGR
PDVFXOLQR GHPXOKHUHVFRQWUDGHKRPHQV 
$SHVDU GH WDLV LQIRUPDo}HV VHJXQGR GDGRV GR 76( GRV  GHSXWDGRV
IHGHUDLVQR&RQJUHVVR1DFLRQDODSHQDVVmRPXOKHUHVRTXHUHSUHVHQWDVRPHQWH
GDVFDGHLUDVGD&kPDUD1R6HQDGR)HGHUDORQ~PHURGHFDGHLUDVRFXSDGDVSRU
PXOKHUHVUHSUHVHQWDDSHQDVVHQGRTXHDPHVDUHYLVRUDGR/HJLVODWLYREUDVLleiro não chega à metade do estipulado como mínimo legal.
$/HL)HGHUDO²OHLTXHHVWDEHOHFHQRUPDVSDUDDVHOHLo}HV²HVtipula cota mínima a ser ocupada por cada gênero, ou seja, independentemente se
KRPHPRXPXOKHURVSDUWLGRVSROtWLFRVHFROLJDo}HVGHYHPREHGHFHUjTXDQWLDPtQLPDGHGHDFRUGRFRPRTXHSUHYrRDUWGDQRUPDOHJDO
(PERUDKDMDSUHYLVmROHJDOVREUHRPtQLPRGHLQVFULo}HVUHVHUYDGDVSDUD
PXOKHUHVQRFHQiULRSROtWLFRSHUFHEHVHDUHDOLQHÀFiFLDGDOHJLVODomRSDUDPXLWRV
partidos hoje existentes. O artigo 10º, caput, da referida lei, esclarece que a porcentagem mínima deve estar presente na Câmara dos Deputados, na Câmara Legislativa,
nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais. Porém, o que se vê é totalmente o contrário do previsto em lei, bastando olhar para as Câmaras Municipais –
mais próximas dos cidadãos brasileiros que vivem no interior – onde a participação
de mulheres como representantes do povo ainda é muito inferior.
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Pode-se apresentar, como exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado do
3DUDQiQDVHOHLo}HVGH6HJXQGRRWH[WRSXEOLFDGRSHORMRUQDO*D]HWDGR3RYR
“sem conseguir cumprir a cota de gênero para candidatos à Câmara dos Deputados
RX$VVHPEOHLD/HJLVODWLYDGR3DUDQi $OHS WUrVSDUWLGRVHWUrVFROLJDo}HVSDUWLGirias podem, em tese, ter a lista de candidaturas impugnadas pela Justiça Federal”.
,VVRGHPRQVWUDDLQVXÀFLHQWHSDUWLFLSDomRIHPLQLQDQDVHOHLo}HVHVWDGXDLVHPERUD
pela primeira vez as chapas de candidatos ao governo do Estado tenham sido mistas, isto é, formadas por um homem e por uma mulher.
O curioso da atual eleição é que, embora os partidos não
preencham a cota de mulheres na lista de candidatos a deputado, há
uma presença expressiva de candidatas na disputa pelo governo do
estado. As três principais chapas têm uma mulher como cabeça da
FKDSDRXQDYLFH*OHLVL+RIIPDQ 37 5RVDQH)HUUHLUD 39YLFHGH
Roberto Requião) e Cida Borghetti (Pros, vice de Beto Richa) (GAZE7$'23292pág. 02).

Embora a participação da mulher na vida política venha crescendo gradativamente, o Brasil ainda ocupa, segundo dados da União Interparlamentar, o 116º
OXJDUQRUDQNLQJGHSUHVHQoDGHPXOKHUHVQR&RQJUHVVRVHQGRTXHR/HJLVODWLYR
brasileiro está abaixo do Legislativo do Oriente Médio. Isso demonstra que as taxas
EUDVLOHLUDVÀFDPDEDL[RGDPpGLDPXQGLDO²GHPXOKHUHVRFXSDQGRFDGHLUDV
QRSDUODPHQWR &+$'( 
Superam o Brasil, em relação à participação feminina nos parlamentos,
países como a Jordânia, Síria, Somália, Líbia, Marrocos, Indonésia, Iraque, PaquisWmR$IHJDQLVWmR7XQtVLD(PLUDGRVÉUDEHVHPHVPRD$UiELD6DXGLWDFRPGH
assentos no Congresso reservado para mulheres.
Comparando-se o Brasil com outros países da América do Sul, por exemplo, tem-se que Uruguai, Chile, Venezuela, Paraguai, Colômbia, Panamá e Peru
também possuem mais representação feminina no parlamento. Ou seja, apesar da
OHL GH FRWDV WHU YLJrQFLD GHVGH  ÀFD GHPRQVWUDGD D LQVXÀFLrQFLD GH SROtWLFDV
S~EOLFDVUHODFLRQDGDVjVPXOKHUHVFRPRÀPGHPXGDUHVVDUHDOLGDGH
6HJXQGRSHVTXLVDVUHDOL]DGDVSRU-DPLO&KDGH SiJ RSDtVTXH
KRMHOLGHUDRUDQNLQJFRPPDLRUSDUWLFLSDomRSROtWLFDIHPLQLQDp5XDQGDFRP
do Parlamento formado por mulheres, seguido da Bolívia e Andorra. Merece destaque, ainda, a Suécia, que há mais de 20 anos assegura o direito da mulher na política
GRSDtV´DSDUHFHQDVH[WDSRVLomRpR~QLFRSDtVRQGHDVPXOKHUHVUHSUHVHQWDUDP
PDLVGHGRVDVVHQWRVHPWRGDVDVHOHLo}HVGHVGH+iDQRVDSHQDVXP
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SDtV²MXVWDPHQWHD6XpFLD²WLQKDPDLVGHGHVHXVUHSUHVHQWDQWHVIHPLQLQRVµ
&+$'( 
9DOHGHVWDFDUDLQGDTXH´DWXDOPHQWHVmRRVSDtVHVTXHDGRWDUDPDOHL
de cotas eleitorais e muitos os partidos assumem como conduta interna para as eleio}HVµ $5$8-2S 1HVWHVHQWLGRDPHVPDDXWRUDDÀUPD
A Argentina foi o primeiro país da América Latina a
adotar as cotas. Seguiram-se outros 10 países até o ano de 2011. O
8UXJXDLDSURYRXOHLHVWDEHOHFHQGRDVHOHLo}HVGHFRPRDQRGH
LPSODQWDomRGHFRWDGH(D&RO{PELDMiQRLQtFLRGDGpFDGDGH
WHYHXPDOHLGHFODUDGDLQFRQVWLWXFLRQDO SiJ 

Dessa forma, considerando os dados acima apresentados, a democracia
EUDVLOHLUDDLQGDWHPPXLWRDPHOKRUDUHHYROXLU$VVLPDÀUPDDGHSXWDGD-{0RUDHV
GR3&GR%0*´A democracia deve ser a expressão da pluralidade da sociedade,
PDVKRMHRTXHWHPRVpDH[FOXVmRGHPXOKHUHVHGHPLQRULDVGDVGHFLV}HVSROtticas” (GOMES, 2015).
Deve-se ter em vista que a crescente presença feminina na política braVLOHLUD QmR VLJQLÀFDULD DSHQDV D GHIHVD GRV GLUHLWRV GDV PXOKHUHV PDV VLP D
busca por uma representação mais igualitária da sociedade.
5 A INSUFICIENTE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS COMO
3266Ì9(/Ð%,&(3$5$$&$1','$785$((/(,d®2)(0,1,1$6
Em observância à situação da mulher no contexto político do país, podeVH DÀUPDU TXH H[LVWHP GLYHUVDV FDXVDV PRWLYDGRUDV SDUD D SUHVHQWH UHDOLGDGH GH
disparidade entre os gêneros.
O fato de a mulher ter sido deixada às margens da sociedade trabalhadoUDUHDÀUPDVXDVXSRVWDSRVLomRLQIHULRUL]DGD'LDQWHGHVVDFRQFHSomRHTXLYRFDGD
pergunta-se sobre os possíveis óbices da ocupação de cargos políticos por mulheres
HPSOHQRVpFXOR;;,PHVPRPHGLDQWHWRGDVDVDOWHUDo}HVOHJLVODWLYDV
O gênero feminino, por motivos meramente biológicos, inclina-se a abdicar
de desejos intrínsecos, por conta de sua responsabilidade em cuidar de seus afazeres
GRPpVWLFRVHFRPSURPLVVRVIDPLOLDUHV6REUHRDVVXQWRRSRUWXQDVDVFRQFOXV}HVH[WUDtGDVGHHQWUHYLVWDUHDOL]DGDSRU/XL]6XJLPRWRDXPDSDUODPHQWDU SiJ
Segundo a pesquisadora, a hipótese de que as mulheres
teriam menos interesse pela política, está presente na própria fala de
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algumas entrevistadas, que culpam as demais pela baixa representatividade no parlamento. Ainda existe este preconceito em relação
a si mesmas. O que de fato acontece – e aí entra outra dimensão da
nossa pesquisa – tem a ver com a presença do machismo. Sobretudo
DVFDVDGDVHFRPÀOKRVTXHWrPDWULEXLo}HVGRPpVWLFDVHQIUHQWDP
JUDQGHGLÀFXOGDGHSDUDGDUFRQWDGHXPDFDUUHLUDSROtWLFDHGRFDVDPHQWR'HQWUHDVHQWUHYLVWDGDVPDLVGHVmRVHSDUDGDV(OHLWDD
mulher não se ocupa apenas de legislar, ela tem uma vida dentro do
partido e precisa compatibilizar as atividades com sua vida privada.

$LQGDQHVWHVHJXLPHQWR
Outro aspecto observado na pesquisa, de acordo com
a professora, é a visão essencialista da diferença que a mulher faz
na política, em que as próprias entrevistadas se colocam como mais
KRQHVWDVHPDLVFDSD]HVSDUDWUDWDUGHWHUPLQDGDVTXHVW}HV$OJXQV
dizem o tempo todo que Dilma Rousseff não tem liderança nem traquejo político e, quando ela coloca mulheres em cargos-chave, desperta preconceitos dos mais variados. Entretanto, todos os entrevistados chamam a atenção para a importância pelo menos simbólica
da presença de uma mulher na Presidência. Não se tem a ilusão de
que isso mudará a dinâmica da política nacional, mas vai se criando
a percepção de que as mulheres podem ter acesso a outras instâncias, seja de trabalho, seja de representação política.

'HVVD IRUPD FRQVWDWDVH TXH p FRQVLGHUDYHOPHQWH GHVDÀDGRU j PXOKHU
DOoDUSRVWRVSROtWLFRVHPVRFLHGDGHTXHSRVVXLFRQFHSo}HVHQUDL]DGDVGHVXSHULRULdade masculina e submissão e altruísmo femininos, sendo tidos como valores familiares e morais.
Causa importante a ser mencionada para o baixo índice de mulheres ocuSDQWHVHPFDUJRVSROtWLFRVQR%UDVLOUHIHUHVHDRÀQDQFLDPHQWRGDFDPSDQKD2GHVfavorecimento da mulher no setor privado acaba por acarretar a incapacidade de
arrecadação de recursos para a disputa eleitoral, e consequentemente criam-se grandes empecilhos para sua candidatura. Além disso, há uma latente discriminação na
captação de recursos do fundo partidário se comparados aos que são disponibilizados aos homens.
(QWUHDVFDQGLGDWDVHUHSUHVHQWDQWHVGDVRUJDQL]Do}HVGH
mulheres dos partidos, outra visão consensual é que os partidos discriminam as mulheres na distribuição de recursos do fundo partidáULRFRQWULEXLQGRSRUWDQWRSDUDDFHQWXDUDVGHVYDQWDJHQVGHÀQDQ-
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ciamento que elas têm em relação aos homens a partir de outras fontes
de doação. Todas estas hipóteses se baseiam na suposição de que há
GHIDWRXPVXEÀQDQFLDPHQWRGDVFDPSDQKDVGDVPXOKHUHVHPUHODomRjVFDPSDQKDVGRVKRPHQV 6$&&+(763(&.SiJ 

Em contrapartida, é válida a análise do histórico de mulheres hoje ocupanWHVGHFDUJRVHOHWLYRVHPQRVVRSDtV3RGHVHGL]HUKiFDXVDVLQÁXHQFLDGRUDVTXH
permitiram não apenas sua candidatura, como também sua eleição.
Por exemplo, o fato de a mulher candidata possuir parentes já em função
ativa na vida política de um determinado meio – Executivo ou Legislativo –, pode
VHUFRQVLGHUDGRXPIDWRUGHVXPDLPSRUWkQFLDSDUDHODDGHQWUDUHDRÀQDOYHQFHU
uma disputa eleitoral. Ora, se o meio social, político e econômico em que a mulher
candidata está inserida contiver familiares, amigos ou até mesmo conhecidos que vivenciam e participam da política por ela almejada, as chances de atingir seu objetivo
pPXLWRVXSHULRUHPUHODomRjTXHODTXHLQLFLDVHPTXDOTXHULQÁXrQFLD
Como aplicação prática desse pensamento, pode-se citar aquele parente
TXHLQGLFDXPDPXOKHUGDIDPtOLDSDUDFRQFRUUHUjVHOHLo}HVSDUDRFXSDUFDUJRDQWHriormente ocupado por aquele. Nome, sobrenome, benfeitorias, projetos realizados
e até mesmo projetos inacabados, que por motivos diversos não puderam ser conFUHWL]DGRVGXUDQWHRPDQGDWRSRGHPVHUIDWRUHVLQÁXHQFLDGRUHVSDUDSURPRYHUR
sucesso político desta mulher.
$OpPGLVVRRÀQDQFLDPHQWRGHFDPSDQKDUHDOL]DGRFRPYDVWRVUHFXUVRV
ÀQDQFHLURVFRUURERUDFRQVLGHUDYHOPHQWHSDUDRUHVXOWDGRGHXPDGLVSXWDSROtWLFD
'HVVDIRUPDTXHVWLRQDVHVHRJDVWRHIHWXDGRQDFDPSDQKDLQÁXHQFLDRVUHVXOWDGRV
HOHLWRUDLVGHPDQHLUDUHOHYDQWHDRSRQWRGHGHÀQLUVHXVXFHVVRRXLQVXFHVVR
2VUHFXUVRVÀQDQFHLURVSRGHPVHUFRQVLGHUDGRVFRPRXPSULPHLURFULYR
na seleção de candidatos ou na decisão de concorrerem como tais, e afetam inclusive
a igualdade entre os gêneros, visto que
[...] quando o volume de recursos passa de um determinado patamar e se torna bastante elevado, no universo estado, as
chances das mulheres passam a ser maiores do que as chances dos
KRPHQV2XVHMDDVUD]}HVGHFKDQFHVGRVVH[RVYDULDPGHDFRUGR
com as categorias da receita da campanha [...] diferentemente do encontrado nos modelos sem interação, as mulheres apresentam mais
chances de serem eleitas do que os homens quando a campanha recebeu investimentos superiores a R$1 milhão (ARAUJO, 2015, pág. 25)

eGHPDVLDGDPHQWHGLÀFXOWRVRSDUDDVPXOKHUHVDWLQJLUHPUHFHLWDWmRHOHYD-

124

1º Simpósio sobre Constitucionalismo, Democracia e Estado de Direito

da como a citada pela pesquisadora, sendo constatado que “quando elas conseguem
arrecadar [...], ou quando já possuem tais recursos, também é porque fazem parte de
XPDHOLWHTXHSDVVRXSRUXPÀOWUREDVWDQWHHVWUHLWRµ $5$8-2SiJ 
'HVVD PDQHLUD ÀFD GHYLGDPHQWH FRQFOXtGR TXH D DUUHFDGDomR GH UHFXUVRVÀQDQFHLURVLQÁXHQFLDGUDVWLFDPHQWHRUHVXOWDGRGHXPDFDPSDQKDHOHLWRUDOGH
PRGRTXHDTXHOHSRVVXLGRUGHUHFXUVRVÀQDQFHLURVSUHYDOHFHVREUHDTXHOHTXHQmR
possui, diminuindo as chances de vitória deste último.
6 PROPOSTAS LEGISLATIVAS E DESAFIOS DE APLICABILIDADE
&RPRMiFRPHQWDGRD/HLQGRDUWLJRWUDWRXGHUHJXODPHQWDUFRWDVSDUDDPERVRVVH[RVHPSDUWLGRVRXFROLJDo}HVSROtWLFDV(QWUHWDQWR
UHIHULGDQRUPDOHJDOQmRIRLVXÀFLHQWHPHQWHFDSD]GHVHID]HUFXPSULUMiTXHQmR
LPS}HQHQKXPWLSRGHVDQomRSDUDTXHPGHVFXPSULOD&RPLVVRGLYHUVDVSURSRVtas de garantir o direito da mulher na vida política foram apresentadas como forma
de se exigir que a norma federal seja de fato seguida.
Outro fator determinante para a baixa participação femiQLQDQDVFDQGLGDWXUDVSDUWLGiULDVpDSUySULDLQHÀFiFLDGDOHLTXH
ao prever um número mínimo de vagas para cada sexo, aumentou
FRQVLGHUDYHOPHQWH R Q~PHUR GH YDJDV  GR WRWDO GH FDGHLUDV
disputadas) e também não estabeleceu nenhuma sanção ao partido
que não preencher a cota mínima de candidatas mulheres. O único inconveniente que o partido sofre ao não preencher o percentual
PtQLPR GH  GDV YDJDV FRP PXOKHUHV p VLPSOHVPHQWH TXH QmR
SRGHUiSUHHQFKrODVFRPKRPHQV1DGDPDLV 0$6&+,2

3RVWHULRUPHQWH IRUD HGLWDGD D /HL Q  D TXDO GLVS}H SULQFLSDOmente sobre propaganda partidária. Segundo entendimento do Advogado e ex- Ministro do TSE Fernando Neves da Silva, que é Presidente do Instituto Brasileiro de
Direito Eleitoral (IBRADE), a principal vantagem desta lei é que ela nada mais é do
TXHDDÀUPDomRGHHQWHQGLPHQWRVSURQXQFLDGRVSHOR7ULEXQDO(OHLWRUDO ./$<%(5
2010, pág. 01).
3HODVUD]}HVH[SRVWDVKiSURMHWRVGHOHLVYLVDQGRDOWHUDUDOHLIHGHUDOTXDQto aos percentuais do número de vagas para cada um dos gêneros. Dentre eles, o
Projeto de Lei nº 27/2015 do Senado Federal, de autoria da senadora Angela Portela
3755 RTXDOSURS}HRDXPHQWRGHSDUDGHFDQGLGDWXUDVSDUDFDGDXP
GRVVH[RV1HVWHPHVPRSURMHWRDVHQDGRUDMXVWLÀFDHPVHJXQGRSODQRDGLYLVmR
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do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão entre candidaturas de
homens e de mulheres, na proporção do número de candidatos de cada sexo do
partido ou coligação. Sua terceira proposta presente no projeto refere-se ao aumento
do percentual mínimo do Fundo Partidário, o qual seria destinado à difusão e proPRomRGDSDUWLFLSDomRSROtWLFDGDVPXOKHUHVGHFLQFRSDUDGH]SRUFHQWR3RUÀPD
VHQDGRUDSURS}HHVWDEHOHFHURSHUFHQWXDOPtQLPRGHGRWHPSRGHSURSDJDQGD
partidária gratuita para a difusão e promoção da participação política das mulheres.
Vale mencionar a Proposta de Emenda à Constituição – PEC 98/2015, a
mais recente aprovada pelo Senado Federal em primeiro turno. De autoria da Comissão da Reforma Política do Senado Federal, a proposta acrescenta artigo ao Ato
GDV'LVSRVLo}HV7UDQVLWyULDVGD&RQVWLWXLomRHDVVHJXUDjVPXOKHUHVXPSHUFHQWXDO
mínimo de representação em todas as esferas da federação.
Aprovada em primeiro turno, com 65 votos favoráveis e 07 contrários, em
agosto de 2015, esta proposta garante, a princípio, a efetiva participação da mulher
na política brasileira, diminuindo, portanto, a desigualdade de gêneros.
Embora a grande maioria tenha se posicionado a favor desta PEC, é válido
mencionar ao menos uma posição contrária daqueles que não concordam com o projeto. Em recente matéria publicada pelo Portal Fórum, disponibilizada pela Agência
6HQDGRR6HQDGRU(OR\VLR1XQHV)HUUHLUD 36'%63 DÀUPDTXHWDOSURSRVWDIHUHR
princípio da soberania do povo, uma vez que, segundo ele, o voto dado a uma mulher terá um peso maior do que o dado a um homem. Assim, “o que se pretende com
essa emenda é dizer que a composição das assembleias não depende mais exclusivamente do povo, mas é pré-determinada pelo Congresso no exercício do poder
FRQVWLWXLQWHGHULYDGRµ $JrQFLD6HQDGRSiJ 6HJXQGRDPHVPDIRQWHD
proposta acabará por abrir brechas para outros tipos de cotas, sendo, portanto um
precedente gravíssimo.
De acordo com o Relatório nº 06/2015 do senador Romero Jucá, a proposta
QmRREMHWLYDVHUSHUPDQHQWHXPDYH]TXHDWLQJLGDRSDWDPDUPtQLPRGH
não haverá mais necessidade de ser estipulada em legislação. Seu entendimento é de
que, uma vez garantida a representação, as barreiras socioculturais enfrentadas pelas
mulheres serão mitigadas a tal ponto que, a partir da quarta legislatura subsequente à
promulgação desta Emenda Constitucional, não se fará mais necessário consignar na
legislação um nível mínimo de representação -8&ÉSiJ 
&RPRYLVWRH[LVWHPGLYHUVDVDo}HVOHJLVODWLYDVTXHEXVFDPJDUDQWLUPDLRU
participação do sexo feminino no cenário político e, embora sejam sempre objetos de
polêmica, representam avanço na conquista de garantias às mulheres.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Constituição Federal de 1988 é o registro maior do processo de redemocratização experimentado pelo Brasil após a ruptura com o regime de ditadura
militar. Tal processo importa em se ver como realidade uma sociedade justa e igualitária. Como direito fundamental, no artigo 5º, caput, é previsto o direito à igualGDGH HQWUH KRPHQV H PXOKHUHV HP GLUHLWRV H REULJDo}HV &RPR UHJXODPHQWDomR
deste direito, diversas leis foram editadas, com cunho até mesmo discriminatório
HPGHWHUPLQDGRVGLVSRVLWLYRVWXGRFRPRÀPGHLJXDODURVGHVLJXDLVjPHGLGDGH
sua desigualdade.
Na esfera política, o direito à igualdade entre os gêneros também é aplicáYHOHWHPUHSHUFXWLGRGLVFXVV}HVFDORURVDVHGHEDWHVOHJLVODWLYRVQDIRUPDGHSURpostas, para inserir quantitativamente a presença das mulheres em cargos políticos.
Entretanto, apesar de haver a normatização da proteção dos direitos políticos das mulheres, fatores de ordem prática, cultural e histórica ainda impedem
DSDUWLFLSDomRIHPLQLQDGHIRUPDPDFLoDQDVFDQGLGDWXUDVHHOHLo}HV2VGDGRVHVtatísticos colhidos em censos e pesquisas comprovam precisamente esta realidade
conhecida pela sociedade em geral.
Como possível causa motivadora para a sub-representação feminina, cita-se
FRPGHVWDTXHDLQVXÀFLHQWHDUUHFDGDomRGHUHFXUVRV&RPSURPHWLGDVFRPDIDPtOLDH
afazeres domésticos, além de não ver salários igualitários em relação aos homens, as
PXOKHUHVQmRSRVVXHPUHFXUVRVVDWLVIDWyULRVSDUDÀQDQFLDPHQWRGHFDPSDQKDSROtWLFDRTXHDJUDYDDGLVSDULGDGHHQWUHRVJrQHURVQRUHVXOWDGRGDVHOHLo}HV
As propostas legislativas que pretendem regulamentar a ordem maior de
LJXDOGDGHHPDQDGDGD&RQVWLWXLomRHSUHYHUDSOLFDo}HVSUiWLFDVDÀPGHLJXDODURV
JrQHURVHPSRVVLELOLGDGHVHDFHVVRVQDHVIHUDSROtWLFDVmRGLVFXVV}HVSHUWLQHQWHVH
contemporâneas, comprovando-se o fato de que o processo de conquista de direitos
das mulheres é constante e evolutivo.

5()(5È1&,$6

$/9(6)HUQDQGR%ULWR&$0%,(GXDUGR./2&.$QGUHD%XOJDNRYDireitos Fundamentais Revisados&XULWLED-XUXi(GLWRUD
Autor desconhecido. 6HQDGR DSURYD FRWDV SDUD PXOKHUHV QR OHJLVODWLYR Agência Senado.
Disponível em KWWSZZZUHYLVWDIRUXPFRPEUEORJVHQDGRDSURYDFRWDSDra-mulheres-no-legislativo/!$FHVVRHPDJR
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