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Ao tratar da temática “Mulheres na Política”, consideramos falar de um contexto 

particular, que é o Brasil. Um país que tem uma democracia recente e que se coloca em 

constante desafio no que concerne à representação política. Esta, aparece para nós como 

um conceito em sua essência contestado, em muitos momentos fica relegada ao período 

eleitoral, como se nós, cidadãos, pensássemos a nossa cidadania somente neste recorte 

temporal. A verdade é que a democracia no país se sustenta no pêndulo que 

contrabalanceia pautas que garantam vozes aos mais diversos grupos, ao passo que se 

assentam em práticas contumazes de desigualdades.  

Como acreditar que é possível representação feminina quando os nossos dados 

caminham para uma sub-representação ao avaliarmos a relação homem/mulher em 

assentos de cadeiras no legislativo?  

O panorama atual, de acordo com os dados da Inter-Parliamentary Union (IPU, 2020)4 e 

da ONU Mujeres (2020)5, aponta que dentre os países Latino Americanos, o Brasil tem 

em sua Câmara Baixa o percentual de 14,62% de deputadas assumindo cargos, o que 

representa o quantitativo de 75 mulheres no universo de 513 assentos disponíveis. A sub-

representação também se apresenta na Câmara Alta, revelando que apenas 13,6%, dos 

cargos são assumidos por mulheres, o que coloca o país bem abaixo do percentual médio 

de 20% de representação de mulheres no parlamento. 

Não olhemos para os dados de maneira apressada. Mulheres no Brasil votaram em 

contextos de lutas diante de tantas proibições e, agora pleiteiam cargos em contexto de 

contravenções. Basta rastrear os resultados das últimas eleições municipais em que 

mulheres tem candidaturas zeradas ou com apenas um voto, forte indício de candidatura 

laranjas. 

Isso porque no Brasil, as cotas para mulheres disputarem cargos são denominadas 

voluntárias e vigoram no país segundo o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504/97 (BRASIL, 

1997)6 da seguinte maneira: mínimo de 30% e máximo de 70% o preenchimento de vagas 

para candidaturas de cada sexo. No concernente aos cargos do Executivo municipal, elas 

representam apenas 12% da representação feminina7.  
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De fato, existe toda uma mobilização para a participação destas, no entanto é 

imponderável afirmar que nossas dificuldades não se circunscrevem somente a esfera 

institucional, mas sobretudo estrutural. As mulheres que conseguem chegar aos cargos, 

trazem algumas marcas ao aprofundarmo-nos: o capital familiar é uma delas, parte delas 

são “filhas” ou “cônjuges”. Outro aspecto, um pouco menos recorrente, é a sua escalada 

política em militâncias, lideranças comunitárias, clubes e associações. Em sua maioria, 

as que conquistam cargos são revestidas de estereótipos referências masculinas: 

racionalidade, mão de ferro, frieza; ou enfatizam qualidades super valorizadas no “ser” 

mulher, tais como: cuidado, zelo, ouvinte. Traduzindo também parte das suas inserções 

no meio político, uma vez que anteriores aos cargos, elas estão ligadas a profissões ou 

atuações tipicamente femininas. (NOVELLINO; TOLEDO, 2018).8 

Nãos nos enganemos! As mulheres sabem disso!  

Estudos já apontam que as gestões municipais são marcadas por atuações tenazes de suas 

gestoras, pois, existe esta preocupação de melhor representar seus círculos eleitorais e 

para isso atuam na melhor oferta de serviços públicos.  (BROLLO, TROIANO, 2012)9. 

As gestão de mulheres estão sendo analisadas como mais eficazes e, não 

desinteressadamente, isso tem contribuído em suas atuações quando conseguem se eleger, 

enfatizando nas suas agendas discussões como a atenção básica na saúde, educação, 

projetos sociais, infraestrutura, etc. pautas que falam diretamente aos eleitores, uma vez 

que na maioria dos casos elas estão candidatas em regiões mais pobres do país, o Nordeste 

aparece como uma presença feminina aglutinadora nos cargos de prefeitas (43%), seguida 

da região Sudeste (22%). 

Neste sentido é muito oportuno falar da importância de uma participação política 

feminina e desconfiar dos dados que nos aparece tão apressados fora de seus contextos. 

As eleições 2020 convergem para uma nova dinâmica, já que pelo menos as disputas para 

os cargos de vereadoras serão diferentes considerando a Emenda Constitucional de 

Outubro de 2017 que revela em seu §1 do artigo 17 o fim das coligações em eleições 

proporcionais. Com as alterações, espera-se que cada partido indique seus candidatos e 

que deva encaminhar a lista de candidatas respeitando o percentual mínimo de 30% e o 

máximo de candidaturas para cada sexo. 

Somos nós mulheres responsáveis pela maioria dos votos (52%)10 quando pensamos o 

eleitorado no Brasil e urgem discussões cada vez mais sistemáticas para que estejamos 

ocupando espaços de fala, de proposituras e assentos em espaços de tomadas de decisão. 

Políticas de promoção de incentivo à participação das mulheres tem se ampliado não só 

mediante a lei, mas através de veículos de comunicação e, também no engajamento das 

mulheres em movimentos e grupos que alimentam as discussões políticas.   
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O Rio Grande do Norte do primeiro voto feminino da América Latina, da primeira 

prefeita11 do país, da primeira Deputada Estadual12 diplomada no Brasil e da militante 

Nísia Floresta possui um protagonismo político feminino ainda hoje, quando se compara 

a outros Estados brasileiros, no que diz respeito não só em possuir a única governadora, 

Fátima Bezerra (PT) mas por ter 28% dos seus municípios chefiados por mulheres, a 

maior taxa brasileira, que corresponde a 47 de 167 localidades do estado.  

Dentre estas localidades, gostaríamos de destacar a cidade de Mossoró, que possui uma a 

herança política importante, mesmo atrelada a uma imagem/sobrenome de um campo 

político de poder local tradicional. Não podemos minimizar o legado criado, por gerar um 

espaço de transformações que permitem atualmente a cidade contar com seis pré-

candidatas13 a prefeitas com diferentes perfis, trajetórias e identidades políticas. Este 

cenário eleitoral, além de criar um espaço competitivo para o pleito, oportunizam as 

mulheres romperem estigmas, assim como ganharem mais espaços de fala e 

protagonismo. 

Ainda não sabemos se os nomes já sinalizados pela mídia, vão de fato consolidar. 

Acreditamos que os já conhecidos politicamente pelos mossoroenses como Rosalba 

Ciarlini (PP), Isolda Dantas (PT) e Cláudia Regina (DEM) serão grandes protagonistas 

para as eleições em 2020. Mas às certezas que temos é que as mulheres sabem! Sabem 

gerir, sabem escolher, sabem fazer política. E quanto mais caminhamos no sentido de 

inseri-las nos espaços de poder, mais equânime e real se tornam a representação. Até 

porque política é palavra feminina.  
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