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RESUMO

PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA: REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA, REFORMA NORMATIVA E CONSCIENTIZAÇÃO SOCIAL

Por séculos, as mulheres foram excluídas da sociedade, vítimas de uma cultura machista que negava direitos básicos. Diversas foram as lutas travadas para que conseguissem

se firmar como cidadãs portadoras de direitos, sendo que o sufrágio feminino (direito de votar e ser votada) foi uma das primeiras reivindicações do movimento feminista. No

Brasil, as mulheres somente obtiveram o direito de votar com a promulgação do Código Eleitoral de 1932, sendo esse direito constitucionalizado em 1934, tornando-se obrigatório

tão somente com a Constituição de 1946.

Atualmente, a mulher representa maioria da população brasileira, todavia, análises realizadas em todos os níveis do Legislativo demonstram uma sub-representação política.  A

título de exemplo, cita-se que a Câmara dos Deputados é composta por menos de 10% (dez por cento) de mulheres.

Parte-se do pressuposto de que a legislação atual não está sendo eficaz na promoção dos direitos políticos da mulher, nem na elevação da participação ativa destas,

configurando necessidade premente sua efetivação como forma de consolidação do próprio Estado Democrático de Direito.

Inicialmente, a metodologia pautou-se em pesquisa teórica, com a análise de legislações, bibliografias e documentos pertinentes. Posteriormente, foram utilizados os métodos da

pesquisa quantitativa para a coleta de dados estatísticos sobre a participação feminina no Legislativo brasileiro, bem como os relativos à existência de políticas públicas sobre o

tema.

Os resultados, ainda que parciais, evidenciam que a legislação brasileira não é totalmente efetiva no que concerne à representatividade feminina, demonstrando-se necessária a

elaboração de novas políticas que visem aumentar a participação feminina na política. 
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