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APRESENTAÇÃO

A Associação Municipalista de Pernambuco – Amupe, a 

partir da execução do Projeto Gestão Cidadã, iniciativa 

que conta com o apoio da União Europeia, elaborou este 

material - parte de coletânea de publicações - sobre 

a importância da Mulher na Política, para que você 

conheça e entenda o processo enfrentado por elas.

A Cartilha conta as várias etapas da luta universal para 

conquistar o direito ao voto, iniciada na Europa do Séc. 

XVIII, e destaca alguns fatos que marcaram a história 

política feminina no Brasil. Discutido ainda o que as Cotas 

representam para as mulheres e também as novas regras 

da política, a serem implantadas na Eleição Municipal de 

2020.

O propósito da publicação é estimular o interesse pelo 

tema e o consequente encorajamento das mulheres. 

Apoiadas pelo companheiro e pela sociedade, e cientes da 

responsabilidade de bem participar, as decisões do País 

certamente serão mais justas e solidárias.

Política é lugar de Mulher, sim!

Boa leitura! 
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OCUPANDO
OS ESPAÇOS   

Historicamente as mulheres foram afastadas da vida política 

e avanços como o direito de votar e serem votadas, foram 

conquistados com muita luta. Romper o domínio resistente do 

patriarcado, o jogo do capitalismo e ocupar os espaços de 

poder e direção, tem sido um dos maiores desafios na luta das 

mulheres. 

Nas últimas décadas, o mundo, e em especial o Brasil, 

presenciou uma evolução no debate público das questões 

femininas, e temas como assédio, aborto, maternidade e 

carreira, vem sendo amplamente discutidos. Mesmo com toda 

dificuldade imposta pela não divisão do trabalho doméstico, 

pela sobrecarga dos três turnos enfrentado pelas mulheres 

maternidade

políticaabortoassédio
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(trabalho remunerado, trabalho em casa, política), é 

crescente a participação de mulheres nos sindicatos, 

partidos, na luta por moradia, defesa ambiental; ou seja, 

nos mais diversos movimentos sociais. Mas o que se 

percebe é que as “barreiras invisíveis” ainda dificultam a 

sua participação na política e principalmente em terem voz 

ativa e ocupar os cargos de tomadas de decisões. 

É preciso entender que a política está relacionada a tudo 

aquilo que diz respeito às influências que as pessoas 

exercem mutuamente entre si, e que os fatos sociais dizem 

respeito às regras que as pessoas são obrigadas a cumprir. 

Quando se reconhece que ambas se complementam e são 

fundamentais e importantes para o funcionamento da vida 

em sociedade, fica mais fácil entender o porquê de ocupar 

os espaços políticos. 

maternidade

políticaabortoassédio



12

CARTILHA

MULHER AMUPE

CONSTRUINDO
A DIFERENÇA

1.  Como a Mulher conquistou o direito ao voto

O direito ao voto foi uma conquista advinda de muitas lutas. No 

Brasil e no mundo, o voto era um direito e privilégio sexista, racista 

e de classe: apenas homens brancos, de posse e que sabiam 

ler, podiam votar. Incentivadas pelo Movimento Sufragista que 

ocorria na Europa do século XVlll, principalmente na Inglaterra e 

França, as mulheres brasileiras perceberam que as desigualdades 

econômicas, educacionais e legais que sofriam, só seriam 

corrigidas quando as mulheres tivessem vez e voz, por meio 

do reconhecimento dos seus direitos de eleitora cidadã. Esse 

movimento significou para as mulheres, muito mais do que uma 

luta pelo direito ao voto; tornou-se o primeiro grande movimento 

da história do feminismo, contra o sexismo e a favor da igualdade 

de gênero.

direito ao voto
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Evolução do voto feminino em alguns países

ANO

1893 Nova Zelândia

Finlândia

Inglaterra

Brasil

França

Arábia Saudita

1906

1918

1932

1945

2011

PAÍS EVOLUÇÃO

Primeiro país a reconhecer 
o direito das mulheres ao 
voto. 

Segundo país a 
reconhecer o direito das 
mulheres ao voto. 

Aprovado o direito ao 
voto às mulheres maiores 
de 30 anos. 

País com ideias de 
liberdade e igualdade, só 
reconheceu o direito ao 
voto em 1945. 

Exceto no Vaticano, onde 
até hoje mulher não pode 
votar, a Arábia Saudita 
(2011) foi o último país do 
mundo onde esse direito 
foi garantido. 

Aprovação da Lei Eleitoral 
que reconhece o direito 
das brasileiras votarem e 
serem votadas. 
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2.  O Voto Feminino no Brasil

A criação do primeiro Código Eleitoral do Brasil, em 1932, 

estabeleceu o direito das mulheres votarem e serem votadas, mas 

trouxe agregado algumas regras - as casadas só poderiam votar 

com autorização dos maridos e as viúvas e solteiras, apenas as 

que tivessem renda própria. Restrições como essas dificultaram 

a universalização do sufrágio e a participação feminina na vida 

política do país, condição que reflete até os dias de hoje.

Como forma de corrigir o problema da sub-representatividade 

das mulheres na política, o Brasil vem aprovando algumas leis 

eleitorais, que visam garantir o crescimento da representatividade 

feminina em Câmaras Municipais, Assembleia Estaduais e 

Congresso Nacional. 

A Constituição de 1988, a chamada “Constituição Cidadã”, traz 

um marco histórico da articulação, sororidade, força e poder de 

transformação da organização das mulheres, oriundas de diversos 

partidos e movimentos sociais. Elas constituíram um conselho e 

elaboraram um documento - “Carta das Mulheres Brasileiras 
aos Constituintes”-, e conseguiram aprovação e inclusão de 

80% das propostas, na nova Constituição.
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O movimento, conhecido como “Lobby do Batom”, garantiu 

algumas conquistas importantes das mulheres na Constituinte 

Cidadã:

Foi a primeira Constituição a estabelecer plena 

igualdade jurídica entre homens e mulheres no 

Brasil: Art. 5º “Homens e mulheres são iguais 

em direitos e obrigações”;

No capítulo da família, eliminou a figura do 

homem como chefe de relação conjugal;

 No capítulo da violência, garantiu o dever do 

Estado de coibir a violência intrafamiliar, que 

serviu de base para a formulação da Lei Maria 

da Penha;

No capítulo trabalhista, avanços na afirmação 

de direitos trabalhistas e previdenciários 

para empregadas domésticas, que foram 

consolidados com a PEC das Domésticas em 

2012 e virou Lei Complementar 150/2015. A Lei 

foi criada para regular os direitos trabalhistas 

da empregada doméstica, e foi uma das 

primeiras iniciativas que visava igualar o 

serviço doméstico a outros tipos de ocupação 

e reduzir a informalidade do setor. 
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3.  Cotas - O que representam para as mulheres?

As cotas são medidas legais eleitorais que servem de transição 

para corrigir desigualdade de gênero e injustiças históricas 

impostas às mulheres, visando aumentar sua representatividade 

no legislativo e na ocupação de cargos de chefia. 

Apesar da Lei garantir o percentual de no mínimo 30% e no 

máximo 70%, a participação de determinando gênero no 

processo eleitoral nas candidaturas dentro de cada partido ou 

coligação, o sistema das cotas não garante que as mulheres 

cheguem efetivamente aos cargos eletivos. 

A mulher representa 52% da população do Brasil, e as mulheres 

negras, 49%; isso significa que é a maioria do eleitorado, porém 

sua representatividade política ainda é baixa, sendo considerada 

uma das piores entre os países do mundo. 

Segundo a IPU - União Interparlamentar, no seu relatório de 2019 - 

¨Mapa das Mulheres na Política¨, no ranking de representatividade 

feminina no Parlamento, o Brasil ocupa a posição 134 entre os 193 

países pesquisados, com 15% de participação de mulheres. São 

77 deputadas, em um total de 513 cadeiras na Câmara, e somente 

12 senadoras entre os 81 eleitos. 

Já no ranking de representatividade feminina no governo, o 

Brasil ocupa a posição 149 em um total de 188 países. ¨O atual 

governo tem somente 9% de representatividade feminina, com 

apenas duas mulheres entre os 22 ministros. A média mundial é 

de 20,7%”. (Fonte: Agência Câmara de Notícias).
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4.  Alguns fatos que marcaram a história política 
feminina no Brasil

Em 1927, no estado do Rio Grande do Norte, a 

professora Celina Guimarães e mais 15 mulheres 

solicitaram e tiveram aprovadas as inscrições como 

eleitoras;

Também no RN, na cidade de Lage, em 1929 Alzira 

Soriano Teixeira, foi eleita a primeira prefeita do Brasil, 

com 60% dos votos; 

Em 1932 foi criada a Justiça Eleitoral com eleições 

padronizadas para todo o território brasileiro e voto 

obrigatório; para a mulher, o voto era facultativo;

Em 1933 Carlota de Queiroz é eleita a primeira 

deputada federal;

Em 1934 é incorporado à Constituição o voto das 

mulheres solteiras e viúvas que exercessem trabalho 

remunerado; das mulheres casadas era exigida a 

autorização dos maridos; 

Em 1935 o Código Eleitoral autoriza o voto obrigatório 

às mulheres com atividade remunerada; para as 

demais, o voto continuava facultativo; 

Direitos por igualdade
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Ainda em 1935, Antônia de Barros é eleita a primeira 

mulher negra, Deputada no Estado de Santa Catarina; 

Em 1936 Bertha Lutz foi eleita Deputada Federal 

e fundou a Liga para Emancipação Intelectual da 

Mulher;

Em 1965 o Código Eleitoral igualou o voto feminino 

ao masculino; 

Em 2010 Dilma Rousseff é eleita a primeira mulher 

Presidenta da República do Brasil.

Direitos por igualdade
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5- Política é lugar de Mulher, sim! 

Quando a mulher rompe as amarras, levanta as bandeiras de 

reivindicações e vai à luta, não retrocede jamais. Ela passa a 

entender que fazer política não é fácil, requer tempo e dedicação, 

mas que a democracia real e efetiva só será alcançada quando a 

paridade de gênero se tornar realidade. Uma nação onde 50% de 

mulheres ocupem o parlamento, e grande participação feminina 

se dê em todas as instâncias políticas, refletirá positivamente na 

vida pública e privada de todas e todos. A luta das Mulheres é 

pela igualdade, em todos os sentidos.

AUDRE LORDE
(FOI UMA ESCRITORA 

CARIBENHA- AMERICANA)  

“Eu não sou livre 
enquanto alguma mulher 
não o for, mesmo quando 
as correntes dela forem 
muito diferentes das 
minhas”
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 NOVAS REGRAS PARA 
ELEIÇÕES 2020

A função das eleições é sempre a de garantir a representatividade 

coletiva, ou seja, eleger o candidato que represente os propósitos 

e causas que um determinado grupo de pessoas acredita e 

defende, pensando no benefício para todas e todos.

Em 2017 uma minirreforma alterou inúmeras disposições da 

“Lei das Eleições¨ e da ¨Lei dos Partidos”, que define regras 

de campanha e funcionamento partidário, com vigência para a 

próxima eleição, a municipal de 2020. 

É importante saber que os municípios têm certas autonomias 

administrativas e legislativas, algumas delas inclusive previstas 

na Constituição. São responsabilidades que afetam o dia a dia do 

cidadão, como administrar o transporte público local, cuidar do 

planejamento das vias urbanas, cuidar da manutenção, iluminação 

e limpeza de parques e praças da cidade, promover eventos 

culturais e atrações turísticas.  Por estar mais perto dos cidadãos, 

as eleições municipais, que elegem prefeito e vereadores, têm 

influência mais direta no eleitor; por sua vez, o eleitor exerce 

influência no candidato do seu partido.
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Veremos agora algumas mudanças na Lei:

COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS: São alianças entre os 

partidos, para ampliar o apoio aos seus candidatos.  Antes 

a coligação podia ser para o cargo majoritário (exemplo: 

Prefeito), podendo ser individual, pequenos blocos ou 

blocos grandes incluídos os cargos proporcionais (exemplo: 

Vereador), compondo inclusive várias alianças. 

Como ficou: As coligações só serão permitidas para 

eleições majoritárias - Prefeito. Isso significa que 

cada partido terá que lançar sua própria chapa nas 

candidaturas proporcionais - Vereadores. Com essa 

mudança, o percentual de 30% das cotas será por 

partido individual e não como era antes, pela coligação. 

O que trará um número maior de candidaturas femininas, 

podendo ter também um aumento significativo de 

eleitas. 

NÚMERO DE CANDIDATOS: Antes cada coligação podia 

concorrer com o dobro de candidatos do número de vagas. 

Exemplo: Se um município dispunha de 10 vagas para 

Vereador, a coligação poderia lançar 20 vagas.

Como ficou: Com o fim da coligação proporcional, cada 

partido terá direito de lançar até 150% do número de 

vagas, e se o município tiver até 100 mil eleitores, 200%.  

Exemplo: Se um município dispõe de 10 vagas para 

Vereador, cada partido deverá lançar 15 candidaturas 

para as vagas.
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COMISSÕES PROVISÓRIAS: De forma geral são órgãos 

compostos por membros dos diretórios, com validade 

determinada pela executiva do partido, que funcionam 

apenas em período eleitoral, para promover as convenções 

partidárias e selecionar os pré-candidatos. 

Como ficou: Todos os partidos interessados em lançar 

candidatos deverão possuir diretórios municipais 

constituídos;

DOMICÍLIO ELEITORAL: É a região em que o cidadão deve 

alistar-se como eleitor, para exercer seu direito de eleitor e 

de candidato. Pode ser residencial, comercial ou da família, 

com um tempo mínimo comprovado de 1 ano para se 

candidatar. 

Como ficou: Foi reduzido para seis meses, igualando ao 

tempo mínimo de filiação partidária.

CLÁUSULA DE BARREIRA: É uma norma que impede as 

atividades dos partidos políticos que não conquistaram 

determinado percentual de votos para as vagas no 

Congresso. Antes o fundo partidário era repartido entre 

todos os partidos e o cálculo do tempo para propaganda 

eleitoral gratuita, era baseado pela bancada existente na 

Câmara. 

Como ficou: O acesso ao fundo e o tempo de propaganda, 

será limitado pelo desempenho eleitoral e são duas as 

condições: obter pelo menos   1,5% do total de votos 
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válidos para deputado federal, distribuídos em nove 

estados ou mais (1/3 das unidades da federação) com, 

no mínimo 1% dos votos válidos em cada uma delas, ou 

eleger ao menos nove deputados federais, distribuídos 

em, no mínimo, nove estados da federação.

FINANCIAMENTO DE CAMPANHA: Antes os partidos 

podiam utilizar doações de empresas. 

Como ficou: O financiamento de campanha poderá 

utilizar doações de pessoa física, com limite de 10% do 

rendimento bruto do ano anterior das eleições, e de 

financiamentos coletivos virtuais, que serão liberados 

após registro da candidatura. Também terá direito ao 

FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

(fundo público que integra o orçamento da União).

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: Antes só era divulgada 

a situação dos candidatos com votos válidos. Qualquer 

outra situação aparecia com votação zerada. 

Como ficou: Todos os resultados serão divulgados, 

apresentando as porcentagens de votação também dos 

candidatos com registros indeferidos ou cassados e que 

estejam em caráter “sub judice” ou definitivo. 
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GLOSSÁRIO

Assédio: comportamento que desagrada ou perturba, praticado 

geralmente de forma repetitiva e às vezes ameaçadora. Existem 

vários tipos de assédio, sendo os mais comuns o sexual, o bullying, 

o racial e o moral. 

Autoritarismo: comportamento que se baseia na autoridade; 

relacionado a pessoas autoritárias ou a um modelo de governo 

que utiliza a imposição e o poder para governar. 

Barreiras invisíveis: são critérios discriminatórios que persistem 

em ocasiões urbanas e sociais, dificultando e/ou impedindo o fim 

das desigualdades entre os cidadãos. 

Exemplo 1: Quando se passa por uma pessoa cega e se 

finge não ver, mesmo percebendo que ela precisa de ajuda. 

Exemplo 2: O impacto da capacidade da mulher em 

conseguir independência econômica e financeira, causado 

pela visão do papel que lhe é atribuído: mãe, esposa e 

ou filha, sempre vinculado a responsabilidades familiares; 

sua “dupla jornada” é dificultada, ao contrário do homem, 

totalmente disponível para o trabalho formal. 

Capitalismo: sistema econômico, baseado na propriedade 

privada dos meios de produção, tendo o lucro como principal 

objetivo. Ou seja, o capital / dinheiro está nas mãos de empresas 

privadas ou indivíduos que contratam mão de obra em troca de 

salário.

Coeficiente: fator multiplicativo de um termo numa expressão, 

sendo geralmente um número e que não se confunde com as 

variáveis da expressão. 
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Falácia: raciocínio incoerente, sem fundamento, errado com 

aparência de verdadeiro, na tentativa de provar o argumento 

defendido por alguém.

Feminista/ Feminismo: movimento social, político e filosófico 

que defende a igualdade entre mulheres e homens. 

Gênero: características e diferenças entre a feminilidade e a 

masculinidade, podendo incluir o sexo biológico. Na sociedade, 

identidade de gênero se refere ao gênero com o qual alguém se 

identifica.

Lobby: na política, refere-se à pressão exercida sobre os políticos 

e poderes públicos, realizada por grupo organizado, na defesa de 

determinado interesse. Uso da influência, em geral econômica, 

para conseguir aprovação de pautas específicas e excludentes, 

sem o controle formal do governo. 

Paridade: característica do que é igual ou semelhante e, portanto, 

tem direitos iguais. Exemplo: A Constituição Brasileira garante 

no Art. 5° que ¨todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza...”

Patriarcal: sistema social em que o homem mantém o poder 

primário e predominante na liderança política e da família, 

exercendo poder sobre a mulher, a autoridade moral, o privilégio 

social e o controle de propriedade. 

Protagonismo: definição de quem exerce o papel principal. Na 

luta política das mulheres, é usado para designar o papel que ela 

busca ocupar em todos os cenários da sua vida-cidadã. 
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Racista/ Racismo:  termo usado para denominar a discriminação 

do preconceito exercido direta ou indiretamente, contra uma 

pessoa ou grupos, por causa da sua etnia ou cor. 

Ranking: do inglês, significa classificação, posição; refere-se ao 

posicionamento de itens de estatísticas individuais, de grupo ou 

comerciais, na escala ordinal de números, em relação a outros.

Sexista/Sexismo: preconceito ou discriminação baseado no 

gênero ou sexo de uma pessoa. Na história mundial, afeta 

principalmente mulheres e meninas. 

Slogan: palavra ou frase de efeito e fácil memorização, usada 

geralmente para fixar uma ideia ou propósito. 

Sororidade: palavra originada do latim, significa união entre 

irmãs. No movimento feminista, corresponde à união entre as 

mulheres, fraternidade, empatia, apoio e companheirismo para 

alcançar e manter relacionamentos positivos, sem julgamento e a 

favor da igualdade de gêneros. 

Sufrágio/Sufragista: processo de escolha direta ou indireta, 

através do voto, em uma eleição. ¨Movimento Sufragista¨ foi o 

nome dado ao movimento das mulheres no século XVlll, na luta 

pelo direito de votarem e serem votadas. 

Sub judice: expressão usada no direito, significa ̈ em julgamento¨.

Sub-representatividade: indicativo de que a representação de 

determinado grupo está em baixa. Oposto de representatividade, 

que significa representar politicamente os interesses de 

determinado grupo ou classe social de um povo. O termo pode 

ser aplicado a uma pessoa ou a entidades políticas.



MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O
 PROJETO GESTÃO CIDADÃ

GRUPO REGIONAL
DO AGRESTE 1

BEZERROS, 

CARUARU, CUMARU, 

CUPIRA, GRAVATÁ E 

TORITAMA

GRUPO REGIONAL
DO SERTÃO
CALUMBI, 

CARNAÍBA, FLORES, 

SANTA CRUZ DA 

BAIXA VERDE, 

SOLIDÃO E TABIRA

GRUPO REGIONAL
DO AGRESTE 2

ÁGUAS BELAS, 

MACHADOS, 

SURUBIM E

QUIPAPÁ
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