
A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DO 
BRASIL COMO CONDIÇÃO PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

DE PODER INSTITUCIONAL 
 

DAIANA ALLESSI NICOLETTI ALVES 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas 
Públicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Advogada. 

 

RESUMO: O racionalismo da sociedade liberal deu vazão à dicotomia entre o 
público e o privado, e, desde então, agiganta-se, nos movimentos feministas, a 
busca pela equidade nas relações sociais e a luta pela não inferiorização das 
mulheres. Desde a redemocratização brasileira, com a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, é inconteste que, embora seja garantida a 
igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres, estas últimas não 
se emanciparam suficientemente no plano político, sendo que a liderança e 
representatividade feminina no sistema atual é pouco ou quase nada expressiva, 
contribuindo para a manutenção da desigualdade de gênero. Na estrutura 
política brasileira verifica-se um retrocesso e perda significativa de direitos 
fundamentais. Instaurou-se uma ordem inescrupulosa onde a aversão ao 
diferente afeta a sociedade como um todo, porém, pesa notadamente sobre as 
mulheres. Qual é o maior entrave no processo de despatriarcalização da 
representatividade política? Seria a representação substantiva feminina 
associada aos movimentos sociais, o meio para o fortalecimento dos direitos 
humanos das mulheres para evitar retrocesso e avançar? Como objetivos deste 
trabalho, propõe-se analisar o contexto histórico da distribuição desigual de 
poder e o consequente impacto que a identificação do espaço privado com a 
condição feminina é projetado na representação política, identificar as 
dificuldades do pleno acesso à política institucional e apontar os retrocessos 
legais que o agir do governo de extrema direita tem causado nos direitos 
humanos das mulheres propondo ações afirmativas que possam contribuir para 
os movimentos feministas na busca pela paridade de gênero. 
Metodologicamente optou-se pela pesquisa qualitativa utilizando-se de material 
bibliográfico e legislação pertinente. Como resultado parcial desta pesquisa 
constata-se que o combate ao patriarcado e ao machismo estrutural deve ser 
permanentemente reconfigurado, pois, mesmo com a crescente conquista de 
espaço político e direitos adquiridos, em grande parte na vigência de governos 
de esquerda, almeja-se ainda a igualdade material que propicie a real fruição 
dos direitos constitucionais. Neste sentido, os movimentos de mulheres e 
feminismos são fundamentais para a proposição de uma epistemologia da 
diferença orientada a pluralizar as matrizes de compreensão e difusão dos 
valores femininos no mesmo patamar que os valores masculinos. Eles são 
essenciais ainda para sustentar as conquistas e impulsionar as mulheres nas 
esferas públicas de poder, para que se possa garantir o processo democrático e 
a equidade de gênero. A militância feminina no Brasil é histórica e tem 
protagonizado atualmente expressiva resistência ao eminente e iminente risco 
da perda de direitos conquistados. É urgente que para além dos movimentos, a 
resistência se transforme em participação efetiva na esfera das mediações 
representativas do poder. A agenda dos direitos humanos das mulheres deve 



integrar um projeto político de democratização das relações sociais e não 
comparecer secundariamente como anexo de outros programas políticos. 
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