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Introdução 

Este trabalho propõe-se a elaborar uma análise crítica e reflexiva sobre a inexpressiva presença 

feminina na Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Florianópolis, destacando que nos pleitos 

eleitorais de 2008 e 2012 nenhuma mulher foi eleita vereadora titular nesta capital, e em sua história, teve 

apenas oito parlamentares mulheres.  

O processo de eleições municipais de 2012 impactou frente ao resultado das urnas: nosso 

município tornou-se a única capital do país que, desde a abertura democrática no Brasil, por duas 

legislaturas seguidas (2009 e 2013) não elegeu nenhuma mulher como vereadora titular, mesmo tendo 

dezenas de candidaturas femininas concorrendo ao cargo de vereadora e contarmos com mais de 50% do 

eleitorado feminino. Vale constar que nesses dois pleitos eleitorais disputou entre fortes concorrentes a 

Prefeitura Municipal uma mulher, a ex-vereadora Angela Albino, em 2012 já no exercício de seu mandato 

como deputada estadual titular, tampouco esta foi eleita, ficando as duas vezes fora do segundo turno.  

Assim, questiona-se quais motivos podem ser apontados para o fato de que, apesar de 

Florianópolis ter tido uma forte candidata a prefeita e dezenas de candidatas a vereadora, nenhuma mulher 

foi eleita? Quais as estratégias utilizadas pelos Movimentos de Mulheres e Feministas existentes no 

município para apoiarem uma candidatura e centrarem todos os esforços para elegerem uma mulher? Será 

que os pactos entre varões são tão solidificados que não se admitem mulheres exercendo cargos na política? 

Como mudar a cultura política cujos valores machistas estão tão profundamente arraigados a ponto de ter 

circulado um panfleto “Motivos para não se votar em mulheres” nas eleições municipais de 2012?  
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Como acadêmicas e militantes, profissionais do Serviço Social, identificadas com a linha dos 

estudos feministas e integrantes de espaços configurados como instâncias da esfera pública1, todos com a 

função propor políticas públicas com equidade de gênero, temos buscado um referencial teórico e 

metodológico que nos permita problematizar a democracia de gênero e questionar por que nas duas últimas 

eleições municipais, Florianópolis, que teve uma candidata a prefeita e dezenas de candidatas à vereança, 

não elegeu nenhuma mulher? A resposta a esta questão implica necessariamente trazer para o centro da 

análise o conhecimento interdisciplinar abordando suas interfaces nas perspectivas: a) sociológica, 

envolvendo o papel dos Movimentos Sociais e Feministas no apoio as candidaturas de mulheres; b) da 

ciência política – envolvendo a dominação masculina na ocupação dos cargos políticos e uma cultura 

centenária que legitima o espaço público como destinado somente a homens; c) da história – que remete ao 

passado e nos instiga a acompanhar as lutas pelo sufrágio feminino e a reconstruir os processos de 

participação das mulheres na politica; d) da cultura política – que mergulha na questão dos valores, da moral 

e dos costumes, que requer mudança nas tradições arraigadas no inconsciente coletivo das pessoas que ainda 

não se acostumaram com o fato de que e possível contarmos com mulheres na politica; que reclama 

solidariedade e cumplicidade entre as próprias mulheres que ainda tem dificuldade de votar em candidatas 

com as quais deveriam identificar-se; e) da geografia e da territorialidade – que incide no espaço geográfico 

constituído por uma Ilha “paradisíaca” para a qual se dirige um fluo intermitente de migrantes, de diferentes 

origens e localidades, uma grande maioria de aposentados que não querem mais compromissos e não se 

envolvem nos processos de democracia representativa; f) da antropologia que ressalta os aspectos que 

envolvem a identidade de gênero que vai engendrando a figura da pessoa que assume cargos políticos ao 

longo da historia entre outros aspectos que envolvem a constituição da identidade do ser politico no Brasil; 

g) e, por ultimo e não menos importante, os estudos feministas que envolvem relações de gênero, que 

requerem “pactos entre mulheres”, reconhecimento da importância do papel diferenciado das mulheres na 

politica para trabalharem na perspectiva de gênero, garantindo a transversalidade de gênero nas políticas 

públicas visando a implementação dos direitos das mulheres. 

Segundo Leis (2005) a condição para o pleno exercício da prática interdisciplinar implica na 

busca pela complementação entre os diversos conhecimentos disciplinares, sendo contraria a qualquer 

enquadramento conceitual ou homogeneização. Há consonância com a linha de pensamento do autor que 
                                                        
1  Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Fórum Estadual pela Implementação da Lei Maria da Penha e Câmara 
Técnica Municipal de Elaboração, Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Políticas para Mulheres. 
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afirma que “o conhecimento deve ser empírico, interpretativo e crítico, ao mesmo tempo. Esta proposta 

converge plenamente com o dia a dia da prática interdisciplinar” (p. 09).   

Posicionadas como pesquisadoras e militantes feministas, estamos junto da atuação acadêmica e 

política, absorvidas com os compromissos que aliam teorias para sustentar as práticas, numa tensão 

permanente de interpretação e transformação do cotidiano. Tal posicionamento exige uma autovigilância 

constante diante do campo de ação e da responsabilidade do que se produz, envolta da tessitura dos 

movimentos feministas, partilhando saberes, fazeres e poderes cotidianos. Neste sentido, Gilberto Velho nos 

convida  a observar o familiar com profundidade uma vez que aquilo “que sempre vemos e encontramos 

pode ser familiar mas não é necessariamente conhecido e o que não vemos e encontramos pode ser exótico 

mas, até certo ponto, conhecido” (Velho, 1978, p. 39). De modo que ao analisar a baixa presença de 

mulheres vereadoras na Câmara Municipal de Florianópolis e Prefeitura, para quem é militante feminista, 

torna-se um desafio instigante e arriscado pois a interpretação será colocada a prova por pessoas que 

também vivem e participaram do cotidiano político do município. Segundo Gilberto Velho (p. 41) “o 

processo de descoberta e analise do que é familiar pode, sem duvida, envolver dificuldades diferentes do que 

em relação ao que é exótico”. Entretanto receber a crítica de algo que escrevemos, de uma reflexão 

sistematizada, é importantíssimo para a pessoa pesquisadora considerando que nos leva a rever pontos, 

analises e conclusões num processo de indagações e aprofundamento contínuo. 

 

Política das Cotas - distinções entre Brasil e Argentina, avanços e desafios 
 

Depois de 80 anos da conquista do direito ao voto feminino as mulheres em 2012 alcançaram 

13,3% do total das cadeiras de vereadoras no país. A primeira versão da lei de cotas no Brasil data de 1995, 

válida para as eleições no ano seguinte quando foram eleitas 11,1% de vereadoras. Passadas 4 eleições 

municipais desde então e mesmo com a alteração no texto da lei cotas substituindo a palavra “reservará” por 

“preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo”, o aumento da presença 

feminina nas câmaras de vereadores aumentou apenas 2,2% após 17 anos. Outra situação que chama atenção 

é o fato de que em 2008 - antes da alteração de texto na lei de cotas – o total de candidatas mulheres foi 
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21,1% enquanto em 2012 alcançou o preconizado na lei chegando a 30,9% de candidaturas femininas2. Esse 

aumento em mais de 10% deveria ser fundamental para garantir a eleição de um percentual maior de 

mulheres vereadoras. Dentre as possibilidades do não aumento podemos citar: - os partidos políticos 

senguem indicando uma quantidade razoável de mulheres como “laranjas” apenas para compor a lista, sem 

condições efetivas de êxito eleitoral; - os partidos políticos apesar de cumprirem a legislação eleitoral de 

cotas, não priorizam as candidaturas de mulheres, não buscam sua sustentabilidade financeira e estrutural 

durante o processo de disputa eleitoral; - as mulheres candidatas não contam com o apoio, com a 

solidariedade e nem com a cumplicidade de suas colegas do mesmo sexo; aliado a essa falta de apoio, 

também falta a leveza de conseguirem afastar-se dos compromissos familiares para se dedicarem 

exclusivamente a campanha eleitoral, diferente do acontece com os homens candidatos, elas mesmo em 

período eleitoral seguem com a jornada doméstica e de cuidados com as crianças ou entes da família.  

Um exemplo que vem alcançando êxito é a cota de cadeiras para mulheres no parlamento, como 

ocorre na Argentina. Diferente da lei de cotas que temos hoje no Brasil, a reserva de cadeiras consiste em 

garantir que um percentual mínimo de mulheres estejam naquele espaço, ou seja: consiste em pensar que, no 

mínimo, 30% do parlamento seria constituído por mulheres, as cadeiras estariam lá, esperando pelas que 

foram mais votadas dentre as mulheres. O que implica que os homens, no caso de Florianópolis, iriam 

perder 30% do seu espaço de poder nesta instituição e iriam experimentar uma situação inédita de trocarem 

experiências com um grupo de mulheres parlamentares: “no caso da política há um numero fixo de 

parlamentares; se queremos mais mulheres há homens que terão que deixar seu posto e, em geral, lhes custa 

bastante abandonar a sala” (Astelarra, 2003, p. 34).  

Outro desafio é a realização de uma reforma política que altera a legislação mas que encontra 

grande resistência na atual composição do Congresso Nacional brasileiro, pois dentre os pontos mais 

solicitados pelos partidos políticos de esquerda, como pela bancada feminina e movimentos de mulheres, 

está o financiamento público das campanhas eleitorais e a candidatura parlamentar por lista fechada 

preordenada com alternância de gênero seriam alterações substanciais para potencializar o êxito eleitoral 

feminino dos espaços legislativos. Com o financiamento público de campanha ficaria vedado o aporte de 

recursos financeiros de pessoas físicas ou jurídicas (como os grandes empresários) em candidaturas. Através 

                                                        
2  Dados extraídos do artigo de José Eustáquio Diniz Alves: “O avanço das mulheres nas eleições de 2012 e o déficit 
democrático de gênero”, publicado em 11/11/2012, acessado e baixado em 23/11/2012, a partir do endereço 
http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_noticia=198600&id_secao=1  
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de um fundo partidário, oriundo de recursos do Orçamento da União e multas eleitorais, exclusivo para as 

disputas em eleições, coibindo um sério modus operandis que corrompeu grande parcela da política no país. 

Este financiamento público poderia contribuir na ampliar feminina em cargos eletivos uma vez que a 

arrecadação financeira é um dos maiores entraves nas disputas eleitorais principalmente das mulheres. Com 

a lista fechada preordenada com alternância de gênero há a predominância na votação de propostas de uma 

“chapa” composta por homens e mulheres, os partidos são reforçadas e não os indivíduos; a depender do 

percentual de votos, os partidos ou coligações, elegem uma quantidade “x” de pessoas, sendo um homem e 

uma mulher (ou o inverso quiçá) preordenadamente na lista fechada. Deste modo avançaríamos a exemplo 

de países como a Argentina, Uruguai e México. Restaria ainda o desafio do compromisso dessas mulheres 

quando eleitas para com as reivindicações feministas e as demandas de políticas públicas com equidades de 

gênero. Há que não perder de vista este comprometimento, porém se nós mulheres queremos transformar o 

contexto atual, precisamos ter poder, precisamos estar nos espaços de decisão do poder político. O poder 

precisa ser compartilhado entre os gêneros que compõem a humanidade, não um poder para submeter e 

oprimir, mas um poder para libertar. 

Chamamos a atenção para um traço que perpassa as três possibilidades citadas acima: o 

protagonismo masculino como central para o déficit eleitoral das mulheres. Primeiramente, em uma rápida 

analise nas composições das direções partidárias ficará nítida a constatação da hegemonia dos homens como 

dirigentes destas instituições políticas; pode até haver uma grande quantidade de mulheres filiadas, mas a 

grande maioria destas encontram-se em tarefas de “base” e não nos cargos de articulação e protagonismo 

político dos partidos, o que ainda demonstra a falta de sensibilidade para as questões de gênero, nos partidos 

políticos 

Em segundo lugar, para cada mulher que for eleita vereadora (ou prefeita), um homem deixa de 

sê-lo, então por mais que se digam favoráveis a maior participação feminina na política, isso vale até não 

colocar em risco o posto de poder conquistado pelos homens. Por tanto num pleito eleitoral, há que se 

priorizar a campanha da candidatura mais forte, com maior potencial eleitoral, com mais chances de vitória, 

o que geralmente se materializará numa candidatura masculina considerando a histórica participação dos 

homens nos espaços públicos como lideranças e, consequentemente, as mulheres haverão de ter abnegado 

entendimento de que este é o processo e que, talvez, numa próxima eleição chegue a sua vez.  

Por fim um dos mais fortes e, grande parte das vezes o primeiro empecilho que se apresenta para 

as mulheres tornarem-se lideranças públicas está na instituição família que solicita sua dedicação, cobra os 
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momentos de ausência e não perdoa as consequências de uma possível “desestruturação” familiar diante do 

fato da mulher ter optado por entrar no espaço da política. Quando candidatas, a maciça maioria, não conta 

com o suporte do companheiro para os afazeres domésticos, as compras no supermercado, o vai e vem na 

rotina das crianças; tudo isso soma-se as atividades de campanha política, dificultando enormemente sua 

dedicação exclusiva a própria eleição. Tampouco conta com o envolvimento de componentes da família em 

sua campanha, é extremamente raro encontrar um marido distribuindo panfletos de divulgação da candidata 

e pedindo votos para a esposa. Já quando a candidatura é do homem/do pai/do marido, o que se vê é toda a 

família engajada no êxito eleitoral dele, e este nada tem a preocupar-se neste período a não ser a disputa 

eleitoral, dedica-se integralmente e é apoiado para tal empreitada. 

Deste modo percebe-se nesses comportamentos masculinos nítidos movimentos de boicote as 

candidaturas de mulheres. Uma espécie de “pacto entre varões” na denominação de Célia Amorós Puente 

(2008) para quem a base material do patriarcado3 continua vigente - apesar de que academicamente, nas 

últimas décadas se consolidou o uso da categoria gênero como conceito relacional. Este pacto entre varões 

consiste num conjunto de relações de interdependência e solidariedade entre homens frente a determinados 

contextos ou espaços. Na opinião desta autora, a subordinação de classe a que parcelas dos homens estão 

submetidos uns aos outros não “chega a impedir que os varões, em seu conjunto, dominem ao conjunto das 

mulheres. Os varões controlam a força de trabalho das mulheres” (p. 40), interferindo consequentemente em 

todas as esferas de atuação das mulheres, inclusive na vida política e possíveis êxitos eleitorais. O que falta 

na perspectiva de um horizonte politico, e a concretização de um pacto entre as mulheres para que as 

candidatas obtenham mais apoio e solidariedade e que “mulheres votem em mulheres” com toda a confiança 

necessária. 

Mesmo diante de contexto tão adverso nos espaços de decisão política, os movimentos 

feministas alcançaram importantes vitórias no marco terreno na participação das mulheres na vida pública e 

sua autonomia econômica, transformado ao longo do século XX de modo incomensurável o comportamento 

feminino, de tal forma que a grande revolução deste século, segundo Perry Anderson, não é outra senão o 

                                                        
3  Puente (2008, p. 40) entende o Patriarcado, a partir de Heidi Hartmann, “como um conjunto de relações sociais entre 
os homens que tem uma base material e que, além de serem hierárquicas, estabelecem e criam uma interdependência e 
solidariedade entre os homens que lhes permitem dominar as mulheres”. Kubissa (1995) assinala que o patriarcado pode ser 
definido como um emaranhado de pactos que dispõe o controle da sociedade nas mãos masculinas, esse poder de controlar a 
sociedade localiza-se em núcleos que comandam as relações políticas e econômicas, por sua vez, neste sistema patriarcal as 
mulheres veem-se excluídas dos âmbitos de decisões das sociedades em que elas também são parte e vivem. 
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feminismo4. Em que pesem tais conquistas, de fato, sentidas na vida das mulheres, ainda persistem muitos 

desafios e novas estratégias precisam ser pensadas ou recriadas para enfrentar as diversas formas de 

discriminações e opressões que hoje marcam presença no cotidiano feminino, talvez de forma mais velada e 

por isso menos perceptível chegando ao imaginário coletivo a ideia de que o machismo acabou e as 

mulheres, agora, fazem tudo o que querem. Deste modo, para o êxito de mulheres nas eleições, há que 

elaborar estratégias especificas que problematizem o processo de uma campanha eleitoral e façam o 

enfrentamento desvelando a realidade diferenciada vivida pelas mulheres nestes processos e denunciando a 

falta de co-responsabilidade dos homens tanto no âmbito partidário como familiar constituindo-se espécie 

cumplicidade masculina para o insucesso eleitoral das mulheres. É parte do feminismo estratégico, segundo 

Ana María Martinez de la Escalera (2013), reativar falas de saberes submetidos e dessujeitar-se da 

dominação masculina e da apropriação de um discurso como verdade única. 

 

 

As mulheres que estiveram nos espaços de decisões políticas de Florianópolis 

 

A IV Conferência Mundial das Mulheres realizada em Beijing (1995) foi um marco histórico 

para o movimento de mulheres porque dedicou um capítulo exclusivo à questão da participação das 

mulheres nos espaços de decisão afirmando que “a igualdade de participação das mulheres nas decisões 

políticas é indispensável para reforçar e aprofundar a democracia” nos processos políticos. O que se constata 

é que, as políticas públicas para mulheres, ao longo da história, têm sido elaboradas e propostas por homens, 

dentro de uma concepção e perspectiva masculina, hierárquica e paternalista. Para entender as necessidades 

das mulheres e trabalhar na perspectiva da equidade de gênero nas políticas públicas faz-se necessário que 

mais mulheres assumam cargos nos espaços de decisão na esfera pública.  

A capital catarinense destacou-se na década de 1930 ao eleger a primeira mulher como deputada 

estadual: Antonieta de Barros era negra, fato surpreendente e que marcou época. Vários estudos já foram 

realizados sobre a sua gestão. Para este trabalho, nos reteremos somente nas mulheres que se destacaram 

como vereadoras em Florianópolis.  

                                                        
4  Citado por Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti (2005, p. 244) 
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1. Olga Brasil da Luz - foi a primeira mulher que assumiu uma vaga na CMF, em 1960, na época 

com 36 anos de idade, durante a 4ª legislatura5 (1959-1963). Foi alfabetizada aos seis anos de idade pelo pai 

e em 1933 sua família a matriculou, por meio de bolsa de estudos, no Colégio Coração de Jesus onde 

concluiu a primeira fase de seu curso. Posteriormente fez magistério e cursou Filosofia (Universidade 

Federal de Santa Catarina - UFSC) diplomando-se em 1958. Exerceu o magistério em várias escolas e em 

1958 abriu, no centro de Florianópolis (Rua Tiradentes), aos fundos de sua residência, a Escola Alferes 

Tiradentes. Candidatou-se pelo PSD (Partido Social Democrático) a vereança, e por voto popular, ficou na 

quarta suplência. Não constam registros de sua atuação e propostas como parlamentar, para tanto faz 

necessário uma pesquisa mais aprofundada. Sabe-se que sempre dedicou-se a alfabetização, além disso... 
 “foi sócia fundadora do Clube Soroptimista de Florianópolis, catequista, ministra da 
Eucaristia, participante do Diretório do PDS (1980), recebeu o troféu O Catarina, pelo 
3º lugar como Melhor Professor. Ao longo de sua carreira como mestra recebeu 
inúmeras homenagens e condecorações pelos seus relevantes serviços prestados à 
comunidade de Florianópolis” (Assis, 2012, p. 172). 

 

2. Clair Castilhos Coelho - somente em 1983 a CMF volta a ter uma mulher em suas cadeiras 

parlamentares e Florianópolis, após 256 anos de história municipal, elege a primeira vereadora titular que 

terá um mandato de quatro anos (1983-1988): Clair Castilhos Coelho foi eleita com 38 anos, pelo PMDB 

(Partido do Movimento Democrático Brasileiro), e participou das comissões - de Trabalho e Legislação 

Social, e - de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Em 1989 é reeleita vereadora titular, agora no 

PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), e cumpre seu segundo mandato até fins de 1992 de modo 

destacado no município. Mais conhecida pelo nome de Clair Castilhos, a partir de sua proposição é criado 

em 1989 o Conselho Municipal da Condição Feminina em Florianópolis. Em seus mandatos, integrou as 

comissões – de Trabalho e Legislação Social, - de Constituição e Justiça, e – de Saúde, Assistência Social. A 

ex-vereadora enfrentou, nos primeiros anos como parlamentar, questões como o fato de não ter se previsto 

no prédio da CMF banheiros para mulheres ou o modo de vestir-se para as sessões plenárias ou ainda o fato 

de a Lei Orgânica não prever licença maternidade para vereadoras. Em seus mandatos promoveu audiências 

públicas para debater demandas específicas das mulheres como a saúde, a mortalidade materna, a difusão 

dos direitos constitucionais conquistados, a violência contra mulheres, dentre outras; além de promover 

                                                        
5  A contar a partir de 1936, um ano após a promulgação da Constituição de 1935, em que são aplicadas e os municípios 
puderam reorganizar os espaços legislativos, embora os prefeitos seguiram obedecendo o critério de nomeação por 
governadores. 
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sessões plenárias especiais em comemoração ao dia 08 de Março – Dia Internacional da Mulher. Foi uma 

das fundadoras da primeira organização feminista de Santa Catarina: a Casa da Mulher Catarina, da qual é 

integrante até hoje. A ex-vereadora exerceu inúmeros cargos públicos na esfera política de Florianópolis, 

nacionalmente integrou o Conselho Nacional de Saúde (de 1997 a 2003) e o Conselho Nacional dos Direitos 

da Mulher (1994 a 2003) e no nível internacional integrou a delegação brasileira à Conferencia Mundial da 

Mulher, promovida pela ONU em 1995, em Beijing (China) além de ser colaboradora da do Comitê 

Acadêmico da RSMLAC (Rede de Saúde das Mulheres Latino-Americana e do Caribe). Clair é 

farmacêutica-bioquímica e mestre em Saúde Pública (pela USP concluindo em 1980) e, deste os tempos 

estudantis ainda nos anos do regime militar, envolveu-se com a militância política feminista e partidária 

integrando os diretórios estaduais e municipais de partidos como PMDB, PSDB e, desde 1995, filiada e 

atuante no PCdoB – Partido Comunista do Brasil. Atualmente Clair Castilhos Coelho é professora apostada 

do Departamento de Saúde Pública da UFSC, prossegue muito atuante nos movimentos feministas de 

articulação local, nacional e internacional, é secretária executiva da Rede Nacional Feminista de Saúde, 

Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos (RFS) eleita para o período de 2012 a 2015 e se auto identifica 

publicamente como “feminista, sanitarista, marxista e comunista”. Em seu segundo mandato como 

vereadora experimentou, juntamente com a história de Florianópolis, uma situação jamais vivenciada 

anteriormente e depois: na 11ª legislatura municipal da CMF (1989-1992) tivemos a eleição de três mulheres 

como vereadoras titulares: além de Clair também foram eleitas Jalila El Achkar e Angela Regina Heizen 

Amin Helou. 

3. Jalila El Achkar - exerceu o mandato de vereadora de 1989 a 1992, com 28 anos de idade, 

pelo PV (Partido Verde), presidindo a Comissão de Preservação e Meio Ambiente da CMF e integrando a 

Comissão de Trabalho e Legislação Social, em meio solicitou licença de gestação de 20/05 a 18/07/1991. 

Presidiu o PV em Santa Catarina e integrou a executiva nacional deste partido. Formada em arquitetura e 

urbanismo (UFSC), presidiu a Federação das Entidades Ecologistas Catarinenses e centrou na questão 

ambiental sua rápida passagem pelo parlamento e espaço político. Assis (2012, p. 392) registra que quando 

vereadora Jalila apresentou 37 projetos de lei na CMF, sem mencionar o teor de cada um, necessitando de 

uma pesquisa específica de fôlego para conhecer mais de sua atuação parlamentar. 

4. Angela Regina Heizen Amin Helou - adotou o nome político de Angela Amin, é considerada 

recordista de votos, elegeu-se vereadora com 35 anos de idade em 1988, no então PDS (Partido Democrático 

Social) com a maior votação de vereadores já registrada no município: 7.771 votos. Em 1990 foi eleita 
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deputada federal como a mais votada do pleito: 129.011 votos e neste mandato foi relatora da Lei de 

Diretrizes e Base da Educação e participou da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Violência contra 

a Mulher, e foi vice-líder do PDS no Congresso Nacional. Foi a primeira mulher (e única até a presente data) 

a ser prefeita em Florianópolis eleita em 1996 e reeleita em 1999 pelo Partido Progressista - PP. Em 2006 foi 

eleita novamente para o cargo de deputada federal sendo a mais votada dentro todas as candidaturas que 

concorriam, alcançando 174.511 votos, presidindo neste mandato a Comissão de Educação da Câmara 

Federal. Apesar de seus expressivos desempenhos eleitorais não conseguiu êxito em suas duas tentativas 

como candidata a governadora do estado de Santa Catarina em 1994 e em 2010. Formada em matemática 

(na UFSC em 1976) em seus mandatos parlamentares e a frente da prefeitura teve grande destaque suas 

ações voltadas para as crianças, mortalidade e desnutrição infantil, obtendo reconhecimento do Unicef 

(United Nations Children´s Fund) e da Fundação Abrinq (Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do 

Adolescente). Integrou o Conselho Estadual de Educação de 1987 a 1990. Publicamente diz-se feminina e 

não feminista e, nitidamente, seus mandatos evidenciam a prioridade de suas ações às crianças e não 

proposições voltadas às demandas de políticas para mulheres. Talvez, em uma busca mais minuciosa, 

futuramente, poderemos encontrar algum indicativo diferente. 

5. Zuleika Mussi Lenzi - foi eleita vereadora na 12º legislatura (1993-1996), pelo PMDB, tendo 

54 anos. Licenciou-se em filosofia e possui mestrado em sociologia rural (pela UFRGS em 1975), é 

professora adjunta IV aposentada da UFSC onde atuou junto ao Centro de Filosofia e Humanas – CFH e é 

muito mais conhecida apenas como Zuleika Lenzi. Seu mandato foi marcado por audiências públicas que 

debateram diversos temas, dentre estes, as questões relacionadas aos direitos das mulheres principalmente 

em torno do tema da inserção e discriminações no mercado de trabalho. Dentre suas ações legislativas está o 

Balcão da Cidadania que até hoje funciona junto a CMF expedindo documentos legais e orientando 

gratuitamente pessoas sobre onde acessar direitos. Zuleika foi diretora do Departamento de Assuntos 

Culturais da UFSC (1982-1985),a Secretária Estadual de Cultura e Esporte do estado de SC entre os anos de 

1987 a 1991. Atuou junto a pesquisas de vulto estadual pelo Instituto Catarinense de Estudos Sociais, 

Políticos e Econômicos - ICESPE direcionadas a levantar a realidade das mulheres no mundo do trabalho. A 

ex-vereadora também presidiu o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDIM entre os anos de 2005 

a 2006 e foi a primeira a dirigir a Coordenadoria Estadual da Mulher quando este órgão foi criando em 04 de 

maio de 2006. Até os dias atuais Zuleika, que se auto identifica feminista, profere palestras em eventos 
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voltados ao público feminino, participa de articulações feministas e integra o Fórum Estadual pela 

Implementação da Lei Maria da Penha em Santa Catarina.  

6. Liacarmen Klein - em 1996 é eleita vereadora titular, com 34 anos, pelo PCdoB (Partido 

Comunista do Brasil), abrevia o nome para Lia Klein na prática política, é nutricionista formada pela UFSC 

em 1985, foi eleita vereadora na 13ª Legislatura (1997-2000). Foi nutricionista na Prefeitura junto a 

Secretaria Municipal de Saúde e integrou a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do 

Município de Florianópolis – Sintrasem. Em seu mandato integrou as comissões – de Saúde e Assistência 

Social; - de Educação, Cultura e Turismo a qual presidiu; e – da Comissão de Trabalho e Legislação Social. 

Entre suas ações parlamentares como vereadora tem destaque as proposições voltadas a questões 

demandadas pelo movimento de mulheres, das quais citamos algumas: - lei que cria a Medalha Antonieta de 

Barros para, na data de todo dia 08 de Março, em Sessão Solene, homenagear mulheres que dedicam-se a 

causas coletivas no município; - reivindicação de recursos para construção de Casa Abrigo para Mulheres 

vitimas de violências; - projeto de lei que regulamento o uso do método contraceptivo de emergência; - 

exigência do cumprimento da Lei que institui o Comitê de Mortalidade Materna; - várias ações que 

buscavam problematizar o aumento de vagas em creches. Além de audiências públicas e sessões plenárias 

especiais que debatiam questões demandadas pelos movimentos de mulheres. Lia foi uma das articuladoras 

para a organização e fundação do Núcleo Estadual da União Brasileira de Mulheres (UBM/SC) em 1997, 

vindo a ser integrante da direção nacional desta entidade feminista. Lia afastou-se na política partidária em 

2001, após ter sido candidata a vice-prefeita. Segue acompanhando o cenário político nacional e local, 

participa como apoiadora de campanhas eleitorais especialmente em Florianópolis e está sempre disposta a 

conversar e trocar ideias, auto identifica-se como socialista e feminista. 

Na 14ª legislatura de 2001 a 2004 nenhuma mulher esteve na vereança, após 18 anos tendo a 

presença feminina no parlamento municipal de Florianópolis. 

7. Angela Albino - no processo eleitoral de 2004 Angela Albino (PCdoB) foi eleita vereadora, 

ficando em sétimo lugar dentre as candidaturas mais votadas naquele pleito. Tinha 36 anos de idade, é 

bacharel em Direito (formada pela Univali em 1999) e Técnica em Enfermagem. Iniciou sua atuação política 

como sindicalista no Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal de Santa Catarina – SINTRAJUSC e no 

movimento feminista integrando a UBM/SC. Na vereança esteve presente nas comissões – de Trabalho, 

Legislação Social e Serviço Público em que foi presidenta; - de Direitos Humanos e Direitos do 

Consumidor; e – de Constituição e Justiça. Presidiu a Frente Parlamentar contra a Exploração Sexual de 
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Crianças e Adolescentes. Teve uma interlocução ímpar com os movimentos de mulheres, negros e de livre 

orientação sexual promovendo audiências públicas, sessões especiais e apresentando projetos de lei como: - 

lei criminaliza atos de discriminação por orientação sexual; - que institui de forma transversal o conteúdo 

acerca da história e emancipação das mulheres nas escolas municipais; - dia 26 de julho como o Dia 

Municipal da Mulher Negra; - dia 17 de maio como o Dia Municipal de combate a Lesbofobia, Homofobia e 

Transfobia. A partir de audiências públicas, foi possível dar grande visibilidade por meio de seu mandato a 

reivindicações dos movimentos de mulheres tais como – a rearticulação do Conselho Municipal da Condição 

Feminina, reestruturando-o como Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM vindo a ser 

composto e retomado o seu funcionamento em novembro de 2008 estando em atividade até os dias atuais; - 

intensos debates sobre a criação da Coordenadoria Municipal da Mulher em Florianópolis, com seu Projeto 

Lei aprovado na CMF e sancionado pelo então prefeito Sr. Dário Elias Berger em 05 de maio de 2008; - por 

ocasião do dia 25 de novembro, Dia Nacional pelo Fim da Violência Contra a Mulher, em todos os anos de 

seu mandato foram promovidas audiências públicas para debater esta questão e necessidade de orçamento 

próprio para políticas públicas específicas como Casa Abrigo para Mulheres que sofrem violência e Centro 

de Referência de atenção a Mulher em Situação de Violência – CREMV. Este último foi muito debatido e 

reivindicado, tanto a escolha do local como a reforma da casa e seu funcionamento foram discutidos na 

CMF junto com os movimentos de mulheres durante os anos de 2006 a 2008, sendo inauguração em 06 de 

março de 2009 e segue funcionando com um trabalho já reconhecido e consolidado no município. Angela 

Albino foi candidata a deputada estadual em 2006 ficando na primeira suplência e assumindo a vaga durante 

os períodos de junho a agosto de 2009 e de abril a setembro de 2010. Neste ano é novamente candidata a 

deputada estadual e, desta vez, assume como titular em 2011 para um mandato de quatro anos na 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina – ALESC, onde prossegue sua linha de atuação muito próxima aos 

movimentos sociais em geral especialmente junto aos sindicatos, movimentos de mulheres fazendo a 

interlocução com as questões raciais/étnicas e de livre orientação sexual. Sua irrefutável capacidade de 

indignação frente as opressões de gênero a destacam como uma parlamentar feminista engajada. 

8. Janete Teixeira - a oitava mulher vereadora de Florianópolis foi Janete Teixeira (PCdoB) que 

não foi eleita para exercer como titular seu mandato, ficando na suplência da coligação que disputava a 

eleição parlamentar em 2008. Ela é formada em Ciências Contábeis pela UFSC, liderança comunitária do 

Sul da Ilha de Florianópolis, assumiu a vereança por 90 dias, de fevereiro a abril de 2010, quando estava 

com 43 anos de idade. Já durante sua campanha eleitoral contou com o envolvimento de um grupo de 
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mulheres lideranças comunitárias entusiasmadas com a possibilidade dela ser eleita. O fato de não ter 

alcançado êxito não desfez o grupo, pois havia o acordo interno na coligação de “rodizio” e ela viria a 

assumir os 90 dias de mandato como suplente. Quando exerceu seu mandato a vereadora Janete Teixeira 

participou de duas reuniões plenárias do COMDIM, colocando seu mandato a disposição dos movimentos e 

demandas das mulheres. Chamou-lhe para ser sua assessora especial uma militante do movimento negro e de 

mulheres, o que possibilitou sua permanente aproximação com estes públicos. Durante o dia 8 de março de 

2010 participou das atividades promovidas em Florianópolis pelos movimentos de mulheres, COMDIM e 

Coordenadoria Municipal da Mulher, assim como chamou audiência pública para debater as reivindicações 

de políticas para mulheres no município e fez pronunciamento especial na Sessão de entrega da Medalha 

Antonieta de Barros as mulheres indicadas para aquele ano. Janete Teixeira afirma que viveu intensamente 

aqueles três meses e ali sentiu, de forma mais contundente, as discriminações que sofrem as mulheres que 

estão na política, muitas vezes por pessoas do próprio partido a que pertencem ou por parlamentares 

homens. Afirma que a sustentação que teve das mulheres tanto as lideranças comunitárias como a de seu 

partido foi fundamental em seu breve mandato e a fez torna-se feminista nesta altura de sua vida. 

Constata-se que entre as oito mulheres que ocuparam os cargos de vereadora, quatro delas tem 

ou tiveram alguma inserção e representatividade a partir do Partido Comunista do Brasil. Este é um dado 

importante de se mencionar pois a grande questão é: o PCdoB tem investido realmente em quadros 

femininos nas suas candidaturas, já que é um partido que pode ser considerado de menor envergadura, até 

que ponto essa estratégia – de investir em mulheres para vereadoras – conseguiu dar mais visibilidade ao 

partido, valorizando as escolhas feitas pelo mesmo inclusive projetando-o como um partido aberto e 

identificado com as questões de gênero.  

Destacadamente, as vereadoras que tiveram alguma proximidade com o PCdoB também 

obtiveram sintonia junto aos movimentos de mulheres e reivindicações feministas, ou seja, Clair Castilhos, 

Lia Klein, Angela Albino e Janete Teixeira, além de Zuleika Lenzi no PMDB até hoje, cada uma ao seu 

tempo histórico, envolveram-se de alguma forma com as reivindicações feministas. Nos anos 1980 com um 

feminismo brasileiro engajado nas denuncias e lutas direitos específicos para mulheres como as Delegacias 

de Defesa da Mulher - DDMs, a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e com isso a 

disseminação por estados e municípios do país, buscando garantias fundamentais na abertura do regime 

militar e processo constituinte. Tais questões estão presentes nos materiais de divulgação do mandato da ex-

vereadora Clair Castilhos Coelho.  
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Na década de 1990 os movimentos de mulheres buscaram dar mais visibilidades as 

reivindicações feministas nos espaços institucionais, conseguiu se manter direitos conquistados e pouco se 

ampliou, marcadamente pela fase neoliberal globalizante adotada pelos governos federais desses anos. Esse 

contexto pode ter influenciado o mandato da feminista Zuleika Lenzi que apesar de publicizar as demandas e 

lutas femininas não conseguiu fazer avançar as políticas específicas para mulheres no âmbito municipal 

durante sua vereança. A exceção do período é relativa a sanção da Lei de Cotas na Política por sexo (1995), 

popularmente conhecida como “lei de cotas para mulheres”. Na virada para o Terceiro Milênio os debates 

acadêmicos em torno do gênero, como um campo relacional, estão compreendidos pelos movimentos de 

mulheres e feministas, ganhando concretude nas lutas cotidianas através da interseccionalidade das 

discriminações sociais de classe, gênero, raça/etnia e orientação sexual como foi possível visualizar nas 

ações do mandato da então vereadora Angela Albino (de 2005 a 2008) e de forma mais modesta nos três 

meses de mandato de Janete Teixeira (em 2010). Ademais o novo governo federal do presidente Lula criou a 

Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (em 2003), foi o período da I e II Conferência Nacional da 

Mulher e da aprovação do I e II Plano Nacional de Políticas para Mulheres com a visão da transversalização 

de políticas públicas abarcando as especificidades de gênero, raça/etnia, orientação sexual, geração. Isso 

potencializou as articulações da ex-vereadora e deputada estadual Angela Albino com os movimentos de 

mulheres e feministas que, atualmente, a tem como a principal porta voz de suas reivindicações no espaço de 

decisão política parlamentar. 

Por sua vez as ex-vereadoras Olga Brasil, Angela Amin e Jalila não tinham relação e, ao que se 

evidencia nos registros até agora acessados, não procuraram estabelecer vínculos, parcerias ou ações 

parlamentares em consonância com os movimentos de mulheres e suas demandas. 

Em relação à Olga Brasil pode-se levantar a hipótese do quão escasso ainda era o movimento de 

mulheres organizado, limitando-se naquele período a luta sufragista, distante dos grandes centros nacionais, 

a provinciana capital catarinense provavelmente não dispunha de reivindicações feministas sintetizadas para 

influenciar o mandato desta primeira vereadora que assumiu como suplente. Jalila El Achkar identificava-se 

como ambientalista e priorizou essa atuação em seu mandato. Angela Amin acumula maiores êxitos 

eleitorais, dentre todas as ex-vereadoras, tendo sido por dois períodos deputada federal, eleita e reeleita 

prefeita de Florianópolis (de 1997 a 2004). Provavelmente, o sucesso de seu mandato deveu-se ao fato de ser 

esposa de um politico famoso, que também foi vereador, prefeito deste município e governador em nosso 
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Estado. Sua carreira política iniciou com a atuação como primeira dama do governador de Santa Catarina, 

Espiridião Amin (1983 a 1987) destacando-se em vários programas e projetos relacionados a crianças.  

Do ponto de vista da visibilidade e empenho para com as demandas dos movimentos de 

mulheres, perguntamos: será que basta ser uma mulher ocupando um cargo político para ter 

comprometimento com políticas públicas para mulheres?  

 

Democracia de Gênero: mudanças profundas 
 

A vida política “a despeito de ser o reino da ação, faz parte também desses processos que 
denominamos históricos e que tendem a se tornar tão automáticos como os processos 
cósmicos ou naturais, embora tenham sido acionados pelo homem” (Arendt, 2009, p. 
217). 

 

Historicamente a política se faz no âmbito público e, este espaço, é território masculino que hoje 

as mulheres estão presentes. As mulheres, excluídas inicialmente do status de cidadãs, foram as últimas a 

serem aceitas como sujeitos políticos, depois do empenho das sufragistas em diferentes locais do mundo. O 

fato de as mulheres não serem cidadãs por 20 séculos advém da tradição de democracia grega:  
 
“Para os gregos o que dava as pessoas o acesso à cidadania era sua liberdade das 
‘amarras produtivas e reprodutivas’. Esta liberdade os convertia em pessoas que 
podiam fazer as coisas acontecerem por que não estavam delimitados pelas 
necessidades sociais. Por isso tinham a  capacidade de intervir e produzir projetos 
coletivos políticos. Já as mulheres e os escravos se dedicavam a trabalhar na 
satisfação das necessidades sociais da natureza: reproduzir e comer, e por isso eram 
dependentes e não podiam ser livres. A falta de liberdade lhes excluía da Ágora, o 
espaço da política” (Astelarra, 2003, p. 30). 

  

A democracia moderna, em seu inicio retomou esse entendimento grego, baseada na biologia 

feminina, se apregoou que as mulheres estavam destinadas as ser mães, a reproduzir a humanidade e a se 

ocupar com o espaço privado – Oikos – sendo incompatível com a cidadania. Deste modo um homem não 

livre até poderia chegar a sê-lo com a aquisição da propriedade de terras, mas a mulher não conseguia alterar 

sua natureza biológica. Essa natureza biológica que poderia ser um grande diferencial de poder para as 

mulheres, se tornou uma limitação e nunca, até hoje, foi positivada socialmente. 

Hannah Arendt (2009) defende que a razão de ser da política é a liberdade e seu domínio de 

experiência é a ação, por consequência a liberdade do espaço intimo não teria significação política (p. 190-

192). E, assinala que liberdade, na origem de sua acepção, pelo latim, liga-se ao entendimento de 



 

Simpósio Internacional sobre Interdisciplinaridade no Ensino, na 
Pesquisa e na Extensão – Região Sul 

 

 

16 

 

“iniciar/agir” (p. 214), e o reino da ação e do movimento histórico esta na vida política (p. 217), sendo assim 

a liberdade ou dominação só se concretizam através das inter-relações, na esfera pública e não na 

interioridade da vida privada. 

É pois, neste contexto do espaço público que as mulheres, somente ao longo do século XX com 

os movimentos sufragistas, conseguem alcançar o status de cidadãs, tendo uma dimensão de grande vulto 

pois a partir disso elas puderam acender a outras atividades fora do mundo privado da família. 

 
“Quando as sufragistas ganharam a batalha do voto para a mulheres garantindo-lhes 
acesso a condição de cidadania, colocaram por terra séculos de contra posição entre as 
mulher e Ágora. Quando por fim se converteram em sujeitos políticos, a envergadura 
da ruptura foi enorme” (Astelarra, 2003, p. 30). 
 

Porém, mesmo passados décadas da conquista do voto persiste uma gritante disparidade na 

participação de homens e mulheres no espaço da política. Aparentemente paira numa espécie de 

“inconsciente coletivo” que as mulheres estão em todos os lugares, que trabalham em diferentes postos, são 

independentes financeiramente e “chefia” famílias, podem ser lideres comunitárias ou ícones de sucesso, 

mas o mundo da política é oh limite, este ainda um local para homens e não para mulheres, em tom que 

chega a ser jocoso se diz que “exige muita dedicação de tempo, e as mulheres tem as crianças, a família, 

como prioridade, é difícil compatibilizar”. De maneira que o âmbito da vida privada, o Oikos, desde a 

democracia grega, prossegue sob os ombros femininos e o espaço da vida política, na Ágora, é o local de 

participação masculina. 

A compreensão de Democracia de Gênero vem contribuir, neste sentido, por trazer para o centro 

dos debates as relações entre os gêneros na esfera da política sem isola-la do contexto social maior da vida 

cotidiana. A partir de um enfoque teórico e prático envolve o conjunto da sociedade e não somente as 

mulheres, propondo a co-responsabilidade do trabalho doméstico e familiar, sendo assim possível 

potencializar a participação feminina na política. Tal entendimento, impõe um novo desafio aos debates 

feministas: pensar em ações que promovam não somente o empoderamento das mulheres, mas que em ações 

que consigam alcançar os homens e promovam mudanças estruturais também a partir deles. De modo algum 

a Democracia de Gênero deixa de ressaltar os avanços conquistados pelo feminismo até aqui e tampouco 

propõe o fim de políticas e medidas de discriminações positivas específicas para mulheres, porém chama 

para si um desafio maior com o acúmulo que se tem até aqui, tendo uma compreensão de gênero mais 

inclusiva com ações mais articuladas, sem desprender-se da equidade. 
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“Na raiz de sua denominação, a democracia de gênero encara diretamente as 
relações de poder historicamente consignadas nos sistemas de gênero, que se 
traduziu durante séculos em uma relação desvantajosa para as mulheres. (...) Busca a 
substituição de poderes hierarquizados por relações democráticas entre pessoas que, 
sem necessidade de ser idênticas, estão suficientemente empoderadas como para 
estabelecer relações de equidade” (Meentzen; Gomáriz, 2003, p. 09). 

   

Judith Astelerra (2003, p. 26), ao discorrer acerca da democracia aponta que trata-se de algo que 

é sempre construído e “construir a democracia é um processo que se desenvolve em dois níveis: um, o da 

construção da cidadania e dois, o da construção de instituições democráticas, especialmente o Estado”. Para 

ela o nível da cidadania está associado a conversão de indivíduos em sujeitos políticos, associada a ideia dos 

direitos garantidos pela legislação do Estado e, ainda, em maior grau se percebe a cidadania quando o sujeito 

político vincula-se a alguma coletividade podendo vir a interferir no sistema político, como movimentos 

sociais ou partidos dentre outros. E, o nível das instituições democráticas perfaz, sinteticamente, no trabalho 

concomitante e autônomo dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Ao vincular o tema de gênero 

à democracia a autora recorre aos primórdios do feminismo com as sufragistas e o debate sobre patriarcado, 

num momento em que a hierarquia e as relações de poder foram os elementos centrais para desvelar o 

sistema de gênero opressor e desvantajoso para as mulheres que instituiu hierarquias, como vimos 

anteriormente com Célia Amorós Puente, comportamentos e atividades diferenciados para mulheres e 

homens, consequentemente estabelecendo âmbitos sociais específicos onde tais atividades deveriam ser 

desenvolvidas. No nível dos comportamentos e atividades pertinentes ao mundo feminino temos o recato, a 

abnegação, a obediência bem como os afazeres domésticos e o cuidado com os integrantes da família, dentro 

do âmbito social privado (Oikos); os comportamentos e atividades tidas como masculinas são 

exemplificadas com a agressividade, o ímpeto, a capacidade de dar ordens, dedicando-se ao âmbito social 

público (Ágora).  

Descortinando a opressão deste sistema é possível compreender em grande medida as 

dificuldades encontradas pelas mulheres, até hoje, para estarem presentes de modo próximo a paridade de 

gênero, na esfera política, uma vez que ainda majoritariamente na sociedade se atribui a elas os trabalhos 

requeridos pela estrutura doméstica e familiar, dificultando enormemente sua entrada e permanecia no 

mundo da política. Esta exigência relacionada aos comportamentos e âmbitos sociais pode, em grande 

medida, ser um dos problemas que fez com que muitas ações de discriminação positiva (como as cotas de 

mulheres nas eleições) não viessem a se caracterizar como bem sucedidos. Pois que, para além disso, é 

necessário uma significativa e profunda mudança cultural nos comportamentos de homens e também de 
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mulheres, mudando as relações entre os gêneros, não invertendo a ordem hierárquica, mas pelo contrario: 

suprimindo qualquer tipo de hierarquia, substituindo por relações solidarias de convivência, não pautadas 

pela força e opressão. 

 

Considerações finais 

 

O debate em torno dessa temática vai ao encontro de uma mudança de paradigma que circunda 

toda a sociedade e não somente as mulheres. Democracia de gênero significa integrar as temáticas dos 

homens e das mulheres com o mesmo valor na esfera pública, delegar o mesmo grau de importância para o 

trabalho, tanto de mulheres como de homens, em nível familiar, doméstico, laboral e político e, sobretudo 

lutar por igual respeito nas relações entre homens e mulheres. A ideia de democracia se dirige precisamente 

contra as relações hierárquicas e de poder desigual e prevê o enfrentamento das relações de poder desiguais 

que ocorrem entre os gêneros (Meentzen e Gomáriz, 2003).  

Concordamos com Ângela Borba (1998) quando afirma que o que mobiliza atualmente, as 

mulheres a romper as barreiras, enfrentar preconceitos e disputar cargos nos vários níveis de administração 

pública é a certeza de que não há verdadeira democracia sem a participação feminina em todos os espaços de 

poder e de que a atuação das parlamentares mulheres tem significado um avanço na luta pela conquista da 

cidadania feminina plena no Brasil. Sendo assim, a cumplicidade e a solidariedade entre as mulheres 

constitui nossa bagagem política mais poderosa, diferentemente do que se apregoa a despeito da rivalidade 

entre mulheres. 

Enfrentar a realidade das jornadas de trabalho, num mundo cada vez mais exigente e veloz, e 

adentrar no território masculinizado da política é um desafio que as mulheres ainda precisam superar. 

Constitui-se, pois na última barreira do espaço público em que a presença feminina é extremamente baixa; é 

necessário pensar e elaborar novas estratégias de enfrentamento nas disputas eleitorais, na alteração de 

legislações e no espaço do trabalho doméstico e de relações familiares. No entanto se tem uma marca 

cravada no corpo das mulheres, esta marca é a da persistência. Assim se percebe que há prosseguimento, 

debatendo, criticando, discordando, polemizando interna e externamente, mas os movimentos feministas 

seguem em busca da superação da opressão de gênero ainda presente e renovada nos dias atuais. 
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