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90 ANOS DA CONQUISTA DO
VOTO FEMININO NO BRASIL



UM BREVE HISTÓRICO

Até o começo do século 19, as brasileiras não tinham direito pleno a
estudar, trabalhar, votar e se divorciar.

O primeiro Código Eleitoral (Decreto nº 21.076 de 24 de fevereiro de
1932), garantiu oficialmente às mulheres acima de 21 anos os direitos de
votar e serem votadas, com algumas condições.

O direito pleno à participação, equiparado ao do homem, só foi obtido em
1965.

A universalização só foi de fato garantida na Constituição Federal de 1988,
quando o direito de voto foi estendido aos/às analfabetos/as.

(Fonte: pesquisadora Angela de Castro Gomes – UFF)



UM BREVE HISTÓRICO

Eleitora com o cartão de voto nas eleições de 1934, a primeira em que

mulheres tiveram oficialmente o direito de votar no Brasil



MAS TUDO COMEÇOU ANTES...

O voto feminino transita entre mobilização popular e
estratégia política durante o Governo Vargas.

1906: Myrthes de Campos, advogada e primeira mulher a ser
aceita na Ordem dos Advogados, e a professora e indigenista
Leolinda Daltro tentaram exercer o direito de voto, mas não
conseguiram.

Começaram a surgir associações nessa defesa, como a
agremiação Partido Republicano Feminino, criado por Leonilda
em 1910, que tinha o objetivo de reinstaurar o debate sobre o
voto feminino.

Destacam-se as sufragistas: Leolinda Daltro, Almerinda Gama,
Carlota de Queirós, Gilka Machado, Alzira Soriano, Nísia
Floresta, Bertha Lutz, Antonieta de Barros e muitas outras
mulheres.

Mulheres do RN foram as

pioneiras!

A professora Celina Guimarães foi

primeira eleitora brasileira, em

1927, em Mossoró.

Já Alzira Soriano foi a primeira

mulher eleita para um cargo público

da história: foi prefeita de Lajes-RN,

a partir de 1929.

(A Lei Estadual nº 660/1927 tornou

o RN o primeiro estado a

estabelecer a não distinção de sexo

para o voto).



AS MULHERES PIONEIRAS 

Celina Guimarães Vianna - primeira 

eleitora do Brasil, no RN, em 1927

Luíza Alzira Soriano Teixeira - primeira prefeita eleita no Brasil e 

na América Latina, no RN, em 1928



ALMERINDA GAMA

Entre as precursoras da luta e mobilização

das mulheres negras, destaca-se a

advogada negra Almerinda Farias Gama,

de Maceió.

Eleita como representante classista, do

Sindicato dos Datilógrafos, na Assembleia

Constituinte de 1934, foi a única

constituinte mulher, ao lado de Carlota

Pereira de Queirós, em meio a 252

homens.

Ela escreveu artigos e participou

ativamente do movimento por

representação política.

Apesar de seu pioneirismo, sua presença

ainda é pequena nos documentos e

pesquisas sobre o assunto.



E 90 ANOS DEPOIS? COMO ESTÁ A 
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES?



E 90 ANOS DEPOIS? 

A luta das mulheres por igualdade de direitos ainda é um tema 
muito atual, pois se reflete nos espaços de poder, em que a 

maioria absoluta dos cargos é ocupada por homens.

O voto é uma dimensão da conquista. Mas as mulheres 
precisam participar efetivamente do processo democrático e 

político, em condições de igualdade.

Para isso, é preciso ainda superar muitos obstáculos.



PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

ONU Mulheres: no Brasil, comparado a outros países, “o que mais sobressai é a condição
precária da participação política formal das mulheres. É na política que a paridade está mais
distante”.

Índice de Paridade Política (IPP) > a maior nota dada para o Brasil foi no quesito “exercício do
direito ao sufrágio”, e a menor nota no item “cotas e paridades”. O Brasil está na 9ª posição
de 11 países.

Dados do Inter-Parliamentary Union (ONU):

 Brasil está na 142ª posição no ranking de participação de mulheres no congresso nacional.

 Ocupa a 154ª posição do ranking mundial de mulheres em cargos ministeriais.

 Na América Latina, fica à frente apenas das Bahamas (152º), de Belize (170º) e do Haiti (188º).

 O Brasil perde para países mais pobres, para a Venezuela, e até para o Afeganistão.



PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES

 A maioria da população e do eleitorado brasileiro é composto de mulheres: 53%

No Congresso Nacional as mulheres são apenas 15%. No Poder Executivo - Governos e
Prefeituras, menos ainda.

 No Senado, são 12%.

Em nível municipal, 900 cidades não tiveram sequer uma vereadora eleita nas eleições de 2020.

Em toda a história do Brasil, apenas seis estados foram governados por mulheres

 Nos Partidos, são 45% das filiações. Mas o número de mulheres nas executivas nacionais é de
21% em média.

Um perfil dos magistrados de 2018 mostrou que as mulheres são 38%, e os negros, 18%. Na
intersecção desses dois grupos, as mulheres negras eram apenas 7% do total de magistrados.





LEGISLAÇÃO: VOTAR ≠ IGUALDADE POLÍTICA

 Lei 9.504/1997: partidos devem ter ao menos 30% de candidaturas de um dos gêneros. Nem sempre
cumpriram esse mínimo. Além disso, era uma reserva, e não preenchimento.

 12 anos depois: em 2009 a Lei n° 12.034 tornou obrigatório que cada partido ou coligação preencha o
mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo.

 21 anos depois: em 2018, decisão do STF/SE - ao menos 30% do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) partidário deve financiar candidaturas femininas, e 30% do tempo no Horário Eleitoral
para as mulheres.

 Em 2020, uma decisão do STF determinou que candidatas e candidatos negros sejam financiados
proporcionalmente ao montante de candidaturas.

 Emenda Constitucional nº 111/2021: votos dados a candidatas mulheres e a pessoas negras serão contados
em dobro para distribuição dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo de Campanha (FEFC) nas eleições de
2022 a 2030.



PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES

“A participação histórica das mulheres brasileiras em movimentos sociais, 
conselhos e conferências de políticas públicas, assim como no âmbito 

partidário reforça o entendimento de que as barreiras à participação 
paritária se encontram no âmbito institucional”.

Fonte: PNUD/ONU - ATENEA

A ocupação amplamente masculina (e branca) dos espaços de poder 
limita, na prática, a cidadania política das mulheres.



Como garantir o direito de participar politicamente em

condições de igualdade com relação aos homens?

 Desafio: estrutura dos partidos e das instituições políticas;

 Faltam mulheres em cargos estratégicos, como na gestão pública e como presidentas dos partidos.

 Fragilidade na lei de cotas eleitorais. Reserva só para candidaturas e não para mandatos. Não
há previsão de sanção pelo descumprimento.

 Falta de financiamento e de incentivo, e de políticas de ações afirmativas;

 Acabar com as falsas justificativas: “as mulheres não querem participar”, ou “o eleitorado não
vota em mulheres”.

 Temas estruturantes de desigualdade de gênero e raça.



“NOVOS” E “VELHOS” DESAFIOS:
AS DESIGUALDADES DE GÊNERO E RAÇA



NOVOS E VELHOS DESAFIOS...

Temas estruturantes na desigualdade de gênero e raça colocam
obstáculos significativos para o avanço da participação
democrática e com igualdade para as mulheres.

Trabalho doméstico e trabalho não remunerado. Uso do tempo.

Perda de renda e aumento do desemprego

Violência política de gênero

Acesso e uso de tecnologia

A Pandemia intensificou ou renovou esses desafios...



Fonte: PNUD/ONU



“NOVOS” E “VELHOS” DESAFIOS NO 
MERCADO DE TRABALHO

O mercado de trabalho brasileiro passa por uma situação 
dramática: aumento do desemprego, da informalidade, do trabalho 

precário, da subutilização da mão de obra e redução dos 
rendimentos de trabalhadores e trabalhadoras.

Ocorreu o desmonte das instituições democráticas, corte de direitos 
sociais e trabalhistas e políticas que resultaram na ampliação da 

pobreza.

.



Parcela expressiva de 

trabalhadoras saiu do 

mercado de trabalho 

durante a pandemia e 

ainda não havia 

retornado em 2021



As únicas ocupações 

femininas que cresceram 

foram as de mulheres 

trabalhadoras por conta 

própria, as chamadas 

“empreendedoras”, que, 

na verdade, são pessoas 

que lutam para 

sobreviver diante de uma 

realidade de precarização 

e incertezas. 

O número de 

assalariadas caiu, 

inclusive no setor público.



Os rendimentos das 

mulheres continuaram 

inferiores aos dos homens, 

mesmo sendo a 

escolaridade delas quase 

sempre mais alta.

As mulheres negras 

recebiam apenas 55% do 

que recebiam os homens 

não negros.  Já as mulheres 

não negras, 87%.



Violência Política e no Local de Trabalho



Fonte: Pesquisa OGLOBO, 2020

Violência política de gênero - Isa Penna,

Duda Salabert, Manuela D'Ávila, Áurea

Carolina, Maria do Rosário, Marielle

Franco...



ACESSE E DIVULGUE!

WWW.DIEESE.ORG.BR


