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Resumo:  

Introdução: Este estudo trata do entendimento de que a participação feminina na 

política é de extrema importância para a sociedade democrática de direito, tendo em 

vista que a igualdade de gênero e a equidade entre ambos são condições necessárias 

para o desenvolvimento do país.  

A partir da análise da Declaração Universal dos Direitos Humanos serão abordados os 

direitos que são resguardados e não cumpridos. 

Metodologia: A metodologia utilizada foi a revisão de alguns artigos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e leis com o objetivo de analisar a porcentagem 

mínima exigida em cada partido ou coligação.  Resultados e Discussão: Do número de 

vagas resultante das regras previstas, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 

30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada 

sexo, ou seja, de todo partido ou coligação, pelo menos 30% de seu pleito deverá ser do 

sexo feminino. E mesmo na disputa, um número baixíssimo é realmente efetivado. 

Conclusão: A ausência efetiva das mulheres na política são por questões econômicas, 

estruturais, sociais e principalmente culturais, visto que nossa sociedade ainda é 

machista e nossa política está marcada por “velhas raposas” que comandam os partidos 

que são divididos entre eles de forma que mulheres  não conseguem chegar a esse nível 

de participação, pois são minoria nesse meio e a todo momento nossa sociedade como 

um todo tenta desconstruir o papel da mulher como fator principal na política, que influi 

diretamente na representação delas em âmbito nacional.  
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