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MULH ERES RO NDONIENSES NOS ES PAÇOS DE PODER: DES AFIOS
QUE SE APRES ENTAM
Luci ana Basíli o 1

Resumo
Nesse trabalho temos como objetivo discutir -refletir sobre a participação das
mulheres nos espaços públ icos a partir dos dispositi vos que colaboram para o
fim da discrimi nação e viol ênci a sofrida pelas m ulheres, garanti ndo o direit o a
igualdade e assegurando a titularidade da cidadani a, contribuindo para a
inserção das mulheres nos espaços públi cos. Bem como realizar análi ses sobr e
a qualidade dessa participação nos espaços de poder, sejam partidários e/ou não
no Estado de Rondôni a.
Palavras-Ch aves: Mulheres, Partici pação política, Partidos pol íticos.
RONDONIENSE WOMEN IN THE SPACES OF POWER: CHALLENG ES
AHEAD

Abstract
In this work we aim to discuss reflect on the participation of women in publi c
spaces from the devices that contribut e to t he elimination of discrimination and
violence suffered by women, guaranteeing the right to equal ity and ensuring
the ownership of citizens, contributing to the integration of women in public
spaces. And perform anal ysi s on the quality of participati on in positions of
power, are in favor and / or not in the State of Rondônia.
Keyword s: Women, Political Participation, Political Parties.
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Considerações ini ciais

Os avanços políticos, o debate e as conquistas na luta pela igualdade
entre mulheres e homens e contra t odas as formas de vi olência e discrimi nação
nunca estiveram tão vivos como hoje, em nossa soci edade. Muito desse
resultado se deve ao moviment o feminista e a outros setores da soci edade que
conduzir am o Estado Brasileiro a uma abertura única para a construção de
políticas públicas nessa direção.
Conqui stas hi stóricas como o voto fem ini no, a Cart a Magna de 1988, a
Lei Maria da P enha, entre outr as conqui stas das mul heres. Tem contribuído
como disposi tivos que colaboram para o fim da discrimi nação e viol ênci a
sofrida pel as mulheres, garantindo o di reito a igualdade e assegurando a
titularidade da cidadani a, contribuindo para a inserção das mulheres nos
espaços públicos.
Entretanto não é difícil observar que as chefias de órgãos e entidades
públicas ai nda são em sua imensa maioria, ocupadas por homens, assim com o
as cadeir as do poder Legi slativo e Executivo. Mesm o com o advento da
Constituição de 1988 , a participação das mulheres nos Poderes Executivo,
Legi slati vo e também no Poder Judiciário permaneceu em nívei s muito baixos.
Nesse trabalho em específico, utilizamos uma pesquisa bibliogr áfica que
busca discutir -refl etir sobre a partici pação das mulher es nos espaços públicos
a partir dos dispositivos que colaboram para o fim da discriminação e violência
sofrida pelas mulher es. Garanti ndo o direito a igualdade e assegur ando a
titularidade da cidadani a, contribuindo para a inserção das mulheres nos
espaço s públi cos. A partir da pesqui sa bibliográfica também foi realizada
análi ses sobre a qualidade dessa partici pação nos espaços de poder, sejam
partidários e/ou não no Est ado de Rondôni a.
Inicialment e traçamos o cenário nacional, onde analisamos a situação d o
Estado Brasileiro, quanto às medidas para acabar ou minorar os efeitos das
desigualdades entre homens e mulheres no universo político. Também foi
anali sada a atuação dos partidos políticos para assegurar a participação das
minorias, e nesse sentido conte mpl ar a am pliação da partici pação das mulheres,
da juventude, das et nias, entre outras.
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Por fim, realizamos uma análi se reflexiva sobre a partici pação das
mulheres rondonienses no cenário políti co do estado, buscando identificar a
qualidade dessa participa ção nos espaços de poder.
Diante do cenário atual, tanto em nível nacional quant o nos estados,
concordamos com Fanny Tabak 2 quando afi rma que: [...] até houve um aument o
absolut o no número de deput adas e senadoras, ent retanto, em valores
percentuai s, as mu lheres ainda permanecem sub - represent adas [...] nos
espaços de tomada de deci são.

A participação política das mulheres no cenário brasilei ro

Diante dessa situação, o Estado Brasileir o, tem tomado poucas medidas
no intuito de acabar e/ou minorar os efeit os das desigual dades entre homens e
mulheres no que tange à participação polít ica dessas atrizes soci ais.
Historicament e, os partidos políticos têm pouca ou nenhuma atuação que
assegure a participação das minori as, e nesse sentido não tem cont emplado a
ampliação da partici pação das mulheres, da juventude, das etnias, entre outras.
Buscando superar as desigual dades entre mulheres e homens, em 1991, cria -se
a política de cot as que assegura 30% das vagas partidári as a serem ocupadas
por mulheres.
De acordo com a publi cação do Jornal do Senado (Edição 419), no
ranki ng de 190 paí ses, o Brasil aparece na 158ª posição. É um dos que t êm
menos mul heres no Poder Legi slativo, conforme o demonstrativo da tabel a a
baixo, onde verificamos a participação das mulheres nos parlament os:
Tabela 1
A participação feminina nos parlament os
Posição
1
2
3
4

País 3
Ruanda
Andorra
Cuba
Suécia

% de Mulheres
56,3
50,0
45,2
44,7

2

T ABAK, Fa nny. M ul he re s P úbl i c as: par ti c i paç ão pol í tic a e pode r . Ri o de J a ne i ro:
E di t ora L et ra Ca pi ta l , 2002.
3

Com o nem t odos os pa rl am e nt os se di vi dem em dua s câ m a ra s (a l ta e ba i xa ), o rank i ng
c onsi de ra , c onforme o pa í s, ou a c â ma ra úni c168
a ou a pe na s a câ m a ra ba i xa. No Bra si l , a c âm a ra
ba i xa é a Câm a ra dos De puta dos.
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...

43,8
42,7
42,5
42,3
40,2
39,7

...

Seychell es
Senegal
Finlândia
África do Sul
Nicarágua
Islândi a

...

5
6
7
8
9
10

Brasil

8,6

F onte : Uni ã o Int e rpa rl a me nt a r – IPU/ 2013. Apud J orna l do Se na do/ 2013. Ac e sso e m 31 de
m a rç o – 2015. Ada pt aç ã o: Profª Me. L uc ia na Ba si l i o.

Não temos dificul dade em perceber que a participação das mulheres na
tomada de deci sões políticas permanece ainda muito limitada, dado o númer o
reduzido de senadoras e deputadas no longo período dos 80 anos da conqui st a
do direito ao voto feminino, o que não tem correspondido ao percentual de
eleitoras no Brasil.
Embora o país tenha tido um a mulher na Presidência da Repúbli ca, o
Brasil ainda apresenta um dos mai s baixos índi ces mundiai s de presença
feminina no Parlam ento.
Atualmente,

um

número

m uito

reduzido

de

partidos

demonstra

concret ament e, a importância da parti cipação das mulher es n os espaços
partidários e/ou legi slati vo, entre outros, aprovando a paridade entre homens e
mulheres nesses espaços políti cos.
Isso implica em dizer que a partir do ano de 2014 os partidos que
aprovaram int ernament e a paridade entre homens e mulheres, terão seus espaços
de deci são ocupados por 50% de m ulher es e homens de forma proporcional.
Nesse cenário apenas um partido brasil ei ro aprovou internamente a paridade
entre homens e mulher es.
Entretanto de acordo com a Cartilha Mai s Mulheres na Política,
publica ção da Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, o percentual
de mulher es eleitas t em si do consi stent em ente inferior aos 30% de candi datas.
O que contraria a regra que na práti ca estabelece que no mínimo 30% das vagas
deveriam ser ocupadas por mul heres.
Na Câmara dos Deput ados, o percentual feminino tem -se mantido em
torno dos 9% do total de cadeiras. A tabel a que segue mostra a participação das
mulheres nas últim as el eições nos anos de 2010 e 2012:
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Tabela 2
Participação feminina no Brasil
Cargos
Prefeitas
Vereador as
Governadoras
Deputadas est aduai s
Deputadas di stritai s
Deputadas federai s
Senadoras

Eleições
2012
2012
2010
2010
2010
2010
2010

Nº Mulheres
591
7.648
3
144
5
45
7

% Mulheres
11%
13%
11%
14%
21%
9%
13%

Font e : Ca rt i l ha Ma i s Mul he re s na Pol í ti c a – 2013. Ada pta ç ã o: Profª Me. L uc ia na Ba si l i o.

No quadro acima fi ca demonstrado à baixa ocupação pelas mulheres de
cadeiras no parlament o. Nesse cenário t ambém fica evi dent e que o papel dos
partidos políticos é fundam ental para m ai or inserção das m ulheres nos espaços
públicos de poder, nesse caso em específi co o execut ivo e legi slativo.
Nesse contexto, os parti dos podem seguir avançando na defesa dos
direitos polít icos das mul heres. E embora seja ineg ável que esse partido (que
aprovou a paridade entr e homens e mul heres) sej a um exemplo, o estat uto
precisa traduzir na prática a m udança dos valores da sub -repr esentação das
mulheres na esf era da partici pação política.
De acordo com Tribunal Superior Eleit oral – TSE, nos estados da
federação brasil eira (num total de 26) onde exist em executivas estaduai s, 07
executi vas contam com participação inferi or a 30% de mulheres na direção dos
partidos pol íticos. Em quase todos os estados, as mulheres não ocupam
efetivam ente espaços nas direções partidárias, mesmo onde os partidos preveem
a paridade entre mulheres e homens na participação política.
Enfocando o probl ema da baixa participação políti ca das mulheres nos
espaços formais de poder, indicamos uma perspectiva d e efetivação do
princípio da igualdade, onde podem os apontar os entraves para a superação das
desigualdades exist entes, quai s sej am:
Primeiramente, apont amos a participação em partidos pol íticos. Mesm o
na atualidade esses espaços, muitas vezes, dificultam e inviabilizam um
possível êxit o na candidatura de mulheres.
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Em sua m aioria os partidos não têm cumprido a det erminação da Lei nº
9504/97, onde não se atinge nem a cota m ínima exigida para a candi datura de
mulheres, seja int erna ou externa nos partidos.
Podemos apontar outros entraves dessa participação, sendo: a inclusão
tardia das mulheres na política que cria uma conotação de que lugar de mulher
não é na polít ica e muit as que na grande m aioria, não se sentem preparadas par a
ocupar (cargos e mandatos) esp aços no legislati vo e no executivo.
O acúmul o da j ornada de trabalho e ausência da divi são de taref as em
casa é também apont ado como um fator relevante que contribui para dificult ar
a inserção das mulheres em espaços públicos, tai s com o partidos políti cos,
sindicatos e outros.
Também apont amos lacunas n a Lei nº 9.504/97 que não prevê sansão aos
partidos que não cumpr am os percentuai s mínimos de candi daturas para as
mulheres, embora o judiciário tenha realizado tent ativas esporádicas nesse
sentido.

As mulheres na política rondoni ense

No caso específico do Estado de Rondônia, não temos uma presença
expressiva das mulher es em cargos nas direções partidárias, entretant o é
importante destacar que na sua maioria, as mulheres têm voz e voto, mai s ainda
está presente à bai xa representação destas no topo das dir eções em nível
municipal

e

est adual.

Dificilment e

as

mulheres

desem penham

tarefas

específicas na organização partidária, o que diminui as oportunidades de
ocuparem espaços de relevânci a na estrut ura dos parti dos.
Somente a garantia do estatuto, não é suficiente par a tornar efetiva a
participação das mulheres, vale ressaltar que ao passo em que se criam mai s
instrument os técnicos de participação, os espaços se tornam cada vez mai s
controlados e assi stidos. A ta bela a baixo aponta o cenário da participação das
mulheres em sindi catos e partidos políti cos:
Tabela 3
Participação de Mulheres em Sindi catos e Partidos Políti cos
% De Mulheres filiadas a si ndicatos e partidos políti cos
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Mulheres
sindicatos
17,04%

filiadas

a

Mulher es em Direções Executi vas de
Partidos Políti cos
15,1%

F onte : Si t e Mai s Mul he re s no Pode r. Apud Re l at óri o Anua l 2009/ 2010. Ada pta ç ã o: Profª
Me . L uc i a na Ba síl i o .

De acordo com a tabela apr esentada fica demonstrada a baixa
participação das mulheres em espaços públicos institucionalizados com o
sindicatos e partidos políticos. Na at ual realidade do processo el eitoral no
Estado de Rondôni a, quando a m aioria dos grupos políticos int ernos e externos,
procuram as mulher es para ocu parem l ugares nas coligações internas ou
externas é porque primeiramente precisam cumprir a cota das mulheres nesses
espaços.
Mas sem oportuni zar que ocupem espaços de destaque e sem reunir as
condições necessárias para que essas mul heres possam efetivamen t e disputar
igualitariamente os espaços eletivos. Quando muito, pois a maioria dos partidos
políticos não vem cumprindo a cota de participação das mulheres nos espaços
partidários no est ado.
No executivo do Estado de Rondônia t ambém verificamos a baixa
participação das mulher es nos espaços de poder e em cargos de alt o escal ão, o
quadro a baixo nos mostra a realidade desse cenário:

Tabela 4
Mulher es em Secretarias Municipais nos Estados Brasileiros
Ordem
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Estados
Mato Grosso do Sul
Pará
Goiás
Roraima
Rio de Janeiro
Alagoas
Amazonas
Paraná
Piauí
Amapá
Minas Gerai s
Ceará
Rondôni a

% de Mulheres
45,45%
27,27%
26,66%
26,66%
26,31%
26,31%
23,53%
22,72%
22,22%
21,43%
21,05%
20%
18,18%

F onte : Si t e Ma i s Mul he re s no Pode r. Apud Re la t óri o Anual 2009/ 2010. Ada pt a çã o: Profª
Me . L uc i a na Ba sil i o.
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O quadro acima demonstra que o Estado de Rondônia, encontra -se com
baixa participação das mulher es em cargos no execut ivo, deixando claro que o
estado está a quem de outros est ados da Região Norte e também da Região
Nordest e.
É importante ressaltar que os cargos do executi vo em nível estadual
ficam a desejar, poi s em t oda a hi stória política do Estado tivem os apenas um a
mulher ocupando o cargo de Governadora , sendo nomeada por decreto
presidencial no ano de 1984 em substit uição ao Governador da época e por um
período determi nado.
Bem com o não presenciamos int eresse dos partidos polít icos em
estimul ar as candidaturas de mulheres em cargos de alto escal ão como é o caso
do governo do est ado, prefeituras, assembl eia legi slativa, câmara de ver eadore s
e outros no estado.
A tabela apresentada demonstra essa realidade nas candidaturas aos
cargos de prefeitas e governadoras:
Tabela 5
Distribui ção de candidatas mulheres por cargo no Estado de Rondôni a
Cargos 4

Prefeitas

Governadoras

Eleições 5
1988
1996
2000
2004
2008
2012
1994
1998
2002
2006
2010
2014

Nº Mulheres
01
00
01
00
00
02
00
00
00
01
00
01

Total de candidatas

04

02

F onte : Si te do T SE . Ac e sso: 14 de a bri l – 2015. E l a bora ç ã o Profª . Me . L uci a na Ba si l i o.

Acima se observa que em toda a históri a tanto do Est ado quanto do
Municí pio de Porto Velho tivemos apenas duas (02) candidat as a governador a

4

O c a rgo de pre fe i ta se re fe re a pe na s a s c a ndi d at ura s de m ul he re s na c a pi ta l do e st a do, o
Muni c í pi o de Port o Ve l ho.
5
Em e l e iç õe s a nt e ri ore s nã o t e m os re gi st ros de ca ndi da ta s m ul he re s nos ca rgos de pre fei t a
no Muni c í pi o de Port o Ve l ho e gove rna dora 173
do Est a do.
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no est ado e quat ro (04) candidatas a pr efeita na capit al at é os di as atuai s.
Demonstrando a pouca parti cipação das m ulheres nos espaços do executivo.
Como exemplo, de outros espaços no est ado, temos o Tribunal de Cont as
que ainda não t eve nenhum a mulher a ocupar o cargo d e Presidenta e
Conselheir a do Tribunal. Deixando cl ara a baixa represent ação das mulheres
nos espaços públ icos do Estado.
Essa lamentável realidade nos dá indicati vos de que não basta apont ar
a presença das mulheres na política, apenas pelo quantitat ivo n umérico, se faz
necessário cada vez mai s estudos, pesquisas e reflexões aprofundadas que
visem di scutir essa participação.
Uma quest ão não menos important e, principalmente em se tratando da
realidade do Estado de Rondônia, refere -se ao que muitas autoras têm chamado
de “crise da democr acia represent ativa”. Ou seja, a falta de transparênci a das
institui ções, combinadas com os const ant es escândalos envol vendo nom es de
mulheres parlamentares e chef es do execut ivo no Estado de Rondôni a e que são
acusadas de envolvim ento com crimes, em especi al, os de corrupção. O que
nesse caso cria um sentim ento de que a pol ítica não é algo construído por toda s
e todos no cotidi ano e sim uma ativi dade restrita a um grupo de pessoas que
detém o poder de deci são nos espa ços formais de at uação na sociedade.

A baixa representatividade das mulheres na Capital

Em certa medida, a política é vi sta por muitas mul heres (tant o na Capit al
de Porto Velho como nos dem ais muni cípios) como um local de desconfi ança
e, portanto, não ad equada à participação das m ulheres nos difer entes espaços
de poder sejam estes partidários ou não.
Outro aspecto e talvez o mai s importante trata -se da reprodução da
ideologi a machist a por parte das próprias mulheres portel enses, posto que o
século de exclusão vi venci ada pelas mulheres teve gr ande impacto ao
inconsciente feminino que passou a reproduzir a ideologi a machi sta.
Tendo como base o Muni cípio de Porto Velho, fica evident e na fala de
mulheres que ocupam espaços de poder, essas reproduzirem tal di sc urso: O
fulano é uma pessoa difícil, só quer que se faça o que ele quer , entenda-se
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nessa fala “só vou fazer o que ele quer”. Outra fala muito comum: “Vou tomar
uma posi ção de acordo com o meu chefe” 6.
Assim, essas mulheres ocupam espaços de poder, mas na prática não
detêm o poder. Ainda tem os mul heres que em sua maiori a quando ocupam
espaços de poder, passam a per seguir politicam ente e oprimir as próprias
companheiras mulher es, em função de obediênci a a um homem, por este est á
hierarquicament e em vantagem. Fica clar o na experiênci a de Porto Velho que
não basta apenas às m ulheres ocuparem os espaços de poder é necessári o
discutir a qualidade dessa participação.
Na tabela a baixo apr esentamos um cenário da baixa participação das
mulheres em espaços de poder n a capit al do estado:
Tabela 6
Mulher es em Secretarias Municipais nas Capitai s Brasileiras
Capitais
Belém
Boa Vi sta
Fortaleza
João Pessoa
Manaus
Porto Velho
Aracaju
Teresina
Macapá
Rio Branco
São Lui s
Vitória
Campo Grande
Recife
Rio de Janeiro
Maceió
Porto Alegre
Natal
Goiânia
Cuiabá
Belo Horizonte
Salvador
Palmas
Curitiba
São Paulo
Florianópoli s
Brasil

% de Mulheres
50%
50%
35,71%
33,33%
33,33%
31,25%
30%
27,27%
27,27%
25%
23,8%
20%
20%
18,75%
18,18%
17,64%
16,16%
12,55%
11,76%
11,11%
11,11%
9,09%
8,33%
5,55%
3,84%
0
19,85%

6

Fa l a de m ul he re s que oc upa ra m e spaç os de pode r no e xec ut i vo de Port o Ve l ho no a no de
2009.
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F onte : Si t e Mai s Mul he re s no Pode r – SPM/ PR, 2009. Apud Rel a t óri o Anua l 2009/ 2010.
Ada pt a ç ã o: Profª Me . L uc ia na Ba si l i o.

Verificamos nos dados acima a baixa representação das mulheres em
espaços de poder na capi tal, onde fica evidente que a capital de Porto Velho,
assim como no Estado está a quem de outras capitai s do País tanto na Região
Norte, quanto na Região Nordeste. Outro aspecto a ser observado sobre a baixa
participação das mulheres nos espaços públicos da capital trata -se do mai s alto
cargo do executivo, a capital ai nda não teve em sua hist ória política, uma
mulher ocupando o cargo de Prefei ta da Capital.
Bem como ao longo dos 100 anos da históri a da capital, não presen ciamos
interesse dos partidos políticos em estim ular as candidaturas de mulheres em
cargos de alto escalão como é o caso da prefeitura de Porto Velho (verificar
tabela 5 de Distribui ção de candidatas mulheres por cargo no E stado de
Rondôni a), Câmara de Ver eadores e outros. A própria Câmara de Vereadores e
Vereador as,

segue

como

outro

exem plo

na

nossa

capital,

da

baixa

representativi dade das mulheres nos espaços de poder instituídos, pois desde a
criação daquela casa, tivemos apenas duas (02) mulheres a assu mirem o cargo
de presidentas da câmara.
A participação de mul heres com o candidat as, a pref eitura na capital t em
sido pífia (identificamos apenas 04 mulheres candidat as), assim como no
governo do Estado que tivem os apenas (02) duas mulher es com o candidatas.
As mulher es em Porto Vel ho e em todo Estado de Rondôni a preci sam
construir uma identi dade col etiva femini sta para não corporificarem em seu
pensamento e em suas ações, a dominação masculina. Onde tal domi nação pode
ser ent endida com o algo “natur al” t anto para homens quanto para as próprias
mulheres que não se percebem como obj etos dessa violência sutil, velada ou
declarada.
De acordo com as questões apontadas aci ma fica evidente que embora a
participação das mulheres venha crescendo, ainda, é uma pr esença frágil e em
grande medida subordinada ao si stem a pat riarcal.
Nest e context o é fundamental lutar pela aprovação no congresso de uma
política que venha a contemplar:
- Financiam ento públi co de campanha para colocar em igual dade financeira a
participação das mulher es nas el eições;
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- List a fechada preordenada, com paridade entre mulheres e hom ens
(alternância, uma mulher e um homem), com recorte étnico -r acial e fidelidade
partidária.
Se faz necessária e urgent e que os órgãos governament ai s e não
governam entai s venham a mobilizar (em debates e discussões aprofundadas) as
mulheres para a importância de um a profunda mudança na políti ca do paí s. Bem
como os partidos políti cos devem estimular a participação das mulher es no s
espaços públicos, pois avançaremos menos ou mais, dependendo do nível de
mobilização e pressão social que conqui st armos.

Para não concluir

Os avanços políticos, os debates e as conquistas na luta pela igualdad e
entre mulheres e homens e contra t odas as formas de vi olência e discrimi nação
nunca estiveram tão vivos como hoje, em nossa soci edade. Muito desse
resultado se deve ao movimento feminista e a outros setores da soci edade que
conduzir am o Estado Brasileiro a uma abertura única para a construção de
políticas públicas nessa direção.
Entretanto foi possível observar nesse trabalho que no Br asil e no Estado
de Rondônia, as chefias de órgãos e entidades públ icas ainda são em sua imensa
maioria, ocupadas por homens, assim com o as cadeiras do poder Legi slativo e
Executivo. Mesmo com o advento da Constituição de 1988, a participação das
mulheres nos Poderes Executivo, Legislativo e também no Poder Judici ário
permaneceu em nívei s muito baixos. Embora tenhamos ti do uma mulher na
Presidência da República, o Brasil ainda apresenta um dos mais baixos índices
mundiai s de presença feminina no Parl am ento.
Nesse trabalho em específico, utilizamos uma pesquisa bibliogr áfica que
nos permitiu discutir -refletir sobre a par ticipação das mulheres nos espaços
públicos a partir dos dispositi vos que corroboram para o fim da discriminação
e violênci a sofrida pelas mulheres.
A partir da pesquisa bibliogr áfica t ambém se realizou análi ses sobre a
qualidade dessa parti cipação nos espaços de poder, sejam partidários e/ou não,
o que nos permitiu apresentar um pequeno cenário que demonstra a baixa
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participação das mulheres rondonienses nos espaços políti cos nas esferas do
executi vo, legisl ativo, entre outros.
Inicialment e traçamos o cenário nacional, onde analisamos a situação do
Estado Brasileiro, quanto às medidas para acabar ou minorar os efeitos das
desigualdades entre homens e mulheres no universo político. Também foi
anali sada a atuação dos partidos políticos para assegurar a participação das
minorias, e nesse sentido contempl ar a am pliação da partici paç ão das mulheres,
da juventude, das et nias, entre outras.
No encerramento desse trabalho, a realização de um a análise reflexiva
sobre a participação das mulher es rondoni enses no cenário político do estado,
identificou a comprom etida qualidade dessa parti cip ação reduzida nos espaços
de poder.
Essa lamentável realidade nos dá indicati vos de que não basta apont ar
a presença das mulheres na política, apenas pelo quantitat ivo numérico, se faz
necessário cada vez mai s estudos, pesquisas e reflexões aprofundadas qu e
visem di scutir essa participação.
Assim, apontam os no pr esente ensaio, a necessi dade de constitui ção de
um grupo específico, como categori a femi nista dentro e fora dos partidos. Caso
contrário, a identidade col etiva das mulheres na polít ica permanecer á
construí da a partir do modelo concebido pelos homens em que as mulheres são
representadas de acordo com os int eresses merament e masculinos e el eitoreiros.
Não se trata mais de as mulheres simplesm ente terem acesso aos espaços
(públicos e polít icos), as inst itui ções (escolas, sindicatos e parti dos) e formas
de conhecim ento do univer so masculino, mas se faz necessário transformar
essas relações de acesso e participação radicalm ente, par a que r eflitam os
interesses e as experi ênci as das mulher es.
Nossa postura deve ser igualitári a não apenas no discurso, mai s também
na prática, caso contrário, corre -se o risco da nossa participação ser reduzida a
um “contar garrafinhas”.
É necessário reafirmarmos todas as bandeiras femini stas. E nest e
momento conjuntural, se tor na im portant e reiterar nosso compromi sso com a
luta das mulheres brasileiras e trabal har dentro dos mar cos i nstit ucional par a
que a participação das m ulheres na políti ca seja um di visor da nossa história,
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dando um salto na superação das opressões que ainda vi venciam as mulher es
na atualidade em nosso paí s e no est ado de Rondôni a.
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