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Vozes da democracia



Vozes da democracia

. Olympe de Gouges: publicou, 
em 1791, a Declaração dos 
Direitos da Mulher, documento 
que invertia a linguagem da 
declaração oficial de 1789. Foi 
condenada à morte e morreu na 
guilhotina, em 1793.



Vozes da democracia

"Ain't I a Woman?” (1851)
Soujouner Truth, símbolo do feminismo antiescravagista

Mulheres abolicionistas defendem o sufrágio universal, o 
direito de voto para todos

“As mulheres negras, é claro, eram praticamente 
invisíveis dentro da prolongada campanha pelo sufrágio 

feminino” 
Angela Davis



Vozes da democracia

Junho de 1913 – Grã Bretanha
Emily Davison invade estádio de hipismo como 
protesto pelo direito ao sufrágio feminino durante 
um evento em um hipódromo, com participação da 
realeza inglesa. Ela foi atropelada por um dos 
cavalos do rei.  





Marcos internacionais

- Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial - ICERD (1965), 
ratificada pelo Brasil em 1968. 
- Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966), com entrada em vigor na ordem internacional em 1976 e 
no Brasil em 1992. 
- Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher - CEDAW (1979), ratificada 
pelo Brasil em 1984. Reitera o direito das mulheres de “ocupar cargos públicos e exercer todas as funções públicas, 
em todos os níveis governamentais”. 
- Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais (1989), sancionada 
no Brasil em 2002. 
- Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher - Convenção de Belém do 
Pará (1994), ratificada pelo Brasil em 1995. 
- Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher - Conferência de Pequim (1995), que 
incluiu a eliminação de violência como uma de suas doze áreas de preocupação especial. 
- Declaração e Programa de ação de Durban – Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, 
Xenofobia e Intolerância Correlata (2001). 



- Princípios de Yogakarta (2006), sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação 
sexual e à identidade de gênero. 
- Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2007).
- Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006), ratificada pelo Brasil em 2008. 
- Consenso de Quito (2007), assinado durante a Décima Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do 
Caribe, onde o Brasil se comprometeu a adotar medidas legislativas e reformas institucionais para prevenir, punir e erradicar
o assédio político e administrativo contra as mulheres que acessam os cargos de poder e decisão por eleição ou nomeação, 
em nível nacional e local, além de movimentos e partidos políticos. 
- Declaração sobre a Violência e o Assédio Político contra as Mulheres (2015) emitida pelo Mecanismo de Seguimento da 
Convenção de Belém do Pará (MESECVI). 
- Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (2015) e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: 

.  ODS 5 - “Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”; 

. ODS 11 - “Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”;

.  ODS 16 - “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o 
acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”). 

Este relatório sobre Violência contra as Mulheres na Política (2018) foi apresentado à Assembleia Geral das Nações Unidas 
por Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre Violência contra as Mulheres.



Informe de la Relatora Especial sobre la violencia 
contra la mujer, sus causas y consecuencias 

sobre la violencia contra la mujer en la política  
(agosto de 2018) -Sra. Dubravka Šimonović

- A violência contra as mulheres na política
representa uma grave violação aos direitos 

humanos das mulheres
- É uma realidade que tem afetado não apenas 

suas vítimas diretas, mas suas famílias e 
comunidades

- É uma realidade que tem comprometido a 
construção e a efetivação de democracias 

verdadeiramente inclusivas.

- 19 RECOMENDAÇÕES PRINCIPAIS



Brasil

O DIREITO À PARTICIPAÇAO POLÍTICA FEMININA PERMANECEU NAS MÃOS DA AUTORIDADE MASCULINA*.
As estatísticas comprovam que a integração das mulheres ao mundo político foi lenta e incompleta. A incorporação 

parcial é produto deliberado da resistência masculina. “Em outras palavras, a politização feminina era vista como uma 
fonte potencial de contestação à autoridade masculina no interior da família” *

. Em 1932: adotou-se o voto feminino no Brasil pelo Código Eleitoral, mas só consolidado em 1934 pela Constituição. 
Mas era o voto voluntário, censitário e dependia da vontade dos homens
. 1945 - Lei Agamenon, Decreto n. 7586/45: voto feminino VOLUNTÁRIO para as mulheres que não exerciam profissão 
lucrativa
. 1946 - o direito ao voto feminino VOLUNTÁRIO, mas recaia a brecha de que a lei poderia limitar
. 1950 – Código Eleitoral:  voto feminino VOLUNTÁRIO para as mulheres que não exerciam profissão lucrativa
. 1965 – Código Eleitoral previu a OBRIGATORIEDADE do alistamento para homens e mulheres, colocando a legislação 
eleitoral em sintonia com a civil (Estatuto da Mulher Casada)
. 1985 – Recadastramento – superada a barreira do voto da pessoa analfabeta

*LIMONGI, OLIVEIRA e SCHMITT - In “Sufrágio universal, mas... só para homens. O voto feminino no Brasil”.



Brasil

. 1988 – Constituição Federal garantiu igualdade entre homens e mulheres

. 1995 – Lei 9096/95 – Lei dos Partidos Políticos

. 1997 – Lei 9504/97 – Lei das Eleições

. 2009 – Lei 12034/09 - Minirreforma eleitoral instituiu a políticas de cotas de gênero

. 2013 – Lei 12.891/13 0 Lei 12.891/13: propaganda eleitoral destinada a incentivar a igualdade de gênero e a 
participação feminina na política
. 2017 - Lei 13.488/17: propaganda eleitoral destinada a incentivar a participação feminina
. 2019 – Lei 13.877/19: Fundo Partidário / 5% do total
. 2021 – Lei 14.192/21: Violência Política contra a mulher - os partidos precisam contemplar em seus estatutos normas 
sobre a prevenção, repressão e o combate à violência política contra a mulher 
. 2021 - Lei 14.211/21: nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a 
presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos a um mesmo cargo eletivo e poderão desdobrar-se 
em mais de um dia, respeitada a proporção de homens e mulheres estabelecida no §3º do art. 10 desta Lei.



VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA AS MULHERES NA POLÍTICA É POLÍTICA

Lei n. 14.192/21: tem por objetivo estabelecer normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a
mulher, nos espaços e atividades relacionados ao exercício de seus direitos políticos e de suas funções públicas; assegurar a
participação de mulheres em debates eleitorais; e dispõe sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo
inverídico no período de campanha eleitoral

. IMPORTÂNCIA DA NOMINAÇÃO DO TEMA

- REFORÇA O DIREITO À GARANTIA DE direitos de participação política da mulher
- VEDA a discriminação e a desigualdade de tratamento em virtude de sexo e raça no acesso à representação politic e no 

exercício de funções públicas
- EXPRESSAMENTE dá importância à valoração das declarações da vítima e aos elementos indiciários;
- DEFINE violência política contra a mulher;
- ALTERA O CÓDIGO ELEITORAL IMPEDINDO TOLERÂNCIA DE propaganda  que deprecie a condição de mulher 
- CRIA CAUSA DE AUMENTO DE PENA  EM CASOS DE menosprezo ou a discriminação à condição de mulher ou à sua cor, 

raça ou etnia
- CRIA O CRIME DE ASSÉDIO POLÍTICO



Audiência Pública: violência política contra a mulher

O Conselho Nacional do Ministério Público realizou audiência 
pública para receber contribuições relacionadas ao tema da 
violência contra a mulher na política e avaliar as possíveis 
providências a serem adotadas pelo CNMP para o 
enfrentamento dessa realidade.

A audiência pública, primeira no âmbito do Projeto Respeito e 
Diversidade, foi coordenada pela ex-conselheira do CNMP 
Sandra Krieger e ocorreu, de forma semipresencial, no Plenário 
do Conselho, em Brasília, com transmissão ao vivo pelo 
YouTube.

O edital de inscrições convocou os segmentos representativos 
da sociedade, do Congresso Nacional e do Executivo brasileiros, 
além de especialistas para oferecer contribuições à discussão 
sobre a crescente violência contra a mulher na política. 

https://www.youtube.com/watch?v=GP8uSiwJkC8


ALGUMAS SUGESTÕES COMPILADAS NA AUDIÊNCIA:

1. Campanhas institucionais que tratem do conceito de violência política de gênero com o recorte da interseccionalidade;
2. Capacitação sobre o tema nas mais variadas searas de atuação do Ministério Público – acompanhado de cartilhas;
3. Uniformização de entendimento ou expedição de nota técnica sobre os novos crimes;
4. Concentrar esforços na análise e fiscalização do uso dos recursos e das prestações de contas de candidatos para apurar

fraudes no sistema de cotas de gênero e de raça, além do destino das aplicações dos recursos;
5. Criação de um protocolo de denúncias unificado e que deve contemplar: procedimento específico, rito e informações

necessárias para a apuração dos fatos;
6. Criação de um setor de inteligência em Tecnologia Digital de Investigação específico sobre o tema da violência política

contra a mulher;
7. Realização de mapeamento nos Estados sobre a violência política contra as mulheres e a criação de estratégias com os

Ministérios Públicos respectivos para o seu enfrentamento;
8. Realização de convênios ou cooperação com as polícias civis e militares para capacitação sobre a atuação nos casos de

violência política contra as mulheres;
9. Monitoramento das campanhas eleitorais, em especial na internet, para apurar a violência política de gênero;
10. Incentivar a criação de códigos de conduta pelos partidos sobre o tema da violência política de gênero;
11. Inclusão do tema sob a ótica educativa para a formação de lideranças de meninas;
12.Regulamentação da Lei 14192/21
13.Reunir diversas áreas do Ministério Público brasileiro pela inter e multidisciplinaridade do tema: atuação criminal, eleitoral,

direitos humanos, etc.



VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO: A Expressão mais extrema da opressão à 
representatividade e à participação de mulheres políticas

BARROSO, Biancha Stella Azevedo
COVAS, Fabíola Sucasas Negrão

IN Violências : dos antigos hábitos às novas formas /
Coord. Ana Paula Moraes Canto de Lima , Andréa Keust Bandeira de Melo , 
Daniela Alexandre Cesário Mello. – Recife, PE : Império Jurídico, 2021



Livreto do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados
Procuradoria Especial da Mulher
Bancada Feminina da Câmara dos 
Deputados

Apoio: Secretaria de Políticas para as 
Mulheres, Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, Secretaria 
de Direitos Humanos e Conselho Nacional 
do Ministério Público – CNMP.



Violência política contra as mulheres: roteiro para 
prevenir, monitorar, punir e erradicar 

PNUD, Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento ONU Mulheres, Entidade das Nações 
Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento 
das Mulheres
IDEA Internacional, Instituto Internacional para a 
Democracia e a Assistência Eleitoral. 
Pesquisa realizada em 2020. Coord. Guillermina Martín, 
Paula Narváez, Pilar Tello, Laura Albaine



Prevenir a Violência contra as mulheres durante as 
eleições: um guia programático

PNUD, Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento  ONU Mulheres, Entidade das Nações 
Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento 
das Mulheres
Versão original originalmente concebida no âmbito do 
Programa Global de Apoio ao Ciclo Eleitoral do PNUD 
(GPECS, na sua sigla em inglês) e foi produzida com o 
apoio da ONU Mulheres. 
2020



Vozes da democracia

ALZIRA SORIANO
Primeira prefeita do país - e da 

América do Sul -, eleita na cidade de 
Lajes do estado do Rio Grande do 

Norte em 1929.

CARLOTA PEREIRA DE QUEIRÓZ
Primeira deputada eleita para a Câmara 
dos Deputados, em 1934, pelo Estado 

de São Paulo, 



Vozes da democracia

BERTHA LUTZ 
Considerada a maior 
líder na luta pelos 
direitos políticos das 
mulheres no Brasil.. 
Criou, em 1919, a 
Liga para a 
Emancipação 
Intelectual da Mulher, 
que foi o embrião da 
Federação pelo 
Progresso Feminino.

ANTONIETA DE 
BARROS
Primeira deputada 
estadual negra na 
Assembleia de 
Santa Catarina 
(1934), 
exercendo o 
mandato meio 
século depois da 
abolição da 
escravatura



Vozes da democracia

Erika Malunguinho
Primeira mulher trans a ocupar uma 

cadeira como deputada estadual (SP) em 
todo o Brasil - 2018

Ka ́tia Tapety
Primeira travesti eleita para um cargo 

poli ́tico – vereadora de Colônia do 
Piauí/1992



Vozes da democracia

Joênia Wapichana

Primeira mulher indígena eleita como 
deputada federal – 2018

“Não quero ser a única, nem a última”



Vozes da democracia

Marielle Franco

Vereadora Lésbica.

Assassinada em 14 de março de 2018. 

SEM ELAS NÃO HÁ DEMOCRACIA; COM ELAS, SÓ SE FOR COM 
DIGNIDADE



“Eu sou aquela mulher 
a quem o tempo muito 
ensinou. Ensinou a amar 
a vida e não desistir da 

luta, recomeçar na 
derrota, renunciar a 

palavras e pensamentos 
negativos. Acreditar nos 
valores humanos e ser 

otimista.” 

Cora Coralina
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