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RESUMO

Experimentamos hoje uma sociedade moldada por caráter patriarcal, fator que influencia o contexto político, econômico, cultural, social e legal, 
que resulta em tratamento não isonômico e reflete no cotidiano das mulheres que também experimentam outros processos de exclusão social. 
Assim, são diferentes os enfrentamentos e dificuldades, que percorrem o desafio para efetivação de políticas públicas que refaçam e 
ressignifiquem a história desse grupo social, tendo como base a Constituição Federal de 1988, que objetiva uma sociedade democrática com 
garantia da cidadania a partir da equidade racial e de gênero. Neste contexto, o presente trabalho fundamentado em uma perspectiva 
interdisciplinar visa analisar a participação das mulheres na política da Região dos Lagos, delineada pelos municípios de Arraial do Cabo, Armação 
dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, Maricá, Saquarema e São Pedro da Aldeia, todos no Estado do Rio de Janeiro, nas suas mais diversas 
transformações e contradições culturais, sociais, políticas e ideológicas. A pesquisa se fundamenta em três eixos norteadores: (1) Gênero e 
empoderamento: edificações para a mudança representativa da mulher na sociedade; (2) Produção legislativa: integração e participação feminina 
no espaço político historicamente masculino; (3) Participação feminina nas eleições de 2016 e 2018: resultado nas urnas das mulheres da Região 
dos Lagos que se lançaram à disputa, incluídas as que obtiveram zero voto. O objetivo desse estudo é apresentar e discutir os dados obtidos de 
uma pesquisa documental da participação da mulher na política brasileira, possuindo como lastro a Lei de Cotas. A análise deste tema requer que 
consideremos a conquista da cidadania feminina, a conquista do voto feminino no Brasil, a luta do feminismo brasileiro na ditadura militar, 
apresentando a atuação da mulher na constituinte, a redemocratização do Brasil, e a difícil luta da mulher para conquistar o pleno exercício da 
cidadania. O recorte teórico feito nesta pesquisa refere-se à doutrina da matéria interna corporis, fazendo uso da metodologia de pesquisa 
bibliográfica. No tocante ao estudo de casos, serão coletados e analisados documentos obtidos nos Anais das casas legislativas das cidades que 
compõem o recorte geográfico proposto. Além disso, a coleta será realizada em documentos nos bancos de dados eletrônicos sobre tramitação 
de matéria disponibilizadas pelas instituições, notas taquigráficas e registros do Diário das respectivas casas. No tocante à questão democrática, a 
pesquisa correlacionará a teoria democrática representativa atual com os dados coletados, possibilitando assim um entendimento mais amplo 
sobre problemática representativa. Como a pesquisa ainda se encontra em curso, ainda não se tem a completude de seus resultados. Não se 
pretende neste artigo esgotar todas as questões relacionadas ao tema proposto, mas pensar, teorizar e debater questões como o exercício 
político e o papel da mulher na sociedade já perfazem em atos políticos, tomadas de decisão fundamental para pensar um novo modelo de 
sociedade sem hierarquia de gênero. Um novo modelo na qual o gênero não seja utilizado para legitimar opressões e/ou exclusões.
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