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RESUMO 

 

O Brasil vivencia o problema da sub-representação da mulher na política, mesmo 
depois de 25 anos de promulgação da Lei Federal 9.504/1997 que estabelece a cota 
de, no mínimo, 30% das vagas de cada partido ou coligação destinadas a 
candidatura de mulheres às Câmaras baixas. Atualmente, em termos de Câmara do 
Deputados e Senado as mulheres ocupam, respectivamente, 15% e 14% dos 
assentos, o que coloca o Brasil na posição de 146º no ranking do ano de 2022 
estabelecido pelo Inter-Parliamentary Union (IPU). Para tentar compreender como 
esse fenômeno ocorre esta pesquisa busca registrar e analisar como ocorre a 
participação política da mulher no Legislativo e Executivo da Paraíba, especialmente 
avaliar o fenômeno da baixa representatividade das pautas pró-mulher. Para tal, 
realizou uma pesquisa do tipo levantamento no formato de elaboração de um Data 
Base a respeito do tema. Cabe salientar que o fenômeno da sub-representação da 
mulher na política acarreta vários problemas para que se alcance a igualdade de 
gênero e, consequentemente, o desenvolvimento do país como nação forte e que 
preserva os direitos de seus cidadãos. 
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ABSTRACT 

 
Brazil is experiencing the problem of the underrepresentation of women in politics, 

even after 25 years of enactment of Federal Law 9,504/1997, which establishes a 
quota of at least 30% of the vacancies of each party or coalition destined to the 
candidacy of women. to the lower chambers. Currently, in terms of the Chamber of 
Deputies and the Senate, women occupy, respectively, 15% and 14% of the seats, 
which places Brazil in the 146th position in the ranking for the year 2022 established 
by the Inter-Parliamentary Union (IPU). To try to understand how this phenomenon 
occurs, this research seeks to record and analyze how the political participation of 
women in the Legislative and Executive of Paraíba occurs, especially to evaluate the 
phenomenon of low representation of pro-woman agendas. To this end, it carried out 
a survey-type research in the format of elaborating a Data Base on the subject. It 
should be noted that the phenomenon of underrepresentation of women in politics 
causes several problems in order to achieve gender equality and, consequently, the 
development of the country as a strong nation that preserves the rights of its citizens. 
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