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Resumo 
 
Este artigo origina-se de minha proposta de projeto de pesquisa de mestrado. 

É um ensaio que procura discutir questões referente as mulheres goianas na política nas 

décadas de 80 e 90 – uma questão de Gênero? 

E tem como proposta lançar um olhar para evolução de mulheres na política goiana e sua 

relação com uma história política voltada ao universo masculino, tentando refletir sobre a 

formação da identidade feminina política e sua relação com o masculino. 
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Women in politics in Goias in a gender perspective: 

A framework for study 

 

 

 

Abstract 

This article comes from my proposed research project master. 

It is an essay that discusses issues concerning women in politics Goiás in the 80 and 90 - 

a gender issue? 

And has the purpose to take a look at the evolution of women in politics Goiás and its 

relationship with a political history aimed at the male universe, trying to reflect on the 

formation of female identity politics and its relationship with the male. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Falar das mulheres e suas conquistas, o avanço de sua autonomia não é tarefa 

nada fácil, as mulheres foram durante muito tempo deixadas de lado na sombra da 

história. Mas a história das mulheres confunde-se com a própria história da humanidade. 

Ao longo dos anos foram elas as companheiras, matriarcas e dominadas. Hoje elas 

começam a ocupar o seu verdadeiro espaço na sociedade, libertando-se de amarras, 

preconceitos e discriminações. Mas as desigualdades ainda são profundas. 

 De acordo com Joan Scott (1992), a História das Mulheres surge como campo 

definível principalmente a partir da década de 60 do século XX. Estudos referente as 

mulheres são influenciados pelos movimentos feministas pela igualdade dos direitos civis, 

e discute a emergência dos estudos sobre mulheres, exigindo que a historiografia 

resgatasse a participação das mulheres na história, enquanto participantes de processos 

decisórios políticos, econômicos e sociais da sociedade e não uma história  de mulheres 

somente para os aspectos privados. Mas é importante lembrar que na década de 20 a 40  

importantes discussões foram levantadas sobre a questão das mulheres como bem 

lembra Simone de Beauvior. 

 Neste ensaio farei uma breve retrospectiva  no lento avanço da figura feminina no 

mundo e também das mulheres políticas e suas representações de poder dentro da 

política e conquistas como cidadã, levando em conta a definição de Joan Scott na 

questão do “Gênero”. 

        Scott argumenta que o conceito de gênero foi criado para opor-se a um 

determinismo biológico nas relações entre os sexos, dando-lhes um caráter 

fundamentalmente social. “O gênero enfatizava igualmente o aspecto relacional das 

definições  normativas da feminidade”¹. Este aspecto relacional vem  alargar as 

possibilidades de pesquisas aos estudos femininos, que  se centravam sobre as mulheres 

de maneira demasiado estreita, assim a noção  de gênero daria conta de que as mulheres 

e os homens eram  definidos em termos recíprocos e não poderiam ser entendidos 

separadamente. Além disso, o gênero enquanto categoria de análise teria a vantagem de 

propor uma transformação dos paradigmas do conhecimento  tradicional, não apenas 

acrescentando novos temas, mas também impondo “um reexame crítico das premissas e 

dos critérios do trabalho científico existente”² 

 Diante desta definição de Scott, procuro no estudo e pesquisa relacionar essas 



 
 

 

mulheres que atuaram na política das décadas de 80 e 90 em Goiás, e a relação entre o 

feminino na construção de sua identidade política diante das representações de poder 

masculino . 

 No Brasil e em Goiás o número de mulheres nas diferentes áreas de poder vem 

crescendo a cada eleição. E este ensaio é o início de meu entendimento na questão das 

mulheres e sua relação com a interpretação do Gênero que irá culminar minha  pesquisa  

buscando assim, contextualizar um pouco da história das mulheres dentro da política seus 

avanços como cidadã no Brasil, e em especial em Goiás, onde tentarei apontar o porquê 

de sua transformação e sua luta para conseguir seus direitos, representação e poder na 

política goiana. 

 Mas ao pesquisar o tema “História das Mulheres e Gênero” e principalmente 

“Mulheres na Política em Goiás nos Anos 80 e 90”, o maior problema é a ausência de 

material. 

 Em Goiás não é diferente a escassez de registros sobre as mulheres goianas na 

política, por isso buscarei a princípio me basear em memória através da história oral, para 

relatar o que essas mulheres políticas vêm fazendo e se realmente são mulheres  

protagonistas da politica e sua relação com gênero . 

 Goiás é um estado tradicional e patriarcal, onde a figura feminina tem seu lugar na 

“cozinha”. 

 Mas foi nos anos 80 e 90 que as mulheres goianas começaram de forma mais 

acentuada a participar da política de Goiás, não apenas dando ideias ou participando de 

movimentos políticos, mas sim atuando na política. 

 Talvez essa atuação mais participativa tenha acentuado nos anos 80 por ter sido 

uma década de transição política, “os anos de democracia” com as diretas já. E 

teoricamente democracia no plano político diz que os grupos que possuem necessidades, 

interesses e reivindicações específicas devem estar representados no processo de 

decisão política, tendo as mulheres em todo o País uma importante reserva eleitoral, 

devido a esse fato e em especial as mulheres goianas tenham se dado conta de sua 

representação nas decisões políticas em Goiás.  

 Em suma tentarei mostrar que as lutas foram deflagradas e muito ainda há que se 

conquistar. Muitas mulheres ainda possuem salários menores que os homens, e muitas 

dessas mulheres ainda não se deram conta de sua importância perante a sociedade. 

 



 
 

 

 

 

[…] A mulher, em nosso país, ainda é um ser privatizado. Sua fala, ainda é 
uma fala para dentro, dentro da casa, no interior da família, no máximo 
numa pequena sala de aula. Tornar-se um ser público é algo que atemoriza 
a mulher, condicionada a calar e cochilar […]. (STUDART apud TABAK; 
TOSCANO, 1982, pg 17) 
 
 

 As mulheres são maiorias nesse país, onde precisam participar de forma mais 

efetiva na sociedade, na vida política do país, enfim, nas esferas das decisões e 

execuções de políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

GÊNERO 

    “gênero é uma primeira maneira de dar significado às relações de poder. 

    Seria melhor dizer: o gênero é um primeiro campo no seio do qual, ou por 

    meio do qual, o  poder é articulado”.     

          Joan Scott 

         Gênero: Uma categoria útil de análise Histórica. 

 

 Desde o início da história da humanidade, como cita em sua obra Simone Beauvoir, 

sempre houve uma divisão entre homens e mulheres, com o passar do tempo este fato 

vem sendo estudado por historiadores cada um com sua divisão sexual, sendo que 

alguns são totalmente preconceituosos. 

 Mas o olhar sobre as mulheres é mediatizado. No mesmo século XIX, a história 

firmou-se como uma disciplina científica, e tem dado as mulheres um espaço 

cuidadosamente demarcado pelas representações e ideias de historiadores bem 

machistas. A primeira  mirada sobre as mulheres, se bem que oblíqua e moralista, vem de 

Michelet, 1859, com seu livro “La Feme”. O conhecido historiador francês compreendia o 

movimento da história como um resultante da relação dos sexos, modulado pelo conflito 

latente entre mulher/natureza e o homem/cultura. Para  Michelet, a mulher só teria papel 

benéfico dentro do casamento como mãe. A matriarcal, a mulher mãe, esposa, dona de 

casa, mulheres frágeis, dóceis, submissas. 

 As mulheres foram durante muito tempo deixadas à sombra da história. 

 
[…] A mulher deve estar sujeita a seu marido, reverenciar-lhe, querer-lhe, 
obsequiar-se, não deve fazer coisa alguma sem seu conselho; seu 
principal papel deve ser educar e instituir seus filhos cristamente cuida com 
diligência das coisas da casa, não sair dela sem necessidade ou permissão 
de seu marido […] (PE ARCENIAGA, 1724, p 23) 

 

 Várias são as dificuldades em fazer uma história das mulheres, uma delas é o 

silêncio que se era confrontado ao fazer uma interpretação das fontes. 

 Mas o presente trabalho procura iniciar uma discussão sobre questões teóricas 

referente a minha pesquisa sobre a participação das mulheres na política em Goiás. E 

durante algum tempo o que se tem escrito referente a temática é uma história das 

mulheres políticas sob a ótica masculina. Mas existe todo um referencial que parte da 

questão “Gênero”. 

 As referencias iniciais da minha proposta de pesquisa se orientava dentro de áreas 



 
 

 

de estudos  como Ciências Políticas, Sociologia, História que procuram articular com 

memória política e participação das mulheres, mas agora vejo uma necessidade de 

análise e referencial teórico de Joan Scott na   perspectiva de  gênero. 

 Joan Scott (1988) em seu artigo “Genre: une categorie utile d’analyse historique”, 

mostra como gênero pode ser uma importante referencia. Ela faz um exame crítico das 

tentativas de teorização do gênero nas pesquisas feministas. 

 O conceito de gênero na bibliografia feminista tem sido empregado de diversas 

formas. 

 A primeira é de caráter descritivo e entende gênero associado aos estudos dos 

temas referente as mulheres, sem entretanto  buscar uma causalidade nos fenômenos. A 

outra forma preocupa-se com a interpretação de ordem causal, mas entendo como 

principais abordagens, a teoria patriarcal, buscando as origens da  dominação masculina; 

o marxismo que enfatiza a prioridade econômica na construção do gênero; e as posição 

psicanalítica, que se interessam pelo processo de formação da identidade de gênero.  

 Em sua exposição crítica dessa concepções, Scott mostra a importância dessas 

para o avanço do pensamento feminista, mas procura, em sua análise seguir em frente, 

recusando interpretações fixas. 

 

“O gênero é um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre 
as diferenças percebidas entre os sexos e o gênero, é uma forma primeira 
de representar as relações de poder.” (Scott, 1988:141). 

 

 De acordo com Linda Nicholson em seu artigo “ Interpretanto o Gênero”: 

“ “ Gênero” tem suas raízes na junção de duas idéias importantes do 
pensamento ocidental moderno: o da base material da identidade e a da 
construção social do caráter humano.” (Nicholson, 1999:10, in revista 
estudos feministas). 

 

 Portanto, a construção do gênero tem uma função de legitimação das relações 

sociais, constituindo assim, um campo fértil para pesquisa dos elementos políticos e 

processos de organização dos poderes em diferentes sociedades. 

 O papel das mulheres na sociedade não se explica por si só, não está isolado, 

integra-se em relações sociais mais amplas, compreendendo também o papel masculino. 

 O reconhecimento da existência, na sociedade, de duas dimensões de gênero – 

masculino e feminino diferentes, pode ajudar na alteração da neutralidade histórica. 

 



 
 

 

HISTÓRIA DAS MULHERES 

 

 A escassez acerca do passado das mulheres, produzido por elas próprias, 

constitui-se num grande problema para historiadores/as. Mas mesmo com essas 

dificuldades em uma  sociedade  patriarcal muitos são os historiadores que estudam e 

falam sobre as mulheres, e, alguns como Beard atribui as escassas referências às  

mulheres ao fato da grande maioria dos historiadores serem homens conservadores e de 

certa forma ignorar tal estudo; Beauvoir tem esse mesmo pensamento e coloca em seu 

clássico “O segundo sexo” essa dificuldade; mas enfatiza bem: “Que a mulher é sem 

dúvida nenhuma como um se humano [...]”. (BEAUVOIR, 1949, p.142). 

 Mas, foi a partir do final do século XIX que começam a surgir mudanças. As 

mulheres se transformam em pensamentos, começando então a vir à luta através do 

trabalho operário,dentro da chamada Revolução Industrial. 

 Houve uma grande mudança de um século para o outro, pois no século XX para as  

mulheres,  foi o século da liberdade e conquistas, onde as mulheres se descobriram e 

juntamente com essas descobertas surgem movimentos para apoiar a mudança das 

mulheres, como o movimento feminista fundado com o objetivo de conseguir igualdade 

política social e econômica entre mulheres e homens. 

 Apesar do movimento feminista ter surgido da Europa no século XVIII, é no século 

XX que o movimento toma forma e força, Na década de 60, onde o próprio movimento 

feminista trouxe o impulso necessário para despertar o interesse das ciências humanas 

pelos assuntos relacionados às mulheres. E as mulheres se apresentam como novo 

objeto de estudos de sociólogos, antropólogos e historiadores. E a historiografia, 

responder como uma crescente produção nos 70 e 80 de estudos sobre a família, a 

maternidade, a sexualidade, o casamento, o amor, o trabalho feminino integrando-se na 

corrente da história das mentalidades. 

 No livro “História das Mulheres no ocidente: o século XX”, Dubby e Perrot colocam 

que o século XX chegou para  mulheres como a liberdade, foi o século das conquistas. As 

mulheres se descobriram como profissional, intelectual, atriz e mãe moderna. É então que 

sua história é trazida, à tona e clássica, como o de Simone de Beauvoir é debatido em 

diversas áreas. Esse clássico coloca bem a história das mulheres, sua evolução mostra 

que o homem teme concorrência feminina, e não só para homem em sua figura,mas 

sociedade despreza a figura “Mulher”. 



 
 

 

 

[…] A burguesia conservadora continua a ver a emancipação da mulher um 

perigo que lhe ameaça a moral e os interesses. Certos os homens a 

concorrência feminina […]. (BEAUVOIR, 1949, p.143) 

Em seu livro Beauvoir coloca num primeiro momento as mulheres como “Fêmea” 

reprodutoras, como algo desprezível, sempre relatando as mulheres em sua submissão, 

como por exemplo: Engels relata a mulher como ser frágil sendo sempre oprimida pelo 

homem. 

 Em o “segundo sexo”, o nome é bem isso mesmo, como Beauvoir mesmo coloca 

que o mundo é do “macho”. Já num segundo momento, a autora relata a dificil evoluçao 

das mulheres desde os primeiros tempos até aos dias atuais. E fala que as mulheres são 

completamente destronadas com o advento da propriedade privada. Pois ela “mulher” 

torna-se a propriedade privada do homem completamente alienada do mundo. 

 Depois, mostra a conquista lenta das mulheres em seu papel, pois desde os 

primeiros tempos até os tempos modernos as mulheres pararam no tempo. 

 Priore, em seu texto “História das mulheres: as vozes do silencio”, escreve que, 

mesmo nos tempos modernos, o homem define as mulheres como uma criatura 

insatisfeita, para impor limites a sua vontade. 

 

“O homem racional marginalizava as mulheres, estigmatizando sua 

dependencia e sua semelhança com a natureza para ele , era preciso 

adestrá-la e dominá-las [...].(PRIORE, 1998. p.25). 

 

 Mas os preconceitos que historicamente marcaram as mulheres foram sendo 

derrubados: a participação das mulheres nas ações e movimentos políticos, o alcance aos 

direitos sociais, o combate à marginalização feminina. Sendo assim, o seu destino natural, 

casa, casamento e dedicação ao lar, foi profundamente revolucionado no seculo XX, e o 

capitalismo consegue engendrar na família a competição, pois no momento em que as 

mulheres passam a contribuir com a renda da casa, acaba exercendo um poder que antes 

era do homem. 

 Então, de todo esse processo, pode-se dizer que as mulheres conquistam seu  espaço, 

sua individualidade, quando vai para o mercado de trabalho. 

 E mesmo nos dias atuais, as mulheres estão cada vez mais atuantes, apesar do 



 
 

 

preconceito ainda existir. Dados, baseados no censo 2000, mostram as mulheres cada 

vez mais conquistando espaço e muitas delas assumiam a renda familiar total. 

 Conforme o Censo 2000 a participação das mulheres na população ocupada foi de 

37,9% e a presença feminina na população ativa é a seguinte: Homens 69,4% e 

mulheres: 44,1. 

 E é, nesse processo de redefinição do papel das mulheres, onde elas  são inserida 

em um movimento de contestação da subordinação do sexo feminino, para condição de 

mulheres rebeldes e autônomas, mas também sem perder ou abrir mão de seu papel de 

donas-de-casa, esposas, mães na perspectiva da historia tradicional.     

 E toda essa perspectiva sobre a historia das mulheres não foi diferente no Brasil. 

 O seculo XX foi o século da revolução das mulheres, onde realmente as mulheres 

foram à luta e, no Brasil, a historiografia das mulheres nos mostra a realidade feminina 

desde a colonia até os dias atuais, onde as mulheres estão conquistando seu espaço, sua 

autonomia dentro de uma sociedade patriarcal. 

 A hidrografia tradicional descreve as mulheres brasileiras, como esposas 

obedientes, reclusas e passivas. 

 As mulheres na colonia do Brasil eram extremamente submissas, sem vontades, 

sem sexualidade, onde a igreja exercia forte pressão o “adestramento” feminino onde se 

pregava que o homem  sempre era superior como cita Mary Del Priore no livro “Historias 

das Mulheres no Brasil”. (2000, p.78).  

 Essa imagem das mulheres encontra-se nos relatos de viajantes estrangeiros no 

Brasil e nas obras de Gilberto Freyre, Alcântara Machado, Fernando de Azevedo, entre 

outros. Estes estudos associam as mulheres à natureza e o homem à cultura, tentando 

mostrar em suas obras mulheres que não pensam, mais sim apenas um animal 

reprodutor que tem apenas obrigações e mostra homens inteligentes donos de si e de 

toda a situação. 

 A obra de Freyre (1984), retrata a família patriarcal brasileira e nela a situação  das 

mulheres no período colonial. As mulheres brancas é descrita de maneira submissa, passiva , 

ociosa, sujeitando-se à dominação do pai ou do marido. As mulheres negras escravas são 

vinculadas à “educação” dos sinhozinhos e sinhazinhas, destacando-se a importância das amas-

de-leite e das negras velhas como grandes contadoras de histórias. Tanto as mulheres índias, 

como as escravas e as brancas eram vistas como objeto sexual do homem colonizador e 

proprietário da Casa Grande. 



 
 

 

 De modo geral, Azevedo (1976) assim como Freyre (1984), traça uma imagem de 

mulheres submissas, enclausuradas, ignorantes e educadas dentro de um modelo de 

família patriarcal. 

 Submetidas a um regime de clausura, entre pais de uma severidade cruel e 

maridos ciumentos e brutais e dividindo o tempo entre os cuidados dos filhos , as práticas 

religiosas, na  capela ou nas igrejas, e os serviços caseiros, não tinham nem podiam ter 

na Colônia uma condição intelectual diferente da que conheciam as mulheres em 

Portugal. A situação tradicional de interioridade em que a colocaram os costumes e as 

leis, a ausência de vida social e mundana e a falta quase absoluta de instrução (pois 

raramente aprendiam a ler e a escrever), davam -lhes essa timidez e reservas habituais 

que as faziam corar ao serem surpreendidas por estranhos ou as deixavam 

desconcentradas diante de hóspedes e forasteiros (p.20-21). 

 Nem sempre as mulheres foram retratadas como “passivas”. Estudos recentes 

procuram romper com os estereótipos da reclusão consagrados pela tradição histórica. 

Nestes estudos, há uma opção por se recuperar a história de mulheres rebeldes e 

autônomas, certamente uma minoria, que em um primeiro momento não tiveram força 

suficiente para transformar sua forma de ver e viver o mundo em uma tendencia 

dominante. 

 Algranti (1992), por exemplo, evidencia que mulheres de elite do Brasil-Colônia, 

educadas em conventos, eram senhoras de si mesmas: recusavam-se a obedecer aos 

regulamentos, desafiam as autoridades eclesiásticas e as normas de comportamento 

estabelecidas para o sexo feminino. 

 Da mesma forma, em sua obra A mulher na história do Brasil, Del Priore (1989) revela uma 

outra face das mulheres neste mesmo período. A autora confronta  as normas do comportamento 

feminino estabelecidas pela Igreja e o comportamento efetivo das mulheres. Distantes das normas 

religiosas viviam as brancas pobres, as mulatas e as negras forras. Concubinatos e 

amaciamentos eram as formas de convivência conjugal dessas mulheres que, aos olhos da Igreja, 

eram consideradas pecadoras.         

   A participação das mulheres brancas das classes oprimidas, das escravas e das 

negras forras no processo de urbanização de São Paulo, entre fins do século XVIII e início 

do processo de Abolição, é ressaltada por Dias (1984). Essa autora descreve o cotidiano 

das mulheres pobres, chefes de família, sobrevivendo do seu próprio trabalho. A presença 

de padeiras, quitandeiras, lavadeiras, costureiras, vendedoras ambulantes, tecelãs e 



 
 

 

rendeiras era maciça nas ruas, lavadouros e praças da cidade de São Paulo. 

 Nesse período, os recenseamentos indicam quem 40% dos habitantes da cidade 

eram mulheres que viviam sozinhas, cabeças de família, muitas delas concubinas e mães 

solteiras (Dias, 1984). As mulheres em geral – brancas, escravas e forras – eram 

absorvidas em atividades menos lucrativas e rentáveis da cidade, principalmente na 

distribuição e comercialização dos gêneros alimentícios, tais como: ovos, farinha, toucinho 

e hortaliças. “A sua presença maciça nas ruas da cidade gerava conflitos e tensões com 

as autoridades, sendo frequentemente, acusadas de serem “arruaceiras”, “desordeiras”, 

“turbulentas” , “vagabundas”. Muitas acabavam presas, como a costureira Anna Benedita 

do Espírito Santo, a lavadeira Quitéria Caetana e a engomadeira Vivência”. 

 Desde a colonização, conforme foi constatado por Dias (1984), as mulheres 

brancas de elite exercem papéis de liderança social. Fora fundadoras de negócios, 

capelas, administrativas de fazendas e líderes políticos locais. Alguns ficaram famosas 

como chefes políticas, dentre elas Maria Cruz, Joaquina de Pompeu, Josefa Carneiro de 

Mendonça ou Bárbara de Alencar. Opondo-se, assim, à vertente tradicional, a autora 

afirma que a história das mulheres das classes dominantes, longe de ser uma “história de 

clausura e passividade”, é uma história onde as mulheres desempenham atividades de 

efetiva significação social. 

 A historiografia nova, sobre a condição feminina, tem questionado às imagens das 

mulheres presentes nos depoimentos de viajantes estrangeiros e consagrados pelo historiografia, 

até a década de 70, onde são tratadas como mulheres oprimidas e subjugadas pelo poder do 

homem. Esses estudos, entretanto, criaram algumas vezes outro estereotipo – o de mulheres 

ativas e rebeldes. Buscando tornar visível a participação das mulheres na história, esquecem que 

muitas mulheres pobres ou mesmo da elite se sujeitaram efetivamente à dominação da 

sociedade. Como mostra (ALGRANTI, 1992, p.66) “romper com o estereotipo da reclusão das 

mulheres pode significar excluir da História as menos ousadas, possivelmente a grande maioria”. 

 Mesmo quando as mulheres foram retratadas como ativas e rebeldes estas não se 

constituíram, antes da Primeira República, em um fenômeno social que colocasse, 

efetivamente em questão, a visão tradicional das mulheres. O que se observa mais 

claramente é que esta rebeldia foi por vezes tolerada, como pequenos desvios e, por 

vezes, será desejada e absorvida socialmente, como necessária a uma reorganização 

social do Estado, sobretudo, durante a Primeira República. Trata-se de um jogo, no qual 

atores sociais, detentores de parcelas desiguais de poder, negociam entre si, gerando por 

vezes contradições que possibilitam alterar a realidade em seu processo de construção 



 
 

 

social. Por coexistirem no mesmo espaço social mulheres submissas e mulheres 

rebeldes, a construção da figura feminina moderna se dará a partir de uma multiplicidade 

de papéis e significações atribuídas, assumidas e barganhadas entre os homens, 

mulheres e instituições sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

  Concluo neste breve ensaio e inicio projeto de pesquisa que a proposta é 

multiplicar os olhares pelo território da história das mulheres em relação a questão de 

gênero, enfatizando as “MULHERES NA POLÍTICA NO ESTADO DE GOIÁS E SUA 

RELAÇÃO DE GÊNERO”, buscando perceber a participação das mulheres e  homens nos 

acontecimentos políticos, sociais, culturais e econômicos, incorporando assim uns e 

outros como atores históricos. 

  Daí a importância de pesquisar e escrever a História das Mulheres a partir 

de memórias e representações das relações  do masculino e feminino e  a partir dessas 

relações conjecturar se existem diferenças construídas historicamente nas relações  de 

gênero no exercício do poder político em Goiás. 

  Nesta perspectiva trabalhei minha pesquisa baseada neste conceitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABELAR, Lucia. O segundo eleitorado : tendências do voto feminino no Brasil. 2ed. 
Campinas: Unicamp, 1989. 
 
BAQUERO, Marcello; PRÁ, Jussara Reis. História, socialização e participação política 
da mulher : uma análise longitudinal (1946-1982). Porto Alegre. Educação e Realidade. 
V.10, n. 2, p.7-37, maio/agosto, 1985 
 
BEAUVOIR, Simone. O Segundo Sexo – fatos e mitos . São Paulo: Difusão Europeia do 
Livro. 309 
 
CAMPOS, Francisco Itami; DUARTE, Arélio Teixeira. O legislativo em Goiás : perfil 
parlamentar II. Goiânia: Assembleia Legislativa de Goiás, 2002. p.07-462. 
 
DUBY, Georges; PERROT, Michelle. História das Mulheres no Ocidente : O Século XX. 
São Paulo: Ebradil, 1991. 
 
GROPPI, Ângela. As raízes de um problema . IN BONACCHI, Gabriela. O dilema da 
cidadania: direitos e deveres das mulheres. Trad. Álvaro Lonrencini. São Paulo: UNESP, 
1995. p. 11-25. 
 
MIGUEL, Sônia Malheiros. A política de cotas por sexo:  um estudo das primeiras 
experiências no legislativo brasileiro. Brasília: CFEMEA, 2002. p.01-276. 
 
NICHOLSON, Linda. Interpretando gênero : in revista estudos feministas Vol.8 n.2 

PRIORE, Mary Del. História das mulheres:  as vozes do silêncio in historiografia 
brasileira em perspectiva. São Paulo; Contexto, 2000. p.217-235. 
 
__________. (Org.); BASSANEZI, Carla (Coord.). História das mulheres no Brasil.  São 
Paulo: Contexto, 2000. 3ed. 
 
SCOTT, Joan. Genre: Une categorie utile d’analyse historique.  Les Cahies du 
Grif,37/8,1988,pags.125 a 153. 
 
____________. “Gênero: Uma Categoria Útil para a Análise Histórica.” Traduzido pela SOS: Corpo e 
Cidadania. Recife, 1990. 
 
____________. História das mulheres. In. BURKE, Peter.(Org.) A Escrita da História: Novas 
Perspectivas. São Paulo: Unesp. 1992. 
  

SOIHET, Rachel. História das mulheres.  In domínios da História. Rio de Janeiro: 
Campus, 1997. p.275-296. 



 
 

 

 
TABAK, Fanny; TOSCANO, Moema. Mulher Política. Rio de Janeiro: Pas e Terra, 1982. 
p.01-133. 
 
__________.O papel da mulher na definição das políticas no Bras il.  In Revista 
Brasileira de Estudos Políticos. Belo Horizonte: UFMG, 1982. p.107-132. 
 
________. (Org.); BASSANEZI, Carla (Coord.). História das mulheres no Brasil.  São 
Paulo: Contexto, p. 01-678. 
 
__________. A mulher brasileira no Congresso Nacional.  Brasília: Câmara dos 
Deputados, Coordenação, 1989. p.01-169. 
 
www.senado.gov.br/comunicação 

 


