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Este texto traz considerações sobre parte da pesquisa "Gênero e poder local", 

em andamento, junto ao programa de pós-graduação do Departamento de 

Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sob a 

orientação da Prof. Dra. Eva Alterman Blay, nível de doutorado, que tem como 

propósito estudar a participação política das mulheres no âmbito local.  

Ao revisitar a história do município, apreendeu-se o que outras pesquisas 

constataram, a história do cotidiano não era valorizada como também não era 

considerado o papel importante das mulheres na formação das cidades. Assim, 

o estudo se constituiu em um estudo de caso no qual se procedeu a um 

levantamento de dados empíricos no município; a uma pesquisa bibliográfica 

sobre a história escrita e, quando possível, a reescrever a história sob o ponto 

de vista das mulheres.  

Foi possível apreender que elas tiveram atuação política a partir dos anos 40, 

com a abertura que alguns partidos políticos empreenderam à candidatura de 

mulheres, estudantes e japoneses. Observou-se sua participação no Partido 

Comunista e também no movimento nacionalista. Já nos anos 1980, através do 

ativismo das mulheres no município, estimuladas pelas feministas pertencentes 

ao PMDB, conseguiram a criação do Conselho da Condição Feminina e da 

Delegacia de Defesa da Mulher. Naquele momento elas atuavam em 

consonância com o Conselho Estadual da Condição Feminina, desenvolvendo 

um trabalho de conscientização política e dos direitos da mulher na localidade. 

Isto veio comprovar que as feministas tiveram um importante papel no processo 

de redemocratização do país trazendo à tona a problemática feminina e 

conseguindo a incorporação de temas importantes para as mulheres brasileiras 



na Constituição de 1988. Com a abertura política continuaram a reivindicar não 

só direitos mas um espaço público de negociação com o Estado. O ativismo 

político da mulher era uma forma de atividade política que tinha a pretensão de 

influenciar as políticas públicas fora do campo convencional e institucional. 

Passaram a agir contra as decisões do Poder. Questionaram as omissões dos 

sindicatos, das associações de classe, a discriminação difundida pela imprensa 

e pelo ensino, buscaram alterações dentro da organização político-partidária e 

das leis que regem os direitos civis. 

Em todas estas áreas houve mulheres lutando pelas mulheres. Suas ações 

orientaram-se para a construção de um novo espaço público. Entretanto, nos 

anos 90, pesquisas mostraram que os postos de comando e o poder político, 

ainda eram redutos masculinos com poucas mudanças na atualidade. Constata-

se que, tanto no âmbito local, quanto geral, a participação político-partidária da 

mulher ainda se apresenta em descompasso com a participação na sociedade 

em geral. Constatou-se que as mulheres foram esquecidas ou eram invisíveis 

aos olhos dos historiadores e seus feitos minimizados. A história das mulheres 

nas localidades podem revelar um outro papel delas, não só nos bastidores, mas 

no cenário histórico de cada município.  

  

 


