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Neste artigo, são  analisadas questões da cidadania feminina, tendo em vista as barreiras 
para o seu exercício em instâncias de poder e decisão política, e as interpelações 
democráticas que promovem os direitos políticos das mulheres. Para tal, são examinadas 
as lutas das mulheres pelo direito de voto no Brasil e as ações feministas que buscam 
a igualdade política entre os sexos. Neste sentido, avaliam-se estratégias e ações 
direcionadas a introduzir o debate sobre democracia paritária e estimular a implantação 
de leis de paridade, abordando o contexto mundial e o latino-americano.
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Ciudadanía de Género, Democracia Paritaria e Inclusión de las Mujeres

En este artículo, se analizaran cuestiones de la ciudadanía femenina, considerará los 
obstáculos para ejercer poder y la decisión política, y las interpelaciones democráticas 
que promueven los derechos políticos de las mujeres. Para ello, analizará las luchas de las 
mujeres por el derecho de voto en Brasil y las acciones feministas que buscan la igualdad 
política entre los sexos. En este sentido, evalúa estrategias y acciones con el objetivo de 
introducir un debate sobre democracia paritaria y para estimular la implantación de leyes 
de paridad, abordado desde el contexto mundial y desde el latinoamericano.
Palabras clave: ciudadanía, género, democracia, mujeres, paridad. 

Gender Citizenship, Parity Democracy and Women’s Political Inclusion 

This paper analyses women’s citizenship issues by taking into consideration those that 
pose hindrances to its full enjoyment in instances of  power and of  political decision on 
the one hand and the democratic interpellations that improve women’s political rights 
on the other hand. In order to carry out the study, it analyses women’s fights for their 
right to vote that took place in Brazil and those women’s actions that seek to promote 
political gender equality. Hence, it evaluates the strategies and actions that promote the 
debate about democracy parity and the implementation of  parity laws regarding the 
worldwide context and in special the Latin American one.
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