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Este artigo é  uma breve análise sobre o debate e as propostas para a Reforma Política no 
Brasil e suas implicações numa perspectiva de gênero. Neste sentido, são evidenciados 
alguns dos principais e mais clássicos temas envolvidos no escopo de uma Reforma e  
as limitações das propostas vigentes no Brasil,  aprovadas em 2013 para as eleições de 
2014. A base que subsidia as reflexões é empírica, fundamentada nos estudos da autora 
e em  artigos que analisam dados comparados e os impactos sobre as mulheres nas 
disputas eleitorais. Em conclusão, indicam-se as restrições nas mudanças sugeridas e 
aspectos decisivos para alterar o quadro da sub-representação.  
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¿Por qué una Reforma Electoral más Amplia Es Importante para las Mujeres?

Este artículo es un breve análisis sobre el debate y las propuestas para la Reforma 
Política en Brasil y sus implicaciones desde una perspectiva de género. En este sentido, 
evidencia algunos de los principales y más clásicos temas implicados en el objetivo de una 
Reforma y las limitaciones de las propuestas vigentes en Brasil, aprobadas en 2013 para 
las elecciones de 2014. La base que subsidia las reflexiones es empírica, se fundamenta 
en los estudios de la autora y en artículos que analizan datos comparados y los impactos 
sobre las mujeres en las disputas electorales. En resumen, indica restricciones en los 
cambios sugeridos y aspectos decisivos para alterar el cuadro de la sub-representación.  
Palabras clave: mujer, género, reforma, impactos, sub-representación.

Why is a Broader Electoral Reform Important for Women’s Political Participation?

This paper focuses on the Electoral Reform to be carried out in Brazil and brings an 
analysis of  the debates on the reform, the proposals for it and its implications for the 
political scene from a gender perspective. Therefore, some of  the most important and 
classical themes a Reform encompasses are highlighted and compared to the reduced 
scope of  the reform proposals that comprise the Brazilian Electoral Reform bill enacted 
in 2013 and whose enforcement is to start with the 2014 elections. The reflections 
herein presented are empirical and grounded on the author’s researches and on papers 
that analyse compared data and their impacts on women’s performance at elections. In 
conclusion, the limited aspects of  the reform are indicated and alternatives aimed at 
overcoming women’s under-representation in it are proposed. 
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