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Resumo: Atualmente ainda há uma resistência a respeito da presença da
figura feminina na política, isso porque durante a formação história do Brasil
houve um processo de discriminação forte ao qual as mulheres foram
submetidas. Isso porque no decorrer do tempo, houve uma naturalização da
existência desses corpos apenas no âmbito privado, que teve como forte
alicerce a perpetuação do sistema patriarcal junto das reproduções sociais de
machismo. Devido as lutas de movimentos de mulheres, ao qual foram
requeridos direitos igualitários com relação ao exercício da política e sua
relação com o gênero, as mulheres conseguiram conquistar alguns cargos e
visibilidade política. Porém, ainda é alarmante as estatísticas as quais mostram
um grande número de violência de direitos e deveres no ordenamento civil
relacionado a campanhas eleitorais, cargos e atuação política como um todo.
Sendo objetivo deste trabalho buscar explicações para os laços estabelecidos
entre mulher e política no Estado do Ceará, com o intuito de expressar os
reflexos da participação política feminina no Estado Democrático de Direito,
além de levantar as principais dificuldades vivenciadas pelas mulheres
cearenses ao problematizarem suas pautas e na ocupação de cargos
representativo. O projeto está sendo desenvolvido a partir de uma pesquisa
bibliográfica qualitativa em que foram reunidos materiais que possam ser
encontrados em diversas fontes, livros, artigos, mídias digitais e outros meios
que propiciem crescimento à pesquisa. Foi utilizado também o método
histórico, que tem por base a compreensão do passado, das origens de
acontecimentos para se constatar sua influência em eventos atuais e assim
melhor compreender fenômenos do presente. Dessa forma se buscará
entender o processo histórico que levou ao atual contexto político no qual se
inserem as mulheres cearenses. Além de levantamento de dados estatísticos
acerca da temática. Com produção da pesquisa esperamos disponibilizar para
a comunidade acadêmica uma linha de estudo voltada para estudos que
problematizem a figura feminina dentro da área política cearense, levando
também, o debate, como um todo, sobre a inserção da mulher nos espaços de
poder.
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