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EIXO TEMÁTICO: Cidadania como meio de Transformação 
 
 

Resumo 
Este trabalho evidencia-se como uma análise do evento “Mulher, Espaço e Política”,            
organizado pelo Programa de Educação Tutorial em Políticas Públicas (PETPP) da           
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em junho de 2018. O evento,            
composto por mesas de discussão, teve por objetivo proporcionar um espaço de diálogo sobre              
a participação feminina no campo político, majoritariamente ocupado por figuras masculinas.           
As participantes das mesas, mulheres com atuação política no Estado do Paraná,            
compartilharam com os presentes as suas trajetórias, motivações e dificuldades, a fim de             
fomentar o debate sobre o papel da mulher na esfera pública, bem como, incentivar uma               
participação feminina de maior expressividade. Com aporte em referencial bibliográfico,          
também está presente neste trabalho a discussão a respeito da importância da atuação do PET               
na busca pela equidade de gênero. Finalmente, apontam-se as percepções possibilitadas a            
partir da organização deste evento como contribuições para o planejamento de ações e             
atividades futuras com foco em tal temática. 
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Introdução 

O PET Políticas Públicas (PETPP) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná           
(UTFPR) é um grupo interdisciplinar, conexão de saberes, do qual participam estudantes de             
variados cursos, o que lhe confere uma ampla diversidade de áreas de conhecimento. O              
PETPP visa fomentar a pesquisa e o debate sobre questões relacionadas às Políticas Públicas,              
alicerçadas na construção de conhecimento sobre o tema e de sua contextualização, por meio              
da realização de ações de ensino, pesquisa e extensão, voltadas para a comunidade acadêmica              
e para a comunidade externa. Devido a grande variedade de áreas e possibilidades de              
investigação no âmbito das Políticas Públicas, o PETPP divide suas pesquisas em três linhas              
epistemológicas: “Saúde e Assistência Social”, “Educação e Cultura”, e “Tecnologia,          
Desenvolvimento e Meio Ambiente”.  

Como previsto pelo Manual de Orientações Básicas dos Programas de Educação           
Tutorial (2006), dentre os objetivos específicos do PET encontra-se a formação de um             
profissional crítico e atuante, sendo um dos meios para atingi-lo a “discussão de temas éticos,               
sócio-políticos, científicos e culturais relevantes para o País e/ou para o exercício profissional             
e para a construção da cidadania”.  

Dessa forma, reconhece-se como necessária a questão do fomento à equidade de            
gênero, uma vez que, apesar das diversas conquistas sociais obtidas pelas mulheres ao longo              
dos anos, ainda existem muitos obstáculos a serem superados. A participação feminina nas             
esferas de poder e tomada de decisões, por exemplo, não representa proporcionalmente sua             
presença na totalidade da sociedade. 

Desde os anos 90, (BOLOGNESI, 2012) houve a aplicação de ações afirmativas,            
como a cota para as mulheres nas candidaturas aos cargos eletivos, que pode ser tomada como                
uma política pública, sendo uma discriminação positiva que visa garantir direitos a uma             
minoria específica. 

Mesmo com tal medida, a participação das mulheres em cargos políticos em            
quantidade expressiva não se efetiva, devido a uma série de fatores que devem ser observados               
e discutidos por toda sociedade. 

A partir da problemática exposta, e, considerando que as políticas públicas para a             
garantia da equidade de gênero se apresentam como transversais a todas as linhas de pesquisa,               
o PETPP busca promover ações que fomentem a visibilidade da temática. Assim, surge o              
evento “Mulher, Espaço e Política”, organizado não de forma a debater política partidária,             
mas como uma oportunidade de compartilhamento de experiências de mulheres com           
vivências políticas, na qual possam apresentar suas motivações, suas dificuldades e apontar            
caminhos para a superação das desigualdades.  

Ao relatar a experiência do PETPP na construção de tal ação, este trabalho pretende              
sinalizar aos grupos PET a necessidade e essencialidade de promoção da equidade de gênero,              
bem como, para os obstáculos ainda presentes na abordagem da questão. 
 
Metodologia 

O presente trabalho está centrado no relato de experiência acerca da organização do             
evento “Mulher, Espaço e Política”, desenvolvido de forma objetiva e crítica. As motivações             
para a realização do evento e, consequentemente, deste trabalho, encontram aporte em            
referencial teórico presente em documentos, artigos, livros e em outras publicações de            
semelhante natureza. 
 
 
 



 
 
 
 
Resultados e Discussão 

Nos dias 20 e 21 de junho de 2018 o PETPP organizou, na UTFPR, o evento “Mulher,                 
Espaço e Política”, aberto a toda comunidade. Com objetivo de fomentar o diálogo acerca da               
participação feminina na esfera política, foram estruturadas mesas de discussão, uma a cada             
dia, das quais participaram mulheres que, de diferentes formas, se fizeram representativas na             
vida pública no Estado do Paraná. O evento não esteve centrado na discussão de políticas               
partidárias, mas no compartilhamento das experiências das participantes, a fim de traçar uma             
imagem da presença das mulheres no espaço político, apresentando as motivações, obstáculos            
e incentivando outras a assumirem estas posições.  

Desde as primeiras concepções a respeito da ação a ser elaborada, fez-se importante             
pensar a política e suas representantes sob a ótica da pluralidade de ideias. Dessa forma, as                
participantes deveriam representar diferentes posicionamentos ideológicos, sendo defensoras        
de múltiplas causas e valores e possuindo filiações partidárias distintas (para as quais tal              
característica fosse aplicável). 

Na mesa do primeiro dia de discussões, 20 de junho, estiveram presentes: Ana Cristina              
Viana, Professora Josete e Vanessa Santos. A fim de que se pudesse perceber a importância               
de suas atuações, bem como a diversidade de suas trajetórias, foram apresentadas algumas             
informações obtidas das próprias participantes: 

A advogada Ana Cristina Viana, mestra em Políticas Públicas pela Universidade           
Federal do Paraná (UFPR) é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do             
Paraná (PUCPR) e em Comunicação Social (Habilitação em Jornalismo) pelas Faculdades           
Integradas do Brasil (UNIBRASIL). Especialista em Direito Administrativo pelo Instituto de           
Direito Romeu Felipe Bacellar e em Sociologia Política pela UFPR. Também atua como             
coordenadora Acadêmica do Grupo Política por.de.para mulheres e Presidenta do Instituto           
Política por.de.para Mulheres. 

Professora Josete é filiada ao PT desde 1990, foi eleita vereadora pela primeira vez em               
2004, reelegendo-se em 2008, 2012 e 2016. É graduada em Ciências Biológicas pela UFPR,              
onde também se especializou em Organização do Trabalho Pedagógico. Foi presidente do            
Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (SISMMAC) e dirigente           
estadual da Central Única dos Trabalhadores (CUT). 
A experiência em política partidária de Vanessa Santos está vinculada à fundação nacional             
política da Rede Sustentabilidade, tendo acompanhado o processo desde a fundação até o             
registro do partido. Participou também do processo de implantação da Rede no Estado do              
Paraná. Estuda Sociologia pela UNOPAR e atua como voluntária do curso UBUNTU do             
Educafro. Também acompanha a Associação dos Moradores da Vila Parque Industrial           
(APREMAVI). 

Participaram da mesa de discussões do segundo dia do evento “Mulher, Espaço e             
Política”, 21 de junho, Maria Letícia Fagundes, Maria Regina Canônico e Roseli Isidoro. Com              
base em informações fornecidas pelas participantes, apresentam-se, de forma concisa, alguns           
elementos que dão dimensão de suas atuações representativas frente à sociedade: 

A vereadora Maria Letícia Fagundes, eleita pelo Partido Verde (PV), é médica            
formada pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná (Fempar) e pós-graduada pela            
Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto (FMRP-USP) na especialidade de ginecologia.            
É médica legista de carreira no Instituto Médico Legal do Paraná (IML-PR), onde faz frente               
aos direitos das mulheres no atendimento às vítimas de violência doméstica. É presidente da              
Comissão de Saúde, Bem-Estar Social e Esporte da Câmara Municipal de Curitiba. 

Maria Regina Canônico é Presidente do Diretório do partido PODEMOS MULHER           
no Estado do Paraná. Possui Mestrado em Engenharia Civil/Licitação de Obras Públicas pela             



 
 
 
 
UTFPR e graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Norte do Paraná             
(UENP). Atualmente, ocupa a função de Diretora de Orçamento, Finanças e Contabilidade na             
UTFPR. Foi eleita como suplente do Conselho Universitário da UTFPR em 2014, tendo             
assumido como efetiva em 2017, assim como foi eleita para o cargo de assessoria              
administrativa da Coordenação Nacional dos Diretores de Contabilidade e Finanças das IFES            
(2017/2019). 

Atualmente filiada ao PDT, Roseli Isidoro foi vereadora em Curitiba de 2003 a 2008.              
É servidora aposentada da UFPR, onde foi Pró-Reitora de Gestão de Pessoas. Fundadora e              
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Instituições Federais de Ensino            
Superior no Estado do Paraná - SINDITEST-PR. Foi secretária de Políticas para as Mulheres              
(SPM) da Prefeitura de Curitiba de 2013 a 2016. Presidiu o Conselho Municipal dos Direitos               
da Mulher e integrou o Fórum Nacional de Gestoras de Políticas para as Mulheres da SPM.                
Atualmente integra o Movimento Mulheres do Brasil - Núcleo Paraná. 

A diversidade de atuações e posicionamentos das participantes do evento foi refletida            
em suas falas, que demonstraram as especificidades de suas trajetórias. No entanto, foi             
possível traçar paralelos, reconhecer recorrências compartilhadas graças ao denominador         
comum de serem mulheres ocupando espaços de tomada de decisões, aos quais seu acesso se               
deu de forma historicamente recente, por intermédio de conquistas dos movimentos sociais. 

Se fizeram presentes nos discursos, temáticas referentes ao preconceito enfrentado          
desde o âmbito familiar, chegando às relações com seus pares em espaços de predominância              
masculina, nos quais, os relatos das participantes permitem constatar a necessidade de            
constante validação de suas capacidades políticas e representativas. 

Bastante pontuada também, foi a questão da “dupla jornada”, retrato de uma sociedade             
que delega apenas às mulheres as responsabilidades com as atividades domésticas e cuidados             
com a família. Tal cobrança, representa uma sobrecarga, um acúmulo de funções na vida              
pessoal e profissional, que se mostra como um grande obstáculo para a atuação feminina no               
espaço político. 

É importante ressaltar que, apesar da divulgação, de diversos cumprimentos recebidos           
pelo PETPP em reconhecimento à importância do tema e da relevância da atuação das              
integrantes das mesas de discussão, o evento não contou com expressiva adesão de público.              
Esse fato, esteve presente nas falas das participantes, que fizeram diversos apontamentos            
sobre as possíveis causas da baixa participação, figurando dentre estas, sobretudo, a “dupla             
jornada”, como fator de impedimento da participação feminina, não apenas nas esferas            
públicas, mas também nas discussões promovidas no espaço coletivo. 
 
Conclusões: 

Com base no relato da experiência da construção do evento “Mulher, Espaço e             
Política”, que teve por objetivo trazer visibilidade às discussões sobre a participação feminina             
na esfera política, é possível obter-se algumas conclusões. 

A importância de fomentar discussões a respeito da equidade de gênero deve estar             
presente na atuação dos grupos PET, uma vez que estes possuem em sua própria definição a                
responsabilidade de refletir sobre as questões da sociedade em que se inserem, dentre elas, o               
espaço das mulheres, ainda obstaculizado na sua efetivação de maneira igualitária. 

Quanto ao PETPP, percebe-se a importância de pensar as políticas públicas não apenas             
para a participação feminina na política, mas também para o alcance da equidade de gênero               
em sua amplitude. Para tal tarefa, criar espaços com protagonismo das mulheres, rompendo             
barreiras da desigualdade de gênero é fundamental para a escuta de suas contribuições para a               



 
 
 
 
pesquisa e implementação de políticas efetivas, que atendam às demandas dessa parcela da             
população. 

Vale ainda apontar como um dos aprendizados obtidos com a realização do “Mulher,             
Espaço e Política”, a percepção de que o formato tradicional de promoção de eventos, embora               
importante, muitas vezes não é capaz de atingir de forma tão eficiente os públicos aos quais se                 
destina. É preciso repensar os espaços de diálogo com a sociedade, considerar singularidades             
e buscar construir novos formatos que possibilitem o alcance das discussões promovidas nos             
âmbitos acadêmicos para a comunidade com a qual se relacionam. 
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