
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES EM CUBA 

• Com o triunfo da Revolução Cubana, as mulheres foram 

incorporadas em espaços de participação política que eram 

tradicionalmente ocupados por homens, tendo cada vez mais 

presença em posições de grande importância para o país. 

• Em 1960, foi criada a Federação de Mulheres Cubanas (FMC), um 

espaço político que reuniu todos os grupos de mulheres 

revolucionárias. 

• Nesse caso, o líder máximo do governo cubano, Fidel Castro, definiu 

como linha de ação central da Revolução a reivindicação do papel 

histórico da mulher e sua incorporação em todas as ordens da vida 

social.  

• A criação da Federação de Mulheres Cubanas visou consolidar uma 

entidade articuladora que permitiria, mediante a implementação de 

novos mecanismos - legais, sociais e culturais - incorporar 

progressivamente as mulheres aos espaços da vida social. 

• A Presidente da FMC é membro do Conselho de Estado da 

República de Cuba e dirige a Comissão de Atenção às Mulheres, 

Crianças e Jovens da Assembleia Nacional do Poder Popular. 

• É uma organização de massas que desenvolve políticas e programas 

destinados a alcançar a plena realização da igualdade entre mulheres 

em todas as áreas e níveis da sociedade, entre outros. 

• A organização criou as Casas de Orientação para as Mulheres e da 

Família onde se encontram equipes multidisciplinares de diferentes 



especialistas em psicologia, psiquiatria, pedagogia e assistentes 

sociais, a fim de fornecer ajuda para as pessoas que precisam de 

saber como viver a vida em família, tendo, portanto, a família como 

núcleo social primária onde diferentes problemas e conflitos surgem 

relacionados ao alcoolismo, violência doméstica, divórcios entre outros 

que afetam o comportamento daqueles que compreendem 

principalmente crianças e idosos. 

• A FMC coordina programas com ministérios e organizações não-

governamentais, especificamente para as mulheres, em educação, 

saúde, formação, etc. 

• Também realiza pesquisas sobre os principais problemas 

enfrentados pelas mulheres, seus interesses e opiniões. (Centro de 

Estudos sobre as Mulheres). 

• O Programa Educar o Seu Filho é outra das ações de benefício 

social para as quais a organização de massa dirige sua atenção. 

Destina-se especificamente à atenção prestada pelas federadas às 

crianças que de 2 anos a 5 anos não frequentam as instituições 

dedicadas a preparar as crianças para a vida escolar, por diversos 

motivos , principalmente porque as mães não trabalham e se dedicam 

a cuidar de seus filhos. 

• Em 1975, as mulheres ocupavam cargos de direçao, na estrutura 

guvernamental, em um 15,2%. Em 1981, esse número era de 21,1% 

e, em 1999, as mulheres já respondiam por quase um terço da 

liderança total do país. 



• Na legislatura atual, as mulheres cubanas representam 53,2% da 

presença na Assembleia Nacional, 51% nos governos provinciais e 

34% nos governos municipais. 

• Nas eleições de novembro de 2017, de um total de 27 mil 221 

candidatos indicados, 35,4% eram mulheres (19,4% eram mulheres 

jovens). 

• Da mesma forma, 63,5% dos círculos eleitorais tinham pelo menos 

uma mulher nomeada e 69% das autoridades eleitorais eram também 

mulheres. 

• O Conselho de Estado, órgão da Assembléia Nacional do Poder 

Popular que a representa entre uma sessão e outra, é composto por 

31 deputados. 15 de seus membros são mulheres, praticamente 

metade. Além disso, 3 mulheres são vice-presidentes do Conselho de 

Estado, de um total de 5. 

• O Conselho de Ministros é composto por um total de 32 membros, 8 

dos quais são mulheres e uma é Vice-Presidente do Conselho de 

Ministros. 

 

 

 

 

 

 


