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RESUMO 

A presente pesquisa foi realizada com o objetivo de investigar e sugerir ferramentas práticas 

para aumentar a representação de mulheres na política, com enfoque especial para o papel dos 

partidos políticos como instituições fundamentais para o atingimento desse fim. 

Metodologicamente, o estudo se apoiou, por um lado, na observação empírica dos desafios 

políticos e partidários relacionados a gênero por parte das vereadoras eleitas por São Paulo em 

2016 e, por outro, pela revisão da literatura acerca da representação e participação feminina na 

política, tanto em pesquisas qualitativas de viés teórico quanto em pesquisas quantitativas 

recentes que enfocam a realidade brasileira. Observou-se que os desafios vividos pelas 

mulheres na política são muitos, e que nenhum ator sozinho na sociedade será capaz de avançar 

a ponto de esgotá-los. Entretanto, foram encontradas diversas lacunas e oportunidades para que 

os partidos políticos brasileiros possam promover com maior eficácia essa pauta tão cara aos 

valores da nossa democracia, em linha com ações que já vem sendo observadas por outros 

países. 

 

Palavras-chave: Representação Feminina na Política; Paridade de Gênero; Partidos Políticos; 

Mulheres na Política; Eleições 

  



 

ABSTRACT 

This research was conducted to investigate and suggest practical tools to increase the 

representation of women in politics, with a special focus on the role of political parties as 

fundamental institutions to achieve this objective. Methodologically, the study was supported, 

on the one hand, by the empirical observation of political and partisan challenges related to 

gender by the city councilors elected by São Paulo in 2016 and, on the other, by the literature 

review about women's representation and participation in politics, both in qualitative research 

with a theoretical bias and in recent quantitative research that touches the Brazilian landscape. 

It was noticed that the challenges faced by women in politics are plenty, and that no single actor 

in society will be able to advance to the point of exhausting them. However, several gaps and 

opportunities were found for Brazilian political parties to promote with greater effectiveness 

this agenda so dear to the values of our democracy, in line with actions that have already been 

observed by other countries. 

 

Keywords: Woman Political Representation; Gender Equality; Political Parties; Women in 

Politics; Elections 
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1 INTRODUÇÃO  

A presente pesquisa nasceu de uma inquietação cada vez maior na sociedade e na 

academia acerca da sub-representação de gênero nos espaços de poder político. As mulheres 

são hoje 52% da população brasileira (PNAD 2019), mas ao observarmos sua presença no Poder 

Legislativo e no Poder Executivo brasileiros, percebemos que ela não espelha a composição de 

gênero do país. Na Câmara de Deputados há 15% de deputadas mulheres, no Senado são 13% 

de senadoras, nas Assembleias Legislativas nos estados são 15% de deputadas na média2 e nas 

Câmaras municipais 13,5% de vereadoras na média3. No Poder Executivo, temos apenas uma 

governadora e 11,57% de prefeitas eleitas em 20164. 

Chama a atenção também o fato de que, se a presença de mulheres nesses espaços é 

pequena, os dados mostram que outros grupos também estão sub-representados, como pessoas 

negras e indígenas. Não obstante a desigualdade tenha diminuído entre as eleições de 2014 e 

2018, a Câmara dos Deputados ainda não representa a composição da sociedade, sendo 

composta predominantemente por homens brancos, na proporção de 62,57%. O segundo grupo 

representado é o dos homens negros, com 22% dos deputados, seguido por mulheres brancas 

com 12,28% (correspondendo a 63 deputadas), 2,5% de mulheres negras (13 deputadas) e uma 

mulher indígena, conforme pode ser visto no Gráfico 1:  

 

 
2 <https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/no-de-mulheres-eleitas-

se-mantem-no-senado-mas-aumenta-na-camara-e-nas-assembleias.ghtml>. Acesso em: 03 set. 2020. Nas 

assembleias estaduais, ainda que na média haja 15% de mulheres (e mediana 16%), os percentuais são muito 

variados, havendo um estado que não tem nenhuma mulher sequer, caso de Mato Grosso do Sul, e na liderança do 

ranking o Amapá, com 33%.  

3 <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-03/mulheres-representam-13-das-vereadoras-e-12-das-

prefeitas-de-todo-o-pais>. Acesso em: 03 set. 2020. 

4 http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Novembro/eleicoes-2016-numero-de-prefeitas-eleitas-em-

2016-e-menor-que-2012 Acesso em: 08 set. 2020. 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/no-de-mulheres-eleitas-se-mantem-no-senado-mas-aumenta-na-camara-e-nas-assembleias.ghtml%3e
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/eleicao-em-numeros/noticia/2018/10/08/no-de-mulheres-eleitas-se-mantem-no-senado-mas-aumenta-na-camara-e-nas-assembleias.ghtml%3e
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-03/mulheres-representam-13-das-vereadoras-e-12-das-prefeitas-de-todo-o-pais
https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-03/mulheres-representam-13-das-vereadoras-e-12-das-prefeitas-de-todo-o-pais
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Novembro/eleicoes-2016-numero-de-prefeitas-eleitas-em-2016-e-menor-que-2012
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Novembro/eleicoes-2016-numero-de-prefeitas-eleitas-em-2016-e-menor-que-2012
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Gráfico 1 - Representação feminina na Câmara dos Deputados 

 

Fonte: http://www.generonumero.media/camara-dos-deputados-tera-mais-mulheres-brancas-negras-e-

indigena-e-menos-homens-brancos-em-2019/ Acesso em: 04 set. 2020. 

  

 A sub-representação feminina na política coloca o Brasil nas últimas colocações em 

rankings interacionais. O ranking elaborado pela Inter-Parliamentary Union (uma organização 

global de parlamentos nacionais) sobre mulheres em parlamentos, mostra que o Brasil está na 

142ª. posição dentre 192 países pesquisados (IPU 2020)5. Com 15% de mulheres na Câmara 

dos Deputados, o Brasil está abaixo da média global (que é de 25,2%) e muito abaixo da média 

de seus pares na região Américas (31,7%)6. No ranking da Comissão Econômica para a América 

 
5 <https://data.ipu.org/women-ranking?month=8&year=2020>. Acesso em: 31 out. 2020. 

6 <https://data.ipu.org/women-ranking?month=8&year=2020>. Acesso em: 31 out. 2020. 

http://www.generonumero.media/camara-dos-deputados-tera-mais-mulheres-brancas-negras-e-indigena-e-menos-homens-brancos-em-2019/
http://www.generonumero.media/camara-dos-deputados-tera-mais-mulheres-brancas-negras-e-indigena-e-menos-homens-brancos-em-2019/
https://data.ipu.org/women-ranking?month=8&year=2020
https://data.ipu.org/women-ranking?month=8&year=2020
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Latina e o Caribe (CEPAL) sobre mulheres vereadoras na América Latina, Caribe e Península 

Ibérica, o Brasil está na 23ª. colocação, entre os 26 países do ranking7.  

A sub-representação feminina ocorre também em outros espaços de poder. No ranking 

sobre mulheres no Poder Executivo, há indicações de que o Brasil esteja nas últimas colocações 

também.8  No âmbito do Poder Judiciário, há 38,8% de juízas, 25,7% de desembargadoras e 

26,4% presidentes de tribunais9. Na iniciativa privada a participação feminina também é muito 

baixa, sendo de 13% o percentual de mulheres na presidência de empresas no Brasil e 26% em 

cargos na diretoria, conforme pesquisa realizada pelo Insper e Talenses.10 

A igualdade de gênero é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5 da 

Organização das Nações Unidas (ONU), que os países se comprometeram a alcançar até 203011. 

No entanto, a implementação de suas metas no Brasil permanece precária, situando-se em nona 

colocação entre 11 países da América Latina e Caribe, conforme pesquisa da ONU Mulheres 

em parceria com o Centro Regional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) para a América Latina e Caribe e o International Institute for Democracy and Electoral 

Assistance (IDEA Internacional), o projeto Atenea12. 

Estudos apontam os motivos da sub-representação em características estruturais da 

nossa sociedade, fundada na divisão sexual do trabalho. Outra parte da literatura aponta também 

características institucionais que dificultam a superação da sub-representação, tais como o 

sistema político e o sistema partidário. Entre as estratégias para a redução da sub-representação, 

as principais medidas apontadas pelos estudiosos e por organismos internacionais são o 

estabelecimento de cotas eleitorais para candidaturas femininas ou o estabelecimento de cotas 

 
7 <https://oig.cepal.org/pt/indicadores/mulheres-vereadoras-eleitas> Acesso em: 03 set. 2020. 

8 <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/brasil-ocupa-161deg-lugar-em-ranking-da-presenca-

das-mulheres-no-poder>. Não conseguimos acesso direto à pesquisa. Acesso em: 30 ago. 2020. 

9 Diagnóstico da participação feminina no Poder Judiciário, CNJ, 2019. <https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/conteudo/arquivo/2019/05/cae277dd017bb4d4457755febf5eed9f.pdf>. Acesso em 03 set 2020. 

10 <https://talenses.com/pt/publicacoes/news-that-matter/panorama-mulher-2019-talenses-e-insper>. Acesso em 

03 set 2020. 

11 “Igualdade de gênero:  Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas” (ODS 5 ). 

Algumas das metas para se alcançar esse objetivo tem a ver com a participação das mulheres na política, objeto 

desta pesquisa, a saber: “5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em 

toda parte. [...] 5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a 

liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. [...] 5.c Adotar e fortalecer 

políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as 

mulheres e meninas em todos os níveis.” <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5> Acesso em 03 out. 2020. 

12 <https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/projeto-atenea-_-brasil--onde-esta-o-compromisso-

com-as-mulheres.html>. Acesso em 03 out 2020.  

https://oig.cepal.org/pt/indicadores/mulheres-vereadoras-eleitas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/brasil-ocupa-161deg-lugar-em-ranking-da-presenca-das-mulheres-no-poder
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/brasil-ocupa-161deg-lugar-em-ranking-da-presenca-das-mulheres-no-poder
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/05/cae277dd017bb4d4457755febf5eed9f.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/05/cae277dd017bb4d4457755febf5eed9f.pdf
https://talenses.com/pt/publicacoes/news-that-matter/panorama-mulher-2019-talenses-e-insper
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/5
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/projeto-atenea-_-brasil--onde-esta-o-compromisso-com-as-mulheres.html
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/projeto-atenea-_-brasil--onde-esta-o-compromisso-com-as-mulheres.html
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de assentos nas casas legislativas. Fala-se menos a respeito de outras estratégias que poderiam 

contribuir para a redução dessa desigualdade, em especial no âmbito dos partidos políticos e 

que não dependeriam de aprovação de leis ou regulamentos, mas de iniciativas que poderiam 

ser tomadas pelos próprios partidos. 

O objetivo deste trabalho, portanto, é analisar as causas da sub-representação das 

mulheres na política e apresentar sugestões de medidas que possam ser implementadas, 

especialmente por partidos políticos, a fim de aumentar sua participação. 

Não obstante o nosso objetivo seja contribuir para ampliar o debate e medidas destinadas 

a enfrentar o problema da sub-representação de mulheres, entendemos que a discussão deve ser 

ampliada para a sub-representação de pessoas negras e outros grupos, que ganhou relevo com 

a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre o financiamento das campanhas de 

pessoas negras em 25/08/2020. Assim, acreditamos que muitos dos temas que discutiremos e 

recomendações aos partidos podem ser aproveitados no âmbito da discussão racial.  

Este trabalho se divide nas seguintes partes. No segundo capítulo apresentaremos a 

revisão da literatura sobre: (i) a importância da representação política de mulheres, (ii) as causas 

da sub-representação política de mulheres e (iii) o papel das instituições políticas em ajudar a 

sanar este desafio. No terceiro capítulo apresentaremos uma visão de estratégias que são 

adotadas internacionalmente visando aumentar a representação de mulheres, que podem ser 

adotadas para aumentar a oferta de mulheres na política, seu recrutamento pelos partidos 

políticos e sua eleição, com especial atenção àquelas que podem ser de iniciativa dos partidos 

políticos, além de frisar a importância dos recursos nas campanhas políticas para garantir 

competitividade às mulheres e como os partidos políticos vêm atuando nesta seara. No quarto 

capítulo, analisaremos o caso da Câmara Municipal de São Paulo, a partir de pesquisa 

qualitativa com as vereadoras eleitas em 2016. Com as Considerações Finais, apresentaremos 

nossas Recomendações de iniciativas que podem ser adotadas pelos partidos políticos a fim de 

contribuir para a superação da sub-representação política de mulheres. 

1.1 Metodologia 

Metodologicamente, nossa pesquisa se estrutura em três pilares: (i) levantamento na 

literatura de iniciativas que poderiam ser ou são adotadas por partidos políticos destinadas a 

aumentar a representação de mulheres na política, (ii) análise de duas pesquisas quantitativas 

de terceiros, e (iii) realização de pesquisa qualitativa a partir de entrevistas semiestruturadas 

(vide Apêndice A). Tendo em vista que realizamos nosso trabalho durante a pandemia do 
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coronavírus, boa parte de nossa pesquisa foi realizada por meio de buscas na internet, 

privilegiando artigos científicos bem como os sites das organizações e entidades pesquisadas. 

As entrevistas com as vereadoras foram realizadas por meio de videoconferência. 

1.2 Iniciativas institucionais 

Com base nas pesquisas de Krook e Norris (2014), analisamos diversos tipos de 

estratégias que podem ser adotadas pela iniciativa privada, pelos partidos políticos, pelo 

legislativo e pelo Estado, a fim de aumentar a representação de mulheres na política. Além 

disso, buscamos fazer um contraponto entre a teoria e exemplos de iniciativas adotadas no 

Brasil e outros países. 

Além disso, analisamos pesquisa sobre a desigualdade da participação das mulheres na 

política realizada pela iniciativa ATENEA - Mecanismo para acelerar a participação política 

das mulheres, parceria entre ONU Mulheres, Centro Regional do PNUD para a América Latina 

e Caribe e a IDEA Internacional13, de autoria de Danusa Marques e Flávia Biroli (2020). A 

pesquisa desenvolveu um Índice de Paridade Política com base em 40 indicadores distribuídos 

em oito dimensões e foi aplicada entre 2014 e 2019 em 11 países da América Latina e Caribe. 

No Brasil a pesquisa coletou dados entre janeiro e maio de 2019 e foi divulgada em setembro 

de 2020. 

1.3 Análise quantitativa 

A partir de duas pesquisas quantitativas recentes, buscamos identificar as principais 

barreiras e incentivos verificados nas eleições de mulheres, com especial preocupação em 

relação ao papel dos partidos políticos nesse processo. 

A primeira pesquisa foi realizada pela Fundação Getulio Vargas, sob a coordenação de 

Catarina Barbieri e Luciana Ramos da FGV Direito São Paulo, a respeito das eleições de 2018 

para a Câmara dos Deputados (BARBIERI; RAMOS 2019). Foram analisados os perfis das 

candidatas e das eleitas, financiamento eleitoral, uso de tempo de rádio e TV para propaganda 

eleitoral e uso de redes sociais nas campanhas. 

A segunda pesquisa foi realizada no âmbito do “Laboratório de Direitos Fundamentais” 

da FGV Direito Rio, em cooperação com a organização CEPIA (Cidadania, Estudo, Pesquisa, 

Informação e Ação), sob a coordenação de Lígia Fabris Campos (CAMPOS 2019). Seus 

 
13 <https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/projeto-atenea-_-brasil--onde-esta-o-compromisso-

com-as-mulheres.html>. Acesso em: 03 out. 2020.  

https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/projeto-atenea-_-brasil--onde-esta-o-compromisso-com-as-mulheres.html
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/projeto-atenea-_-brasil--onde-esta-o-compromisso-com-as-mulheres.html
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resultados fundamentaram a petição de amicus curiae desta organização na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5.617 em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, em que se discutiu 

a distribuição de recursos para campanhas femininas pelos partidos políticos. 

1.4 Pesquisa qualitativa 

Com o objetivo de aprofundar a percepção das barreiras e incentivos detectados nas 

pesquisas quantitativas e buscar entender, a partir da perspectiva das vereadoras, que medidas 

elas entendem que poderiam ser adotadas pelos partidos, realizamos entrevistas 

semiestruturadas com vereadoras eleitas pelo município de São Paulo em 2016. Buscamos 

averiguar em profundidade suas visões sobre as motivações, barreiras e incentivos para a 

candidatura feminina competitiva no Brasil, em especial na sua relação com os partidos 

políticos. 

Tendo em vista a pandemia do coronavírus, as entrevistas foram realizadas por vídeo de 

forma remota, com registro por áudio, durante o mês de setembro de 2020, utilizando-se o 

roteiro apensado ao final deste trabalho (Apêndice A).   

A escolha das entrevistas justifica-se pelos seguintes motivos. As pesquisas 

quantitativas analisadas, bem como outras pesquisas realizadas anteriormente com deputadas e 

deputados federais (como em MIGUEL 2003, 2015; ARAUJO 2013; MARDEGAN 2020), 

demonstram que uma das características relevantes na carreira política é o capital político, que 

pode ser entendido de maneira abrangente incluindo experiência prévia eleitoral, experiência 

prévia em cargo eletivo, experiência prévia em cargo em órgãos do poder executivo e 

experiência em cargos de direção nos partidos políticos, entre outros. O primeiro nível da 

carreira, que abre oportunidade para ganhar experiência política é justamente no nível mais 

conectado com o território, no caso, o cargo de vereadora e vereador em município. Ainda que 

haja outros tipos de capital que podem servir de atalhos para que iniciantes ingressem na 

carreira política em estágios mais avançados (como é o caso do capital familiar e do capital 

midiático) (MIGUEL 2015, 2003), em geral a vereança serve como primeiro degrau na carreira 

política.   

Depois que concluímos nossa pesquisa, fomos informados que Marina Merlo (2018) 

havia defendido sua dissertação de mestrado tratando de tema similar ao nosso, e que na parte 

qualitativa também entrevistou as vereadoras eleitas em São Paulo em 2016 sobre trajetória 

política, motivações, incentivos e obstáculos enfrentados por elas. A autora buscou analisar 

qual seria o papel e a influência exercidas pelas lideranças partidárias sobre sua candidatura e 
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resultado eleitoral e constatou a relevância dos partidos políticos e de suas lideranças em todo 

o processo: 

Os resultados apontam que, embora nem sempre estejam presentes nas 

primeiras atividades políticas das vereadoras, o partido político e suas 

lideranças - muitas vezes, na figura de familiares das candidatas - aparecem 

de forma decisiva no momento da decisão da candidatura e no suporte ao 

longo da campanha eleitoral, especialmente por darem legitimidade e o acesso 

às redes de contato com outras figuras políticas já bem estabelecidas. Com 

esses indícios, é possível questionar a crença de que os partidos não têm 

relevância ou influência na arena eleitoral e na baixa representação feminina 

em cargos eletivos, bem como requalificar os argumentos e propostas pela 

maior inclusão de mulheres na política. (MERLO 2018, p. 10). 

 Foi esse questionamento que também nos motivou a efetuar a nossa pesquisa com as 

vereadoras eleitas nas últimas eleições de 2016, a fim de identificar o papel dos partidos para a 

sua eleição. Escolhemos o maior colégio eleitoral do país que é São Paulo, onde poderia ser 

encontrado maior número absoluto de vereadoras dentro de uma mesma casa legislativa 

municipal14. Além disso, o município de São Paulo se conecta com a organização parceira desta 

pesquisa, no caso, o Comitê de Políticas Públicas do Grupo Mulheres do Brasil em São Paulo. 

1.5 Principais resultados 

Por fim, apresentamos algumas ações a serem sugeridas pelo Grupo Mulheres do Brasil 

aos partidos políticos brasileiros que estão em linha com a experiência internacional, com a 

literatura relacionada a política e gênero e com a observação empírica de mulheres que 

compõem a política nacional, notadamente as vereadoras eleitas por São Paulo em 2016.  

As ações que sugerimos aos partidos consideram nove diferentes elementos da atuação 

partidária que oferecem oportunidade considerável para melhoria nos partidos políticos 

brasileiros, sendo eles: (i) atração e recrutamento de candidaturas, (ii) definição de 

candidaturas, (iii) definição da destinação dos recursos econômicos e não-econômicos para as 

campanhas eleitorais, (iv) combate à violência política de gênero, (v) liderança partidária 

paritária, (vi) cargos de liderança política externa ao partido, (vii) seção de mulheres dentro dos 

 
14 <https://noticias.r7.com/eleicoes-2016/sao-paulo/cresce-numero-de-mulheres-nas-camaras-das-10-maiores-

capitais-do-pais-18052019>. No entanto, São Paulo não é o município com maior número de mulheres em termos 

percentuais. <https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2016/2016/10/1822286-9-em-cada-10-cidades-

terao-camaras-sem-minimo-de-mulheres.shtml>. Neste grupo há 23 municípios com percentuais maiores de 50%, 

todos com populações inferiores a 50.000 habitantes. <http://www.generonumero.media/rincoes-onde-mulheres-

sao-maioria-nas-camaras-nao-refletem-brasil-que-busca-emancipacao-feminina-na-politica/>. Acesso em 06 set 

2020. 

https://noticias.r7.com/eleicoes-2016/sao-paulo/cresce-numero-de-mulheres-nas-camaras-das-10-maiores-capitais-do-pais-18052019
https://noticias.r7.com/eleicoes-2016/sao-paulo/cresce-numero-de-mulheres-nas-camaras-das-10-maiores-capitais-do-pais-18052019
https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2016/2016/10/1822286-9-em-cada-10-cidades-terao-camaras-sem-minimo-de-mulheres.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2016/2016/10/1822286-9-em-cada-10-cidades-terao-camaras-sem-minimo-de-mulheres.shtml
http://www.generonumero.media/rincoes-onde-mulheres-sao-maioria-nas-camaras-nao-refletem-brasil-que-busca-emancipacao-feminina-na-politica/
http://www.generonumero.media/rincoes-onde-mulheres-sao-maioria-nas-camaras-nao-refletem-brasil-que-busca-emancipacao-feminina-na-politica/
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partidos, (viii) colaboração suprapartidária de mulheres e (ix) colaboração extrapartidária de 

mulheres. 

Além disso, vale observar os Apêndices B e C, onde mais sugestões de atuação são 

descritas para diferentes atores da sociedade, com base nos textos de Mona Lena Krook e Pippa 

Norris (2014) e Danusa Marques e Flávia Biroli (2020), respectivamente, que podem ser de 

grande valia tanto para partidos políticos, quanto para o Grupo Mulheres do Brasil e para outras 

organizações estatais e não estatais que tenham contato com o presente trabalho. 

1.6 Conclusões e limitações 

Como amplamente compreendido, a desigualdade de gênero é um desafio amplo e 

complexo no campo cultural e social, que perpassa o campo da política, mas a ele não se 

restringe. Por isso, as medidas dos diferentes atores estatais e não estatais para romper essa 

desigualdade são extremamente bem-vindas e altamente necessárias para alcançarmos uma 

sociedade mais justa, mas nenhum ator sozinho ou nenhuma ação isolada será capaz de alterar 

um cenário tão complexo. 

Oferecemos neste trabalho uma visão inédita por sua finalidade, por fazer parte de um 

projeto de conclusão de um curso de mestrado profissional, de viés prático, e firmado um termo 

de referência com uma respeitada organização que atua especialmente na temática do 

empoderamento feminino, incluindo a questão de representação política das mulheres. 

Esperamos que este trabalho sirva de subsídio para futuras empreitadas do Grupo Mulheres do 

Brasil junto aos partidos políticos brasileiros e às lideranças políticas do país.  

Exatamente por se tratar de uma amostra pequena, de apenas dez entrevistadas, e de 

uma realidade muito específica, que é a megalópole de São Paulo, com população superior a 

12 milhões de habitantes, em contraposição à maioria dos municípios brasileiros, cuja 

população não ultrapassa 50 mil habitantes em 88% dos casos (ou 4.905 dentre os 5.570 

municípios), a pesquisa empírica encontra alguns desafios e limitações óbvios. Os aprendizados 

retirados daqui não podem ser, necessariamente, replicados para todo território nacional, e deve 

ser reconhecida a regionalidade também das questões de gênero e do “nível” de machismo 

estrutural Brasil afora, especialmente nas cidades do interior. Também vale salientar que a 

organização partidária nacional difere em grande parte das organizações municipais, quando 

existem. Ainda assim, acreditamos que os aprendizados desta pesquisa podem ser aproveitados 

por quaisquer entidades partidárias que queiram melhorar sua forma de atuar em prol da 

igualdade de gênero na política. 
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2 PARTICIPAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E COTAS  

O pressuposto deste trabalho é que a representação de mulheres na política é elemento 

fundamental para a consolidação democrática, conforme será analisado na primeira seção deste 

capítulo. Em seguida analisaremos as causas da sub-representação política das mulheres, 

estruturalmente fundada sobre a divisão sexual do trabalho, que define os papéis socialmente 

atribuídos aos gêneros.  Na terceira seção são consideradas as análises que enfatizam o papel 

das instituições no tema da representação, como a política de cotas e os sistemas político e 

partidário. Na quarta seção trataremos da política de cotas de gênero. 

2.1 Representação e democracia 

A participação política é um dos direitos que um governo democrático deve garantir aos 

cidadãos e cidadãs. Em uma das principais obras a respeito da democracia, Robert Dahl (1997) 

desenvolve uma teoria segundo a qual “uma característica-chave da democracia é a contínua 

responsividade do governo às preferências de seus cidadãos, considerados como politicamente 

iguais” (p. 25). Para que essa responsividade possa ocorrer, são condições necessárias que os 

cidadãos possam formular suas preferências, possam expressá-las livremente individual ou 

coletivamente, e que essas preferências sejam levadas em consideração pelos governos, 

independentemente do conteúdo das reivindicações e de sua origem, pois todos os cidadãos 

devem ser igualmente considerados (DAHL 1997, p. 26).  

Dahl desenvolve uma teoria da democracia como um tipo ideal, composto de oito 

garantias institucionais, que fornece uma matriz por meio da qual os regimes reais podem ser 

classificados conforme de encontrem mais distantes ou próximos do ideal democrático. As 

garantias institucionais se relacionam com as oportunidades de formular e exprimir preferências 

e tê-las consideradas pelos governos, a saber: 

1. Liberdade de formar e aderir a organizações 

2. Liberdade de expressão 

3. Direito de voto 

4. Elegibilidade para cargos públicos 

5. Direito de líderes políticos disputarem apoio 

5.a.  Direito de líderes políticos disputarem votos 

6. Fontes alternativas de informação 

7. Eleições livres e idôneas 

8. Instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de 

eleições e de outras manifestações da preferência. (DAHL 1997, extraído da 

Tabela 1.1, p. 27). 

Essas oito garantias são elementos de duas dimensões relacionadas com a 

democratização: (i) a dimensão da contestação pública, também chamada de liberalização, que 
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significa a possibilidade de haver competição política, manifestações contrárias ao governo, ou 

seja, o quanto o governo está aberto e tolerante à existência de manifestações contrárias. (ii) A 

segunda dimensão tem a ver com a participação política, também entendida como inclusividade, 

ou amplitude da participação, inclusão da contestação. 

As duas dimensões se comportam de forma independente. Quanto mais liberalidade 

(contestação pública) e mais inclusividade (participação), mais o regime se aproxima de uma 

Poliarquia, o regime mais próximo do ideal democrático. Mas alta liberalidade com baixa 

participação, o regime se move em direção ao tipo Oligarquia Competitiva. O autor cita o 

exemplo da Suíça, considerada pela opinião pública como democrática pelo alto grau de 

liberalidade, por haver muita possibilidade de contestação pública. Entretanto, o grau de 

inclusividade era muito baixo, pois a metade feminina da população não tinha o direito ao voto 

até 197115, o que a distanciava do ideal democrático16.  

A importância da participação nas democracias é também ressaltada por Arend Lijphart 

(2003). Em sociedades plurais, é fundamental que haja possibilidade de representação das 

minorias no modelo de democracia consensual, que deve representar o maior número de grupos 

existentes na sociedade. 

O autor ressalta que as medidas de “representação política das mulheres e a proteção 

dos seus interesses” podem servir de parâmetro para medir a qualidade da democracia de uma 

sociedade: 

Os três próximos indicadores […] medem a representação política das 

mulheres e a proteção de seus interesses. Estas medidas da qualidade da 

representação democrática, em seu próprio direito, são importantes e podem 

também servir como demonstração indireta da forma como são representadas 

as minorias, de modo geral.  (LIJPHART 2003, p. 316) 

Teresa Sacchet (2011), ao comentar esse trabalho de Lijphart, realça o aspecto de que a 

análise da inclusão de mulheres pode servir de parâmetro para a análise comparativa de inclusão 

de outras minorias entre as diferentes democracias: 

 
15 O livro foi publicado originalmente em 1972, sendo que o direito ao voto havia sido conquistado pelas mulheres 

na Suíça em 1971, e essa conquista não estava incorporada no texto.  

16 O modelo é expresso num gráfico com um eixo x (grau de inclusividade/participação) e um eixo y (grau de 

liberalidade/contestação pública). Ao analisar as democracias, Dahl propõe que os regimes sejam inseridos no 

gráfico a partir dos dois eixos: quanto mais liberalidade e mais inclusividade, maior o grau de democratização, são 

as chamadas Poliarquias. No quadrante oposto encontram-se as Hegemonias Fechadas, com baixa liberalidade e 

baixa inclusividade. Nos quadrantes intermediários encontram-se as Oligarquias Competitivas (alta liberalidade e 

baixa inclusividade) e Hegemonias Inclusivas (baixa liberalidade e alta inclusividade). Para mais detalhes, vide 

Dahl 1997, p. 30.    
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Lijphart (2003) é dos autores que defende a importância de considerar o grau 

de inclusão política das mulheres como uma medida da qualidade da 

democracia. Em seu estudo comparativo sobre democracia em diferentes 

nações, o autor argumenta que avaliar a representação política das mulheres e 

a proteção de seus interesses é um meio efetivo para julgar a representação 

dos grupos minoritários em geral e o nível de desenvolvimento dos seus 

direitos. Para o autor, o fato de haver tantas minorias étnicas e religiosas 

dificulta a comparação entre elas nos diferentes países, fazendo sentido, 

portanto, focar nas mulheres que, embora não possam ser consideradas uma 

minoria, fazem parte de uma “minoria política” encontrada em todos os 

lugares. Rein Taagepera afirma que “o que nós sabemos sobre a representação 

das mulheres deve [também] aplicar-se às minorias etnorraciais” (Taagepera, 

1994, p. 244 apud Lijphart, 2003, p. 316). Assim sendo, compreender a 

condição de inclusão ou exclusão sociopolítica das mulheres é um bom meio 

para avaliar níveis de desigualdade entre diferentes grupos sociais. 

(SACCHET 2011, p. 159) 

A falta de paridade entre homens e mulheres na política é considerada um déficit na 

democracia e que vem guiando as ações dos países em busca de sua superação, conforme 

exposto por Danusa Marques e Flávia Biroli (2020): 

A Declaração de Atenas [...], de 1992, é considerada um marco inicial na 

definição da paridade como referência para se avaliar o déficit democrático. 

O que as líderes europeias ressaltaram naquele momento, ao tratar dos direitos 

políticos como dependentes de uma representação equitativa, foi que a 

paridade nos fornece uma lente para enxergar as falhas dos sistemas 

democráticos para com as mulheres, falhas estas que expressam um 

afastamento desses regimes em relação a seus princípios básicos. 

O Consenso de Quito, resultante da Décima Conferência Regional sobre as 

Mulheres na América Latina e no Caribe, que ocorreu em agosto de 2007, 

define a paridade como “um dos propulsores determinantes da democracia”. 

Menos de dez anos depois, em 2016, a Estratégia de Montevidéu para a 

Implementação da Agenda Regional de Gênero no Âmbito do 

Desenvolvimento Sustentável até 2030 definiria a paridade como “pilar 

central para gerar as condições para o exercício pleno dos direitos humanos e 

da cidadania das mulheres”, através do “aprofundamento e a qualificação das 

democracias, bem como da democratização dos regimes políticos, 

socioeconômicos e culturais”. (MARQUES; BIROLI, 2020, p. 4). 

Para Catarina Barbieri e Luciana Ramos (2019), a sub-representação afeta a qualidade 

da democracia do país, pois, ao excluir grupos sociais em suas Casas Legislativas, reduz a 

propensão a que os múltiplos interesses de uma sociedade plural e democrática sejam atendidos. 

Para elas, diante de tamanha disparidade entre a parcela feminina da população e a percentagem 

de representantes eleitas no Brasil, “é forçoso concluir que não vivemos em uma democracia 

plena, uma vez que mulheres não participam da elaboração de leis e das políticas públicas que 

afetam diretamente suas vidas” (p. 12). 

Anne Phillips (2001) destaca a importância do que chama de “política de presença”, 

relacionada à reivindicação de uma representação proporcional na política dos diversos grupos 
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da sociedade. Phillips também fundamenta nos princípios da democracia liberal a importância 

central da diversidade para esta paridade como um valor. Essa perspectiva difere da visão que 

considera a boa representação aquela que contempla as ideias e programas das pessoas 

representadas.  Esta “política de presença” substituiria “a política de ideias”, ao exaltar 

identidades das pessoas presentes nos espaços de poder como parte fundamental da democracia. 

Nós entendemos que as duas perspectivas são importantes para justificar a representação 

política como elemento democrático. É importante que os parlamentos espelhem a composição 

da sociedade, seja do ponto de vista de gênero, de raça e de classe, para que as pessoas se sintam 

contempladas e legitimadas. Mas, além disso, é importante que as ideias e programas que essas 

pessoas representam estejam alinhadas com as lutas e direitos desses grupos, para que sua 

atuação seja voltada à defesa dessas ideias e para a redução das desigualdades.  

Dois exemplos ilustram a importância dos dois tipos de representação. O primeiro, sobre 

a “política da presença”, foi o protagonismo de parlamentares mulheres que propiciou que os 

partidos fossem obrigados a destinar, para as candidaturas femininas, 30% dos recursos do 

Fundo Especial de Financiamento de Campanha (Fundo Eleitoral) e 30% do tempo destinado à 

propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão17. Essa regra foi definida pelo Tribunal 

Superior Eleitoral em resposta a uma Consulta formulada por parlamentares mulheres (seis 

deputadas e oito senadoras), considerando que recursos financeiros e tempo de propaganda são 

essenciais para impulsionar uma candidatura que possa ter viabilidade eleitoral18. 

O segundo exemplo, sobre a importância da “política das ideias”, se refere ao episódio, 

de 14/08/2020, no qual uma deputada federal apresentou um projeto de lei para revogar a cota 

de 30% de gênero para candidaturas femininas, sob o argumento de que essa “famigerada cota” 

causaria problemas aos partidos, pois muitos deles teriam que “praticamente implorar” para 

mulheres se candidatarem a uma vaga no Legislativo”19. Ocorre que a cota eleitoral é uma das 

práticas para fomentar a igualdade de gênero na política  recomendadas por estudiosos e 

organismos internacionais. Mas o projeto de lei mencionado foi apresentado justamente por 

uma mulher, novata na política, cuja eleição possivelmente tenha sido favorecida pela cota 

 
17 O tema das cotas eleitorais será explorado em maior profundidade mais à frente. Por enquanto, a referência às 

cotas está sendo feita apenas para exemplificar a importância da “política da presença”. 

18 <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Maio/fundo-eleitoral-e-tempo-de-radio-e-tv-devem-

reservar-o-minimo-de-30-para-candidaturas-femininas-afirma-tse>. Acesso em: 03 set. 2020. 

19 Projeto de Lei 4213/20 de autoria da Deputada Caroline de Toni (PSL/SC).  

<https://www.camara.leg.br/noticias/684681-proposta-extingue-cota-de-genero-nas-eleicoes>. Acesso em: 03 set. 

2020. 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Maio/fundo-eleitoral-e-tempo-de-radio-e-tv-devem-reservar-o-minimo-de-30-para-candidaturas-femininas-afirma-tse
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Maio/fundo-eleitoral-e-tempo-de-radio-e-tv-devem-reservar-o-minimo-de-30-para-candidaturas-femininas-afirma-tse
https://www.camara.leg.br/noticias/684681-PROPOSTA-EXTINGUE-COTA-DE-GENERO-NAS-ELEICOES
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feminina de candidaturas em seu partido. Este exemplo mostra que uma parlamentar com ideias 

desalinhadas com as pautas de gênero não representa as ideias e programas do grupo que 

supostamente estaria representando.  

Os exemplos acima evidenciam a importância da combinação entre representação pela 

presença e da representação pelas ideias: a primeira confere maior ênfase em quem está presente 

na política, enquanto a segunda defende que o mais importante é o que aquelas pessoas públicas 

defendem e representam, brevemente mencionado acima. Este é um ponto de análise muito 

importante e fundamental para futuros avanços rumo à igualdade de gênero no país. 

Neste trabalho iremos focar o aspecto da inclusão, pois entendemos que ele é o elemento 

central do debate. Conforme argumenta Anne Phillips (2012), o tema poderia ser abordado sob 

a perspectiva da inclusão, pela importância de a pessoa ser reconhecida como membro 

integrante da sociedade: 

Eu penso que os temas que vimos tratando nos anos recentes sob a rubrica de 

representação não são totalmente, ou não sempre, sobre isso. Eles são mais 

sobre inclusão do que representação, mais sobre o que significa ser 

reconhecido como membro integrante de uma sociedade do que como alguém 

pode afetar uma mudança de política (tradução nossa). (p. 517)20 

Colocar a inclusão do centro do debate também vai no sentido do entendimento de Iris 

Marion Young (2006) para o tema: 

Poucos negariam que os membros de grupos sociais estruturais menos 

privilegiados estão sub-representados na maioria das democracias 

contemporâneas. A desigualdade socioeconômica estrutural com frequência 

produz desigualdade política e exclusão relativa das discussões políticas 

influentes. (...) Na maior parte dos sistemas políticos, as mulheres ocupam 

uma pequena proporção dos cargos públicos eleitos, bem como estão 

relativamente pouco presentes nas posições de poder e influência na vida 

pública e privada de modo geral. (p. 169) 

2.2 Causas da sub-representação 

Miguel e Biroli (2010) oferecem três vertentes explicativas sobre a baixa representação 

política de mulheres. A primeira é o que a teórica feminista Carole Pateman chamou de 

“liberalismo patriarcal”, relacionada às desigualdades estruturais do mundo liberal em que 

vivemos, como a relação de subordinação e dependência imposta às mulheres pela divisão 

 
20 No original: “I think that the issues we have addressed in recent years under the rubric of representation are 

not all, or not always, about that. They are often more about inclusion than representation, more about what it 

means to be recognized as a full member of one’s society than how one can effect policy change.” 
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sexual do trabalho, com mulheres “definidas em sua posição relacional no âmbito familiar 

(como esposas e como mães)” (MIGUEL; BIROLI 2010, p. 659).  

A segunda abordagem explicativa que Miguel e Biroli (2010) analisam são as estruturas 

de oportunidades oferecidas aos diferentes indivíduos, e como o recorte de gênero se relaciona 

com a capacidade de homens terem maior “ambição política”. Aqui, os estereótipos de gênero 

são considerados como desafios eleitorais às mulheres, bem como os vieses partidários, a 

posição social da mulher nos arranjos familiares tradicionais, a própria autoavaliação das 

candidatas com relação à sua qualificação para o cargo público e até o histórico de exclusão 

política formal e institucional recente das mulheres.  

A terceira abordagem apontada pelos autores como vertente explicativa para a baixa 

representação política das mulheres é o que intitulam “recursos materiais” (ou a falta de), sendo 

esses recursos o dinheiro, o tempo livre e as redes de contato. Aqui, as relações de trabalho 

aparecem mais uma vez, impondo uma realidade de menos dinheiro, visto que mulheres 

ganham, em média, menos 20,5% do que os homens em todas as profissões21. Além disso, as 

mulheres dedicam 21,3 horas por semana em atividades domésticas e de cuidado, com filhos e 

pessoas idosas, quase o dobro dos homens, que dedicam 10,9 horas semanais22. Isso leva a 

dupla jornada de trabalho imposta às mulheres pelos arranjos familiares tradicionais, com 

tarefas domésticas e cuidados com os filhos, deixando menos tempo livre para se dedicar a 

outras atividades, como atividades políticas. 

Flavia Biroli (2018) destaca que a escala valorativa derivada da divisão sexual do 

trabalho é “fundamento cotidiano das desigualdades na participação política”: 

Os capítulos iniciais deste livro discutiram padrões de relações que afetam 

diretamente a participação das mulheres na sociedade e, mais especificamente, 

na política. A divisão sexual do trabalho, pelo modo como é configurada, 

implica menor acesso das mulheres a recursos relevantes, como tempo. 

Também colabora para a reprodução do entendimento de que mulheres e 

homens têm competências diferenciadas, situando as diferenças assim 

pressupostas numa escala valorativa em que as características femininas são 

associadas ao mundo doméstico. Entendo que essa escala de valores é um 

fundamento cotidiano das desigualdades na participação política. E é, 

também, um problema em si, constituindo uma trama de barreiras para a 

 
21 <https://censo2020.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/23924-diferenca-cai-em-sete-anos-mas-

mulheres-ainda-ganham-20-5-menos-que-

homens.html#:~:text=IBGE%20%7C%20Censo%202020%20%7C%20Diferen%C3%A7a%20cai,20%2C5%25

%20menos%20que%20homens>. Acesso em: 04 set. 2020. 

22 <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24267-mulheres-

dedicam-quase-o-dobro-do-tempo-dos-homens-em-tarefas-domesticas>. Acesso em: 04 set. 2020. 

https://censo2020.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/23924-diferenca-cai-em-sete-anos-mas-mulheres-ainda-ganham-20-5-menos-que-homens.html#:~:text=IBGE%20%7C%20Censo%202020%20%7C%20Diferen%C3%A7a%20cai,20%2C5%25%20menos%20que%20homens
https://censo2020.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/23924-diferenca-cai-em-sete-anos-mas-mulheres-ainda-ganham-20-5-menos-que-homens.html#:~:text=IBGE%20%7C%20Censo%202020%20%7C%20Diferen%C3%A7a%20cai,20%2C5%25%20menos%20que%20homens
https://censo2020.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/23924-diferenca-cai-em-sete-anos-mas-mulheres-ainda-ganham-20-5-menos-que-homens.html#:~:text=IBGE%20%7C%20Censo%202020%20%7C%20Diferen%C3%A7a%20cai,20%2C5%25%20menos%20que%20homens
https://censo2020.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/23924-diferenca-cai-em-sete-anos-mas-mulheres-ainda-ganham-20-5-menos-que-homens.html#:~:text=IBGE%20%7C%20Censo%202020%20%7C%20Diferen%C3%A7a%20cai,20%2C5%25%20menos%20que%20homens
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24267-mulheres-dedicam-quase-o-dobro-do-tempo-dos-homens-em-tarefas-domesticas
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24267-mulheres-dedicam-quase-o-dobro-do-tempo-dos-homens-em-tarefas-domesticas
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autonomia e permitindo que, mesmo com os avanços da participação das 

mulheres na vida pública, estas tenham menor acesso a recursos capazes de 

reduzir sua vulnerabilidade relativa. Nesse domínio, gênero, classe e raça 

definem conjuntamente os padrões de exploração e as oportunidades. (p. 121) 

Biroli (2018) ressalta que o problema da sub-representação de gênero na política não é 

um “problema das mulheres”, mas é um “problema da democracia”, enraizado na divisão sexual 

do trabalho. Há um teto de vidro que dificulta o acesso das mulheres aos postos de poder por 

vários motivos, como a menor disponibilidade de tempo para participar da vida pública, tempo 

esse empregado nas atividades domésticas não reconhecidas e não remuneradas ou mal 

remuneradas. Outro motivo são os estereótipos que consideram a mulher frágil, menos 

competente e instável emocionalmente. A violência física e simbólica é mais uma barreira a ser 

enfrentada, que ao mesmo tempo pode servir de desestímulo e de constrangimento para as 

mulheres que conseguiram chegar nos espaços de poder, entendidos como espaços masculinos. 

O assassinato da vereadora Marielle Franco em 14/03/2018 mostra a deficiência de 

nossa democracia, que além de dificultar o acesso das mulheres à política, naturaliza a violência 

de gênero que no campo da política visa evitar que os espaços sejam ocupados por mulheres, 

negras e da periferia, conforme denuncia artigo assinado por Nadine Gasman (representante da 

ONU Mulheres Brasil) e Flávia Biroli (cientista política e professora do Instituto de Ciência 

Política da Universidade de Brasília): 

A violência contra as mulheres na política previne a participação e pune as 

que participam. Distorce representação e restringe o acesso à política de um 

grupo majoritário – as brasileiras são maioria da população e do eleitorado. 

Há, assim, impedimentos para que problemas como o da violência de gênero 

adentrem o debate político. 

[...] 

O assassinato de Marielle Franco é paradigmático porque atinge a democracia 

como espaço de construção de alternativas. Parece-nos necessário partir do 

óbvio. A existência da democracia depende de que a participação política das 

mulheres seja assegurada e que a violência contra as que driblam barreiras e 

se fazem ouvir seja contida.23 

Para Mona Lena Krook e Pippa Norris (2014), as causas da sub-representação feminina 

podem ser analisadas sob as óticas da oferta e da demanda de mulheres. Pelo lado da oferta, os 

fatores que influenciam as mulheres a entrar na política se relacionam com os recursos 

disponíveis (como tempo, dinheiro e experiência), e suas motivações pessoais. Pelo lado da 

demanda, o foco são os fatores considerados pelos recrutadores dos partidos políticos, tais como 

 
23 <https://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2018/04/14/um-mes-sem-marielle/>. Acesso em: 31 out. 2020. 

https://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2018/04/14/um-mes-sem-marielle/
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as capacidades das candidatas e experiência prévia. As autoras lembram que as escolhas em 

recrutamento de pessoas também são influenciadas pelos vieses inconscientes, que leva os 

recrutadores a darem preferência para candidatos masculinos. Há um terceiro aspecto a ser 

considerado nessa equação que é a predisposição ou não dos eleitores de votarem em mulheres. 

Por fim, as análises também se debruçam sobre a influência do ambiente institucional, como o 

sistema eleitoral e as cotas de gênero.   

2.3 O papel das instituições 

O acesso das mulheres aos cargos eletivos é intermediado pelo sistema político e pelos 

partidos políticos, cujas características influenciam os processos de acesso, começando pelo 

recrutamento das candidatas e apoio às campanhas eleitorais (ARAÚJO, 2005). Além do papel 

fundamental nos processos eleitorais, os partidos também fazem as indicações para cargos 

políticos em órgãos no governo e nas agências. Essas atividades de recrutamento têm 

consequências na organização do governo, do parlamento, nas relações entre os partidos e 

intrapartidárias (NORRIS 2013). 

A análise do processo de recrutamento político demonstra o papel fundamental exercido 

pelos partidos políticos, considerados gatekeepers desse processo. Pippa Norris (2013) divide 

o processo nas fases da definição de quem irá se oferecer para as disputas eleitorais (processo 

de certificação), quem irá selecionar, quem será selecionado e quem será eleito. Os partidos têm 

influência decisiva nas fases da seleção, incluídas aí a definição de quem é responsável por 

fazer a seleção, quais procedimentos são adotados pelos partidos para a seleção dos 

interessados, bem como os critérios que serão utilizados para fazer a seleção e transformar as 

pessoas interessadas em candidatos(as): 

Podemos concluir que o processo de recrutamento para os cargos eletivos 

pode parecer um dos mais velados e técnicos aspectos dos partidos políticos, 

mas esse processo possui várias consequências para a partilha do poder no 

interior das organizações, para barreiras e oportunidades que as mulheres e as 

minorias étnicas enfrentam como candidatos e também para a fiscalização dos 

representantes eleitos. (NORRIS 2013, p. 29) 

Matland (2002, p. 1) ressalta que “O estágio em que os guardiões do partido realmente 

escolhem os candidatos é talvez o estágio mais crucial para levar as mulheres aos cargos”.24 

 
24 No original: “The stage at which the party gatekeepers actually choose the candidates is perhaps the most 

crucial stage for getting women into office”. 
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A centralidade dos partidos políticos para acesso das mulheres à política foi sintetizada 

por Teresa Sacchet (2020): 

Estudos sobre gênero e política têm constatado que os partidos políticos 

constituem os principais gatekeepers do acesso das mulheres a estruturas de 

decisão política. Na medida em que os partidos (a) fazem o recrutamento e a 

seleção dos candidatos, (b) são detentores de recursos políticos e financeiros 

que movem o processo político e eleitoral e (c) organizam e conduzem o 

processo legislativo por meio da constituição de lideranças e comissões 

parlamentares que dão destaque a alguns representantes que concorrerão à 

reeleição em pleitos futuros, eles são centrais em estudos sobre desempenho 

eleitoral. Assim, uma análise sobre a eleição de mulheres e membros de outros 

grupos subalternizados requer consideração sobre o papel dos partidos. (p. 

75).  

Há vários aspectos que são considerados na relação entre sistema político e desigualdade 

de gênero. Um aspecto em que há certo consenso é o de que, historicamente, sistemas eleitorais 

proporcionais seriam mais propícios ao aumento da participação das mulheres do que eleições 

majoritárias (MATLAND 2002), pois naqueles há sempre uma chapa de candidaturas, ao 

contrário das eleições majoritárias, em que apenas uma candidatura irá concorrer por partido, e 

normalmente será aquele ou aquela com maiores chances eleitorais, independentemente de seu 

gênero.  

Mas outros aspectos podem influenciar, como o sistema de lista fechada, que parece ser 

mais favorável à eleição de mulheres do que o sistema de lista aberta. A  regra de alternância 

de gênero na lista de nomes também é uma medida que garante a possibilidade da eleição de 

mulheres, em contraposição a sistemas que não preveem essas regras, nos quais os partidos 

acabam colocando as mulheres no final da lista, dificultando assim sua eleição quando o número 

de vagas a serem preenchidas não comporta a lista completa. A magnitude dos distritos 

eleitorais é mais um fator que pode influenciar, pois distritos com mais cadeiras a serem 

preenchidas são mais propícios ao lançamento de maior variedade de candidaturas.  

Do ponto de vista ideológico dos partidos políticos, historicamente os partidos de perfil 

ideológico mais à esquerda oferecem mais estímulos à participação feminina (ARAÚJO 2005). 

Mais recentemente o tema estaria sendo incorporado por partidos mais de centro ou direita 

(tratado como “efeito contágio”), ainda que em geral isso não signifique que essa perspectiva 

seja incorporada às práticas internas dos partidos.  

Outro aspecto destacado pela literatura é o nível de institucionalização do partido, em 

especial com relação à definição de quem seleciona as candidaturas, que tem a ver com três 

características relacionadas com o grau de democracia interna do partido: o grau de 
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centralização da decisão, o grau de participação na tomada de decisão e o escopo da tomada de 

decisão: 

As dimensões-chave da democracia interna aos partidos políticos são: i) o grau 

de centralização, nomeadamente o quanto as indicações são determinadas 

principalmente por liderança partidária nacional ou remetidas para baixo, para 

os órgãos regional, distrital ou local; ii) a amplitude da participação, um 

elemento relacionado com o anterior mas distinto dele, relativo a se apenas 

alguns poucos selecionadores recrutam os candidatos ou se muitas pessoas estão 

envolvidas neste processo; iii) o escopo do processo de tomada de decisão, 

relativamente a se ele consiste na seleção de um, poucos ou muitos contendores 

disputando a nomeação. (NORRIS 2013, p. 14) 

Os estudos sobre experiências concretas a respeito do grau de centralização e sua 

influência no processo seletivo revelam que há vários modelos ao redor do mundo, tais como 

partidos com centralização da decisão na instância nacional, partidos com seleção em nível 

local ou regional e posterior validação pela instância nacional (com poder de veto), partidos 

com indicação local e validação pelas lideranças locais, até modelos mais democráticos com 

decisão tomada por meio de voto dos filiados locais. Não obstante possa haver regras legais a 

esse respeito, o mais comum é que tais regras sejam estabelecidas internamente pelos partidos, 

em seus estatutos ou outros documentos. Mas há regras informais que atuam, como por 

exemplo, limitações informais a respeito de quem pode aspirar a ser candidato, que pode ter a 

ver com gênero, raça, etnia ou outro “critério” informal. 

A literatura destaca a influência do nível de institucionalização dessas regras, 

diferenciando sistemas de patronagem e sistemas burocráticos (NORRIS 2013, MATLAND 

2002). Sistemas burocráticos são aqueles mais institucionalizados, com regras claras a respeito 

dos processos para entrada de aspirantes e do sistema decisório, que garanta o prévio 

conhecimento pelos participantes e a perenidade das regras independentemente das pessoas que 

ocupam os postos chave no partido. No sistema de patronagem, não há regras detalhadas dos 

processos, ou ainda que haja regras, elas não serão necessariamente cumpridas. Nesse sistema, 

a “autoridade é baseada na liderança tradicional ou carismática, ao invés da autoridade legal-

racional. Lealdade aos que estão no poder no partido é primordial” (tradução nossa, 

MATLAND 2002, p. 4). 

Segundo os autores, partidos mais institucionalizados com mais transparência nas regras 

internas, tenderiam a propiciar maior participação de mulheres. Isto porque as mulheres 

poderiam se aproveitar melhor das regras para poder preparar suas estratégias para serem 

nominadas candidatas. Partidos com regras informais e não-escritas oferecem menor 

oportunidade para o planejamento de suas estratégias. Além disso, os partidos podem 
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voluntariamente prever regras internas de gênero, raça ou outras minorias para preenchimento 

das candidaturas. 

De todo modo, é importante ressaltar que os partidos políticos são organizações cujo 

objetivo é a disputa pelo poder político, por isso suas ações são primordialmente pensadas 

dentro dos objetivos de ganhar eleições e o maior número de votos. Conforme ressalta Clara 

Araújo (2005), os partidos são influenciados por diversos fatores, como por sua ideologia e 

pelos cálculos eleitorais, por meio dos quais irão definir suas estratégias eleitorais, o 

recrutamento de candidatos e definição dos investimentos dos recursos nas campanhas. Tendo 

em vista a predominância de homens na política, especialmente entre os já eleitos e detentores 

de poder, esses continuam sendo reconhecidos pelos partidos como “puxadores de voto”, o que 

acaba reforçando a tendência inercial. 

A capacidade de organização interna dos grupos de mulheres dos partidos é outro 

aspecto relevante, pois aumenta seu poder de barganha sobre as instâncias decisórias do partido 

(ARAÚJO 2005, MATLAND 2002, SACCHET 2020). A força do movimento de mulheres no 

Brasil e no mundo tem impulsionado diversas conquistas, sendo que, no âmbito político, datam 

de pouco mais de um século. A mobilização de mulheres continua sendo crucial, interna e 

externamente aos partidos políticos. A capacidade de organização e mobilização feminina é 

fundamental para se fortalecerem e pleitearem cargos nos partidos e nas disputas eleitorais. A 

reivindicação de normas explícitas para seleção de candidatura é outro meio pelo qual as 

mulheres poderão ter mais elementos para o planejamento de suas estratégias políticas. 

 

2.4 Lei de cotas 

A legislação que instituiu as cotas de gênero para candidaturas em disputas eleitorais 

proporcionais é um marco no processo histórico de conquista do direito feminino à participação 

política, fruto de intensos debates e pressão de movimentos de mulheres no Brasil e no mundo. 

Maria Luzia Miranda Álvares (2014) fez um levantamento histórico a respeito da 

formação das eleitoras e elegíveis no Brasil25, onde mostra que as mulheres foram excluídas da 

política desde as Ordenações Filipinas, passando pela primeira lei eleitoral com a Constituição 

de 1824, pela Lei Saraiva de 1881 e pela Constituição de 1891 na Primeira República. 

Interessante notar que não havia necessidade de haver exclusão expressa da participação da 

 
25 O histórico que apresentamos foi extraído dessa obra (ALVARES 2014). 
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mulher, mas o pressuposto era o de que as mulheres deveriam se restringir ao ambiente 

doméstico, se sujeitar ao marido, sendo o voto feminino considerado incompatível com a 

maternidade e a vida doméstica. Também não podiam se lançar candidatas. Na Constituição de 

1891 ficou expressa a regra de que para ser elegível era necessário ser alistável (para votar), de 

forma que as mulheres, que não podiam votar, ficavam automaticamente excluídas também da 

possibilidade de se candidatar.  

No final do século XIX começam a se ouvir vozes contrárias a essa exclusão, vindas de 

alguns parlamentares e de movimento de mulheres por meio de uma imprensa feminista, 

organizações e ligas em vários estados, que reivindicavam a emancipação da mulher pela 

educação e o direito ao voto (sufragistas). Estavam presentes nesses movimentos, em especial, 

as mulheres letradas e que exerciam o magistério. Destaca-se, no movimento, a Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino, fundada por Bertha Lutz em 1922, com influência do 

movimento sufragista europeu e norte-americano.  

A primeira lei eleitoral que previu o voto feminino foi publicada no estado do Rio 

Grande do Norte em 1927, que permitiu o alistamento da primeira eleitora brasileira, o 

alistamento de várias mulheres no ano seguinte e a eleição da primeira prefeita brasileira Alzira 

Soriano de Souza em 1928 no município de Lages, RN.   

O voto feminino foi permitido nacionalmente com o Código Eleitoral de 1932 na era 

Vargas, que pela primeira vez instituiu o voto universal direto e secreto (para brasileiros(as) 

maiores de 21 anos, excluindo mendigos, analfabetos e praças). Mas enquanto o alistamento 

passou a ser obrigatório para homens, somente mulheres que exercessem “função pública 

remunerada” tinham o dever de se alistar (conforme previsto na Constituição de 1934, restrição 

excluída somente pelo Código Eleitoral de 1965). Além disso, as mulheres passaram a ter o 

direito de se candidatar, que nessa época poderia ocorrer por intermédio de partido político ou 

candidatura avulsa, sendo que as eleições ocorriam por voto popular, mas também por 

intermédio de associações profissionais. 

Nas eleições de 1933 para a Câmara dos Deputados apenas uma mulher foi eleita 

(Carlota Pereira de Queiroz) e algumas foram eleitas em assembleias legislativas. Bertha Lutz 

ficou na suplência, tendo assumido o mandato em 1936. Nesse momento, além de reivindicarem 

a participação política, o movimento também buscava alterar a legislação civil e trabalhista, 

que condicionava o exercício da profissão e outras atividades pela mulher ao consentimento do 

marido. 
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Após o período autoritário de Vargas, a partir de 1950 a eleição de mulheres começa a 

aumentar. Durante o regime militar iniciado em 1964, 

[...] com a cassação do mandato dos maridos e/ou filhos, muitas delas 

chegaram ao parlamento para assumir o lugar deles. Algumas estiveram nas 

frentes de oposição ao regime e nas guerrilhas urbana e rural. E outras se 

organizaram na Campanha da Mulher pela Democracia, favoráveis ao regime 

(Tabak & Toscano, 1982:72). (ALVARES 2014, p. 156). 

Na década de 1970 o movimento de mulheres para participação política se fortalece, 

inserido no movimento mais amplo de mulheres articulado internacionalmente. Esse 

movimento ganhou força a partir da I Conferência Mundial da Mulher realizada no âmbito da 

ONU no México em 1975, que consagrou a chamada Década da Mulher: 

Em 1975, foi instituída a Década da Mulher (1975-1985) que trouxe inovadores 

debates, tanto acadêmicos quanto populares, sobre a condição da mulher 

brasileira e a situação de discriminação em que se achavam as mulheres em 

nível mundial. Os partidos reformulam a agenda programática para a inclusão 

de discussões sobre essas questões, e há demanda por um eleitorado feminino, 

além do empenho em criar condições formais para as candidaturas de mulheres. 

E as filiadas partidárias passam a reivindicar cargos de direção e de delegadas 

com poder decisório. (ALVARES 2014, p. 156). 

O sistema político brasileiro passou por diversas mudanças desde o período final do 

regime militar até a promulgação da Constituição Federal de 1988, passo fundamental no 

processo democrático brasileiro e restabelecimento da participação popular. Não obstante o 

Código Eleitoral de 1965 ainda esteja em vigor, diversas leis eleitorais foram aprovadas, em 

especial a Lei dos Partidos Políticos - Lei nº 9.096/1995, que deu nova configuração aos 

partidos, instituindo a chamada autonomia partidária.   

Especialmente desde os anos 1990, a questão da baixa representação política de grupos 

minoritários em espaços democráticos institucionais de tomada de decisão como legislaturas, 

comissões e conselhos, vem sendo abordada com propostas que asseguram maior inclusão 

política nos processos democráticos via maior representação (YOUNG, 2006, pp. 170-171). 

Outro marco desse processo é a IV Conferência Mundial da Mulher realizada em 

Pequim em 1995, que “disseminou a transversalidade de gênero (gender mainstreaming), 

enquanto uma estratégia para a constituição de políticas de igualdade de gênero” 

(MARCONDES 2019, p. 93).  

No Brasil, em 1995 foi aprovada a “Lei das Cotas” (Lei 9.100/95), prevendo o mínimo 

de 20% de candidaturas de cada partido ou coligação deveriam ser preenchidos por candidatas 

mulheres, sendo válido apenas para as Câmaras Municipais. Em 1997, a “Lei das Eleições” (Lei 
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9.504/97) expandiu o escopo das ações afirmativas de gênero, elevando a cota de gênero de 

20% para 30% (com as eleições de 1998 como ano transitório, no qual as cotas seriam de 25%), 

e fazendo valer as regras também para Assembleias Legislativas e para a Câmara Federal.  

Alvares (2014) destaca a relevância da aprovação de lei de cotas, como um mecanismo 

de distender a tensão entre o movimento de mulheres e a legislação eleitoral, por meio de uma 

ação de discriminação positiva que reconhece que a remoção das barreiras eleitorais (igualdade 

de oportunidades) não seria suficiente para remover barreiras culturais que continuavam 

impedindo a realização da equidade de acesso (igualdade de resultados): 

As tensões entre as mulheres brasileiras (desde a demanda pelo direito do voto) 

e a legislação eleitoral (que regulamenta a participação e a não participação na 

polis) culminaram com a apresentação do projeto e a implantação do sistema de 

cotas partidárias para mulheres, através de lei nacional. Tratava-se de deslocar 

a “igualdade de oportunidades” (que eliminou as barreiras formais para a 

garantia do voto), para a “igualdade de resultados” (ao considerar pouco estável 

a “igualdade de oportunidades”) que atenderia à equidade do acesso das 

mulheres às cadeiras parlamentares, através de ações de discriminação 

positiva[...], devido às inúmeras barreiras detectadas em nível cultural que 

impediam esse acesso (Dahlerup, 1998). (ALVARES 2014, pp. 159-160, grifo 

da autora). 

A autora ressalta ainda a importância que teve a articulação do movimento nacional com 

o movimento internacional e convenções assinadas no âmbito da ONU:  

As parcerias dos movimentos de mulheres com os organismos internacionais 

(ONU, UNESCO), assinadas nas convenções mundiais que tratavam das formas 

de discriminação contra a mulher, fortaleceram o reconhecimento dessa 

metodologia como estratégia de empowerment das mulheres. A suposição do 

desequilíbrio no acesso ao poder, por várias razões, forneceu a oportunidade de 

alterar esse desnível com estratégias de controle evitando a queda da 

representatividade feminina. (ALVARES 2016, p. 160). 

No entanto, tal legislação não foi suficiente para reduzir de forma substancial a 

desigualdade de gênero nos espaços de representação política, especialmente devido à forma 

como os partidos políticos interpretaram a Lei das Eleições e deixaram de aplicar as cotas. A 

cota por gênero foi entendida pelo número total de candidatos que o partido poderia lançar, não 

dos que seriam de fato lançados. Sendo assim, interpretou-se que os partidos deveriam apenas 

“reservar” 30% de vagas para mulheres, que seriam transformadas ou não em efetivas 

candidaturas. Isso resultava que seria possível, em tese, que as vagas para mulheres de um 

partido não fossem preenchidas por mulheres, e o partido lançasse apenas candidatos homens, 

e ainda assim estaria em conformidade com a lei. O problema só veio a ser parcialmente 
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resolvido em 2009, com a Lei 12.034/09, que determinou que ao menos 30% das vagas de cada 

partido ou coligação deveriam ser “preenchidas” com candidaturas femininas26.  

Houve aumento da proporção de mulheres candidatas a cargos legislativos no país, mas 

o número de mulheres eleitas não aumentou na mesma proporção. Além disso, muitos partidos 

passaram a usar “candidaturas laranjas”: o uso das mulheres que integravam o quadro partidário 

que eram lançadas candidatas, mas não recebiam nenhum tipo de verba, apoio e, por vezes, 

sequer sabiam que eram candidatas – estavam ali apenas para cumprir formalmente a cota 

definida por lei. 

Por entendimento de que este problema derivava muito da falta de apoio partidário às 

candidaturas femininas, ainda mais recentemente, em 2015, promulgou-se a Lei 13.165/15, 

“para reduzir os custos das campanhas eleitorais, simplificar a administração dos partidos 

políticos e incentivar a participação feminina”. A lei procurou incentivar o repasse de recursos 

do Fundo Partidário para candidaturas femininas, mas ao mesmo tempo, em seu artigo 9º, o 

limitou a um teto máximo, razão pela qual foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI). Em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 5.617 entendendo 

inconstitucional o limite de recursos para candidaturas femininas imposto pela lei e determinou 

que a: 

[D]istribuição de recursos do Fundo Partidário destinado ao financiamento das 

campanhas eleitorais direcionadas às candidaturas de mulheres deve ser feita 

na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos, respeitado o patamar 

mínimo de 30% de candidatas mulheres previsto no artigo 10, parágrafo 3º, 

da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições).27 

Além disso, com a proibição do financiamento de campanhas eleitorais por pessoas 

jurídicas em 2015, criou-se o Fundo Eleitoral em 2017, destinado a financiar as campanhas 

eleitorais com recursos do orçamento federal. Por decisão do Tribunal Superior Eleitoral em 

maio de 201828, os partidos políticos também devem destinar ao menos 30% dos recursos desse 

fundo para campanhas femininas, proporcionalmente ao número de candidaturas femininas 

 
26 Artigo 10, § 3º da Lei 9.504/97. Redação anterior: “Do número de vagas resultante das regras previstas neste 

artigo, cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento 

para candidaturas de cada sexo.”. Nova redação dada pela Lei 12.034/09: “Do número de vagas resultante das 

regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo 

de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.” <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2009/Lei/L12034.htm> Acesso em: 04 set. 2020. Grifos nossos. 

27 <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372485> Acesso em: 04 set. 2020. 

28 <https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Maio/fundo-eleitoral-e-tempo-de-radio-e-tv-devem-

reservar-o-minimo-de-30-para-candidaturas-femininas-afirma-tse> Acesso em: 04 set. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372485
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Maio/fundo-eleitoral-e-tempo-de-radio-e-tv-devem-reservar-o-minimo-de-30-para-candidaturas-femininas-afirma-tse
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Maio/fundo-eleitoral-e-tempo-de-radio-e-tv-devem-reservar-o-minimo-de-30-para-candidaturas-femininas-afirma-tse
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lançadas, bem como ao menos 30% do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na 

televisão. 

Estes novos instrumentos foram “testados” nas eleições de 2018, portanto ainda é cedo 

para aferir sua eficácia. Porém, no caso da Câmara dos Deputados, o número de representantes 

mulheres subiu de 10% para 15%, um incremento substancial de 50% do total, saltando de 51 

para 77 deputadas federais. As práticas do uso de “candidaturas laranjas” não foram 

abandonadas e a desigualdade de gênero e raça na destinação dos recursos de campanhas 

permaneceu. Por outro lado, novas formas do uso desigual dos recursos foram verificadas, como 

por exemplo, a destinação de recursos apenas para candidaturas majoritárias (normalmente bem 

mais caras que as proporcionais) e os casos de destinação dos recursos para candidaturas 

majoritárias em que as mulheres figuraram como candidatas a vice ou suplentes, o que parece 

desvirtuar o objetivo da regra de favorecer a eleição de mulheres. 

Ainda com relação ao dinheiro, uma pesquisa do Centro de Política e Economia do Setor 

Público da Fundação Getulio Vargas, em parceria com a Fundação Brava, coordenada por 

George Avelino e Ciro Biderman (2019), a respeito das eleições de 2018, apontou que o 

montante gasto por campanhas masculinas em candidaturas competitivas (aquelas que 

conseguiram ao menos 75% dos votos do último eleito da sua respectiva lista) superou em mais 

de quatro vezes o valor gasto por candidaturas femininas competitivas, mesmo com novas 

regras de financiamento eleitoral, mais notadamente as cotas por gênero e a proibição de 

doações por pessoas jurídicas. 

A disparidade, que em 2010 chegou a R$ 1,38 bilhões gastos por candidaturas 

masculinas versus R$ 120 milhões gastos por mulheres, em 2018 foi de R$ 720 milhões 

(campanhas masculinas) e R$ 170 milhões (campanhas femininas) – apontando que a redução 

desta desigualdade vem mais da queda da arrecadação de candidaturas masculinas, que se 

beneficiavam de uma estrutura de poder econômico no setor privado também desigual em 

gênero, do que de um investimento maior em candidatas mulheres (AVELINO; BIDERMAN 

2019, pp. 46-47). 

2.5 Conclusão 

 Neste capítulo, buscamos apresentar como a questão de gênero é fundamental para 

desenvolver uma democracia mais robusta, tanto na área das ideias, com melhores políticas 

públicas sendo desenvolvidas para as mulheres, como na área da representação política, com 

espaços de poder ocupados por elas. A conquista do direito à participação política feminina no 



38 

Brasil data de menos de um século, fruto de muitos embates e movimentos de mulheres nacional 

e internacionalmente. Destacamos a relevância da aprovação do voto feminino em 1932, que 

permitiu que a mulher seja eleitora e elegível, garantindo assim “igualdade de oportunidade” 

na competição pelo poder político. Segundo marco nesse processo foi a aprovação da Lei de 

Cotas em 1995, pelo reconhecimento da necessidade de ir além, como uma política que 

contribua para a superação das barreiras que ainda persistem para a mulher competir na política 

em pé de igualdade. Entretanto, o Brasil apresentou pouco avanço desde os anos 1990, quando 

o mundo passou a olhar mais para a questão da paridade de gênero na política. 

 Mais recentemente, com as alterações nas políticas de cotas, novas regras de 

financiamento eleitoral e maior atenção de múltiplos atores da sociedade ao tema (mais 

notadamente as organizações não-governamentais e, na esfera governamental, o Supremo 

Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral) talvez estejamos em meio a uma mudança 

nesta realidade, ainda que seja prematuro estimar seu alcance e efetividade. 

 O problema da sub-representação feminina na política, como vimos, não é particular ao 

Brasil e nem à política. Embora a sub-representação feminina na política ocorra na maior parte 

dos países, é um problema especialmente grave no Brasil, que se encontra nas últimas 

colocações em comparativos internacionais. Não é especial apenas na política, pois as mulheres 

ainda são sub-representadas em outros espaços de poder, tais como nos postos de liderança no 

Poder Judiciário e no meio empresarial, ainda que com maiores percentuais de participação 

feminina nos postos de liderança comparativamente à política (conforme dados apresentados 

na Introdução desta pesquisa). 

Com questões históricas e culturais muito marcantes nos desafios de gênero, percebe-se 

que a política, muitas vezes, apenas reproduz desigualdades e vieses de uma sociedade já 

marcada pela desigualdade de gênero, ajudando a perpetuar tal desigualdade. À medida que a 

capacidade de conseguir espaço na política advém em grande parte do poder já adquirido no 

meio, como veremos à frente, a falta de representação feminina no passado dificulta a alteração 

da realidade presente. Mas vale ressaltar que os desafios vividos pelas mulheres na política 

também os são na vida privada de modo geral, com jornada dupla (ou tripla) e as funções 

domésticas e familiares acumuladas para a grande maioria delas. 

 O papel fundamental desempenhado pelos partidos políticos em organização da 

competição partidária, recrutamento e seleção de candidatas, e discricionariedade sobre o uso 

dos recursos aponta que esses podem ser agentes fundamentais para uma mudança profunda no 
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cenário político brasileiro. Partidos mais transparentes e com institucionalidade sólida com 

relação à participação e representação feminina interna e externa podem levar a mudanças do 

status quo. 
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3 MAIS MULHERES NA POLÍTICA: TEORIA E PRÁTICA 

Neste capítulo analisaremos estratégias para reduzir a sub-representação de mulheres na 

política, buscando fazer contrapontos entre a teoria e exemplos concretos. Na primeira parte 

analisaremos as estratégias sugeridas a partir do modelo de recrutamento de Mona Lena Krook 

e Pippa Norris (2014). Na segunda parte, analisaremos as estratégias a partir de dimensões que 

compõem o Índice de Paridade Política do Mecanismo ATENEA para acelerar a paridade de 

gênero, desenvolvido em iniciativa conjunta pelo Centro Regional do PNUD para a América 

Latina e Caribe, ONU Mulheres e IDEA Internacional (International Institute for Democracy 

and Electoral Assistance) (MARQUES; BIROLI 2020). Finalmente, abordaremos o papel 

fundamental dos recursos no sucesso político das candidaturas, e, mais marcadamente, a falta 

de apoio partidário neste quesito, apesar de legislações vigentes que buscam incentivar este 

objetivo. 

3.1 Estratégias para reduzir a sub-representação política de mulheres 

O modelo de recrutamento político descrito por Mona Lena Krook e Pippa Norris (2014) 

envolve quatro etapas subsequentes: (i) identificação de pessoas que são elegíveis para 

participar de disputas eleitorais (que atendam requisitos legais, tais como faixa etária e 

nacionalidade), (ii) dentre as pessoas elegíveis, aquelas que aspiram participar de disputas 

eleitorais, (iii) dentre as pessoas elegíveis e que querem participar de disputas eleitorais, aquelas 

que são indicadas pelos partidos políticos e se tornam candidatas (recrutamento), e (iv) as 

pessoas candidatas que são eleitas. A transições entre as fases são denominadas oferta, demanda 

e resultado eleitoral (outros fatores que afetam os resultados eleitorais não estão sendo 

considerados aqui, como votos na legenda), conforme pode ser visto na Figura 1.  
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Figura 1 - Processo de recrutamento político 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Krook e Norris (2014).  

 

Na análise da sub-representação de mulheres na política, discute-se os fatores que 

podem interferir nas transições entre as etapas desse processo mencionadas acima, conforme 

relatam Krook e Norris (2014). As análises que enfatizam a fase da oferta, investigam se as 

mulheres teriam menor aspiração que os homens para participar de disputas eleitorais, o que 

levaria a redução da oferta de mulheres para se candidatarem.  

Pelo lado da demanda, as análises se concentram nos fatores que influenciam o 

recrutamento das candidatas pelos líderes partidários. É corrente o entendimento de que o 

principal fator que influencia o recrutamento de uma pessoa para ser candidata é seu potencial 

eleitoral, ou seja, a viabilidade de a candidatura ter sucesso com a eleição. Esse fator se explica 

pelo objetivo principal dos partidos políticos, que é o de disputar pelo maior número de votos 

e ganhar eleições. Em geral, a viabilidade da candidatura se mede pelo número de votos que 

pode receber, normalmente relacionado com o número de votos recebidos em eleições 
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anteriores, o que tende a favorecer a escolha de candidaturas com experiência eleitoral prévia e 

que são majoritariamente masculinas.  

Mas há outros fatores que afetam a escolha das pessoas candidatas pelos recrutadores 

eleitorais, e que estão relacionadas com características pessoais, como a análise das 

capacidades, suas qualificações e experiências. Esse processo, entretanto, não é neutro, uma 

vez que também é influenciado pelos estereótipos de gênero e pelos vieses inconscientes dos 

líderes partidários responsáveis pelo recrutamento. A influência dos vieses inconscientes no 

momento do recrutamento de pessoas no mercado de trabalho mostra que recrutadores, em 

geral, optam por pessoas de características com as quais elas se identificam, tais como gênero, 

raça, origem, dentre outras. No âmbito do recrutamento político não seria diferente. Tendo em 

vista a predominância de homens na liderança partidária, essa tendência levaria as lideranças 

partidárias a darem preferência pela seleção de homens. 

Estudos sobre inclusão de raça e gênero no mercado de trabalho mostram os desafios de 

superar a desigualdade que historicamente beneficiam os homens brancos situados em posições 

privilegiadas no mercado de trabalho. Cite-se o caso do Programa de Promoção da Igualdade 

de Oportunidade para Todos. Trata-se de ação afirmativa promovida pelo Ministério Público 

do Trabalho para combater a desigualdade de gênero e raça no mercado de trabalho e que foi 

objeto da tese de doutorado de Eliane Barbosa da Conceição (2013). A autora mostra como, a 

partir de desigualdades categóricas, os recrutadores tendem a selecionar pessoas que estejam 

mais próximas de seu círculo de experiência de seu grupo social: 

A desigualdade categórica, por sua vez, emerge como fruto das várias 

experiências categoricamente diferenciadas pelas quais passam os indivíduos 

dos diferentes grupos sociais […]. No Brasil, negros e brancos das classes 

mais favorecidas vivenciam experiências muito diversas devido, por exemplo, 

às diferenças de lugar onde moram, do nível de escolaridade, da qualidade do 

ensino recebido e das redes sociais às quais estão integrados. Tais experiências 

produzem estilos pessoais distintos, o que dificulta a relação dos indivíduos 

de cada um dos grupos com os de fora, gerando, assim, receios mútuos e mal-

entendidos. Diante disso, nas grandes empresas, em processo seletivo 

conduzido por brancos (geralmente das classes sociais mais elevadas) é 

provável que negros, mesmo os que possuam uma boa ou excelente 

qualificação profissional, apresentem desempenho interpessoal não adequado, 

segundo a visão dos selecionadores. Isso porque os empregadores e seus 

representantes do grupo de monopolizadores de oportunidade observam os 

candidatos a emprego buscando identificar seu estilo pessoal e formam 

opinião sobre seu provável desempenho no trabalho a partir dessas 

observações. Nesta situação, a preferência é dada àqueles [que] possuam o 

mesmo estilo do contratante, quer apresentem melhor desempenho 

profissional que os negros ou não, pois […] as diferenças categóricas 
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contribuem para relativizar o papel do mérito nas relações sociais. 

(CONCEIÇÃO 2013, p. 322) 

A influência dessa desigualdade no recrutamento, nas empresas brasileiras, faz com que 

os recrutadores, majoritariamente homens brancos, tendam a privilegiar o acesso aos níveis 

hierárquicos mais altos a outros homens brancos, o que dificulta o acesso a tais posições por 

homens negros e mulheres brancas e negras: 

[...] No passado, nas empresas estadunidenses ocorria o mesmo que ocorre 

hoje nas brasileiras, ou seja, homens brancos conseguiam monopolizar a 

oportunidade de acesso às posições de mais altos níveis hierárquicos, negando 

aos homens negros e latinos, assim como às mulheres (brancas, negras e 

latinas) acesso a tais posições. Esse quadro começou a mudar, [...], com a luta 

negra por direitos civis naquele país. No que diz respeito a negros e brancos 

no Brasil, a diferença é que, hoje – desde as posições iniciais até às de nível 

médio na hierarquia organizacional –, as mulheres brancas começam a figurar 

mais como monopolizadoras de oportunidade, em conjunto com os homens 

de seu mesmo grupo social, do que como vítimas da exclusão nas 

organizações [...]. (CONCEIÇÃO 2013, p. 323). 

Na última fase do processo político, aquela da eleição propriamente dita, discutem-se as 

condições em que as pessoas candidatas realizam as suas campanhas e a tendência do 

eleitorado. 

Krook e Norris (2014) destacam que a divisão social entre público e privado e os papéis 

sociais designados para os gêneros também influenciam todas as fases desse processo político. 

Os estereótipos de gênero exercem influência sobre a aspiração das mulheres entrarem na 

política, sobre as lideranças partidárias e sobre o eleitorado. Fundado na distinção entre 

ambientes público e privado, conforme visto no capítulo anterior, o lugar da mulher seria o 

ambiente doméstico, responsável pelo cuidado da casa e da família, enquanto o papel social 

atribuído ao homem seria o ambiente público, no mercado de trabalho e na política. Além disso, 

socialmente atribui-se aos gêneros comportamentos e competências específicas intimamente 

relacionadas aos papéis sociais que lhes são atribuídos. Nesse contexto, a política é vista como 

um ambiente adequado para as características atribuídas aos homens e não às mulheres, sendo 

eles considerados mais capazes e comprometidos com a política, enquanto se considera que as 

mulheres teriam dificuldade para equilibrar as demandas do trabalho e da família. Isso 

influencia os recrutadores partidários, que tenderiam a considerar as mulheres menos 

competentes e com menores chances eleitorais que os homens.  

O contexto institucional também influencia as etapas do processo político de 

recrutamento e suas transições (oferta, demanda e eleição), assim como as regras do sistema 

político e regras de ações afirmativas, como as cotas eleitorais, como vimos no capítulo anterior. 
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A partir desse diagnóstico dos obstáculos para superar a sub-representação de mulheres, 

Krook e Norris (2014) desenvolveram uma tipologia de estratégias que podem ser adotadas 

pelos diferentes atores (sociedade civil, partidos políticos, legisladores e Estado) e pontos de 

intervenção nas transições entre as etapas do processo de recrutamento eleitoral. Em cada fase 

são identificadas as principais estratégias que podem ser adotadas, expostas na Figura 2:  

 

Figura 2 - Pontos de intervenção e estratégias 

 

Fonte: Krook e Norris (2014), p. 6. Tradução nossa. 

 

3.1.1 Ações para ampliar a oferta de mulheres: de “Elegível” a “Aspirante”  

Na primeira fase, o objetivo das ações é incentivar a mulher que está apta para disputar 

eleições (que cumpre os requisitos legais, como idade, por exemplo) a querer se candidatar, de 

forma a ampliar a oferta de mulheres para a política. A principal barreira que deve ser superada 

nesta primeira fase diz respeito à qualificação e aos recursos para participar da política. As 

estratégias objetivam fazer com que as mulheres acreditem que a política é também lugar de 

mulheres e que elas tenham interesse e autoconfiança para ingressar na carreira política.  

As primeiras estratégias sugeridas pelas autoras para atingir esse objetivo são 

campanhas de conscientização com informações a respeito da exclusão das mulheres dos 

espaços de poder e da importância da contribuição delas para o debate político. Ações desse 
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tipo vêm sendo lideradas primordialmente por iniciativas da sociedade civil em vários países, 

incluindo o Brasil.  

Krook e Norris (2014) relatam que iniciativas da sociedade civil para incentivar 

mulheres a se candidatarem são muito comuns nos Estados Unidos desde a década de 1980, de 

organizações da sociedade civil, universidades e organismos internacionais, como, por 

exemplo, o Center for American Women and Politics da Universidade Rutgers29. Criado em 

1971, desenvolve várias atividades destinadas a incentivar a redução da sub-representação de 

mulheres na política, como pesquisas e coletas de dados, programas informativos, educativos e 

treinamentos. 

Essas atividades podem se valer de estratégias de comunicação de massa, hoje muito 

comuns nas redes sociais. Há exemplos europeus também, como campanhas com cartazes pelas 

cidades com mensagens sobre a importância de ter mulheres na política, como se pode observar 

nos exemplos na Figura 3. O primeiro é da República Checa, onde foi desenvolvida uma 

campanha de mídia pelo grupo Fórum 50%, que produziu cartazes que continham uma foto 

com um fila de gravatas, indagando se realmente as pessoas teriam escolha. Outro exemplo 

interessante é da Turquia, nas eleições em 2007 o grupo KA.DER, Associação de Apoio a 

Mulheres Candidatas, espalhou cartazes com mulheres de negócios famosas e artistas com 

bigodes ou usando gravatas, indagando se seria necessário ser um homem para ir ao parlamento. 

 

Figura 3 - Exemplos de campanhas de comunicação 

República Checa Turquia 

 
 

“Should I be a man to go into parliament? 

Women constitute half of the population, 

 
29 <https://cawp.rutgers.edu/>. Acesso em: 23 set. 2020. 

https://cawp.rutgers.edu/
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“Do you really have a choice?” 30 

 

and yet, since 1995, the level of women’s 

representation in the parliament is 2,2 

percent. Parliaments, in which women are 

underrepresented cannot produce 

democratic solutions. Regarding women’s 

representation, Turkey ranks 163rd, out of 

167 countries in the world. For 

democracy, for equal participation and 

equal representation, let’s support women 

in politics.Vote women”31 

Fonte: https://5050campaign.wordpress.com. Acesso em 23 set 2020. 

No Brasil, nos anos recentes surgiram vários movimentos com a finalidade de 

empoderar mais mulheres para construírem candidaturas eleitorais viáveis. Algumas dessas 

organizações passaram a atuar em rede, de forma a ampliar seu impacto e visibilidade. São 

exemplos de movimentos feministas para mais mulheres na política, os grupos Elas no Poder32, 

Iniciativa Brasilianas33, Me Farei Ouvir34, Instituto Alziras35, entre outros. 

O Elas no Poder, por exemplo, nasceu em 2018, com o objetivo de incentivar mulheres 

a se candidatarem a cargos políticos e auxiliar na construção de candidaturas competitivas. Com 

essa finalidade, a organização atua em três principais áreas: (i) curso contínuo de formação 

política para mulheres que querem se candidatar, que tratam de questões relacionadas ao 

sistema político brasileiro; (ii) mentoria especializada para a construção da campanha eleitoral, 

e (iii) planejamento estratégico das campanhas femininas. 

No início de 2020 surgiu a Plataforma Impulsa36, formada a partir de uma rede de 16 

organizações, sob a liderança do Elas no Poder, para pensar as melhores estratégias para levar 

mais mulheres ao poder. Desenvolveram cartilha, vídeo aulas e uma série de ferramentas que 

foram disponibilizadas online gratuitamente. A Plataforma de treinamentos visava ajudar as 

candidatas a se prepararem para suas campanhas eleitorais de 2020. Fazem parte da rede além 

dos movimentos militantes em prol da maior participação de mulheres no poder, organizações 

 
30 <https://5050campaign.wordpress.com/take-action/national-activities/cz/>. Acesso em: 23 set. 2020. 

31 <https://5050campaign.files.wordpress.com/2008/09/turkey-past-campaign.jpg>. Acesso em: 23 set. 2020. 

32 <http://elasnopoder.org/>. Acesso em: 23 set. 2020. 

33 <http://iniciativabrasilianas.org/>. Acesso em: 23 set. 2020.  

34 <https://www.mefareiouvir.com.br/>. Acesso em: 23 set. 2020. 

35 <https://www.alziras.org.br/>. Acesso em: 23 set. 2020.  

36 <https://www.impulsa.voto/>. Acesso em: 24 out. 2020.  

https://5050campaign.wordpress.com/
https://5050campaign.wordpress.com/take-action/national-activities/cz/
https://5050campaign.files.wordpress.com/2008/09/turkey-past-campaign.jpg
http://elasnopoder.org/
http://iniciativabrasilianas.org/
https://www.mefareiouvir.com.br/
https://www.alziras.org.br/
https://www.impulsa.voto/
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de ativismo (como o Coletivo Massa) e membros do poder legislativo estadual (como a Bancada 

Ativista). 

Barbieri e Ramos (2019) mencionam que sete das 77 deputadas federais eleitas em 2018 

tinham vínculos com movimentos de renovação política no Brasil, o que pode apontar um papel 

especial destes novos arranjos institucionais em facilitar a entrada de mulheres na política, 

desviando-as por vezes dos vícios e vieses da política partidária. Segundo as autoras, “Os 

grupos aqui retratados se estruturam por meio de três eixos: (i) capacitação técnica; (ii) 

treinamento e auxílio para campanhas; e (iii) formulação de uma agenda comum de propostas.” 

(p. 53).  

A produção de dados também é uma ferramenta muito importante para ser utilizada em 

campanhas de conscientização, produzidos por universidades ou por entidades internacionais, 

como o Inter-Parliamentary Union, a respeito dos baixos índices de participação das mulheres, 

e que também serve de plataforma para divulgação de avanços. Os dados também podem ser 

estrategicamente usados para desvendar os diferentes graus de participação das mulheres nos 

partidos políticos, o que pode tanto afetar sua reputação como eventualmente influenciar 

resultados eleitorais. 

No Brasil, uma das fontes de dados sobre a participação de mulheres na política é o 

próprio TSE, que em 02/12/2019, sob a presidência da Ministra Rosa Weber, criou uma 

Comissão Gestora de Política de Gênero do TSE (TSE Mulheres), bem como uma página dentro 

do site do TSE dedicada à divulgação de dados e informações: 

... [A] página #ParticipaMulher é totalmente dedicada a destacar, a valorizar 

e a fortalecer o papel e a participação feminina na vida política nacional, 

estadual e municipal. Além de divulgar os progressos da legislação sobre a 

igualdade de gênero na área, a página traz os perfis de mulheres que, pelo seu 

trabalho, propiciaram avanços políticos significativos, inclusive na própria 

evolução da Justiça Eleitoral, visando a ampliar os direitos das brasileiras 

tanto na esfera eleitoral quanto na partidária.”37 

O TSE também vem atuando em outras frentes visando ao incentivo de mulheres na 

política. “Além de campanhas nas redes sociais e nas emissoras de rádio e TV, a Corte Eleitoral 

tem adequado os textos de suas resoluções para garantir e aumentar a presença das mulheres 

nos espaços públicos”38. A principal ação foi a decisão relativa à cota de financiamento de 

 
37 <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Dezembro/ministra-rosa-weber-apresenta-comissao-tse-

mulheres-e-lanca-pagina-%23participamulher>. Acesso em: 27 set. 2020. 

38 <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Agosto/acoes-do-tse-valorizam-participacao-da-mulher-na-

politica-e-incentivam-candidaturas-femininas>. Acesso em: 27 set. 2020. 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Dezembro/ministra-rosa-weber-apresenta-comissao-tse-mulheres-e-lanca-pagina-%23participamulher
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2019/Dezembro/ministra-rosa-weber-apresenta-comissao-tse-mulheres-e-lanca-pagina-%23participamulher
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Agosto/acoes-do-tse-valorizam-participacao-da-mulher-na-politica-e-incentivam-candidaturas-femininas
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Agosto/acoes-do-tse-valorizam-participacao-da-mulher-na-politica-e-incentivam-candidaturas-femininas
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campanhas eleitorais femininas. Mas o TSE vem atuando intensamente na área de comunicação, 

como campanhas de comunicação, cursos voltados para funcionários e abertos à sociedade e 

exposição sobre a história da mulher na política. O atual presidente do Tribunal, Ministro Luís 

Roberto Barroso, mantendo o legado da Ministra Rosa Weber, colocou a participação das 

mulheres na política como uma das metas de seu mandato. 

Ações de conscientização e que incentivem a participação das mulheres também podem 

ser lideradas pelos parlamentos, destacando as contribuições das mulheres na política. Várias 

ferramentas podem ser utilizadas, como informações no site sobre mulheres na política, 

campanhas de comunicação ou exposições artísticas. Essas estratégias podem alterar a 

percepção de que a política não seria ambiente para as mulheres. 

No Brasil, na Câmara dos Deputados há uma Secretaria da Mulher39, que une a 

Procuradoria da Mulher e a Coordenadoria dos Direitos da Mulher. A Secretaria realiza diversas 

atividades de apoio às parlamentares, dentre elas atividades de comunicação e realização de 

eventos e audiências. Além disso, a Secretaria faz o acompanhamento legislativo de iniciativas 

que afetem os direitos das mulheres, oferece assessoria jurídica e recebe denúncias.     

Outra estratégia que pode contribuir para alterar essa percepção é a linguagem utilizada 

no ambiente legislativo. Em várias línguas, como é o caso do português, o masculino é usado 

como forma neutra, o que exclui a referência às mulheres, devendo ser substituída por uma 

comunicação inclusiva (uso do masculino e feminino). 

Algumas características do funcionamento dos legislativos podem afastar as mulheres, 

como por exemplo, sessões feitas no período noturno ou com longa duração, que prejudicam a 

participação dos parlamentares da convivência familiar à noite. Isso pode ser especialmente 

prejudicial para as mulheres parlamentares, que continuam tendo mais responsabilidades 

relacionadas aos cuidados da casa e da família do que os homens. Algumas medidas podem ser 

tomadas para evitar que isso aconteça e tornar o ambiente mais amigável para as parlamentares 

mães, como, por exemplo, estipular que não podem ocorrer votações à noite e construir creches 

e salas de amamentação dentro dos parlamentos.  

No Brasil, o Senado apresenta um exemplo curioso de exclusão das mulheres, pois até 

2016 não havia um banheiro feminino dentro do plenário. Ele foi construído em 2016 por 

 
39 <https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-da-mulher/o-que-e-a-secretaria-da-

mulher>. Acesso em: 23 set. 2020. 

https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-da-mulher/o-que-e-a-secretaria-da-mulher
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-da-mulher/o-que-e-a-secretaria-da-mulher
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reinvindicação da bancada feminina40. Esse exemplo mostra como o espaço político era 

pensado para ser ocupado somente por homens, afastando simbolicamente a possibilidade de 

ocupação daquele espaço pelas mulheres.   

Mulheres sofrem violência durante as campanhas e durante o exercício do mandato, que 

pode ser física, sexual ou psicológica, com o intuito de prejudicar a participação delas nas 

atividades políticas. Pesquisa da Inter-Parliamentary Union mostrou que 82% das 

parlamentares pesquisadas declaram já ter sofrido violência política psicológica, 65% já 

receberam comentários machistas, 25% sofreram violência física e 20% sofreram abuso 

sexual41. A nossa pesquisa qualitativa com as vereadoras de São Paulo revelou situação 

parecida, com altíssima incidência de violência marcadamente de gênero na carreira política 

das entrevistadas. As violências podem ser feitas tanto em ambientes públicos como em 

ambientes privados e é um elemento que pode ter influência significativa de desestímulo para 

as mulheres participarem da política, reduzindo sua aspiração diante do risco de sua segurança 

pessoal. Os parlamentos podem aprovar legislação que puna a violência política contra a 

mulher.  

Ações de recrutamento de candidatas podem ser feitas tanto por iniciativa da sociedade 

civil como pelos partidos políticos. Trata-se de identificar candidatas com potencial para serem 

eleitas, o que pode ser feito tanto a partir de contatos pessoais como por meio de campanhas de 

recrutamento.  

Programas de capacitação e mentoria de mulheres para serem candidatas são 

ferramentas importantes, que podem envolver habilidades de comunicação, política, criação de 

redes de relacionamentos e como fazer uma campanha eleitoral. Essas iniciativas podem ser 

feitas pela sociedade civil, pelos partidos políticos, pelos legislativos ou pelo Estado. Por 

exemplo, em 28/07/2020 a Câmara dos Deputados, em parceria com a Primeira-Secretaria e a 

Secretaria da Mulher, lançou o curso "Mulheres na Política": 

O objetivo é, dentre outros, elucidar conceitos como eleições proporcionais, 

quociente eleitoral e coligações, além de explicar como funcionam as 

candidaturas coletivas para cargos do Poder Legislativo. Também será possível 

aprender sobre estratégias de comunicação, uso de mídias sociais, formação de 

rede de apoiadores, construção de credibilidade e combate à desinformação, 

sempre tendo em vista as peculiaridades de uma campanha a ser realizada por 

 
40 <https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/comum/bancada-feminina-do-senado-conquista-

direito-a-banheiro-feminino-no-plenario>. Acesso em: 23 set. 2020. 

41 <https://www.ipu.org/resources/publications/reference/2019-11/guidelines-elimination-sexism-harassment-

and-violence-against-women-in-parliament>. Acesso em: 23 set. 2020. 

https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/comum/bancada-feminina-do-senado-conquista-direito-a-banheiro-feminino-no-plenario
https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/comum/bancada-feminina-do-senado-conquista-direito-a-banheiro-feminino-no-plenario
https://www.ipu.org/resources/publications/reference/2019-11/guidelines-elimination-sexism-harassment-and-violence-against-women-in-parliament
https://www.ipu.org/resources/publications/reference/2019-11/guidelines-elimination-sexism-harassment-and-violence-against-women-in-parliament
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mulheres. Público-alvo: mulheres já filiadas a partidos políticos (mas qualquer 

cidadã ou cidadão pode ter acesso).42 

Outra iniciativa que pode incentivar a participação de mulheres é a criação de seções de 

mulheres dentro dos partidos políticos, que podem atuar no recrutamento e treinamento para 

mulheres em campanha ou já eleitas, bem como desenvolver propostas de políticas públicas. 

Tem também papel importante de transformação de mentalidade dentro dos partidos sobre 

igualdade de gênero, bem como na defesa da participação das mulheres em postos de liderança. 

Por exemplo, a seção de mulheres do PT tem uma plataforma denominada Elas por Elas, com 

amplo programa de recrutamento, treinamento, capacitação e apoio para campanhas de 

mulheres43. Além disso, foi por força do movimento de mulheres dentro do PT que elas 

conquistaram a paridade nos postos de liderança dentro do partido, regra incorporada ao seu 

estatuto.  

No Brasil, 31 dos 33 partidos políticos registrados no TSE têm uma estrutura específica 

de mulheres, segundo o Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos44. 

Essas estruturas executam o uso dos recursos de 5% do Fundo Partidário com a “criação e 

manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres”. 

 

3.1.2 Ações para ampliar a demanda de mulheres: de “Aspirante” a “Candidata”  

Ações na segunda fase de transição do processo político de recrutamento, visando 

ampliar a demanda de mulheres pelos partidos, refere-se ao recrutamento, pelos partidos 

políticos, das mulheres aspirantes a candidatas. Trata-se de momento crucial para possibilitar o 

aumento da representação feminina na política, pois nosso sistema eleitoral restringe a 

participação nas disputas eleitorais somente por meio dos partidos políticos. A seleção de 

candidaturas pelos partidos políticos é, portanto, elemento chave no funil do recrutamento 

eleitoral.     

Como visto acima, ainda que o principal elemento considerado pelos partidos políticos 

seja a viabilidade de a candidatura resultar em eleição, há outros fatores que podem levar os 

líderes partidários a deixar de escolher mulheres em favor dos candidatos homens, por 

 
42 <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/comissao-de-defesa-

dos-direitos-da-mulher-cmulher/noticias/curso-mulheres-na-politica>. Acesso em: 27 set. 2020. 

43 <https://pt.org.br/elas-por-elas/>. Acesso em: 23 set. 2020. 

44 <https://www.huffpostbrasil.com/entry/mulheres-politica-machismo_br_5f18c255c5b6128e68205db4>. 

Acesso em: 27 set. 2020. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/comissao-de-defesa-dos-direitos-da-mulher-cmulher/noticias/curso-mulheres-na-politica
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/comissao-de-defesa-dos-direitos-da-mulher-cmulher/noticias/curso-mulheres-na-politica
https://pt.org.br/elas-por-elas/
https://www.huffpostbrasil.com/entry/mulheres-politica-machismo_br_5f18c255c5b6128e68205db4
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acreditarem que eles seriam mais capazes ou viáveis eleitoralmente. As formas de recrutamento 

de candidaturas envolvem regras formais e informais e variam muito entre os países e os 

partidos, podendo haver maior ou menor regulação pela legislação, e, geralmente, um grau de 

autonomia dos partidos para a definição dos processos.  

As cotas de mulheres para candidaturas é uma ação afirmativa que leva os líderes a 

recrutarem o percentual de mulheres exigidos pela legislação. Segundo Krook e Norris (2014), 

em países em que os partidos se opõem à adoção de regras de cotas, uma medida alternativa 

seria a instituição de recomendação de balanço de gênero em instâncias partidárias ou 

nominações de candidaturas. Estabelecer cotas de assentos nas casas legislativas é outra medida 

que incentiva os partidos a buscarem eleger mais mulheres para poderem ocupar essas cadeiras 

reservadas nos parlamentos. Outra forma de incentivar o recrutamento de mulheres é o 

estabelecimento de regras de destinação obrigatória de recursos públicos fornecidos aos 

partidos para capacitação de mulheres dentro do partido.  

Nos países em que os partidos são financiados pelo Estado, esses fundos podem ser 

utilizados para incentivar a entrada de mulheres. Krook e Norris (2014) relatam que há várias 

fórmulas de incentivos positivos e negativos ao redor do mundo, tais como condicionar o uso 

de fundos ao número de mulheres candidatas ou de mulheres eleitas, ou reduzir o fundo caso o 

partido não atinja determinada relação de gênero entre as candidaturas, ou ainda destinar 

recursos para atividades de promoção de mulheres pelos partidos (como no Brasil). 

Mas os próprios partidos políticos podem adotar medidas por iniciativa própria como 

forma de promover as mulheres dentro da organização e propiciar que se relacionem com 

lideranças masculinas, ganhem destaque e capital político. Reserva voluntária de assentos ou 

paridade nos cargos de liderança nas diversas instâncias do partido podem contribuir para que 

as mulheres ganhem espaços de destaque e de poder dentro dos partidos, levando ao seu 

fortalecimento político. Mas o fato é que, no Brasil, dos 33 partidos registrados no TSE, apenas 

três deles têm atualmente presidentes mulheres45: PT, PCdoB e PMB46 (este último não elegeu 

nenhum deputado federal em 2018). A presença de mulheres na presidência de diretórios e 

comissões também é muito baixa.  

 
45 Eram quatro mulheres presidentes até há pouco, mas Deputada Renata Abreu, presidente do PODEMOS, está 

em licença maternidade de 09/10/2020 a 02/01/2021. <https://noroestemais.com.br/noticia/841/granadense-

thiago-milhim-assume-presidencia-nacional-do-podemos.html> Acesso em: 02 nov. 2020. 

46 <https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-no-tse>. Acesso em: 31 out. 2020.  

https://noroestemais.com.br/noticia/841/granadense-thiago-milhim-assume-presidencia-nacional-do-podemos.html
https://noroestemais.com.br/noticia/841/granadense-thiago-milhim-assume-presidencia-nacional-do-podemos.html
https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-no-tse


52 

Em resposta a Consulta formulada pela Senadora Lídice da Mata (PSB-BA), o TSE 

decidiu em 19/05/2020 que os partidos podem preencher ao menos 30% das candidaturas aos 

cargos de direção com mulheres, mas decidiu que esse percentual não fosse vinculativo, sob 

pena de ferir a autonomia partidária47. Esse entendimento não é compartilhado por Flavia Biroli, 

que entende que o TSE poderia ter regulamentado esse tema, conforme exposto em entrevista 

concedida ao HuffPost Brasil: 

Para a cientista política Flávia Biroli, presidente da ABCP (Associação 

Brasileira de Ciência Política), o tribunal poderia ter decidido em sentido 

contrário. “Não fere a autonomia partidária porque ela não pode estar em 

dissonância com valores que predominam na legislação eleitoral existente. 

São os valores da igual participação entre mulheres e homens”, afirma. 

No entendimento da especialista, seria papel da Justiça Eleitoral regulamentar 

o tema, assim como fez com as cotas. 

“Se a gente entender que a presença de mulheres na direção partidária cumpre 

a função que a própria legislação eleitoral procura garantir, que é da 

participação igualitária de mulheres, então a Justiça Eleitoral poderia ter um 

papel [nessa regulação]. Basta a gente ter uma visão um pouquinho ampliada 

de como se dá o processo eleitoral. A direção dos partidos tem uma enorme 

importância na definição das listas de candidaturas”, completa.48 

Luciana Ramos reforça o entendimento de que a presença em órgãos de direção 

partidária pode ter efeitos positivos sobre a participação das mulheres na política, conforme 

exposto em entrevista concedida na mesma reportagem do HuffPost Brasil: 

Apesar de entender que cabe ao Legislativo decidir uma eventual cota para 

cargos partidários, Luciana Ramos, da FGV (Fundação Getulio Vargas), 

também aponta esse fator como decisório nas urnas. 

“Estudos mostram que a falta de lideranças partidárias de mulheres, de fato, é 

um problema. Isso afeta diretamente o processo de recrutamento eleitoral. Os 

dirigentes definem quem será candidato e em quem o partido vai apostar. 

Portanto, terá mais dinheiro e acesso a propaganda de rádio e televisão. Faria 

diferença ter outros corpos representados. Mulheres negras, mulheres 

indígenas, pessoas trans, por exemplo, para que a gente conseguisse alterar o 

perfil das listas eleitorais”, pontua. 

Entre as iniciativas dos partidos para recrutamento de candidatas, é possível que o 

recrutador atue em conjunto com a seção de mulheres, em razão de seu contato mais próximo 

com as mulheres do partido e de fora dele. Krook e Norris (2014) comentam que na Suécia, 

antes do regime de cotas, os maiores partidos montaram bases de dados com currículos de 

 
47 <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Maio/tse-entende-ser-aplicavel-reserva-de-genero-para-

mulheres-nas-eleicoes-para-orgaos-partidarios>. Acesso em: 27 set. 2020. 

48 <https://www.huffpostbrasil.com/entry/mulheres-politica-machismo_br_5f18c255c5b6128e68205db4>. 

Acesso em: 27 set. 2020. 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Maio/tse-entende-ser-aplicavel-reserva-de-genero-para-mulheres-nas-eleicoes-para-orgaos-partidarios
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Maio/tse-entende-ser-aplicavel-reserva-de-genero-para-mulheres-nas-eleicoes-para-orgaos-partidarios
https://www.huffpostbrasil.com/entry/mulheres-politica-machismo_br_5f18c255c5b6128e68205db4
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potenciais candidatas para que pudessem ser apresentadas às lideranças partidárias no momento 

da organização das listas de candidatos. 

Atividades de capacitação para mulheres que ocupam cargos ou para aquelas que 

queiram se candidatar podem ser oferecidas também pelos partidos políticos. Essas atividades 

podem tratar de temas como motivação, habilidade para falar em público, como conduzir uma 

campanha. Outra estratégia pode ser a mentoria de aspirantes ou novas mandatárias em conjunto 

com mandatárias mais experientes.  

3.1.3 Ações para ampliar a eleição de mulheres: De “Candidata” a “Eleita”  

A última fase de transição do processo político é transformar a candidata em eleita, ou 

seja, é a fase eleitoral propriamente dita.  

O fator fundamental neste processo é o financiamento de campanha, pois pesquisas 

demonstram que os recursos são os fatores mais importantes para o sucesso das campanhas 

eleitorais. É fundamental que os partidos políticos apoiem as candidaturas femininas, para 

assegurar que as candidatas tenham recursos para fazer suas campanhas. Iniciativas da 

sociedade civil podem colaborar por meio de levantamento coletivo de recursos.  

A destinação de recursos para as campanhas femininas pode ser incentivada pelo Estado, 

por meio de regulações de cotas, que obriguem reserva de fundos públicos partidários para as 

campanhas eleitorais. Suporte para financiamento das campanhas é fundamental, especialmente 

porque, em geral, as mulheres têm menos recursos e menor rede de contatos para conseguir 

financiamento privado. Além disso, as mulheres muitas vezes têm despesas extras como, por 

exemplo, custear os cuidados da casa e dos filhos enquanto estão em campanha. Krook e Norris 

(2014) sugerem que os partidos podem criar um fundo especial para mulheres para esse tipo de 

despesa ou então oferecer um tipo de subsídio. Citam como exemplo o Partido Liberal no 

Canada, que criou um fundo especial para auxílio de mulheres com despesas como creche ou 

viagem durante a campanha. 

No Brasil, foi em 2018 que, por meio de duas decisões judiciais (STF e TSE), ficou 

estabelecido que os partidos políticos deveriam destinar para as campanhas femininas ao menos 

30% do fundo partidário e do fundo eleitoral (que são fundos públicos). Entretanto, o 

cumprimento desta regra pelos partidos políticos nas eleições em 2018 foi parcial, conforme 

mostraremos na próxima seção. 
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O financiamento pode também ocorrer por meio de ajuda da iniciativa privada. A rede 

de financiamento de campanhas femininas mais conhecida nos Estados Unidos se chama 

EMILY List49 (Early Money Is Like Yeast), criada em 1985. A organização recruta e capacita 

candidatas democratas para disputarem eleições legislativas e no executivo, bem como publica 

seus nomes para receberem doações para campanha. O objetivo é reunir recursos no início da 

campanha, fundamental para que a candidatura seja viável eleitoralmente. Em 1992 foi criada 

a iniciativa WISH List (Women in the Senate and House), para incentivar as candidatas que 

pretendem se eleger pelo Partido Republicano.  

Cursos de capacitação para parlamentares mulheres são ferramentas que contribuem 

para incentivar sua atuação e desenvolvimento de sua carreira, que podem ser oferecidos pela 

iniciativa privada, pelos partidos políticos, pelos parlamentos e pelo Estado. Esses cursos 

podem, inclusive, contribuir para ampliar a “oferta” de mulheres e a “demanda” dentro dos 

partidos.  

Centros de pesquisa dentro dos parlamentos podem ajudar a fornecer dados e diversos 

tipos de informações, como subsídios para elaboração de projetos de leis e políticas públicas.  

Criação de frentes ou secretarias parlamentares de mulheres (“caucus”) podem dar 

suporte às atividades parlamentares, como a existente na Câmara dos Deputados, já mencionada 

anteriormente. Podem ser constituídas em vários formatos e graus de formalidade, com 

orçamento próprio voluntário ou internacional ou sem orçamento. Um exemplo citado por 

Krook e Norris (2014) é o fórum de mulheres parlamentares em Ruanda, com reconhecimento 

formal dentro do parlamento, que reúne todas as parlamentares das duas casas. Faz 

acompanhamento dos projetos de lei que interessam às mulheres, além de oferecer 

treinamentos, suporte técnico e administrativo.    

Outras estratégias para apoiar as campanhas podem ser a reserva de espaço para 

campanhas eleitorais na televisão, ou por meio de fundos específicos para campanhas de 

mulheres. 

Um quadro com resumo dos tipos de iniciativas analisadas acima e identificação dos 

principais atores políticos em cada fase do processo, pode ser encontrado no Apêndice B. 

No que se refere especificamente aos partidos políticos, entendemos que os principais 

focos de atuação residem nas fases da demanda de candidatas e eleitoral. Na fase da demanda, 

 
49 <https://www.emilyslist.org/>. Acesso em: 23 set. 2020. 

https://www.emilyslist.org/
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as ações relacionadas ao recrutamento das candidaturas são cruciais para o aumento da 

representação feminina. É nesta fase que incide a ação afirmativa das cotas legais para 

candidaturas, mas os partidos podem estabelecer cotas voluntárias para nominação que sejam 

maiores que as cotas legais, como, por exemplo, adotar paridade de gênero para candidaturas. 

O apoio partidário para o planejamento e execução das campanhas é muito relevante, inclusive 

proporcionando acesso à rede de contatos e apoiadores políticos. 

Na fase eleitoral, o recurso mais importante que pode ser fornecido pelo partido é o 

apoio no financiamento das campanhas. Desde 2018, o financiamento público tornou-se a fonte 

primordial do financiamento eleitoral, de forma que os partidos devem garantir a destinação 

dos recursos do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário proporcionalmente às candidaturas de 

mulheres, observando o mínimo de 30% da cota eleitoral. Também devem observar a 

proporcionalidade para a destinação dos recursos do Fundo Eleitoral para as candidaturas 

negras. Além disso, os partidos podem voluntariamente promover campanhas de financiamento 

para incentivar as doações para campanhas femininas. 

Por fim, vale mencionar que os partidos também podem ter papel relevante na fase de 

oferta de mulheres, promovendo ações para incentivá-las a se candidatarem, o que pode ser 

feito por intermédio das Seções de Mulheres nos partidos.   

3.2 Análise das estratégias através do mecanismo ATENEA 

Em linha com esta pesquisa, o relatório “BRASIL: Onde está o compromisso com as 

mulheres? Um longo caminho para se chegar à paridade”, de autoria de Danusa Marques e 

Flávia Biroli (2020), apresenta pontos de sinergia e oportunidades de desenvolvimento para 

outras pesquisas e ações de instituições públicas ou privadas que queiram promover a igualdade 

de gênero na política. A pesquisa faz parte de um trabalho da ONU ligado à Plataforma de Ação 

de Pequim de 1995, marco do compromisso da busca por igualdade de gênero no âmbito das 

Nações Unidas e ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável cinco (ODS 5), relacionado à 

igualdade de gênero. 

O relatório provém de uma iniciativa conjunta entre o Centro Regional do PNUD para 

a América Latina e Caribe, a ONU Mulheres e a IDEA Internacional chamada ATENEA, cujo 

objetivo é “gerar mudanças mais sustentáveis para alcançar a paridade de gênero na esfera 
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política”50. O ATENEA é constituído pela realização de pesquisas comparativas entre os países 

em oito dimensões com 40 indicadores, numa metodologia desenhada de forma a avaliar e 

comparar o grau de paridade das mulheres na política dentro dessas dimensões por meio do IPP 

(Índice de Paridade Política).  

O projeto passou por 11 países, sendo o Brasil o 9º colocado no ranking, com 39,5 

pontos (numa escala de zero a 100), atrás do México (IPP: 66,2), Bolívia (64), Peru (60,1), 

Colômbia (54), Argentina (44,7), Honduras (42,7), Guatemala (42,6) e Uruguai (41,7); e na 

frente do Chile (38,2) e Panamá (37). 

A implementação do projeto no Brasil começou em 2018, com coleta de dados entre 

janeiro e maio de 2019. Os resultados estão sintetizados abaixo, em ordem decrescente da nota 

obtida na pesquisa: 

(i) Exercício do direito ao voto: O único indicador desta dimensão é a participação de 

mulheres nas eleições. Foi a melhor classificação obtida pelo Brasil, com nota 80,3. 

Essa nota leva em consideração o fato de que é alto o percentual de mulheres com 

cadastro eleitoral que votaram (83,3%), em comparação com o percentual dos homens 

que votaram (79%). 

(ii) Poder Legislativo (Câmara Baixa/Única): Foi a segunda melhor nota do Brasil, com 

59,1, ainda que bem abaixo da primeira nota. São dez indicadores, dos quais o Brasil se 

saiu bem em alguns e mal em outros. A média foi impulsionada pela existência de 

comissão de mulheres no Parlamento, de uma bancada feminina suprapartidária e de 

uma “unidade de transversalização de gênero”. O cumprimento da cota de gênero na 

eleição em 2018 pelos partidos políticos, ainda que parcial, também contribuiu para uma 

boa avaliação. Entretanto, pesaram negativamente o baixo percentual de mulheres 

eleitas no Parlamento (15%), o baixo percentual de coordenadoras de bancadas (16%) 

e o baixo percentual de mulheres presidentes de comissões (16%), demonstrando que 

as mulheres eleitas, além de estarem em baixo percentual, estão pouco presentes nas 

posições de poder dentro do Parlamento51.  

 
50 <http://www.onumulheres.org.br/noticias/estudo-conduzido-pelo-pnud-e-pela-onu-mulheres-sobre-direitos-

politicos-das-mulheres-coloca-o-brasil-em-9o-lugar-entre-11-paises-da-america-latina/>. Acesso em: 16 out. 

2020. 

51 Atualmente, as deputadas presidem apenas quatro das 25 comissões permanentes da Câmara dos Deputados (ou 

seja, 16%), a saber: (i) Cultura, (ii) Defesa dos Direitos da Mulher, (iii) Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e (iv) 

Trabalho, Administração e Serviço Público (<https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/arquivos-destaques/presidentes-e-vice-presidentes.> Acesso em: 

http://www.onumulheres.org.br/noticias/estudo-conduzido-pelo-pnud-e-pela-onu-mulheres-sobre-direitos-politicos-das-mulheres-coloca-o-brasil-em-9o-lugar-entre-11-paises-da-america-latina/
http://www.onumulheres.org.br/noticias/estudo-conduzido-pelo-pnud-e-pela-onu-mulheres-sobre-direitos-politicos-das-mulheres-coloca-o-brasil-em-9o-lugar-entre-11-paises-da-america-latina/
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/arquivos-destaques/presidentes-e-vice-presidentes.
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/arquivos-destaques/presidentes-e-vice-presidentes.
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(iii) Poder Executivo e Administração Pública: São cinco indicadores que cobrem áreas 

diversas, como ser titular de Ministério ou Secretaria, ou tempo de ocupação de tais 

cargos. O Brasil obteve nota 51,7. O fato de o Brasil ter uma secretaria nacional de 

política para mulheres (que já teve status de ministério de 2013 a 2015) e o tempo médio 

de permanência em cargo de ministro levemente superior ao tempo ocupado pelos 

homens, puxaram a média para cima. Mas pesaram negativamente os indicadores 

relativos à ocupação de tais posições, pois os percentuais da participação de mulheres 

em cargos de direção são muito baixos, como indicam 3,3% de ministras de 2016 a 2018 

e 9,1% em 2019, e 14,3% secretárias-executivas de ministérios em 2019.    

(iv) Partidos políticos: Com nota 45,1, dentre os cinco indicadores o Brasil se saiu bem 

apenas naquele que indagava sobre a existência de seção de mulheres dentro dos 

partidos políticos, mas zerou no indicador relacionado à formalização da participação 

dessa Secretaria na definição de candidaturas eleitorais. Além disso, o Brasil teve baixa 

pontuação na presença de mulheres nos órgãos de direção dos partidos e no 

comprometimento do partido em relação à paridade.  

(v) Governo local (municipal): O Brasil obteve nota 25, diante do mal desempenho nos dois 

indicadores, com baixos percentuais de mulheres prefeitas (11,5%) e vereadoras 

(13,5%). 

(vi) Poder Judiciário e Poder Eleitoral: Nos dois indicadores relacionados à presença de 

mulheres na corte suprema e em altos órgãos eleitorais, o Brasil teve pontuação baixa, 

pois são apenas duas mulheres no Supremo Tribunal Federal (entre 11 membros) e uma 

ministra no Tribunal Superior Eleitoral (entre sete membros). Além disso, o Brasil ficou 

com nota zero no indicador sobre existência de mecanismos de gênero nas cortes 

eleitorais. Nota média 21,7.   

(vii) Compromissos nacionais com a igualdade na Constituição e no marco legal: dentre os 

cinco indicadores desta dimensão, o único em que o Brasil pontuou foi a inclusão de 

igualdade entre homens e mulheres na Constituição Federal de 1988, tendo zerado nos 

 
11 dez. 2020). Com exceção da última, que pode ser classificada como comissão de “produção”, as outras três são 

comissões de “reprodução”, conforme classificação utilizada por Biroli e Marques (2020): “Aqui também se usa 

a classificação de Skard e Haavio –Mannila (1985), considerando que as áreas de atuação das comissões 

parlamentares podem ser: de “produção” (política econômica, fiscal, trabalhista, industrial, energética etc.); de 

“reprodução” (política social, familiar, sanitária, educacional, habitacional, ambiental, cultural etc.) e de 

“preservação do sistema” (reforma política e administrativa, política exterior e defesa, apoio a grupos de interesse 

e minorias etc.).” (p. 31) 
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demais quatro indicadores. Não há previsão constitucional específica de paridade entre 

homens e mulheres na política, não há uma lei geral de igualdade entre homens e 

mulheres, nem lei contra a violência baseada em gênero. Nota 20.  

(viii) Cota/paridade: Foi a pior pontuação do Brasil, com nota 13,3 na média dos nove 

indicadores desta dimensão. O Brasil pontuou apenas nos dois indicadores sobre 

existência de percentual mínimo para candidaturas ao Parlamento e câmaras municipais, 

tendo zerado nos demais sete indicadores, diante da fragilidade da regra. Um dos 

aspectos que o relatório destaca é o fato de que o Brasil adota lista aberta, e não um 

sistema de lista fechada de candidaturas, com alternância de gênero na ordem em que 

os nomes aparecem, que pode propiciar a eleição de mulheres. Além disso, não há 

punição legal para o descumprimento das cotas, além das diversas estratégias adotadas 

pelos partidos para fugir ao seu cumprimento, conforme já apontado neste estudo. Por 

fim, não há cotas para altos cargos da administração pública. 

Destacamos os principais achados de Marques e Biroli (2020) relacionados 

especificamente aos partidos políticos, objeto de nosso estudo, transcrevendo trecho dos 

comentários gerais sobre esta dimensão: 

Entre as dimensões com menor pontuação, está a que se refere aos partidos 

políticos, com 45,1 pontos. Isso é explicado por uma alta porcentagem de 

partidos que têm Secretarias de Mulheres (28 de 30), de modo que esse 

indicador alcançou 93,3 pontos. Todavia, nenhum deles garante influência a 

essas Secretarias no processo de seleção de candidaturas (0 pontos). Além 

disso, em média, apenas 21,1% dos membros das mais altas instâncias 

executivas nacionais são mulheres (42,2 pontos), apenas quatro partidos (de 

30) incorporam a igualdade/não-discriminação por sexo como um princípio 

organizativo (44 pontos) e alguns partidos incluíram propostas desse tipo nos 

seus programas de governo (46 pontos). Ainda assim, pode-se questionar em 

que medida suas práticas contribuíram para a fragilidade de outras dimensões. 

Por exemplo, no caso brasileiro, os partidos políticos são responsáveis pela 

maior resistência à legislação de cotas, e se reflete nas listas políticas eletivas. 

(MARQUES; BIROLI 2020, p. 15). 

A pesquisa conduzida por Danusa Marques e Flávia Biroli (2020) levou em 

consideração cinco indicadores avaliados em relação aos 30 partidos políticos que elegeram 

deputados federais em 201852, que sintetizamos no Quadro 1 em ordem decrescente de nota, 

 
52 Explicação quanto às fontes: “Os dados interpretativos dessa dimensão 7 foram retirados dos estatutos dos 

partidos ou dos programas de governo. Já os dados de composição das comissões executivas foram construídos 

pelas autoras, a partir das certidões das executivas/diretórios disponíveis para consulta no Tribunal Superior 

Eleitoral pelo módulo consulta SGIP3. Incluíram-se nesse levantamento os partidos que concorreram e obtiveram 

pelo menos uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições de 2018. Desde essas eleições, alguns deles se 

fundiram, extinguiram e renomearam. O sistema partidário brasileiro é altamente fragmentado e, embora haja uma 

nacionalização compulsória dos partidos, sabe-se que ela de fato não acontece – os partidos não têm igual presença 
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fazendo um contraponto com alguns achados de nossa pesquisa qualitativa com as vereadoras 

eleitas em 2016 em São Paulo: 

Quadro 1 - Resultados do Brasil na Dimensão 7 do Projeto Atenea: Partidos Políticos 

Indicador Nota Observações 

Percentual de 

partidos políticos 

com unidades 

internas para as 

mulheres (pastas 

de mulheres) ou 

pela igualdade de 

gênero. 

93,3 - 28 dos 30 partidos analisados têm instâncias de mulheres em suas 

estruturas partidárias. 

- O grau de relevância dessas unidades é variado, em razão da autonomia 

partidária. 

- Há um incentivo legal para a criação dessas secretarias (a Lei 9.096/95 

determina que os partidos devem destinar ao menos 5% do fundo 

partidário para as secretarias da mulher, ou na inexistência, para fundações 

de pesquisa dos partidos). 

- A existência de unidades internas para as mulheres foi criticada 

explicitamente por três entrevistadas de nossa pesquisa. A ideia de que o 

núcleo é uma forma de segregar a participação feminina nas executivas foi 

levantada pela maioria das entrevistadas.  

Percentual de 

partidos que 

incluíram uma 

agenda de 

igualdade de 

gênero nas 

plataformas 

eleitorais na 

última eleição 

presidencial 

46,0 - Foram analisados os programas de campanha dos 13 partidos que 

lançaram candidatura à presidência em 2018 em quatro dimensões: 

“ampliação e fortalecimento de direitos sexuais e reprodutivos; promoção 

da igualdade de oportunidades; prevenção da violência e do abuso sexual 

contra as mulheres; e promoção de políticas de participação política das 

mulheres” (p. 45). 

- A dimensão relativa à promoção de políticas de participação política 

das mulheres foi abordada em apenas três programas: PDT-AVANTE 

(Ciro Gomes), PSOL-PCB (Guilherme Boulos) e REDE-PV (Marina 

Silva). 

- Cinco candidaturas não mencionaram nenhuma das quatro dimensões. 

- Três partidos mencionaram três dimensões. 

- Um partido mencionou duas dimensões. 

- Um partido mencionou uma dimensão.  

Nível de 

compromisso 

formal dos 

partidos, em seus 

estatutos, com 

princípios de 

igualdade de 

gênero ou não-

discriminação por 

sexo. 

44,0 - Quatro partidos cumprem este indicador completamente: PDT, PPS, 

PCdoB e PSC. 

- Oito partidos cumprem de maneira genérica: PSB, PROS, PSOL, PSD, 

PTB, NOVO, AVANTE e PRP.  

- Este indicador deve ser analisado com cautela, pois o compromisso 

formal com a igualdade de gênero não significa necessariamente o 

comprometimento na prática com esse objetivo. 

Percentual de 

mulheres nas 

comissões 

executivas 

nacionais dos 

partidos53. 

42,2 - 21,1% de cargos nas executivas nacionais são ocupados pelas mulheres, 

em média. 

- Apenas o PSOL tem 50% dos cargos na executiva nacional ocupados por 

mulheres e o PT tem 44,8%. 

- Quatro partidos não têm nenhuma mulher na executiva nacional: PSD, 

PSC, PHS e PTC. 

 
ou força em todos os estados ou, menos ainda, nos 5.570 municípios brasileiros.” (MARQUES; BIROLI 2020, p. 

42). 

53 Nota do relatório: “No módulo de consulta às certidões dos órgãos partidários do Tribunal Superior Eleitoral 

(SGIP3 – TSE), contatou-se que AVANTE, NOVO, PPL, PTC e PT não apresentam certidões de comissão 
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Indicador Nota Observações 

- Cota voluntária para os cargos de direção: 

• Dois partidos têm regra voluntária de paridade para cargos de direção: 

PSOL e PT. 

• Sete partidos têm cota voluntária de 30%: PDT, PCdoB e REDE 

(cumprem a cota) e PV, PSB, PSDB e PPS (não cumprem a cota). 

• Os demais 21 partidos não têm cota. 

 

- Entendemos que este indicador deve ser analisado com cautela, pois 

ocupar cargo na executiva nacional não se traduz necessariamente em ter 

poder de decisão. Nas entrevistas com as vereadoras realizadas na parte 

qualitativa de nossa pesquisa, muitas relataram a prática de incluir 

mulheres nas suplências, de forma que o compromisso formal com a 

igualdade de gênero não significa necessariamente o comprometimento na 

prática com esse objetivo. Outras relataram fazer parte de executivas, mas 

não serem tomadoras de decisão do partido. Seis entrevistadas criticaram 

a atuação do partido em igualdade de gênero nas executivas, enquanto duas 

vereadoras disseram não ver relevância na questão. 

Participação 

institucional das 

pastas de 

mulheres dos 

partidos no 

processo de 

seleção de 

candidaturas 

0 - Em nenhum partido a instância de mulheres participa das decisões sobre 

candidaturas. 

- Todas as vereadoras de São Paulo que entrevistamos nesta pesquisa 

relataram desconhecer como as decisões a respeito da seleção de 

candidaturas são tomadas, mesmo aquelas que fazem parte das instâncias 

de mulheres dentro dos partidos. O mesmo com relação às decisões de 

financiamento das campanhas eleitorais.  

Fonte: Elaboração própria, com informações extraídas de Danusa Marques e Flávia Biroli (2020), pp. 

42-49, acrescidas de observações nossas. 

 

Danusa Marques e Flávia Biroli (2020) concluíram que o crescimento da participação 

política das mulheres encontra entraves dentro das próprias instâncias partidárias. Vale aqui 

reproduzir o gráfico com o percentual de mulheres nas executivas dos partidos, o que revela a 

baixa ocupação de espaço de poder partidário (Gráfico 2): 

 
executiva, mas uma única certidão, sem separar ‘executiva’ de ‘direção’. Os dados desses partidos referem-se aos 

cargos executivos indicados nas certidões de ‘órgão definitivo’ nacional, ou seja, do diretório nacional, que é seu 

único documento registrado.” (MARQUES; BIROLI 2020, p. 44). 
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Gráfico 2 - Percentual de mulheres nas executivas dos partidos 

 

Fonte: MARQUES; BIROLI (2020, p. 44). 

 

Se por um lado a maior parte dos partidos tenha instâncias de mulheres e boa parte deles 

tenha compromissos formais com a paridade ou com quota de representação, na prática, há 

pouco espaço para a participação das mulheres nas instâncias de poder interno, bem como pouca 

influência dessas instâncias sobre as decisões partidárias acerca das candidaturas. Por isso, as 

autoras recomendam que deveria haver maior controle público sobre os partidos políticos: 

Assim, não há como tratar dessa questão sem responder à necessidade de 

maior controle público dos partidos políticos, instituições cujas decisões são 

politicamente centralizadas na figura das lideranças, sendo pouco responsivos 

e com baixo grau de democracia interna, mas que sempre reivindicam ampla 

autonomia e menor responsabilidade/transparência de prestação de contas. Os 

dados sobre os partidos mostram que as ações afirmativas obrigatórias para 

promoção da igualdade de gênero são mal implementadas, as de caráter 

voluntário são esparsas, e, de maneira geral, sofrem de crônicos empecilhos 

em sua implementação. A presença das mulheres nas posições de decisão dos 

partidos é baixa, e sua influência formal, como grupo político organizado, nas 

decisões de seleção de candidaturas, inexiste. (MARQUES; BIROLI 2020, p. 

56). 

Com o objetivo de acelerar a paridade de gênero na política o Brasil, e a partir do 

diagnóstico efetuado, Danusa Marques e Flavia Biroli (2020)  sugerem medidas para serem 
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implementadas relativamente aos partidos políticos, em síntese: (i) tornar obrigatória a paridade 

de gênero e raça em postos de direção nos partidos e nas instâncias responsáveis pela seleção 

de candidaturas, com estipulação de multa em caso de descumprimento; (ii) “impulsionar e 

ampliar o debate sobre o controle público dos partidos políticos” (p. 61) e (iii) promover ações 

colaborativas entre as mulheres dentro dos partidos e de forma suprapartidária. As sugestões 

detalhadas para esta e para as demais dimensões encontram-se no Apêndice C.  

3.3 Recursos de campanha  

Ao analisarmos a atuação dos partidos na promoção de mulheres na política, é 

fundamental observar a questão da distribuição dos recursos, uma vez que são os partidos os 

responsáveis por fazer o registro das candidaturas, a gestão dos recursos públicos recebidos 

para as campanhas eleitorais e a distribuição desses recursos e do tempo de propaganda eleitoral 

no rádio e na televisão. Além disso, recursos econômicos são essenciais para o sucesso de 

campanhas eleitorais (SACCHET 2020, BARBIERI; RAMOS 2019, AVELINO; BIDERMAN 

2019). 

As executivas nacionais dos partidos políticos devem definir os critérios de distribuição 

do fundo entre as candidaturas54, observando a proporcionalidade entre candidaturas 

masculinas e femininas, no mínimo de 30% para mulheres55. Os critérios de distribuição devem 

ser tornados públicos e informados ao TSE, que fará seu monitoramento e análise juntamente 

com as prestações de contas dos partidos.  O mesmo acontece com relação à destinação do 

tempo de rádio e televisão, que deve observar o mesmo mínimo de 30% da cota de mulheres, 

observando a proporcionalidade de candidaturas femininas. 

A pesquisa coordenada por Catarina Barbieri e Luciana Ramos (2019) sobre as eleições 

em 2018 para a Câmara dos Deputados mostrou que, apesar de previsto em lei, nem todas as 

coligações partidárias cumpriram a cota de 30% para candidaturas femininas, ainda que, 

considerando o total de candidaturas ao cargo de deputado federal, o percentual de candidaturas 

femininas tenha cumprido a cota legal (32,2% do total das candidaturas e 31,6% do total das 

candidaturas aptas). Na perspectiva das últimas sete eleições, foi a primeira vez que a cota de 

 
54 Lei 9.504/1997: Artigo 16-C § 7o Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político 

somente após a definição de critérios para a sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos 

membros do órgão de direção executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente.   

55 Nas eleições de 2018 ainda não estava em vigor a regra de distribuição dos recursos de campanha eleitoral 

proporcionalmente para candidaturas negras, válida a partir das eleições em 2020. 

<http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=452844&ori=1>. Acesso em: 24 out. 2020. 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=452844&ori=1
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30% de candidaturas femininas foi cumprida desde a sua instituição em 1995, considerando 

globalmente os partidos políticos. 

Também as regras de financiamento das campanhas não foram integralmente cumpridas 

em 2018. A pesquisa verificou que 8,8% dos partidos políticos não destinaram a cota do Fundo 

Especial de Financiamento de Campanha (Fundo Eleitoral) para candidaturas femininas (três 

partidos: AVANTE, PODE e PRP), e 24,2% dos partidos não destinaram a cota do Fundo 

Partidário para candidaturas femininas (oito partidos: AVANTE, PDT, PMB, PRTB, PSB, PSC, 

SDD, PSTU).  

Quanto aos partidos que cumpriram a cota relativa ao financiamento, diante da falta de 

clareza das regras, foram identificados três tipos de comportamento: (i) alguns partidos 

destinaram os recursos apenas para as candidaturas proporcionais (deputada federal, distrital ou 

estadual), (ii) alguns destinaram os recursos para candidaturas proporcionais e para as 

candidaturas majoritárias com mulheres como cabeça de chapa (governadora, senadora e 

presidente), e (iii) outros destinaram para candidaturas proporcionais, mulheres cabeça de chapa 

majoritárias, e também para candidatas a vices e suplentes.  

Além disso, as estratégias adotadas pelos partidos foram diferentes em relação aos dois 

tipos de fundos públicos. Quanto ao Fundo Eleitoral, 38,2% dos partidos destinou a cota legal 

para campanhas femininas apenas para as candidaturas proporcionais, 17,6% dos partidos 

destinou para candidaturas proporcionais e cabeças de chapa majoritárias, e 35,3% para 

proporcionais, cabeças de chapa majoritárias, vices e suplentes. Em relação à cota do Fundo 

Partidário para campanhas femininas, 42,4% dos partidos políticos destinou apenas para as 

candidaturas proporcionais, 15,2% para proporcionais e cabeças de chapa majoritárias, e 18,2% 

para proporcionais, cabeças de chapa majoritárias, vices e suplentes. Barbieri e Ramos (2019) 

concluíram: 

Esses dados indicam que, apesar de a regulação impor um direcionamento 

mínimo de recursos para candidaturas femininas, sua ambiguidade permitiu 

que muitos partidos se esquivassem dessa obrigatoriedade ao incluir na conta 

a candidatura de mulheres em cargos majoritários, muitas das vezes como 

vices ou suplentes. Se considerarmos apenas as candidaturas proporcionais, 

quase 62% e 58% dos partidos não teriam cumprido com a cota de 

financiamento de recursos oriundos do FEFC e do FP, respectivamente. É 

ainda alarmante o fato de que, mesmo com uma interpretação mais conivente, 

quase 10% dos partidos não cumpriram com a regra de distribuição mínima 

dos recursos do Fundo Especial, cifra que chega a quase 25% quando olhamos 

para os recursos do FP. (p. 66). 
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Além disso, deve-se lembrar que uma das práticas detectadas no Brasil desde a 

instituição das cotas eleitorais foi o uso de candidaturas fictícias, ou seja, candidaturas de 

pessoas que não tinham intenção de se eleger e que figuravam como candidatas somente para 

o partido cumprir a cota, com ou sem seu consentimento. São as chamadas “candidaturas 

laranjas” 56.  

Uma candidatura que tenha recebido poucos votos não necessariamente significa que 

seja candidatura laranja, pois pode significar que foi uma campanha pouco competitiva. 

Receber poucos votos deve ser analisado dentro de um contexto mais amplo. Uma situação 

suspeita é a aparente desproporção entre recursos recebidos nas campanhas e o número de votos 

recebidos pela candidata, ou ainda receber recursos, mas não haver registros de atos de 

campanha com a utilização dos recursos.  

Segundo Barbieri e Ramos (2019), o valor global do financiamento das campanhas 

eleitorais para deputado federal caiu de R$ 1,9 bilhão em 2014 para R$ 1,2 bilhão em 2018. 

Além disso, houve um aumento do percentual utilizado nas campanhas femininas, que 

receberam 9,3% dos recursos para campanhas em 2014, enquanto em 2018 receberam 22%, 

conforme pode ser visto no Gráfico 3: 

 

Gráfico 3 - Financiamento das campanhas a deputado/a federal por gênero (R$ bi) 

 

Fonte: Elaboração própria com dados de Barbieri e Ramos (2019) 

 
56 <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47446723>. Acesso em: 23 set. 2020. 
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Assim, apesar da redução global dos recursos, o aumento da participação percentual 

feminina significou um aumento no valor médio das campanhas de mulheres: em 2014 elas 

receberam R$ 182 milhões (média de R$ 133 mil por mulher) e em 2018 receberam mais de 

R$ 270 milhões (média de R$ 151 mil por mulher). O valor médio das campanhas masculinas, 

por outro lado, caiu de R$ 479 mil em 2014 para R$ 242 mil em 2018, ainda assim superior ao 

valor médio feminino. Mas o efeito geral foi a diminuição da diferença entre as receitas médias 

masculinas e femininas, pois se em 2014 a receita feminina representava 27,8% da masculina, 

em 2018 representou 62,4%, conforme pode ser visto no Gráfico 4:  

 

Gráfico 4 - Média das receitas candidaturas a deputado/a federal por gênero (R$ mil) 

 

 

Fonte: Elaboração própria com dados de Barbieri e Ramos (2019) 

 

Ao examinar a origem do financiamento nas eleições de 2014 e 2018, a pesquisa 

constatou que as campanhas femininas são mais dependentes do financiamento público do que 

as campanhas masculinas. O financiamento global das campanhas em 2018 foi feito 

principalmente por meio dos recursos advindos do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário 

(ambos repassados pelos partidos políticos), que representou 88% dos recursos das campanhas 

femininas e 75% dos recursos das campanhas masculinas. Recursos advindos de pessoas físicas 

e recursos próprios foram a segunda forma de financiamento importante das candidaturas 

masculinas, mas menos relevantes para as mulheres. Em 2014 havia ainda o financiamento por 
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meio de pessoas jurídicas (proibido em 2018), que favorecia prioritariamente as candidaturas 

masculinas.    

A distribuição dos recursos de campanha é desigual também entre os candidatos do 

mesmo gênero. Barbieri e Ramos (2019) constataram que o patamar de R$ 100.000,00 do valor 

da campanha é relevante do ponto de vista da distribuição e do potencial de conversão em votos. 

Das campanhas femininas, 76,8% tiveram campanhas em valor inferior àquele patamar, o 

mesmo em relação a 67,2% das campanhas masculinas. Em 2014 a desigualdade para as 

mulheres era mais acentuada, sendo 90% das candidaturas inferiores a R$ 100.000,00 e 70% 

das candidaturas masculinas. 

A pesquisa também verificou que há uma correlação entre a quantidade de votos e o 

valor da campanha, aumentando a taxa de sucesso conforme aumenta o valor da campanha. 

Entretanto, campanhas de até R$ 100.000,00 tiveram menos de 1% de chances para se eleger. 

Com relação às campanhas mais caras, a pesquisa verificou que há um aumento significativo 

das chances de sucesso para campanhas acima de R$ 500.000,00 para homens (elegibilidade de 

45%) e acima de R$ 1.000.000,00 para mulheres (elegibilidade de 53%). 

Outro aspecto importante que deve ser mencionado é que houve uma alteração na 

hierarquia dos financiamentos entre as eleições de 2014 e 2018 (BARBIERI; RAMOS 2019). 

As campanhas de homens brancos continuaram a ser as mais bem financiadas, enquanto as 

campanhas com menos recursos continuaram a ser as de mulheres negras. No entanto, houve 

uma alteração na colocação entre homens negros e mulheres brancas. Enquanto nas eleições de 

2014 as campanhas dos homens negros receberam mais recursos do que as campanhas das 

mulheres brancas, na eleição de 2018 a situação se inverteu. Em 2018, os dados mostram que 

o “critério” que predominou no financiamento das campanhas foi o de raça, tendo as campanhas 

de pessoas brancas recebido mais recursos do que as campanhas de pessoas negras. 

Em 2018, enquanto os homens brancos representaram 43,1% das candidaturas, suas 

campanhas receberam 61,4% dos recursos, enquanto homens negros foram 26% das 

candidaturas e receberam 16,7% dos recursos. Mulheres brancas foram 18,1% das candidaturas 

e 16,2% das receitas, e mulheres negras 12,9% das candidaturas e 5,7% das receitas. Em valores 

médios das receitas das candidaturas por gênero e raça, os resultados mostraram que as 

candidaturas masculinas brancas tiveram R$ 306,06 mil em receitas, mulheres brancas R$ 

191,91 mil, homens negros R$ 137,61 mil e mulheres negras R$ 94,85 mil. 
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Assim, dentro do novo cenário das eleições de 2018 em comparação com o cenário das 

eleições de 2014, com proibição de doações eleitorais por pessoas jurídicas e do 

estabelecimento de cotas de 30% de recursos públicos para campanhas eleitorais femininas, o 

resultado é que nas eleições de 2018 o grupo que mais se beneficiou foi o de mulheres brancas. 

Mulheres negras continuaram subfinanciadas, assim como homens negros passaram a receber 

menos recursos em comparação com as mulheres brancas. 

Ao comparar os financiamentos das campanhas das candidaturas consideradas 

competitivas pelos critérios da pesquisa57, Barbieri e Ramos (2019) verificaram que as 

candidaturas brancas nos dois gêneros foram proporcionalmente mais financiadas que as 

candidaturas negras, ainda que homens brancos continuem a ser os mais favorecidos: 

candidaturas competitivas de homens brancos 64,1%, com 67,1% dos recursos, homens negros 

20,9% das candidaturas e 15,7% dos recursos, mulheres brancas 11,1% das candidaturas e 

13,6% das receitas, e mulheres negras 3,9% das candidaturas e 3,6% das receitas. Assim as 

autoras concluem: 

Analisando as diferenças na distribuição dos recursos entre candidaturas 

competitivas e não competitivas, brancas e negras, [...] conseguimos comparar 

a proporção de recursos destinados a cada tipo de candidato com a sua 

representatividade geral. Verificamos que os homens brancos, por exemplo, 

representam 43,1% de todos os candidatos, mas concentram cerca de 60% das 

receitas de campanha. Homens negros, mulheres brancas e mulheres negras 

são proporcionalmente subfinanciados. A receita total média entre os homens 

brancos também é maior do que a dos demais grupos. Sob esse aspecto, a 

raça/cor das candidaturas parece ser preponderante, pois os homens negros 

apresentaram uma receita total média menor do que as mulheres brancas. 

[…] 

Quando separamos as candidaturas em grupos de acordo com a 

competitividade eleitoral, vemos o cenário se alterar. A concentração de 

recursos continua a ficar nos homens brancos, mas de maneira mais 

proporcional do que o quadro geral. As mulheres brancas competitivas 

chegaram a ter um pequeno excesso de recursos – elas representam 11% das 

candidaturas competitivas e ficaram com 13,6% das receitas de campanha. 

Também entre os competitivos, os que apareceram subfinanciados foram os 

homens e mulheres negros. O quadro é bastante parecido entre as candidaturas 

não competitivas. Homens e mulheres brancos com excesso de receitas em 

relação a sua proporção e homens e mulheres negros subfinanciados e com 

médias menores de receita total. (pp. 74-75). 

Tal desigualdade poderia ser em parte explicada pela lógica eleitoral dos partidos, que 

tende a apoiar candidaturas mais competitivas, ou com maior chance de sucesso eleitoral, com 

 
57 “Os competitivos foram definidos como aqueles candidatos que tiveram uma votação igual ou superior a 15% 

do quociente eleitoral de seus estados (CHEIBUB e SIN, 2015)...” (BARBIERI; RAMOS 2019, p. 74).  
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mais recursos. Como candidatos já eleitos são majoritariamente homens brancos, essa lógica 

tende à manutenção do status quo. Além disso, os critérios para definição da competitividade 

das candidaturas podem ser enviesados pelos próprios dirigentes partidários, que também são 

em sua maioria homens brancos. 

Isso mostra que medidas para aumentar a representatividade de mulheres devem 

contemplar especificamente as mulheres negras, sob pena de continuarem a ser sub-

representadas. 

3.3.1 Alocação dos recursos do fundo partidário para a promoção de mulheres 

A reforma política em 2009 trouxe algumas regras destinadas a incentivar o aumento da 

representação feminina na política. Além de alterar a redação do dispositivo relativo às cotas 

eleitorais, criou uma regra segundo a qual os partidos devem alocar no mínimo 5% dos recursos 

do fundo partidário “na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da 

participação política das mulheres conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de 

direção partidária” (art. 44, V da Lei 9.096/95, com a redação dada pela Lei 12.034/0958). 

A Minirreforma eleitoral de 2015 alterou novamente as regras para prever que nas três 

eleições seguintes os partidos deveriam destinar entre 5 e 15% dos recursos do Fundo Partidário 

para campanhas femininas, “incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 

44 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995”. A pretexto de incentivar as campanhas 

eleitorais femininas, esse dispositivo na verdade consagrou uma redução dos recursos 

destinados aos programas para incentivar as mulheres na política, conforme explicitado por 

Ligia Fabris Campos (2019). Isto porque, além de estipular um teto de 15% para os recursos 

destinados a campanhas eleitorais (sendo que 30% das candidaturas devem ser femininas), 

utilizou redação que permite interpretar que parte dos recursos das campanhas eleitorais deveria 

ser oriunda daquele fundo de promoção para mulheres nos partidos, prejudicando, assim, o 

financiamento dessas atividades: 

Dessa forma, a Minirreforma Eleitoral instituiu legalmente a desigualdade 

formal entre homens e mulheres na política: o mínimo de 30% das mulheres 

teria acesso, pelo Fundo Partidário, a, no máximo, 15% dos recursos. Além 

disso, se nesses 15% máximos estão incluídos os 5% dos Programas, então os 

recursos para formação de quadros femininos passam a ser diminuídos e 

 
58 A redação desse dispositivo foi alterada pela Lei 13.165, de 2015 e depois pela Lei 13.877, de 2019, com sua 

redação atual: “V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das 

mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com 

personalidade jurídica própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que 

será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;” 
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limitados. Dessa forma, a Lei de 2015 representou não um incremento, mas 

um retumbante retrocesso à igualdade de gênero na política. (CAMPOS 2019, 

p. 607). 

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.617, o STF decidiu 

pela inconstitucionalidade da limitação de 5 a 15% do Fundo Partidário para as campanhas 

femininas, definindo que os partidos deveriam destinar ao menos 30% dos recursos do Fundo 

para campanhas majoritárias e proporcionais, equiparando ao patamar definido pelo artigo 10, 

parágrafo 3º para candidatura de um mesmo sexo para campanhas proporcionais. Também foi 

declarada a inconstitucionalidade da limitação de três anos para essa regra. “Não ficou claro, 

contudo, o posicionamento do Tribunal quanto à confusão dos recursos de programas de 

formação e de campanhas políticas de candidatas, na parte final do art. 9º da Minirreforma 

Eleitoral.” (CAMPOS 2019, p. 624).  

Outro aspecto que vale ser lembrado é que a Lei 13.165 de 2015 incluiu dois novos 

dispositivos a fim de permitir que os partidos políticos acumulassem os recursos destinados a 

promoção de mulheres nos partidos e realocassem a sua utilização em futuras campanhas 

eleitorais de candidatas, isentando os partidos de multa59. Entretanto, essas alterações foram 

declaradas inconstitucionais pelo STF no julgamento da ADI 5.617.  

O fato é que, historicamente, a maior parte dos partidos não fez a alocação dos recursos 

destinados à promoção de mulheres nos partidos de acordo com as determinações legais, 

prejudicando, assim, a implementação da política, conforme verificou pesquisa realizada por 

Ligia Fabris Campos (2019): 

Essa determinação tinha por objetivo impulsionar a formação de quadros 

femininos para posterior engajamento na vida política. [...] Trata-se de uma 

significativa mudança de abordagem em relação às iniciativas legais 

anteriores, que buscavam aumentar a representatividade política feminina com 

 
59 Art. 44. § 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá transferir o saldo para 

conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá 

ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e cinco 

décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade. 

§5º-A.  A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso V poderão ser acumulados em 

diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas 

eleitorais de candidatas do partido.  

§7º. A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da fundação de pesquisa e de 

doutrinação e educação política, os recursos a que se refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em 

diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas 

eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no § 5º.  

Os parágrafos 5º-A e 7º transcritos acima foram considerados inconstitucionais, no bojo da ADI 5.617. 
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foco exclusivo na candidatura. Neste caso, buscou-se atrair, incentivar e 

formar mais mulheres para ocupar cargos eletivos. 

Contudo, se observarmos a prestação de contas quanto a essa destinação 

obrigatória, verificamos que essa determinação legal não foi cumprida pela 

maior parte dos partidos políticos. Os dados a seguir demonstram a quantidade 

de recursos que deveria ter sido destinada pelos partidos políticos para esse 

fim nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, e a quantidade de 

recursos que fora efetivamente empenhada pelos partidos:[...] (p. 613). 

Para cumprir essa regra, os partidos deveriam criar uma conta específica para esse fim 

e informar o TSE a respeito. Com base nessas informações contidas nas prestações de contas 

dos partidos ao TSE, Campos (2019) fez um levantamento dos valores que deixaram de ser 

destinados pelos partidos políticos aos referidos programas de participação de mulheres na 

política de 2010 a 2015. No período, deixaram de ser aplicados R$ 24.256.206,86 em valores 

históricos (equivalente a R$ 28.518.975,71 em valores corrigidos pelo IGP-M 2017). 

O Gráfico 5 mostra, em azul, a evolução dos valores do fundo partidário esperados (azul 

escuro) e destinados (azul claro) pelos partidos aos programas de promoção e participação 

política de mulheres. Fizemos a análise desses dados em conjunto com o cumprimento da 

destinação de recursos em duas situações: a linha vermelha escura mostra o percentual total de 

cumprimento da destinação dos recursos, considerados todos os partidos, e a linha vermelha 

clara mostra o percentual de partidos políticos que cumpriram a destinação dos 5%.   

Gráfico 5 - Fundo para programas de promoção e participação política das mulheres 

 

Fonte: Elaboração nossa, com base em informações de Campos (2019) 
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A análise do Gráfico 5 mostra que a destinação de recursos para os referidos programas 

ficou aquém dos valores que deveriam ter sido destinados desde a sua instituição (linhas azuis). 

A distância se ampliou ao longo do tempo: em 2015, dos R$ 43,3 milhões previstos, somente 

R$ 30,5 milhões foram destinados. 

A taxa de cumprimento (linha vermelha escura), se encontra em queda desde 2011: o 

percentual de cumprimento caiu de pouco mais de 90% para 70% em 2015. Além disso, quando 

analisado o cumprimento em relação aos partidos políticos (linha vermelha clara), verifica-se 

que mais da metade dos partidos políticos não efetuou a destinação dos recursos. 

Os dados revelaram que os percentuais de observância da determinação pelos partidos 

políticos sempre foram muito baixos, tendo aumentado um pouco de 2010 a 2012 e voltaram a 

cair a partir de então: 53,3% dos partidos cumpriram a regra em 2012 e apenas 34,2% em 2015. 

Apesar de a legislação prever punição para o descumprimento, a regra continuou a não 

ser observada pela maioria dos partidos, sendo tal falha considerada pela jurisprudência do TSE 

como mera “impropriedade” de natureza formal, sem o potencial de justificar a desaprovação 

das prestações de contas partidárias.  

3.4 Conclusão 

 Como vimos, existem diferentes gargalos que levam à disparidade de gênero na política, 

e para atacar cada um deles são necessárias estratégias e ações diferentes, com um grau de 

efetividade diferente para os diversos atores da sociedade. 

 A análise do “funil” proposto por Krook e Norris (2014), com a redução do número de 

mulheres elegíveis para eleitas (no caso das Deputadas Federais, 15% do total), mostra que 

vários pontos podem e devem ser atacados ao mesmo tempo, a fim de aumentar a sua 

representação política. 

 Muitas iniciativas brasileiras, mais notadamente no âmbito da sociedade civil, atacam o 

primeiro corte do funil, ou seja, a questão da “oferta” de mulheres para a política. Ações de 

sensibilização sobre o tema e desenvolvimento de lideranças femininas, treinamentos e cursos 

para desenvolvimento de capacidades caminham no sentido de aumentar e melhorar essa oferta, 

considerando que o afunilamento possa ser proporcional (se uma porcentagem maior estiver 

disposta e preparada, uma quantidade maior será eleita). Partidos políticos atuam neste sentido, 

com obrigação legal de utilização de recursos públicos para a pauta de gênero (5% do fundo 
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partidário), mas em geral seu trabalho é de pouca relevância e baixa aprovação, de acordo com 

nossas entrevistas realizadas com as vereadoras eleitas em São Paulo.  

Já com relação àquelas ações que abordam o problema da “demanda” de mulheres pela 

política, os atores governamentais legislativos e judiciários têm muito peso no Brasil. Sobre 

esses recaiu boa parte da responsabilidade na última década, e deles vieram os principais 

avanços no que tange à questão das cotas de gênero, das regras de financiamento de campanha 

e dos recursos partidários. A busca ativa por candidatas deveria ser um ponto fundamental para 

os partidos políticos melhorarem seus resultados eleitorais na questão de gênero, porém muito 

pouco é feito nesse quesito no Brasil, como regras claras com relação ao apoio de campanha ou 

cotas internas para candidaturas e para cargos nos diretórios e executivas partidárias. 

Para ilustrar o baixo número de candidatas no Brasil, pode-se citar como exemplo as 

eleições municipais de 2020. Enquanto em 60% dos municípios houve disputa para prefeito 

apenas entre homens, a disputa para o cargo majoritário apenas entre mulheres acontece em 

apenas 0,7% dos municípios (ou 39 dos 5.570).60 

A transição de mulheres candidatas para mulheres eleitas passa por um gargalo ainda 

muito grande, o dos recursos. Mais uma vez, os atores legislativos e principalmente judiciário 

vêm atuando nesta seara, com pouca eficácia institucional apresentada pelos partidos para 

alterar esta realidade, tal como vimos nos exemplos norte-americanos expostos acima. Este 

baixo compromisso dos partidos foi apresentado por Marques e Biroli (2020) e explica em boa 

parte o mau rendimento do Brasil no tema. 

Por fim, deve-se dar atenção especial à questão dos recursos, diante de seu papel 

fundamental nas eleições. Muitos partidos ainda descumprem as legislações que buscam 

promover maior competitividade para as mulheres e/ou desenvolver lideranças femininas no 

interior dos partidos. Agremiações comprometidas com a melhor alocação de recursos 

financeiros e não financeiros (como tempo de televisão) e com o uso das cotas destinadas à 

promoção de mulheres podem apresentar oportunidade de melhora nos resultados eleitorais de 

mulheres. 

 
60 <https://www.geledes.org.br/menos-de-1-dos-municipios-do-brasil-tem-so-mulheres-na-disputa-pela-

prefeitura/>. Acesso em: 30 out. 2020. 

https://www.geledes.org.br/menos-de-1-dos-municipios-do-brasil-tem-so-mulheres-na-disputa-pela-prefeitura/
https://www.geledes.org.br/menos-de-1-dos-municipios-do-brasil-tem-so-mulheres-na-disputa-pela-prefeitura/
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4 ESTUDO DE CASO: AS VEREADORAS ELEITAS POR SÃO 

PAULO NA ELEIÇÃO MUNICIPAL DE 2016 

  

Teceremos agora observações com relação às descobertas provenientes das entrevistas 

com as vereadoras eleitas por São Paulo, capital, no pleito de 2016. 

 São Paulo elegeu um total de 20% de mulheres entre seus representantes, 11 vereadoras 

dentre as 55 cadeiras na Câmara Municipal. Duas delas, porém, não exercem o mandato hoje: 

Sâmia Bomfim (PSOL), que foi eleita Deputada Federal em 2018 e deixou a Câmara Municipal, 

e Aline Cardoso (PSDB), que ocupa o cargo de Secretária Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Trabalho na cidade, e está licenciada de seu mandato na Câmara Municipal. Ainda 

assim, todas elas foram procuradas para participar da pesquisa pois foram eleitas em 2016. 

Dez das onze vereadoras foram entrevistadas, sendo elas: Adriana Ramalho (PSDB), 

Aline Cardoso (PSDB), Edir Sales (PSD), Janaina Lima (NOVO), Juliana Cardoso (PT), Noemi 

Nonato (PL), Patrícia Bezerra (PSDB), Rute Costa (PSDB), Sandra Tadeu (DEM) e Soninha 

Francine (CIDADANIA). Apenas a deputada Sâmia Bomfim (PSOL) não participou da 

pesquisa devido a dificuldades de agenda. 

 As entrevistas duraram, em média, 65 minutos e buscaram investigar incentivos e 

barreiras para o acesso da mulher ao poder político na prática, a fim de entender o que importa 

e como melhorar a representatividade feminina na política. Nosso objetivo foi buscar caminhos 

institucionais para que partidos possam, na visão destas mulheres, atrair, fomentar candidaturas 

competitivas e melhorar a representatividade feminina nas casas legislativas e na política de 

modo geral. O roteiro semiestruturado utilizado nas entrevistas pode ser encontrado no 

Apêndice A deste trabalho. 

 As informações coletadas nas entrevistas foram inseridas numa planilha que permitisse 

que fizéssemos a análise comparativa. Obtivemos a autorização das entrevistadas para utilizar 

as informações em nossas análises de forma anonimizada, de acordo com termos de 

consentimentos que seguem modelo fornecido pela Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo da Fundação Getulio Vargas. As informações coletadas nas entrevistas foram 
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complementadas com informações coletadas na internet no site do TSE, nos sites das vereadoras 

na Câmara Municipal ou pessoais e em jornais.     

4.1 Perfis das entrevistadas  

Em termos demográficos, segundo dados informados ao TSE por ocasião das 

candidaturas, dez das onze vereadoras eleitas em 2016 são brancas e uma é indígena. Não há 

nenhuma vereadora negra em São Paulo na legislatura vigente durante a elaboração do trabalho. 

Quanto ao estado civil, oito são casadas, duas divorciadas e uma solteira. Quanto ao grau de 

instrução: nove possuem superior completo, uma superior incompleto e uma fundamental 

incompleto.  

Antes de iniciar as entrevistas, efetuamos uma pesquisa na internet a respeito do perfil 

de cada uma das entrevistadas, com base em informações em suas páginas no site da Câmara 

Municipal e em sites particulares. As vereadoras têm perfis variados em termos de experiência 

política: seis em primeiro mandato e cinco com mandatos anteriores; seis delas têm experiência 

em cargos no Poder Executivo municipal ou estadual; a maioria é filiada a partidos no espectro 

à direita, sendo PSDB (4), PSD (1), DEM (1), PL (1), NOVO (1) e Cidadania (1); e duas a 

partidos no espectro da esquerda: PT (1) e PSOL (1). 

As principais informações gerais levantadas estão sintetizadas no Quadro 2: 

Quadro 2 - As vereadoras eleitas no município de São Paulo em 2016  

 NOME PARTIDO VOTOS 

NOMINAIS 

OBSERVAÇÕES 

1 Patrícia 

Bezerra 

PSDB 45.285 Segundo mandato. Psicóloga. Foi secretária municipal 

de direitos humanos na atual gestão em São Paulo. 

Casada com Carlos Bezerra Jr. (deputado estadual e 

líder do PSDB na Assembleia Legislativa de São Paulo). 

2 Soninha 

Francine 

Cidadania 40.113 Segundo mandato (primeiro em 2004). Ocupou cargos 

políticos nos governos do município e do estado de São 

Paulo desde 2008. Formada em cinema.  Trajetória na 

televisão, rádio e jornais. Concorreu duas vezes à 

prefeitura. 

3 Edir 

Sales 

PSD 39.062 Terceiro mandato consecutivo. Teve dois mandatos de 

deputada estadual. Professora, advogada, radialista. É 

irmã do ex-vereador e ex-conselheiro do TCM-SP, 

Eurípedes Sales. 

4 Juliana 

Cardoso 

PT 34.949 Terceiro mandato. Movimentos sociais e sindicais. 

Pastoral. É membro do Diretório Nacional do partido. 

5 Sandra 

Tadeu 

DEM 34.182 Terceiro mandato como vereadora. Médica. Dois 

mandatos anteriores como vereadora em Guarulhos. Foi 

secretária de saúde em Mairiporã. Presidente do DEM-

Mulher estado de São Paulo. 
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 NOME PARTIDO VOTOS 

NOMINAIS 

OBSERVAÇÕES 

6 Rute 

Costa 

PSDB 33.999 Primeiro mandato. Formada em psicologia. Igreja 

evangélica. 

7 Noemi 

Nonato 

PL 32.116 Quarto mandato. Cantora gospel (mais de 20 discos 

gravados). Igreja evangélica.  

8 Adriana 

Ramalho 

PSDB 29.756 Primeiro mandato. Formada em Direito. Organização 

sindical e ONGs. 

9 Aline 

Cardoso 

PSDB 25.769 Primeiro mandato. Formada em Relações 

Internacionais. Empresária e mobilizadora social. Está 

licenciada (é secretária do Trabalho na prefeitura de São 

Paulo). Ocupou outros cargos no governo do estado, foi 

assessora parlamentar na Câmara Municipal e na 

Assembleia Legislativa. Conselheira no PSDB Mulher. 

Filha de Celino Cardoso (seis mandatos de deputado 

estadual em São Paulo). 

10 Janaína 

Lima 

NOVO 19.425 Primeiro mandato. Advogada. Veio do movimento Vem 

Pra Rua. Ocupou posições em secretarias no governo do 

estado de SP. 

11 Sâmia 

Bomfim 

PSOL 12.464 Primeiro mandato. Eleita Deputada Federal nas eleições 

ordinárias de 2018, empossada em 2019. (não foi 

entrevistada em nossa pesquisa). 

Fonte: Elaboração nossa, com informações públicas extraídas dos sites da Câmara e pessoais das 

vereadoras. 

 

4.1.1 Percepção de capital político principal no ingresso na política 

 

Metade das entrevistadas atribui aos seus familiares mandatários ou ex-mandatários o 

incentivo e apoio para ingresso na política. Duas vereadoras foram influenciadas pelo pai e duas 

pelos maridos, cujas carreiras políticas elas acompanhavam e participavam ativamente. Uma 

vereadora teve influência do irmão, que, decidindo abandonar a carreira política, incentivou a 

irmã a “assumir seu legado”. Os incentivos aparecem de diversas formas: em reforço da 

autoestima, em frases tais como “você fala bem”, “você tem carisma”, “as pessoas gostam de 

você”; em rede de contatos; apoio para organização das campanhas; apoio político dentro do 

partido; apoio durante a campanha perante o eleitorado, funcionando como “avalistas” de suas 

candidaturas. Mas muitas vezes esse apoio vem com um certo receio de serem vistas apenas 

como filhas ou esposas, o que serve de incentivo para se esforçarem para mostrar seu trabalho, 

como ilustra o relato a seguir: 

Uma amiga minha, eu falei pra ela na minha candidatura, eu tenho uma coisa 

meio, quase que uma vergonha de ter um padrinho, sabe, um constrangimento, 

um medo de as pessoas também acharem que eu cheguei lá só por isso e tal. 

E várias pessoas falaram “isso é bobagem, você vai por a tua marca, fica 

tranquila.” E algumas pessoas vieram e falaram assim né, “é burrice você não 
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usar um padrinho se você tiver pra qualquer coisa na vida, o que importa não 

é isso, o que importa é o que você vai fazer, né.” E uma outra amiga virou pra 

mim disse, “olha (...), se ter padrinho é um privilégio, você tem que entender 

o seguinte: a tua responsabilidade é do tamanho do teu privilégio.” Ou seja, 

talvez o fato de que você tenha mais facilidade pra acessar o poder do que 

outras pessoas, mas e aí, o que é que você vai fazer com isso. Que são coisas 

que ficaram muito dentro de mim. Então, uma vez que eu fui eleita, e claro, 

meu [...] me ajudou muito, sem ele eu não teria conseguido, né, apesar de eu 

ter tido meu próprio mérito. Mas uma vez que eu fui eleita, eu sempre tive 

dentro de mim uma responsabilidade muito grande em pensar assim, bom, 

agora que eu cheguei aqui, o que eu vou fazer com isso. E isso é até um peso, 

eu acho que isso também é muito de mulher, gente tem essa coisa da culpa, 

né, da responsabilidade, de uma coisa de ter que fazer o máximo, de ter que 

fazer, tem que fazer, acho que a gente tem isso mais do que o homem. Tem 

essa coisa meio materna de cuidar de tudo, de conciliar tudo ao mesmo tempo 

e tal, meio como uma obsessão, e eu com essa necessidade de provar que eu 

não era só a [...] de alguém, eu acho assim que eu fiz um mandato (...) muito 

puxado, e isso aparece no meu trabalho hoje.                              

Duas vereadoras destacaram a importância de “padrinhos” partidários que não eram da 

família, que funcionaram como incentivadores ao seu ingresso na carreira. Os relatos foram 

similares, de que foram procuradas pelos políticos e receberam convites para se candidatarem 

pelo partido. Três entrevistadas perceberam que a força de seu ingresso na carreira derivava de 

sua inserção religiosa (igrejas evangélica e católica), que funcionaram como oportunidades para 

apoio nas campanhas e construção de seu eleitorado. Uma das entrevistadas ressaltou que ela 

“foi escolhida” por sua igreja para se candidatar, para que pudesse defender os interesses de sua 

igreja dentro da Câmara Municipal. Ao aceitar o convite, a igreja teria ajudado no seu 

encaminhamento a um partido político, que proporcionou apoio em sua campanha eleitoral.       

Dos relatos, fica claro que o fato de um integrante do partido incentivar a candidatura 

não significa necessariamente que não haverá barreiras dentro do partido. Segundo uma 

entrevistada, ser mulher e jovem, mesmo que inserida em movimento social, pesou para que o 

partido desacreditasse em seu potencial:  

Eu vim pela mão de um companheiro que era deputado estadual, e ele já lá 

atrás pensou assim, junto com o coletivo [movimento social religioso], olha, 

é necessário a gente dar voz para mulheres da periferia. Então foi através desse 

coletivo  (...) Eu não queria aceitar, porque eu não me via muito nesse espaço, 

não foi o partido, foi esse coletivo. Eu venho porque alguém que lá atrás 

enxergou. Quando eu cheguei, o partido falou, você é louco, porque você vai 

passar o seu trabalho pra uma menina que nem sabe falar. Então eu caminhei 

bem, porque ninguém dava nada, ah, imagina, não vai eleger. Me elegi (...). 

Com pouco recurso, mas com muita disponibilidade e disposição de trabalho. 

E ali já visualizou que as pessoas queriam mulheres jovens. (...) O partido 

tinha a negação, mas o povo não tinha a negação. Então quando elegeu foi 

uma surpresa.           
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O capital midiático apareceu em três das entrevistadas (rádio, televisão ou carreira 

musical), que propiciaram a construção de uma imagem pública e desenvolvimento do 

eleitorado, ainda que apenas uma delas atribua a essa inserção seu principal recurso. Com efeito, 

a literatura mostra que o capital midiático muitas vezes serve de atalho para acelerar a carreira 

política (MIGUEL 2003). 

Apenas uma entrevistada atribuiu seu ingresso na carreira política exclusivamente a 

partir de sua participação em movimentos sociais e a sua vontade própria de buscar o partido 

para se candidatar. Mas, ao todo, seis entrevistadas relataram sua participação em projetos 

sociais na periferia, movimentos religiosos ou de meio-ambiente.  

 

4.1.2 Mandato 

As carreiras políticas das vereadoras eleitas em 2016 são bem variadas, prevalecendo 

aquelas com experiência anterior como vereadoras em São Paulo: seis foram reeleitas em 2016 

e cinco entraram em primeiro mandato. 

Entre as reeleitas, Soninha Francine (CIDADANIA) está em seu segundo mandato, mas 

sua experiência política é bem mais extensa do que os dois mandatos como vereadora. Seu 

primeiro mandato foi em 2004 pelo PT, quando começou sua carreira política. Nessa ocasião 

ela tinha muita visibilidade na televisão. Em 2008 e em 2012 foi candidata à prefeitura de São 

Paulo. Teve também experiências no Poder Executivo, como Subprefeita da Lapa em 2009, 

Superintendente da Sutaco (Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades, do 

governo de São Paulo) de 2011 a 2012, Coordenadora de Políticas para a Diversidade Sexual 

do governo do estado de São Paulo em 2015, e um cargo na Secretaria Municipal de Assistência 

Social em 2017. Patrícia Bezerra (PSDB) também está em segundo mandato como vereadora, 

tendo sido a mais votada em 2016. Teve experiência no poder executivo, como secretária 

municipal na atual gestão.  

Três vereadoras estão em terceiro mandato como vereadora: Edir Sales (PSD), Juliana 

Cardoso (PT) e Sandra Tadeu (DEM). A carreira de Edir Sales inclui, além dos três mandatos 

consecutivos como vereadora em São Paulo, mais dois mandatos anteriores de deputada 

estadual. Sandra Tadeu, além dos três mandatos no município de São Paulo, acumula a 

experiência de dois mandatos anteriores como vereadora em Guarulhos e secretária de saúde 

em Mairiporã. A experiência política institucional de Juliana Cardoso também inclui, além dos 

três mandatos, participação em movimentos sociais ligados ao PT.  
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Noemi Nonato (PL) é a vereadora com carreira mais longa na Câmara Municipal de São 

Paulo, estando em seu quarto mandato.  

As demais vereadoras são novatas na Câmara Municipal: Adriana Ramalho (PSDB), 

Aline Cardoso (PSDB), Janaína Lima (NOVO), Rute Costa (PSDB) e Sâmia Bomfim (PSOL, 

que se elegeu deputada federal em 2018 e deixou o mandato). 

 

4.1.3 Cargo na estrutura partidária  

Seis vereadoras entrevistadas informaram ocupar algum cargo na estrutura partidária, 

mas quatro delas criticaram o partido com relação à paridade de gênero nas posições de 

comando do partido, citando questões como a falta de relevância ou de poder efetivo das 

mulheres que ocupam tais cargos.  

 Uma vereadora se disse indiferente por ocupar cargos e não via relevância na relação 

entre ocupar cargos e receber apoio. Segundo ela, ocupar não significa fazer parte das decisões 

partidárias ou sequer saber qual o montante e as regras para distribuição dos recursos entre os 

candidatos e as candidatas.  

Umas das vereadoras entrevistadas ocupa cargo no diretório nacional e elogiou seu 

partido por ter três mulheres ocupando os três cargos de maior relevância na Executiva nacional 

(Presidente, Finanças e Organização Partidária). Além disso, apontou que no partido “quem 

discute dinheiro das mulheres é (sic) as mulheres”. Esse relato destoa dos relatos das demais 

vereadoras, que desconheciam como o partido decidia a alocação dos recursos para as 

campanhas.  

 A influência dos estereótipos de gênero que dificultam o acesso das mulheres ao 

parlamento também é sentida dentro das estruturas dos partidos políticos, e que tem a ver com 

o histórico e exclusão das mulheres da participação política: 

 

Primeiro a gente tem que entender, inclusive nos partidos de esquerda, as 

mulheres têm muita dificuldade. Eu fico pensando às vezes que os partidos ou 

o Parlamento, é..., não nos querem. Não nos querem por qual motivo. Porque 

a gente de fato enxerga o que realmente é necessário pra que a gente consiga 

realmente ter uma política pública que atenda às necessidades. E é assim, dizer 

que atenda às necessidades das mulheres, eu quero dizer que é o seguinte. Não 

é o que eu queria. Eu não queria que fossem todas essas responsabilidades 

sociais e as responsabilidades dos cuidados da casa, do cachorro, do papagaio, 

do irmão, da irmã, em cima dos nossos ombros. Mas a história faz com que 

seja assim né. E por que isso. Porque realmente são quinhentos e tantos anos, 

né gente, nós estamos agora votando. É ontem que a gente começou a votar. 

É ontem que a gente não tem que ficar dando satisfação, mais ou menos né, 
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nem todas. As mulheres que têm mais essa relação de entender que a gente 

pode muita coisa, demora o processo. Porque vem do berço. E o berço é o 

seguinte. Olha, as meninas têm que usar rosa e os meninos têm que usar azul. 

Isso acontece, acontece até nas pessoas que inconscientemente  (....).  

 

Essa sociedade que quer colocar as mulheres no lugar delas, pra quem é 

LGBTQI+ então, agora ficam começando a fazer bonecas negras, todas as 

bonecas que eu preciso comprar, eu tenho que encomendar de uma 

companheira que faz bonecas negras, com cabelos, com tranças. Então isso, a 

gente não pode falar das mulheres hoje só enxergando o hoje, só enxergando 

o parlamento de agora. Mas eu demorei pra entender isso, foi com muita dor. 

Muita, muita, muita, muita dor, muito o entendimento de que não é assim. 

Então a reflexão na nossa conversa, prá chegar nos partidos, ela também passa 

por isso.  

 

Também foi criticada a eficácia das unidades internas específicas para mulheres dos 

partidos por aquelas que ocupavam cargo nesta estrutura. Uma das vereadoras chegou a 

comentar que apesar de ter um cargo na seção feminina do partido, não sabia qual cargo 

ocupava, e que seria uma estrutura separada da estrutura “oficial” do partido: “Pra começar que 

já é o ‘partido-B’, não é o ‘partido-A’”. 

Outra vereadora comentou: “Faz o clube da Lulu para elas terem o clubinho delas e não 

‘encherem o saco’ de nós aqui (sic)”. 

Algumas vereadoras entendem que a paridade na estrutura partidária só virá quando 

ocorrer paridade na representação eleitoral, não o contrário. Uma vereadora experiente foi 

categórica neste sentido: "nós só vamos ter uma força maior no partido quando formos mais 

eleitas". Com esta tese corrobora em parte outra vereadora, que apesar de não ocupar cargo na 

estrutura partidária hoje, tem vontade de ocupar futuramente. Para ela, ao se tornar um exemplo 

de gestora, de mulher pública, de entregas, terá seu nome legitimado para pleitear espaços de 

poder no partido. 

Uma das entrevistadas apontou que sua posição de suplente nos órgãos partidários, ainda 

que tenha cargo legislativo vigente, demonstra a falta de interesse e de apoio do partido neste 

tema, não corroborando com a tese das demais parlamentares. 

Dentre as vereadoras que não ocupam cargos, três criticaram a ausência de mulheres em 

cargos relevantes nos diretórios e nas executivas dos partidos. Entretanto, vale salientar que 

uma delas reconheceu que o quadro já foi pior. Além disso, uma vereadora enfatizou que ainda 

que não ocupe cargo na estrutura partidária, ocupa cargos importantes do partido no legislativo, 

sendo atualmente a presidente da Comissão de Constituição e Justiça.  
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Uma vereadora disse que não ocupa nem pretende ocupar cargo na estrutura do partido 

por haver impeditivo de regras internas do partido, que separam os detentores de mandato dos 

burocratas partidários. 

Uma entrevistada destacou, também, os empecilhos práticos para mulheres ocuparem 

cargos no partido, como a dificuldade de compatibilizar as reuniões no partido com os cuidados 

da casa: 

Eu falei do simbólico, e não falei do prático. Mulher tem jornada dupla, tripla, 

e você faz as atividades do partido e a mulher tem que poder, ou ela tem 

alguém pra olhar as crianças enquanto ela participa, ou então ela não consegue 

participar. É uma coisa bem prática. Ela cuida da mãe, ela cuida dos filhos, 

ela cuida do cachorro, então isso é uma providência. Assim, a gente já pensou 

nessa providência em nível do trabalho, tem que ter creche, tem a 

brinquedoteca. Na igreja tem gente que olha as crianças enquanto as mães vão 

pro culto, e a gente ainda não pensa muito isso nas atividades políticas.  

Apesar de reconhecer a importância de ter mulheres em órgãos de direção partidária, 

uma delas foi muito sincera em reconhecer que ocupar tais cargos não é tão atrativo quanto o 

exercício da atividade política no parlamento: 

Aí tem outro problema que eu não sei revolver. Eu, por exemplo, não tenho a 

menor vontade de ser presidente de diretório, nem municipal, nem estadual, 

nem federal. Eu não tenho saco pra essa vida da política administrativo-

partidária, sabe, eu não tenho paciência. Se depender de mim pra aumentar o 

número de mulheres que presidem partidos, nós estamos danados. Eu não 

tenho a menor vontade. (...) Eu não vejo como ser dirigente partidário possa 

ser mais atraente do que.... prá mim não é nenhum pouco atraente. É super 

atraente ser parlamentar, é super atraente fazer trabalhos de base, de formação, 

mas não é nada atraente ser dirigente partidário.  (...) e eu não sei se sou a 

única. Eu vejo as mulheres querendo a secretaria de mulheres, querendo ter 

espaço dentro do partido, mas não necessariamente presidir o partido. (...) 

- Mas você acha que é importante ter mulheres na direção partidária? 

É importante. É importante porque você não vai lembrar de tudo. Se você não 

for mulher, você não vai lembrar de tudo o que você deveria pensar pra 

garantir a participação de mulheres nas decisões, não tem como, né.  

                  

4.1.4 Apoio do partido a mulheres candidatas 

Quatro vereadoras foram críticas ao apoio prestado por seus partidos às mulheres, 

entendendo que há diferenças marcantes em relação ao apoio de candidaturas masculinas. Uma 

das vereadoras comentou que seu partido “é melhor em políticas públicas para ajudar as 

mulheres do que trabalha internamente para ajudar as mulheres”. 
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Por outro lado, quatro vereadoras elogiaram a atuação de seus partidos no apoio à 

eleição de mulheres. Uma das vereadoras, a única que elogiou a atuação de seu partido neste 

tema mesmo não recebendo nenhum tipo de apoio, mencionou que “só o fato de não privilegiar 

homens já está ótimo – eu ganhei o mesmo que todos homens: nada”.  

Duas vereadoras entenderam que o apoio às candidaturas parte de uma lógica que 

independe do gênero. Para ilustrar esse pensamento, a trajetória narrada por uma das vereadoras 

sobre seu caso é interessante em ser analisada. Segundo ela, o partido a desencorajou a ser 

candidata da primeira vez, ainda que tivesse vivência partidária. Todo apoio que recebeu veio 

de um parlamentar que pertencia a um grupo ligado à Igreja, e, para a surpresa de muitos da 

liderança partidária, ela acabou sendo eleita. Já nas eleições de 2016, ela foi cabeça de chapa, 

pois “já havia sido eleita e tinha capital político comprovado”. Segundo ela, “existe a lógica de 

manter recursos nos mandatários por terem mais chances de reeleição. É uma relação política”. 

“Ninguém aposta em cavalo que não ganha” foi uma frase dita por cinco vereadoras. Outra 

vereadora comentou: 

Eu me apresentei ao partido. E eu diria assim, que a candidatura foi muito bem 

recebida no partido, porque todo mundo sabia que eu tinha muita chance.  Eu 

acho que isso é uma coisa assim. Tem uma coisa que eu acho que é normal e 

perfeitamente compreensível e eu acho que eu faria igual, que é assim, todo 

mundo aposta em cavalo vencedor, né, é normal. E assim, de cara, todo mundo 

sabia que eu ia ser um cavalo vencedor. 

 

Essa referência ilustra o argumento de que o partido tende a apoiar as candidaturas de 

maiores chances eleitorais, o que é o caso de mandatários(as), que já teriam um eleitorado 

“comprovado”, ou então de quem se apresenta com padrinho político considerado forte, com 

potencial de “transferir” votos. Ainda que isso não garanta o resultado. Como disse uma delas, 

“o ponto sempre vai ser quem parece mais viável” eleitoralmente. 

Mais de uma vereadora enfatizou a importância de os partidos terem candidatas 

mulheres fortes como estratégia política, pois isso atende ao que o eleitorado busca hoje, 

mulheres jovens para a política: 

Eu tive recursos, e eu acho que tive mais do que outros, mas é aquilo que eu 

falo, muito mais por eu ser cavalo vencedor que por eu ser mulher. Agora, é 

cômodo pro partido, é bom pro partido que seja uma mulher. É aquilo, volto 

a dizer, é um produto, uma mulher na política hoje, uma mulher candidata, é 

um produto que passa a ser mais almejado pelos consumidores. Então o 

partido deveria apostar mais em mulheres pra ter produtos melhores na 

prateleira, nesse sentido. Então acaba sendo uma estratégia de conquista do 

poder hoje também. Não só de justiça, de direitos humanos, de igualdade, mas 

eu acho que hoje apostar em mulheres na política também seria mais 

inteligente como estratégia de conquista de poder. Porque no frigir dos ovos, 

realpolitk.         
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Entretanto, elas entendem que ainda não há vontade política de apoiar candidaturas 

femininas: “uma coisa é querer atender a cota, outra é apoiar candidaturas femininas”. Para esta 

vereadora, apoiar é dar espaço àquelas que querem ser candidatas com recursos, estrutura, 

atenção e acolhimento, “e isso não acontece. Não aconteceu em 2016 e não vejo acontecendo 

agora em 2020”, disse, durante a pré-campanha das eleições. 

Já para uma vereadora mais experiente, houve muita melhora na questão de busca por 

mulheres nos partidos, e mesmo que estas não ganhem (ainda), elas podem crescer 

politicamente e criar o interesse político, corroborando para a mudança além do mero 

atendimento das cotas. Para ela, “uma questão é o recurso, a outra é a mulher saber que ela 

pode, que ela pertence”, e esse sentido mesmo as “más práticas” podem ajudar a melhorar a 

realidade no futuro. 

 

4.1.5 Recursos partidários 

Sete vereadoras informaram que receberam recursos partidários para campanha. Três 

informaram que não receberam, sendo que uma delas informou que o partido não transfere 

recursos a nenhuma candidatura (independentemente do gênero).  

As entrevistas mostraram que os laços pessoais com as lideranças partidárias aqui 

importam bastante.  No caso de uma vereadora que afirmou não ter recebido nenhum tipo de 

recurso partidário, ela recebeu apoio do então candidato a prefeito João Dória. Outra vereadora, 

ainda que tenha recebido recursos partidários considerados por ela “suficientes” para sua 

campanha, expressou principalmente a importância do apoio que recebeu do presidente de seu 

partido.  

Um aspecto mencionado por todas foi a viabilidade eleitoral como chave para receber 

apoio do partido:  

Candidato tem carimbo de viabilidade. É a viabilidade que determina se ele 

vai ter mais tempo, mais material. – E como você mede a viabilidade? – É no 

cálculo baseado na sua experiencia. 

Algumas candidatas consideraram que as políticas de cotas vêm auxiliando no apoio 

dos partidos às candidaturas femininas, especialmente depois da regra da destinação dos fundos 

públicos proporcionalmente a partir de 2018: 

Hoje, com essa discussão do fundo partidário, dá possibilidade. Eu vou falar 

da minha experiência. Eu não ia ser candidata a deputada federal se não tivesse 

o fundo. Eu não ia. Não tem dinheiro, né. E o partido já tinha, se fosse em 
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outros tempos sem o fundo, o partido ia enxergar as pessoas que tem 

potencialidade, (...) mas iria ser um investimento menor. 

De acordo com as prestações de contas ao TSE, todas as vereadoras receberam recursos 

do partido, seja do diretório nacional, do diretório municipal ou de outro candidato, e ainda que 

em montantes muito diferentes. Vale lembrar que na eleição em 2016 já estava valendo a 

proibição de doações por pessoas jurídicas, mas ainda não havia a regra de destinação 

proporcional dos recursos do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário para as campanhas 

femininas. 

Em consulta ao site do TSE61, pode-se verificar que, de um modo geral, as campanhas 

das vereadoras eleitas em 2016 foram financiadas com valores expressivos. Três vereadoras 

tiveram financiamento global da ordem de R$ 600 mil, sendo uma delas majoritariamente 

doações de pessoas físicas (Aline Cardoso-PSDB) e duas delas majoritariamente de recursos 

partidários (Edir Sales-PSD e Sandra Tadeu-DEM). 

Uma vereadora recebeu na faixa de R$ 400 mil, majoritariamente de doação de pessoas 

físicas (Adriana Ramalho-PSDB). 

Três vereadoras receberam na faixa de R$ 300 mil, sendo que uma delas recebeu 

majoritariamente de pessoas físicas (Janaína Lima-NOVO) e as outras duas receberam 

majoritariamente de partidos políticos ou outros candidatos (Patrícia Bezerra-PSDB) e Rute 

Costa-PSDB (que na ocasião da eleição era filada ao PSD). 

Duas vereadoras receberam na faixa de R$ 200 mil, sendo uma delas majoritariamente 

doação do partido (Juliana Cardoso-PT) e a outra, majoritariamente doação de pessoas físicas 

(Noemi Nonato-PL). 

Por fim, duas vereadoras receberam menos de R$ 100 mil, sendo majoritariamente de 

pessoas físicas (Soninha-Cidadania e Sâmia Bomfim-PSOL). 

4.1.6 Carreira política futura 

Esse questionamento acerca da carreira política futura das candidatas surgiu para entender 

se o fenômeno do “teto de vidro” aparecia nas entrevistas. Três vereadoras não foram 

perguntadas especificamente devido ao encerramento da entrevista, mas sabemos, pelos dados 

públicos, que foram candidatas a reeleição. 

 
61 <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2016/2/71072/candidatos>. Acesso em: 24 out. 2020. 

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2016/2/71072/candidatos
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Das dez vereadoras entrevistadas, apenas uma delas cogita não continuar na política. Oito 

vereadoras foram candidatas a reeleição em 2020, sendo que cinco conseguiram se reeleger, 

duas ficaram na suplência e uma não se reelegeu. Uma vereadora não se candidatou à reeleição 

por estratégia política, ela decidiu aguardar as eleições em 2022 para buscar novos passos em 

sua carreira política. Duas vereadoras manifestaram ter uma estratégia para tentar se fortalecer 

politicamente e buscar atingir novos degraus na carreira. 

Uma das vereadoras candidata à reeleição em 2020 afirmou “ter pretensões maiores”. Já foi 

candidata a deputada federal e pleiteou internamente no partido uma candidatura ao Senado. 

Porém, segundo ela, que se considera uma “militante” acima da política, sua vida “é pela luta 

popular social, então isso independe dos resultados das eleições”. Uma das vereadoras disse 

que foi cotada a ser Vice-Prefeita, mas a coligação não deu andamento. As disputas internas no 

partido são intensas para se conseguir emplacar uma candidatura a cargo majoritário, mesmo 

para vereadoras já experientes.   

Uma das vereadoras candidata à reeleição esclareceu que não se sentia preparada para 

assumir cargos acima do seu, como de Secretária Municipal, Vice-Prefeita ou Deputada, e 

complementou: “enquanto estiver com plenas faculdades mentais para ser vereadora, serei 

vereadora. Quando achar que não sirvo mais, me retiro”. Já outra vereadora afirmou que não 

pensa em deixar a vereança por amar o que faz. Uma vereadora iniciante mostrou ausência de 

planos futuros, dizendo estar pensando apenas nesta eleição, e não no futuro mais distante, “um 

passo de cada vez”, nas palavras da vereadora. 

 

4.1.7 Violência 

Nove entrevistadas reconheceram a existência de violência marcadamente voltada para 

as questões de gênero, inclusive sendo citadas várias vezes ofensas de cunho sexual.  Uma 

vereadora experiente não considera que haja violência marcadamente de gênero, uma vez que 

“discussões acaloradas” são normais inclusive, e especialmente, entre os homens 

parlamentares. Ainda assim, reconheceu a existência de um machismo estrutural com relação 

aos estereótipos de gênero. “Tem gente que acha que mulher é burra, que só gosta de coisa de 

bolsa e sapato, ou só de coisas sociais, mas não. Mulher gosta de economia, de política...”. 

Também para outra vereadora a Câmara dos Vereadores é violenta como um todo, e esse 

ambiente “bélico e nocivo” afeta, em sua análise, a participação feminina na política. Por fim, 
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uma delas reconhece há violência marcadamente de gênero mas que seria episódica, não 

sistêmica.  

Duas vereadoras cogitaram abandonar a política após os episódios de violência 

psicológica, devido à intensidade dos danos emocionais sofridos. Todos os relatos sobre este 

tema foram muito intensos. Transcrevemos abaixo um deles, que ilustra bem como a violência 

pode ser sentida em alguns momentos de forma traumática, mas ela também ocorre no dia a 

dia, quando elas são recorrentemente questionadas acerca de sua capacidade e de sua 

legitimidade de estarem ocupando aquele espaço, que não é visto como seu: 

No primeiro ano, no primeiro mandato, eu quis desistir. Eu não me enxergava 

dentro desse espaço. Era muita violência. Ai, hoje eu tô muito emotiva gente.  

Vamos lá. 

- E por que você quis desistir? Como era essa violência? 

Violência política, violência... Eu peguei o Cassab né. Eu peguei os coronéis. 

Então pensa numa menina, [...] e que mal sabia falar, e com uma voz muito 

fininha e muito tímida. Eu sempre fui muito tímida. Então imagina o que é 

você estar num espaço que insiste, ele persiste em dizer que você não é capaz. 

Que você é mulher, é jovem, é da periferia, não tem faculdade, o que que você 

tá fazendo aqui. Não é um espaço pra você. E eles são em gestos, eles são em 

formas, como eu posso dizer, eles são em formas de falas. Ah você que é 

vereadora né, muito jovem, de tênis e calça jeans, não que hoje eu não use, eu 

uso muito ainda, mas imagina, você tem a mesma, como que você vem falar 

com um coronel, ela é uma violência intensa. Então buscar espaço, e se 

recompor nessa violência, ela é dolorida, mas ao mesmo tempo vai fazendo 

você ter um crescimento psicológico e físico,  principalmente né, porque num 

primeiro momento eu não entendia porque que tinha que ser desse jeito né, 

porque que as mulheres tinham que o tempo todo ficar “olha eu quero falar, 

eu quero falar” e ninguém dá atenção, e aí você vai se remodulando, e ao ponto 

de ter que ter rompantes, de subir em cima da mesa e falar, agora vocês vão 

me ouvir o que eu tenho pra falar, porque vocês não estão falando comigo (...), 

eu tô trazendo aqui na minha fala, muitas vidas, muitas pessoas que  tão 

dependendo desse projeto, que tão dependendo dessa discussão pra poder 

acertar a vida delas, pra sobreviver nesse mundo que já é difícil pra classe 

trabalhadora, principalmente para as mulheres. Então o tempo todo era isso, 

durante todos esses 12 anos, se vocês olham no meu currículo, no Facebook, 

nas redes sociais, ainda hoje eles, nas próprias redes, colocam a (...) como uma 

pessoa descontrolada, uma pessoa louca, uma pessoa brava. Brava eles falam 

pra mim né, quando estão na minha frente. Mas por trás eles me chamam de 

louca, tá de TPM, isso e aquilo. Só que, como eles não ouvem, ou não colocam 

ou não impõem, ou querem impor aquilo que só eles entendem que é bom pra 

essa classe trabalhadora e pras mulheres, eles usam estratégias de te diminuir. 

Então todas as vezes que eu tive que tomar uma posição forte, né, como essa, 

de subir em cima da mesa, de encarar um dos vereadores que, sem nenhum 

pudor, entrou dentro de reuniões que eram nossas, né, particulares, ofendendo 

ou trazendo situações, e xingando o (partido), de uma forma...., e xingando 

principalmente, e fazendo políticas principalmente contra as cotas, contra os 

negros, contra os índios, contra as mulheres, e isso não é permitido. 
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As questões culturais e de estereótipos de gênero, especialmente do “lugar da mulher” 

e das crenças e vieses desde a infância surgiram muito marcadamente em metade das 

entrevistadas como o principal fator desta violência.  

As vereadoras com filhos pequenos pontuaram fortemente a questão da jornada dupla 

ou tripla da mulher candidata ou mulher política em comparação aos homens. “O homem 

quando é candidato ele é só candidato”, disse uma delas na entrevista. Para ela, em sua análise 

sobre o tema de forma mais ampla, “existe preconceito e existe uma reação masculina por 

mulheres estarem ocupando espaços que antes pertenciam aos homens”. 

Numa perspectiva mais positiva, uma vereadora elogiou o fato de que as mulheres 

dentro da Câmara são muito unidas, apesar das diferenças partidárias e ideológicas, e que muitas 

vezes elas se apoiam em momentos de violência. Uma delas mencionou o bom exemplo do 

Congresso Nacional, dizendo que a frente das mulheres é “de dar inveja a qualquer legislativo”. 

Uma outra problemática que pode ser analisada enquanto um tipo de violência, sugerida 

por uma das vereadoras, é a de homens estarem “roubando” as pautas femininas. Para ela, seria 

de extrema importância que todos os legisladores homens que pautem questões de gênero 

trouxessem as mulheres à mesa junto para discutir e apresentar o projeto para as partes 

femininas antes de apresentá-la ao plenário, por exemplo. Falou o mesmo sobre a participação 

masculina em fóruns e eventos que pautam questões relacionadas à mulher. “Quando você tem 

mulheres na política, você tem políticas públicas melhores para mulheres”. Para outra 

vereadora, “a importância de ter mulher na política é a gente ter crescido na adversidade. A 

gente vem de um século de luta do direito de trabalhar, de casar, de não casar, de usar saia (...) 

A gente ouviu muito mais ‘isso não pode’ que os homens”. 

Em contraponto, uma vereadora afirmou que não via que homens ofuscariam as 

mulheres, mas que “mulheres não confiam nas mulheres”. Segundo a vereadora, que dá cursos 

e palestras sobre valorizar e apoiar eleitoralmente as mulheres, essa é uma pauta comum de 

vários grupos dos quais participa, de tentar fazer mulheres votarem em mulheres. “Esse é o 

ponto chave, pois elegeria 50% de mulheres”, calcula, considerando o eleitorado feminino 

(ainda que desconsiderado o coeficiente eleitoral e o sistema político vigente). 
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4.2 Como atrair mais mulheres para a política  

 Apesar de entenderem como crítico o problema da falta de mulheres na política e 

perceberem a responsabilidade dos partidos políticos enquanto instituições fundamentais para 

melhorar este quadro, foi interessante notar como as vereadoras entrevistadas tiveram 

dificuldade para sugerir políticas e ações quando perguntadas sobre o que os partidos podem 

fazer para atrair e eleger mais mulheres. A principal estratégia pensada pelas entrevistadas foi 

relacionada à educação e formação, sendo citadas iniciativas de cursos de formação como 

RAPS (Rede de Ação Política para a Sustentabilidade) e RenovaBR, capacitação, formação de 

base, treinamento de imagem, capacitação para o exercício da liderança (soft skills). Ainda na 

seara da educação, foram sugeridas ações voltadas ao combate aos estereótipos de gênero, 

fomento ao voto das mulheres em mulheres e questões culturais em geral, pensando no trabalho 

de longo prazo. Este trabalho foi apontado principalmente como bem feito por algumas ONGs, 

como o “Elas no Poder”, citado em duas entrevistas. 

 Depois das questões que tangem mais a educação e formação, o tema mais citado foi 

ligado à busca por novos quadros para o partido, como busca ativa em bairros, associações e 

empresas, busca por lideranças comunitárias e mulheres com protagonismo social, busca por 

pessoas com o perfil do partido, por líderes de famílias e comunidades, empreendedoras 

individuais, e mulheres com perfil de liderança em geral que estejam fora da política 

institucional. 

 Sugeriu-se também o fomento à participação na Juventude partidária, o 

compartilhamento de informações e notícias sobre a política para os jovens, cotas internas dos 

partidos para mulheres e para jovens e o fomento e valorização da carreira intrapartidária. Cerca 

de metade das vereadoras têm histórico de participação nos movimentos de juventude de seus 

partidos ou em outros cursos de formação em políticas públicas, importantes na construção de 

sua bagagem e assim poderem se oferecer nas disputas e exercer seus mandatos. 

 Mais relacionado à própria estrutura de incentivos e de organização partidária, foram 

sugeridas as seguintes iniciativas: rodízio de cargos partidários, cotas em cargos de liderança 

nos partidos políticos,  capitalização de mulheres não eleitas para cargos de liderança partidária 

ou de visibilidade política, como secretariado de pessoas eleitas, o apoio a mulheres ainda não 

capitalizadas politicamente e também marketing eleitoral, aproveitar o timing político da pauta 

do feminismo e da demanda por mulheres fortes pelos eleitores. 
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 Em todas as entrevistas foi enfatizada a importância de que ações deveriam ser feitas 

nas “lacunas eleitorais”, ou seja, durante o intervalo entre uma eleição e outra, e não apenas em 

ano eleitoral. “O partido deveria ser proativo, não esperar pessoas caírem do céu ou esperar 

alguém se aventurar – política não é uma aventura, política é uma vocação”, sugeriu uma 

vereadora. E continuou: “Mais de 45% das famílias hoje tem mulheres empreendedoras, onde 

estão essas mulheres? Vamos buscar!”. Neste sentido, vale retomar a importância de iniciativas 

como a EMILY List, citada no Capítulo 3, considerando que o apoio anterior ao período 

eleitoral é importante e que o dinheiro é parte fundamental da competitividade de uma 

candidatura. 

Nesse sentido, participar de eleições é uma forma de ganhar experiência que deveria ser 

aproveitada pelas mulheres e incentivada pelos partidos políticos, como forma de aumentar o 

capital político no próprio campo: 

Eu acho que tem algumas estratégias inter-eleições e outras eleitorais mesmo, 

que, vamos supor, a gente sabia que eu não ia ganhar a eleição mas quis 

disputar. Se os partidos tiverem mais essa ousadia, de lançar candidatura pra 

participar do debate, pra firmar posição, pra defender as suas bandeiras, você 

acaba criando mais aquele espelho que te incentiva, que te faz se ver naquele 

lugar. Pô, eu era pequena e queria jogar basquete, eu me via na Paula e na 

Hortência. Então esse gosto que se traduz numa imagem que te representa, é 

muito legal. Então quem sabe se os partidos que foram disputar uma eleição e 

que eles não estão disputando pra ganhar. Estão disputando pra puxar voto pra 

chapa, estão disputando pra marcar posição, estão disputando pensando em 

daqui a dois anos pra deputado federal, se mulher tivesse preferência nesse 

caso. Isso é uma coisa que a população não compreende muito, em que essas 

construções, você sai agora candidato a prefeito, mas é porque você quer ser 

federal daqui a dois anos. (...)  

Outro aspecto mencionado favoravelmente ao lançamento de candidaturas femininas foi 

o fato de que a descrença atual da população em relação à política teria a imagem do político 

homem, muitas vezes associado à corrupção, de forma que haveria aí uma oportunidade para 

as candidaturas femininas, que não teriam essa imagem negativa:  

Então se a gente pensar nessas estratégias que já existem nos partidos, se a 

gente pensar nisso como uma estratégia de firmar candidaturas femininas, é 

bem interessante. Não é porque ela vai se eleger agora. Mas se você fizer um 

bom trabalho, você vai ter mais força pra essa candidata daqui a dois anos e é 

importante ter candidatas, inclusive ter candidatas hoje em dia chega a ser uma 

vantagem eleitoral. Porque as pessoas, a aversão que elas têm à política, com 

razão, sem razão, com exagero, com estereótipo e tudo, o estereótipo do mal 

político é um homem né. O estereótipo do político (...) ladrão, corrupto, é um 

homem. Então a gente chega a ter vantagem na campanha eleitoral por ser 

mulher, você já é recebido com menos cara de nojo, com menos nariz torcido, 

por ser mulher. Então isso, estrategicamente falando pra um partido, é 

interessante, mulher pode puxar voto sim, puxar voto de quem, de quem não 
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ia nem votar, de quem anularia. Então trabalhar a mulher, como essa 

alternativa estimulante, estimulante para o eleitor inclusive né, tipo mudar o 

cenário, tal. Ah, você não gosta desse cenário, sem usar aquela coisa do novo, 

que é uma babaquice, o velho é ruim, o novo é bom, o que não quer dizer nada, 

mas a mudança né. A mudança, a mulher, todo mundo quer mostrar a 

mudança. (...) vamos falar mudança em profundidade, e mais mulher na 

política é mudança. Pensando em estratégia. Se os partidos políticos 

perceberem isso, não a fala eu sou jovem eu sou mulher, mas que de verdade 

a presença feminina ajuda a remexer esse caldeirão, talvez a gente consiga ter 

mais chance. (...) Isso falando em ano eleitoral pra você lançar mulher como 

semente pra daqui a dois anos. 

Em anos não eleitorais, as eleições aos diversos conselhos municipais seriam 

oportunidades para as mulheres desenvolverem seu capital político, aumentando sua viabilidade 

eleitoral: 

E outra coisa, entre eleições, são muitas eleições que acontecem fora do ano 

eleitoral.  Você tem o conselho de habitação, o conselho de saúde, o conselho 

tutelar, o conselho da criança e do adolescente, o conselho do idoso, quem tá 

se apropriando dessas eleições é a igreja universal. Em São Paulo, o Conselho 

Tutelar, os partidos de esquerda tradicionalmente disputaram, né, disputaram 

a pauta da criança e adolescência, estão perdendo eleição do Conselho Tutelar 

pro pessoal da Igreja Universal. Então, eles sabem fazer isso. Eles sabem fazer 

construção de massa, né. E a gente não faz isso por quê? Por que a gente não 

disputa eleição, assim, não se mobiliza pra ter mulheres disputando o conselho 

tutelar, o conselho de habitação, o conselho de saúde, a gente como partido, 

eu digo. Organizar, pra participar do Conselho participativo. Porque isso 

também, quando chegar no ano eleitoral propriamente dito, você já sabe, essa 

mulher aqui ela disputou a eleição do conselho participativo, da subprefeitura 

da Lapa, e ela teve 2.000 votos na subprefeitura da Lapa. Então, se a gente 

mobilizar e se mobilizar pra disputar esses milhares de eleições que acontecem 

ao longo dos anos, a mulher chega cacifada, né. (...) Você já começa a olhar 

pra ela como uma candidata viável. Porque essa palavra viável é chave pro 

recurso. É chave. Então a gente tem que se mostrar viável. E pra se mostrar 

viável você tem que participar desde antes. 

Por fim, as cotas foram consideradas importantes para a maioria das vereadoras, como 

forma de colocar as mulheres em pé de igualdade para competir com os candidatos masculinos: 

Mulheres boas na política nunca vão tirar o lugar de homens bons na política. 

Mulheres boas na política tendem a tirar lugar de homens ruins na política. 

Então, de novo, tem uma inteligência social aí, que faz com que isso faça um 

certo sentido. Agora eu acho que a médio prazo, médio pra longo prazo, a 

gente deveria tirar esses mecanismos de afirmação. Assim, existe uma 

tendência natural de perpetuação do poder.  Existe. Quem tem mandato tem 

mais chance de continuar. Quem já tá dentro tem mais chance de ser eleito. 

Quem já tá fortalecido tem mais chance de ocupar espaço. Então eu acho que 

a gente deveria passar alguns anos trazendo a coisa pra cima, trazendo mais 

mulheres, capacitando, fortalecendo, ocupando mais espaço, colocando elas 

ali no ... numa coisa de ocupação de espaço, ainda que meio forçado no 

começo, mas uma vez que elas estão dentro daí agora você chegou, você tem 

um mandato tanto quanto seu colega homem, né. Na hora que você tiver uma 

quantidade de mulheres relativamente grande, suficiente, podemos falar de 
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50-50, depois você tira esses mecanismos e fala, bom agora que você tem 

poder, você tá no jogo de perpetuação no poder como todos os outros, e você 

já mostrou pra sociedade que é bom ter mulheres, então agora, então eu acho 

assim que a gente devia ter um mecanismo de cotas durante, sei lá, não sei 

quanto tempo, precisa estudar isso, dez anos, vinte anos, x anos, e depois você 

tira e fala, bom, agora que todo mundo tem acesso igual, agora é que vença o 

melhor, entendeu, eu não acho quem você tem que ter uma cota ad eternum. 

Porque senão você cria uma zona de conforto, ah, porque eu sou a melhor das 

mulheres... não, você tem que ser o melhor dos melhores, entendeu. Então eu 

acho que você tem que criar uma condição de competitividade igual e depois 

você deixar a competição com uma certa isonomia.             

4.3 Análise global das entrevistas  

A pesquisa revelou que metade das vereadoras entrevistadas tem capital político 

derivado de contexto familiar (cinco entre as dez). Muitas informaram ter participado de 

campanhas prévias de seus pais ou maridos, o que teria contribuído para desenvolverem o gosto 

pela política. Outro fator de influência foi o incentivo dos familiares para que elas entrassem na 

política, especialmente dos pais. Na perspectiva eleitoral, verificamos que o fato de terem 

familiares na política se mostrou um facilitador, pela crença na “transferência” de votos do 

eleitorado, figurando seus familiares como “avalistas” em suas campanhas. O capital político 

familiar também se mostrou importante para receber apoio do partido nas campanhas, que podia 

se traduzir em apoio financeiro ou político. Outro aspecto que contribuiu foi a existência de 

estrutura de campanha, como contador e coordenadores de campanha, compartilhados com os 

familiares. 

Há um senso comum que destaca a relevância da influência de familiares para a eleição 

de mulheres, em especial pai e marido. A literatura na ciência política também se debruça sobre 

esse tema (MIGUEL; MARQUES; MACHADO 2015), mostrando que esse tipo de influência 

ocorre tanto em candidaturas femininas como em masculinas: 

O capital familiar se mostra crucial para o ingresso das mulheres na política, 

mas está longe de ser pouco importante para os homens. De fato, a distância 

entre elas e eles quanto a esse quesito diminuiu de forma significativa nas três 

eleições analisadas – não porque se reduziu o peso da participação em famílias 

políticas entre as mulheres, mas, ao contrário, porque ele cresceu quase 50% 

entre os homens. (MIGUEL; MARQUES; MACHADO 2015, p. 738) 

 

Essa característica deve ser analisada num contexto mais amplo, que considere a 

motivação das pessoas para ingressar na política bem como os recursos disponíveis, sendo a 

existência de capital familiar aí inserido, como explicam os autores: 



91 

O ingresso de qualquer indivíduo na carreira política está condicionado por 

dois fatores: a vontade de participar da política institucional e o acesso aos 

recursos necessários – tanto materiais quanto simbólicos – para que esta 

participação se efetive. Há uma circularidade significativa entre esses dois 

fatores, uma vez que, dada a tendência de que os indivíduos adequem seus 

desejos às suas possibilidades, a impossibilidade de acesso aos recursos tende 

a reduzir a vontade de participar. E, inversamente, a perspectiva de uma 

trajetória de sucesso, dada a existência dos meios necessários, contribui para 

a emergência desta vontade. 

O chamado “capital familiar” – a existência de parentes próximos ocupando 

posições de liderança política – incide sobre ambos os fatores. Em todas as 

atividades profissionais há um grau de recrutamento endógeno, e com a 

carreira política não é diferente. A presença de pessoas do círculo íntimo 

exercendo aquela profissão gera a familiaridade e o interesse que estimulam 

uma opção similar. Por outro lado, trata-se de um “capital” exatamente porque 

fornece a seu detentor um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento 

do campo, uma marca dotada de certo valor (seu sobrenome), uma visibilidade 

derivada do parente mais importante e, em especial, uma rede de contatos com 

outros operadores políticos, de cabos eleitorais e dirigentes partidários a 

financiadores de campanha e jornalistas, que podem favorecer sua própria 

carreira. (MIGUEL; MARQUES; MACHADO 2015, p. 721-722). 

 

Os autores citam que a importância do capital familiar ocorre não apenas no Brasil, mas 

também em outros países, tanto em ditaduras (como Coreia do Norte e Cuba), como em regimes 

democráticos (Estados Unidos e Argentina) (MIGUEL; MARQUES; MACHADO 2015). 

O fato é que o principal capital político entre as deputadas federias eleitas em 2014 e 

em 2018 é o capital familiar, presente em 54,9% das deputadas federais eleitas em 2014, e 

49,4% entre as eleitas em 2018. Os graus de parentesco mais verificados foram marido (39,2% 

em 2014 e 29,9% em 2018) e pai (17,6% em 2014 e 13% em 2018). A categoria outros, 

englobando irmão, mãe, tios, cunhado, avós e sogra, representou em conjunto 13,7% em 2014 

e 24,7% em 2018 (BARBIERI; RAMOS  2019).   

Já com relação ao capital religioso, este foi importante para três vereadoras, que pode 

se traduzir em apoio pela coordenação das igrejas bem como em votos pela comunidade 

religiosa. Os votos que podem vir de participantes de movimentos sociais foi identificado como 

a principal fonte para uma das entrevistadas, ainda que seis vereadoras tenham relatado 

participação prévia em movimentos sociais. Por fim, a projeção obtida na mídia foi considerado 

importante para uma das entrevistadas, ainda que presente no perfil de três vereadoras. 

O capital político da entrevistada foi o principal fator que elas consideraram para ter 

obtido apoio do partido para sua candidatura, traduzidos em “quantos votos” elas podem obter. 

O potencial de votos pode advir do número de votos já obtidos em eleições anteriores 
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diretamente ou pelos seus familiares em eleições anteriores (no pressuposto de que os votos 

serão “transferidos”). 

Das dez vereadoras entrevistadas, seis haviam sido reeleitas em 2016 e quatro estavam 

em primeiro mandato (além da Sâmia Bomfim, que apesar de não ter sido entrevistada, foi eleita 

em 2016 em primeiro mandato também). Assim, foram eleitas 45,4% de vereadoras em 

primeiro mandato, percentual superior às novatas na Câmara dos Deputados em 2018, das quais 

27,3% nunca tinham disputado eleições antes. Esse dado está em linha com o entendimento de 

que a vereança pode ser uma porta de entrada para a política. Ainda assim, a maioria das 

vereadoras eleitas foi em reeleição, confirmando a importância do capital político no próprio 

campo.  

Seis vereadoras informaram ocupar cargos na estrutura partidária, mas não sentiam 

relevância do cargo ocupado, sendo que uma delas mencionou que ocupava um cargo, mas não 

sabia qual era, e que não costumava ser informada das reuniões. Foi comum o comentário de 

que os partidos atribuíam às mulheres cargos dentro das instâncias de mulheres, mas que tais 

instâncias não participavam efetivamente das tomadas de decisão do partido.  

Quanto ao apoio partidário às suas campanhas, apenas quatro vereadoras ficaram 

satisfeitas com o apoio obtido. A avaliação geral é que as campanhas receberam pouco apoio 

dos partidos, a maioria delas foram coordenadas a partir de estruturas eleitorais prévias de seus 

familiares. Deve ser lembrado que nas eleições de 2016 ainda não havia a obrigatoriedade de 

os partidos destinarem 30% dos fundos públicos de campanha para as candidaturas femininas. 

Em consulta ao site do TSE62, pode-se verificar que a maioria das vereadoras teve como 

principal doador de campanha pessoas físicas, ficando em segundo lugar a doação pelo partido 

político (principal para cinco vereadoras). 

Por outro lado, a maior parte das entrevistadas estava concorrendo à reeleição em 2020, 

mas, mesmo assim, quando as entrevistas ocorreram (no mês de setembro de 2020), nenhuma 

delas ainda sabia se iria receber recursos de campanha. 

O tema da violência política foi unânime entre as entrevistadas, sendo que nove 

entrevistadas entendem que há um recorte de gênero. Os atos de violência são muito variados 

em tipo e intensidade, podendo ser verbais ou físicos, sutis ou agressivos. Duas vereadoras 

cogitaram abandonar a política após sofrerem violência, tendo uma delas sido levada à 

 
62 <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2016/2/71072/candidatos>. Acesso em 24 out 2020. 

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2016/2/71072/candidatos
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depressão. A violência foi sentida tanto dentro do ambiente parlamentar, como externamente 

por parte de apoiadores de campanha. As entrevistadas concordaram que a violência sofrida 

pelas mulheres dentro do ambiente político é um fator desestimulante para que mais mulheres 

decidam iniciar uma carreira política. No mesmo sentido foram as declarações das Deputadas 

Federais Sâmia Bonfim (PSOL/SP) e Soraya Santos (PL/RJ), integrantes da bancada feminina 

da Câmara dos Deputados, ao pedirem o apoio do presidente do TSE no combate à violência 

política contra as mulheres nas eleições em 2020: 

A deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) destacou que, com a proximidade das 

eleições municipais, o momento é oportuno para colocar na pauta de 

discussões a violência sofrida por mulheres no meio político. 

 “Propagandas do TSE, assim como campanhas nas redes, vão ser voltadas 

também para o tema da violência política contra as mulheres, porque não basta 

não ser fácil conseguir chegar a um espaço de poder: permanecer, muitas 

vezes, é uma batalha diária em função das ofensas, violências e humilhações 

a que muitas mulheres são submetidas”, declarou. 

[...] 

Outro ponto que, segundo Soraya Santos, afasta as mulheres da política são as 

campanhas difamatórias realizadas contra elas ou suas famílias. 

“Ninguém está aqui porque é bonitinho, é feio, é gordo, é magro. A gente está 

aqui porque foi eleito por uma parcela da população. Não dá para você 

construir uma política saudável atacando a mulher de um deputado ou 

atacando uma deputada ou seus filhos de forma vil”, disse. “Quando se trata 

da mulher, ela dá um passo atrás, e o que a gente quer mostrar é que ela não 

pode dar um passo atrás.” 

Soraya Santos lembrou que as agressões contra mulheres na política não 

acontecem só no Brasil. Na Inglaterra, durante a discussão do Brexit, quatro 

deputadas entregaram o mandato por causa de perseguições nas redes 

sociais.63 

 

Por fim, dentre os mecanismos para maior atração de mulheres para a política, as 

entrevistadas destacaram a importância de os partidos políticos fazerem busca ativa de 

candidatas, de trabalharem na formação de quadros dentro do partido, incentivando a ala jovem 

bem como abrindo mais espaço para a participação das mulheres nas instâncias decisórias.  

Além disso, foi recorrente o comentário de que os partidos devem investir em ações entre os 

períodos eleitorais, para aumentar a oferta de potenciais candidatas quando se aproximar o 

período eleitoral. 

 
63 <https://www.camara.leg.br/noticias/685027-deputadas-pedem-apoio-ao-tse-para-combate-a-violencia-

politica-de-genero/> Acesso em: 31 out. 2020. 

https://www.camara.leg.br/noticias/685027-deputadas-pedem-apoio-ao-tse-para-combate-a-violencia-politica-de-genero/
https://www.camara.leg.br/noticias/685027-deputadas-pedem-apoio-ao-tse-para-combate-a-violencia-politica-de-genero/
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Mas, apesar de todas considerarem importante a atração de mais mulheres para a 

política, duas entrevistadas criticaram a política de cotas para atingimento deste fim, sendo que 

uma delas demonstrou desconhecimento sobre a legislação vigente com relação à cota de 

recursos, acreditando que ela concederia 30% de recursos a mais para as mulheres, o que não 

ocorre. Duas entrevistadas defenderam o aumento da cota para 50% dos recursos. Em relação 

à cota de assentos nas casas legislativas, a ideia foi defendida por quatro entrevistadas. Uma 

vereadora sugeriu que houvesse cota de assentos vigente por período transitório, com uma cota 

crescente até atingir metade das legislaturas, a fim de aumentar a competitividade de mulheres, 

entendido que candidatos e candidatas já eleitos têm mais chances de sucesso eleitoral e 

recebem mais recursos, garantindo assim eleições mais parelhas no futuro. 

 

4.4 Conclusão  

O primeiro aspecto a ser destacado é a total ausência de vereadoras negras no município 

de São Paulo. Isso reforça a necessidade de que políticas de inclusão de mulheres devem buscar 

a superação da exclusão das mulheres negras. 

As entrevistas apontaram grande coerência com o exposto na teoria utilizada para 

realizar a pesquisa. Primeiramente, a questão do capital político familiar é apresentada aqui de 

forma muito marcante, bem como a questão da violência de gênero na política e a ideia do teto 

de vidro, a “barreira invisível” à carreira das mulheres. 

 Também é interessante notar como boa parte das ações pensadas pelas mulheres para 

mulheres, ainda que com um viés partidário, apresentaram relação com a questão da “oferta” 

de mulheres, sendo as respostas mais comuns relacionadas a campanhas de sensibilização sobre 

o tema, principalmente tendo em vista a desigualdade de gênero estrutural, e realização de 

cursos de capacitação, ambos apontados por Krook e Norris (2014) como o primeiro ponto do 

funil. 

A atenção à “demanda” de mulheres também foi citada, quando as entrevistadas falaram 

que os partidos deveriam atuar nas “lacunas eleitorais”, ou seja, em anos não eleitorais, para 

realizar busca ativa de lideranças comunitárias e pessoas com bom perfil para iniciarem uma 

vida partidária com vistas a concorrerem em pleitos futuros, ou até mesmo elevarem a carreira 

política de mulheres dentro do partido para aumentarem seu capital político nestes anos não 

eleitorais visando as eleições seguintes. Ideias que impusessem maior responsabilidade aos 
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partidos em mudar a realidade na questão de paridade de gênero foram pouco mencionadas, 

ainda que a algumas entrevistadas vissem o apoio partidário insuficiente ou marcadamente 

desigual com relação ao gênero.  

Estas tendências podem ser resultado da realidade vivida na sociedade brasileira, em 

que a maioria das iniciativas se encontra na fase da “oferta”, exatamente onde as entrevistadas 

conseguiram dar mais sugestões. Em relação à baixa responsabilização aos partidos, percebe-

se uma concordância com a lógica partidária de que candidaturas com mais chances devem 

receber mais apoio, uma vez que o objetivo do partido é angariar mais votos, conseguir mais 

cadeiras e levar seus princípios e valores para mais pessoas, ao menos teoricamente. Dessa 

forma, ainda que o status quo seja desfavorável às mulheres, as entrevistadas encontraram 

dificuldade em sugerir diferentes estratégias que pudessem ser executadas para que as legendas 

tivessem o melhor resultado eleitoral de mulheres preservando as prioridades eleitorais do 

partido. 

É evidente que compreender que a atual lógica de que, geralmente, vale mais a pena 

apoiar aqueles que já detém mandato, que são majoritariamente homens brancos, não significa 

compactuar com a justiça desta lógica, porém houve pouco questionamento da mesma, seja por 

entrevistadas do campo progressista quanto do campo mais conservador. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

A baixa presença de mulheres na política é um problema para a democracia, que 

analisamos sob as óticas da representação descritiva e da representação substantiva: a primeira 

enfatiza os grupos que estão presentes no parlamento, que deve refletir a composição da 

sociedade; e a segunda enfatiza os interesses que são representados. Abordamos neste trabalho 

a questão sob a perspectiva da inclusão, que ressalta a importância da presença das mulheres e 

de outros grupos desprivilegiados. A causa mais profunda dessa exclusão reside na divisão 

sexual estrutural do trabalho, que a partir da distinção entre público e privado, atribui às 

mulheres a responsabilidade pela casa e pela família, reconhecendo a casa como sendo seu local 

na sociedade. Exercem influência também os estereótipos de gênero, o teto de vidro que 

dificulta sua ascensão a postos de poder, bem como a violência física e simbólica, que 

desestimulam seu ingresso e permanência na política. Esses fatores também influenciam os 

processos de oferta e demanda de mulheres na política. 

 A partir da análise desenvolvida neste trabalho, verificamos que não há uma medida 

com o poder de por si só levar à paridade de gênero na política, mas há um conjunto de medidas 

que podem ser tomadas pelos vários atores políticos a fim de contribuir para esse objetivo. 

Priorizamos a análise das estratégias que podem ser adotadas pelos partidos políticos, 

uma vez que a participação política deve ser feita por seu intermédio, pois é na estrutura 

partidária que se encontra a porta de entrada para a carreira eleitoral. Além das decisões a 

respeito das candidaturas e apoio para campanhas eleitorais, são também as estruturas 

partidárias que definem a participação em suas instâncias internas de poder bem como nas 

instâncias de poder dentro das casas legislativas (uma vez que são os partidos que indicam os 

nomes para os postos chaves, como direção das mesas, presidência de comissões e liderança de 

bancadas).   

Do ponto de vista institucional, os partidos continuam sendo organizações controladas 

majoritariamente pelos filiados masculinos, tanto do ponto de vista dos cargos de direção dos 

partidos como do controle dos processos de seleção e apoio de candidaturas. A superação da 

sub-representação de gênero precisa começar dentro das próprias organizações. Reunimos 

nossas sugestões em quatro dimensões: (i) processos eleitorais; (ii) ambiente político e 

violência de gênero; (iii) capital político e (iv) mobilização de mulheres, descritas abaixo. 

 



97 

5.1 Processos eleitorais 

A primeira dimensão se relaciona com os processos eleitorais propriamente ditos, 

envolvendo a atração de mulheres, seu recrutamento, a definição de candidaturas e do apoio 

partidário. Os partidos precisam deixar de ser reativos e assumir sua responsabilidade para 

atingir a paridade de gênero e raça, dando a importância que o assunto deve ter dentro de seu 

planejamento estratégico. 

A atração de mulheres pode começar olhando para dentro do partido, uma vez que 45% 

das pessoas filiadas são mulheres e são, portanto, potenciais candidatas. Os partidos podem 

olhar também para sua juventude e aproveitar as jovens que já manifestaram interesse pela 

política ao se filiarem ao partido, e que poderão trazer como capital político sua inserção dentro 

do movimento estudantil, artístico, esportivo, comunitário ou outro no qual estejam inseridas.  

Além disso, o partido pode buscar lideranças fora do contexto partidário, como 

lideranças comunitárias, membros de conselhos municipais, líderes religiosas, do movimento 

estudantil e sindical. É fundamental que essas ações sejam planejadas e executadas por equipes 

com participação paritária de gênero e raça. Além disso, essas ações devem ser executadas 

também, ou principalmente, nos períodos nos quais não há eleições, de forma que as 

candidaturas possam ser solidamente construídas. 

Ainda no campo eleitoral, os partidos devem ter a coragem de discutir abertamente a 

definição de candidaturas e de apoio para as campanhas eleitorais, hoje concentradas nas 

lideranças partidárias majoritariamente masculinas e brancas. É fundamental a 

institucionalização de processos, com adoção de regras de paridade de gênero e raça para 

candidaturas e adoção de procedimentos que assegurem transparência das regras. Além disso, 

deve haver participação paritária de gênero e raça nas instâncias de tomada das decisões sobre 

a definição de candidaturas para as eleições e apoio para as campanhas.  

Quanto aos recursos econômicos, os partidos devem assegurar que ao menos 30% sejam 

destinados para as candidaturas de mulheres, obedecendo a proporcionalidade, que também 

deve ser observada para as candidaturas negras a partir da eleição de 2020. É importante que 

haja incentivo a destinação de recursos às candidaturas para cargos eletivos proporcionais e 

majoritários nos casos em que a mulher for cabeça de chapa. Outra precaução diz respeito ao 

risco de se concentrar recursos em poucas candidaturas, que reduza a chance de vitória eleitoral 

de mais mulheres, de forma que se recomenda atentar para este aspecto. 
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O aprimoramento das regras de cotas e seu efetivo cumprimento é uma medida crítica 

para assegurar a possibilidade de participação feminina na política. Como visto, foram muitas 

as formas encontradas pelos partidos políticos para evitar o cumprimento das cotas eleitorais 

de 30%, que apesar de adotadas pela legislação desde 1997, vieram a ser cumpridas apenas nas 

eleições de 2018. 

Um controle mais efetivo também se mostra necessário quanto ao cumprimento da 

destinação de 30% dos fundos públicos para o financiamento das campanhas femininas. Além 

disso, é necessário um desenho mais detalhado a respeito da forma de cumprimento da regra, 

pois, conforme identificado pela pesquisa conduzida por Catarina Barbieri e Luciana Ramos 

(2019), cada partido adotou uma estratégia no cumprimento, seja concentrando os recursos nas 

campanhas proporcionais, ou destinando para aquelas campanhas e também para as 

majoritárias, por exemplo. A destinação de recursos das campanhas femininas para chapas 

majoritárias em que a mulher figura como candidata a vice, é uma forma de usar os recursos 

para campanhas masculinas, ainda que tenha sido autorizado pelo TSE em 2018 em relação ao 

Fundo Eleitoral64, o que entendemos ser prejudicial ao objetivo da regra, que visa incentivar a 

candidatura e eleição de mulheres. 

Por fim, é necessário maior controle sobre a destinação correta dos recursos nas 

prestações de contas. Diante da ausência de sanção legal específica para o descumprimento da 

regra, é baixo o incentivo para seu cumprimento. Interessante aqui fazer um paralelo em relação 

à regra relativa à destinação de 5% do fundo partidário para programas de promoção de 

mulheres dentro dos partidos políticos que, conforme visto no Capítulo 3, a maior parte dos 

partidos vêm descumprindo reiteradamente essa regra. 

Deve ser salientado que a previsão de cotas eleitorais de gênero de 30% não garante 

efetiva participação das mulheres nos espaços de poder político. Primeiro, porque as cotas são 

destinadas exclusivamente às campanhas eleitorais para cargos proporcionais (deputada federal 

e estadual e vereadora) e não para campanhas majoritárias (senadora e chefe do poder executivo 

 
64 Artigo 19, §§ 5 º e 6º da Resolução 23.575 de 2018, cujo conteúdo foi repetido na Resolução 23.707 de 2019: 

Art. 17. § 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) 

destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada pela candidata no interesse de sua campanha ou 

de outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar 

candidaturas masculinas. 

§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero 

masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas 

coletivas; outros usos regulares dos recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja 

benefício para campanhas femininas. 
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nos três níveis). Segundo, porque as cotas se referem apenas à participação nas campanhas, mas 

não há reserva de assentos para mulheres nas casas legislativas. Na ausência de outras medidas 

de incentivo além das cotas eleitorais, a eleição de mulheres continua em patamares muito 

baixos, similares aos patamares de mulheres eleitas em cargos majoritários.  

 

5.2 Ambiente político e violência de gênero 

A segunda dimensão de propostas diz respeito ao ambiente político, cujas características 

hoje servem de desestímulo à participação das mulheres na política, bem como prejudicam sua 

atuação no exercício do mandato. Esse também é um campo no qual os partidos devem assumir 

sua responsabilidade, uma vez que parte da violência de gênero é de iniciativa justamente de 

pessoas (em sua maioria homens) filiadas aos partidos políticos. 

Por isso, as lideranças partidárias devem combater a violência política de gênero e racial, 

começando dentro dos partidos, por meio de cursos, debates e seminários sobre o tema, 

destinados ao conjunto de pessoas filiadas ao partido independentemente do gênero e raça. 

Podem também estabelecer sanções para filiados(as) que pratiquem violência de gênero e racial. 

Externamente, os partidos devem se posicionar favoravelmente à aprovação de legislações 

contra a violência de gênero e racial. 

 

5.3 Capital político 

Uma terceira dimensão diz respeito ao capital político das mulheres, que tem íntima 

relação com seu potencial eleitoral. Nesse sentido, como forma de fomentar o capital político 

no próprio campo, as lideranças partidárias devem assegurar a paridade de gênero e raça dentro 

da estrutura partidária, como na presidência do partido e em cargos diretivos na executiva 

nacional, diretórios nacional, estaduais e municipais. Uma forma de acelerar a paridade é adotar 

cota de 50% de assento nos estatutos. Em caso de haver resistência interna das pessoas filiadas 

ao partido, pode-se começar com cota de 30%, para depois evoluir para a paridade. 

Ainda como forma de desenvolvimento de capital político, os partidos podem incentivar 

seus quadros a nomearem mulheres parlamentares para cargos de liderança dentro dos 

parlamentos, como direção das mesas, presidência de comissões e liderança de bancadas. Vale 

ressaltar a importância de se recomendar a nominação de mulheres para cargos de presidência 

e direção de todos os tipos de comissão, e não somente para aquelas comissões que geralmente 
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são consideradas para as mulheres, como comissões de Cultura, de defesa do direito das 

mulheres e da pessoa idosa. Os partidos também podem incentivar a nomeação de mulheres 

filiadas ao partido para cargos no poder executivo, como ministras de estado ou secretárias 

estaduais e municipais. 

O fato é que as mulheres também se encontram alheias aos demais espaços de poder 

político, cuja ocupação poderia levar ao seu fortalecimento político e contribuir para alcançar a 

paridade. No âmbito partidário, mais espaço nas posições de direção (com cotas estatutárias) e 

maior influência nos processos de decisão de candidaturas e apoio eleitoral. Nas casas 

legislativas, mais espaço nos cargos de direção das casas e das comissões, lembrando que 

também são os partidos políticos que definem os nomes que são indicados para tais cargos. No 

poder executivo, maior participação de mulheres como ministras e secretárias de estado, o que 

contribui para o aumento do capital político e que pode favorecer posteriores disputas eleitorais. 

 

5.4 Mobilização de mulheres 

Por fim, a última dimensão diz respeito à mobilização das mulheres filiadas aos partidos 

políticos. Quase todos os partidos têm Seções de Mulheres em suas estruturas, mas que não 

estão sendo mobilizadas a contento para a promoção de mulheres na política. Um primeiro 

passo é os partidos efetivamente destinarem recursos para essas Seções, começando com os 5% 

do Fundo Partidário, o que não vem sendo feito pela maior parte dos partidos, conforme já 

apontado no Capítulo 3. 

As Seções de Mulheres são estruturas propícias para o desenvolvimento de atividades 

relacionadas ao recrutamento, treinamento para campanhas, desenvolvimento de capacidades e 

mentoria para candidatas e eleitas. Além disso, a participação das mulheres nas decisões de 

recrutamento, definição de candidaturas e de apoio eleitoral podem se dar por meio da Seção 

de Mulheres. Os partidos devem abandonar a prática, mencionada por várias de nossas 

entrevistadas, de nomear mulheres para posições de liderança somente nessas instâncias de 

mulheres, que hoje não detém qualquer poder de tomada de decisão dentro do partido. 

Por outro lado, a colaboração suprapartidária é uma ferramenta poderosa para a 

ampliação dos direitos das mulheres. Elas podem realizar encontros para trocas de experiências 

e melhores práticas com mulheres de outros partidos bem como articular ações em defesa dos 

direitos das mulheres de forma suprapartidária. Recomenda-se que as eleitas para casas 
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legislativas organizem frentes parlamentares de mulheres, a exemplo da Bancada Feminina na 

Câmara dos Deputados. Já há fóruns de mulheres institucionalizados, como o Fórum Nacional 

de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos e a Secretaria da Mulher da Câmara dos 

Deputados, que podem ser mobilizados para a articulação de ações conjuntas visando ao seu 

fortalecimento na política. 

A articulação de parlamentares mulheres de forma suprapartidária já demonstrou 

resultados concretos. Por exemplo, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral relativa à 

destinação de 30% do fundo eleitoral para as campanhas femininas, que foi tomada em resposta 

a Consulta formulada por um conjunto de deputadas federais e senadoras de vários partidos 

políticos. 

Outro exemplo de colaboração ocorre no âmbito do Fórum Nacional de Instâncias de 

Mulheres de Partidos Políticos e da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, como as 

ações conjuntas que vem sendo desenvolvidas nos últimos meses sobre a participação das 

mulheres nas eleições em 2020 no contexto da pandemia do coronavírus. 

5.5 Recomendações 

Apresentamos no Quadro 3 um resumo das sugestões de ações que os partidos podem 

desenvolver e implementar em cada uma dessas dimensões. 

 

Quadro 3 - Recomendações 

PROBLEMA PROPOSTA 

Atração e 

recrutamento de 

candidaturas 

- Recrutamento e desenvolvimento de mulheres com potencial eleitoral, visando 

os seguintes segmentos: 

(i) possíveis lideranças femininas partidárias sem mandato (lembrar que 45% das 

pessoas filiadas aos partidos são mulheres). 

(ii) a juventude partidária (quando houver): construir a pauta de gênero nas 

juventudes partidárias, visando paridade nas gerações vindouras de lideranças 

político-partidárias; testar e experimentar inovações em políticas de paridade de 

gênero nas juventudes partidárias. 

(iii) lideranças femininas externas ao partido: promover busca ativa por 

lideranças femininas comunitárias, membros de conselhos municipais, líderes 

religiosas, movimento estudantil e sindical, e outros, especialmente em ano não-

eleitoral. 
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PROBLEMA PROPOSTA 

- Compor as equipes responsáveis pelo planejamento e ações de atração e 

recrutamento com paridade de gênero. 

Definição de 

candidaturas 

- Adotar regras de paridade de gênero para candidaturas.  

- Adotar procedimentos que assegurem transparência das regras. 

- Assegurar participação paritária de gênero nas decisões de definição de 

candidaturas para as eleições.  

Definição da 

destinação dos 

recursos 

econômicos e 

não-econômicos 

para as 

campanhas 

eleitorais 

- Adotar regras de paridade de gênero para a destinação dos recursos para as 

campanhas eleitorais, atentando-se para a importância do apoio para as 

candidaturas de mulheres negras. 

- Assegurar participação paritária de gênero nas tomadas de decisão para a 

destinação dos recursos. 

- Incentivar a destinação de recursos para candidaturas proporcionais e 

majoritárias nos casos em que a mulher for cabeça de chapa. 

- Adotar procedimentos que assegurem transparência das regras. 

- Instituir meios para verificar a viabilidade eleitoral de candidatas sem mandato, 

em especial por intermédio da internet. 

- Promover campanhas de financiamento coletivo (crowdfunding) especialmente 

para as candidaturas femininas do partido.  

Combate à 

violência política 

de gênero 

- Promover cursos, debates e seminários sobre mulheres na política e violência 

de gênero e racial, destinados ao conjunto de pessoas filiadas ao partido 

independentemente do gênero e raça. 

- Estabelecer sanções severas para filiados(as) e mandatários que pratiquem 

violência de gênero.  

- Promover legislação contra a violência de gênero. 

- Dar maior publicidade aos casos de violência política de gênero. 

Paridade nas 

lideranças 

partidárias  

- Assegurar paridade de gênero na liderança partidária (presidência do partido e 

cargos diretivos na executiva nacional, estaduais e municipais).  

- Adotar cota de 50% de assento nos estatutos, como forma de acelerar a 

paridade. Em caso de resistência interna, pode-se começar com cota de 30% para 

depois evoluir para a paridade.  

Cargos de 

liderança 

política externa 

ao partido  

- Incentivar a nomeação de mulheres parlamentares para cargos de liderança 

dentro dos parlamentos, como direção das mesas, presidência de comissões e 

liderança de bancadas. 

- Incentivar a nomeação de mulheres filiadas ao partido para cargos no poder 

executivo, como ministras de estado ou secretárias estaduais e municipais. 
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PROBLEMA PROPOSTA 

- Assegurar a representação de mulheres do partido nas pautas com relação à 

gênero. 

Seção de 

mulheres dentro 

dos partidos 

- Destinar orçamento para Seção de Mulheres desenvolver suas atividades (no 

mínimo, 5% do Fundo Partidário, conforme a legislação vigente). 

- Desenvolver atividades relacionadas ao recrutamento, treinamento para 

campanhas, desenvolvimento de capacidades e mentoria para candidatas e 

eleitas. 

- A participação as mulheres nas decisões de recrutamento, definição de 

candidaturas e de apoio eleitoral podem se dar por meio da Seção de Mulheres. 

- Estabelecer as Seções de Mulheres como um local de assessoramento e 

construção de políticas públicas para as mulheres. 

- Garantir liberdade gerencial e orçamentária para a Seção de Mulheres do 

partido. 

- Buscar a universalidade, atingindo também mulheres fora do partido, a fim de 

diminuir os estigmas de gênero na política.  

Colaboração 

suprapartidária 

de mulheres 

- Realizar encontros, trocas de experiências e melhores práticas com mulheres 

de outros partidos. 

- Articular ações em defesa dos direitos das mulheres de forma suprapartidária. 

- Criar frentes parlamentares de mulheres nas casas legislativas. 

- Participar de fóruns de mulheres que já são institucionalizados (como o Fórum 

Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos e a Secretaria da 

Mulher da Câmara dos Deputados).  

Colaboração 

extrapartidária 

de mulheres 

- Realizar encontros, trocas de experiências e melhores práticas com mulheres 

que não sejam necessariamente filiadas a partidos políticos (por exemplo em 

bairros e comunidades). 

- Participar de fóruns de mulheres que já são institucionalizados (como 

participação ativa em organizações do terceiro setor que atuem com a pauta de 

mulheres na política).  

Fonte: Elaboração nossa. 

 

É importante ressaltar, mais uma vez, que a superação da sub-representação de mulheres 

deve ter uma preocupação especial com as mulheres negras, grupo que é menos representado 

na política atualmente. Como visto neste trabalho, se as mulheres são 15% das deputadas 

federais, as mulheres negras são apenas 2,5%. Na Câmara Municipal de São Paulo, nenhuma 
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das 11 vereadoras eleitas em 2016 é negra, sendo 10 brancas e uma indígena. Dessa forma, as 

sugestões para os partidos ajudarem a melhorar o problema de disparidade de gênero na política 

devem visar a superação da desigualdade marcante enfrentada pelas mulheres negras. 

 

5.6 Por que e para que seguir tais recomendações? 

Esta pesquisa foi realizada no bojo de um mestrado profissional e em meio a uma 

parceria com a organização Grupo Mulheres do Brasil, em especial com seu Comitê de Políticas 

Públicas. Ela não se pretende exclusiva para esta organização, mas julgamos importante que a 

mesma se sinta contemplada com esta pesquisa no sentido de servir como uma entre tantas 

ferramentas úteis ao seu trabalho de advocacy e atuação junto ao meio político brasileiro.  

Como pode ser verificado no Termo de Referência (Anexo A), bem como durante as 

conversas com as representantes da organização, seu interesse era comum aos nossos enquanto 

pesquisadores uma vez que a percepção do problema da baixa representatividade de mulheres 

na política tinha como um dos principais responsáveis a organização e estrutura partidária com 

relação ao tema. Depois de explanar sobre o tema, a pergunta que fica é: como o Grupo 

Mulheres do Brasil, outras organizações do terceiro setor que tenham um interesse comum, ou 

até mesmo mulheres e movimentos no interior de partidos políticos podem “convencer” as 

estruturas partidárias de que vale a pena seguir as recomendações para um ambiente político 

mais aberto à igualdade de gênero? 

Nota-se que muitas destas recomendações caminham no sentido de criar maior 

institucionalidade relacionada à burocracia partidária e à formalização de regras estatutárias dos 

partidos. Desta forma, corre-se o risco de que a formalização não necessariamente seja 

acompanhada de mudanças efetivas nas práticas e comportamentos, como observamos em 

alguns casos relatados em entrevistas. 

É necessário entender que a lógica político-eleitoral dos partidos políticos na 

consecução de um dos seus principais objetivos, que é angariar votos, acaba favorecendo o 

apoio das campanhas de pessoas já testadas politicamente, consideradas viáveis pelos partidos, 

e que são majoritariamente masculinas e brancas. 

Assim, em resumo a este trabalho, buscamos responder porque vale a pena os partidos 

buscarem ampliar a representação de mulheres por meio das recomendações aqui elaboradas, a 

partir de três pontos fundamentais: 
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(i) Em primeiro lugar, como tratado no Capítulo 2, a busca da paridade de gênero 

na política está relacionada com a melhoria da qualidade da democracia de um 

país. Como instituições obrigatórias para que a democracia representativa 

brasileira aconteça, de acordo com nossa legislação eleitoral, podemos 

considerar que é dever dos partidos políticos defender e aprimorar nossa 

democracia. Também vale lembrar que, geralmente, partidos são proibidos e 

perseguidos em períodos e países onde não há democracia. Desta forma, a defesa 

e o fomento a uma democracia mais próspera, logo uma democracia com mais 

mulheres na política, deve ser central nos valores dos partidos políticos. 

(ii) Em extensão ao primeiro ponto, se consideramos que mais mulheres na política 

é fundamental para a melhor representação democrática (vide Capítulo 2), que 

os partidos são parte chave no “afunilamento” que há entre a oferta de mulheres 

na política e o número de mulheres eleitas (vide Capítulo 3) e que o Brasil está 

mal colocado na comparação com outros países em relação a paridade de gênero 

na política, especialmente na questão partidária (vide Capítulo 3), podemos 

estabelecer que é responsabilidade dos partidos políticos agir para melhorar os 

resultados do país em prol da igualdade de gênero. 

(iii) Por fim, ainda que não fosse pelos motivos acima, a busca por mais mulheres na 

política pode ser uma questão estratégica interessante para os partidos políticos. 

Como vimos, a política brasileira passa por um momento de renovação e 

inovação em relação às práticas políticas tradicionais, como é o caso dos 

movimentos de renovação, das organizações da sociedade civil dedicadas a 

ampliar a participação das mulheres, e movimentos de mulheres que cada vez 

mais se engajam em ações visando mais mulheres na política. Para algumas 

vereadoras entrevistadas, o momento de fortalecimento das pautas femininas e 

das questões relacionadas ao papel da mulher na sociedade darão mais votos às 

mulheres, e os partidos que se prepararem melhor para apresentar boas opções 

ao eleitorado, potencialmente conseguirão angariar mais votos. Como apontou 

uma vereadora durante a entrevista concedida para esta pesquisa: “O 

‘estereótipo’ do mau político também é homem. A mulher é recebida melhor 

pelo eleitor. Hoje a questão da “mudança” é muito forte, e pode ser usada 

estrategicamente, não apenas pelo discurso do ‘novo’, mas porque de verdade a 

presença feminina é mudança”. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

SEMIESTRUTURADAS 

CATEGORIA TEMA PERGUNTAS 

Incentivos Motivação 

pessoal 

Como/quando começou sua carreira política? Poderia indicar 

os principais fatores que te levaram a se candidatar?  

 Estratégia Como foi a escolha do partido político para se filiar?  

Incentivos Participação em 

organização da 

sociedade civil 

Você participava de organização da sociedade civil? Ou 

comunidade de bairro, sindicato, delegado da sociedade civil 

em alguma instância da prefeitura. Qual cargo/posição? Você 

considera que teve influência na sua candidatura/eleição?   

Incentivos Experiência 

prévia poder 

executivo 

Você teve experiência anterior em cargo no poder executivo? 

Qual cargo/posição? Você considera que teve influência na sua 

candidatura/eleição?   

Incentivos Experiência 

prévia religiosa 

Você teve experiência anterior em alguma igreja? Qual e qual 

era sua participação? Você considera que teve influência na sua 

candidatura/eleição?  

Incentivos Experiência 

prévia eleitoral 

Você já tinha se candidatado a cargo eletivo antes? Qual? Você 

considera que teve influência na sua candidatura/eleição?  

Incentivos Experiência 

prévia mandato 

Você já teve outros mandatos antes? Qual? Você considera que 

teve influência na sua candidatura/eleição?  

Incentivos Capital político 

familiar 

Você tem parentes na política, como avô/avó, pai/mãe, marido, 

irmão/irmã, filho/filha? Qual? Você considera que teve 

influência na sua candidatura/eleição?  

 Família  Qual seu estado civil? Tem filhos ou filhas? Eles ou elas 

tiveram alguma influência na sua decisão de entrar na política, 

como incentivo ou desestímulo? Consegue mencionar alguma 

situação?   

Incentivos Experiência 

partidária 

Você ocupa algum cargo dentro da estrutura do seu partido? 

Qual? Desde quando? Acredita que isso tenha influência na sua 

força dentro do partido/apoio que recebe?  

Incentivos Políticas de 

atração 

Quais são as medidas adotadas pelo seu partido para atrair 

mulheres para a política? (como treinamentos, campanhas, 

comissão mulheres, recursos para campanhas etc.). Você já 

participou de alguma delas? Você acha que foram efetivas para 
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CATEGORIA TEMA PERGUNTAS 

atrair mulheres? Você acha que foram efetivas para eleger 

mulheres?  

Incentivos Políticas de 

atração 

Indique três medidas que poderiam atrair mais mulheres para a 

política. E para aumentar o número de mulheres eleitas? 

(explorar o que os partidos poderiam fazer)  

Barreiras Barreiras no 

ingresso 

Poderia indicar as principais dificuldades que você sentiu na 

primeira vez que se candidatou?  

 Recrutamento Você foi convidada pelo partido para se candidatar ou se 

apresentou voluntariamente? Conte como foi o processo até 

conseguir o registro de sua candidatura.  

 Apoio político Como você fez o planejamento de sua campanha? Teve 

assessoria? Teve apoio partidário?   

 Apoio político Você teve assessoria contábil e jurídica? Quem fez?  

 Apoio político Você teve recursos financeiros em sua campanha? Quanto? Foi 

suficiente? Qual a fonte dos recursos? 

 Apoio político  Você acha que tem alguma coisa dentro do partido que dificulta 

a candidatura ou eleição de mulheres? O que você acha que 

poderia ser mudado dentro do partido para que houvesse mais 

incentivo para as mulheres se candidatarem? Ou o que poderia 

mudar para que os dirigentes do partido apoiassem ou 

incentivasse mais mulheres para se candidatar e ajudassem na 

sua campanha para serem eleitas?  

 Cota  O que você acha da cota eleitoral de 30%? E da proposta de 

cota de cadeira no Parlamento?  

 Violência  Você já sofreu violência política? Que tipo (explícita, implícita, 

verbal, redes sociais, física)?  

Carreira Exercício do 

mandato estimula 

ou não continuar 

na carreira 

política  

Você vai se candidatar novamente em 2020? 2022?  

Carreira Perspectivas de 

crescimento ou 

não na carreira.  

Onde você se vê daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos?  
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APÊNDICE B - RESUMO DE ESTRATÉGIAS COM 

PRINCIPAIS ATORES, ELABORADO A PARTIR DE KROOK 

E NORRIS (2014) 

ATOR OFERTA DE 

MULHERES 

DEMANDA DE 

CANDIDATAS 

ELEIÇÃO 

Sociedade civil • Campanhas de 

conscientização para 

transformação 

cultural dos 

estereótipos de 

gênero 

• Divulgação de dados 

e estratégias 

• Recrutamento de 

candidatas 

• Treinamento de 

potenciais candidatas 

 • Redes de 

financiamento 

coletivo de 

campanhas  

Partidos Políticos • Seções de Mulheres 

nos partidos para 

incentivar mais 

mulheres a se 

candidatarem 

• Vários partidos 

de orientação 

socialista e 

socialdemocrata 

estabeleceram 

cotas de 

mulheres para 

nominação em 

seus estatutos ou 

Soft targets 

• Recrutamento 

tem forte 

impacto no 

aumento da 

representação 

feminina 

• Treinamento adicional 

• Programas de 

financiamento de 

campanhas eleitorais 
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ATOR OFERTA DE 

MULHERES 

DEMANDA DE 

CANDIDATAS 

ELEIÇÃO 

• Treinamento 

para campanhas 

  

Parlamentos • Linguagem 

• Imagem 

• Condições de 

trabalho 

 • Pesquisa e 

capacitação 

• Caucus 

Estado • Legislação 

antiviolência 

• Incentivos 

positivos e 

negativos para 

partidos 

receberem 

fundos públicos 

• Suporte para 

campanha 

Fonte: Elaboração nossa, com base em informações de Krook e Norris (2014) 
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APÊNDICE C - RECOMENDAÇÕES EXTRAÍDAS DE 

DANUSA MARQUES E FLÁVIA BIROLI (2020) 

DIMENSÃO PROPOSTAS 

Dimensão 1: 

compromissos 

nacionais com a 

igualdade na 

constituição e 

marco legal 

• Impulsionar a produção de uma lei geral de igualdade de direitos e 

oportunidades entre mulheres e homens, que permita traduzir o marco 

constitucional da igualdade de direitos e deveres incluído na Constituição de 

1988 e os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, como 

referência legal concreta e marco geral para a orientação de políticas públicas do 

Estado, evitando que dependam apenas da vontade política e do grau de adesão 

de governos específicos 

• Impulsionar a produção de uma lei geral com o objetivo de erradicar a violência 

contra as mulheres, que inclua dispositivos para a prevenção e punição do 

assédio e da violência política. 

• Alternativamente, impulsionar a produção de lei específica para combate e 

punição à violência política de gênero, com o objetivo de garantir condições 

adequadas de integridade física e psíquica para as mulheres trilharem carreiras 

políticas. 

• Definir os Planos Nacionais de Políticas para Mulheres aprovados a partir de 

2004 como matrizes para avanços legais e nas políticas públicas para a garantia 

da autonomia das mulheres e da participação paritária. 

• Incorporar o princípio da paridade de gênero à Constituição. 

• Levar à apreciação do plenário da Câmara dos Deputados e, eventualmente, 

aprovar o PL 7.371/2014, que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à 

Violência Contra as Mulheres, cuja tramitação está parada desde 2017, apesar 

de classificada como urgente. 

Dimensão 2: 

exercício do 

direito ao 

sufrágio 

• Publicar regularmente os dados de comparecimento eleitoral e dos resultados 

eleitorais, desagregados por sexo. 

• Que os tribunais eleitorais nacional e estaduais atuem para garantir a liberdade 

de manifestação e para coibir a violência nos processos eleitorais. 

Dimensão 3: 

cotas e paridade 

• Realizar mudanças na Lei Eleitoral que incluam, considerando diferentes 

cenários: 
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DIMENSÃO PROPOSTAS 

política a. a adoção de sistema eleitoral proporcional de listas fechadas, que poderia 

tornar mais efetiva a legislação de cotas atual; 

b. aprovação de reservas de cadeiras para as eleições proporcionais 

progressivamente até se alcançar a paridade; 

c. a modificação da Lei nº 9.504/97, de modo a: (i) estabelecer sanções no caso 

de descumprimento da reserva de 30% de candidaturas para cada um dos sexos 

nas listas partidárias e da reserva de 30% dos recursos financeiros de campanha 

e do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, na forma de impugnação das 

listas partidárias e multa sobre o Fundo Partidário. Essa definição de punição 

proveria parâmetros claros para a atuação do Poder Judiciário na observação da 

Lei de Cotas; (ii) incluir cláusula que preveja a igualdade racial, para que o 

objetivo da paridade política seja impulsionado observando-se a diversidade 

racial brasileira; (iii) adotar reserva de cadeiras para mulheres no Senado 

Federal, visto que não existe nenhuma ação afirmativa para as eleições ao 

Senado. 

• Criar mecanismos que facilitem o acompanhamento da prestação de contas 

eleitorais. É preciso avançar no monitoramento do sistema de prestação de 

contas organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em sua última versão, o 

sistema demonstra alta capacidade de processamento e acompanhamento, mas é 

necessário aprimorar o fluxo de fiscalização. 

• Implementar um grupo de trabalho com o objetivo de facilitar a fiscalização e 

a comunicação entre Ministério Público e Cortes eleitorais (Tribunais Regionais 

Eleitorais e Tribunal Superior Eleitoral), incluindo o monitoramento das 

denúncias de candidaturas-fantoche. 

• Incrementar a comunicação pública, para sensibilizar a mídia e fortalecer a 

opinião favorável às cotas. 

• Tomar como referência a experiência de países como Bolívia e México, que 

regulamentaram as cotas e a paridade de gênero para suas eleições majoritárias, 

e as estão implementando. 

• Ampliar o debate com as instâncias de mulheres dos partidos políticos sobre 

estes passos e outros que venham a ser vislumbrados, para promover o avanço. 
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DIMENSÃO PROPOSTAS 

Dimensão 4: 

Poder Executivo 

e 

Administração 

Pública 

• Implementar cotas de gênero nos cargos da administração pública. 

• Impulsionar legislação para garantir cotas de 30% para cargos com nomeação 

política no primeiro escalão no governo federal, governos estaduais e 

municipais, como passo importante para se pleitear a paridade. 

• Impulsionar legislação que atualize e modifique pontualmente o “Programa 

Nacional de Ações Afirmativas”, definido pelo decreto 4228/2002, de forma a 

dar garantias de participação paritária racial, de gênero e de pessoas com 

deficiência nos cargos comissionados da administração pública. 

Dimensão 5: 

Poder 

Legislativo 

• Garantir a participação feminina nas posições de tomada de decisão nas Casas 

Legislativas, por meio de resoluções aprovadas em cada uma dessas casas 

(Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleias Legislativas/Câmara 

Legislativa e Câmaras de Vereadores), modificando seus respectivos regimentos 

internos de forma a: 

a. Estabelecer uma presença mínima de mulheres nos cargos das Mesas 

Diretoras, na proporção do número de cadeiras que ocuparem naquela 

legislatura;  

b. Estabelecer um percentual mínimo de mulheres nas presidências das 

comissões permanentes da Casa legislativa, na proporção do número de cadeiras 

que ocuparem naquela legislatura. O objetivo dessa ação, principalmente se 

combinada com uma reserva mínima de cadeiras e não de candidaturas nas 

eleições, é garantir não apenas a entrada de parlamentares mulheres nas Casas 

legislativas, mas sua influência na divisão do trabalho legislativo. 

Dimensão 6: 

Poder Judiciário 

e 

instâncias 

eleitorais 

• Promover a criação de comitês de promoção da igualdade de gênero no Poder 

Judiciário, de forma transversal, em todos os seus níveis. 

• Criar Grupos de Trabalho para a promoção da igualdade de gênero e raça no 

Poder Judiciário, em todos os seus níveis, para localizar, identificar e combater 

a desigualdade de gênero, tanto no cotidiano das ações realizadas quanto na 

organização interna das próprias instituições. Eles poderiam ser a origem dos 

Comitês indicados anteriormente. 

• Implementar regulamentação de paridade de gênero na ocupação dos cargos 

do Poder Judiciário. 
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DIMENSÃO PROPOSTAS 

Dimensão 7: 

partidos políticos 

• Promover reforma na Lei dos Partidos Políticos (nº 9.096/95) que exija 

mudanças nos estatutos dos partidos, com o objetivo de garantir: 

a. Paridade de gênero e racial na ocupação de cargos de direção em todas as 

agremiações partidárias, fato que atualmente ocorre, apenas voluntariamente, em 

dois partidos (outros sete partidos têm cotas voluntárias de 30% nos cargos de 

direção). 

b. Participação paritária de gênero e raça nas instâncias que organizam o 

processo de seleção de candidaturas nos partidos. 

c. Sanção, na forma de multa sobre o Fundo Partidário, para os partidos que 

descumprirem os critérios acima definidos. 

• Impulsionar e ampliar o debate sobre o controle público dos partidos políticos, 

já que são elementos organizativos da vida política do país (a) majoritariamente 

financiados com recursos públicos; (b) operando com um horizonte mínimo 

comum que deve ser democrático, portanto igualitário; (c) que devem promover 

a igualdade de gênero, um princípio constitucional da Carta Magna de 1988; e 

(d) com regras transparentes e auditáveis que permitam a promoção da paridade 

de gênero. 

• Fomentar e fortalecer ações existentes, no âmbito do Fórum Nacional de 

Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos, para a promoção de encontros e 

atividades subnacionais de mulheres, com o objetivo de promover contatos, 

trocas de experiências, parcerias e articulação entre as filiadas atuantes nos 

níveis federal, estaduais e municipais, assim como incentivar ações que 

aprimorem a relação dessas mulheres com seus partidos políticos. Isso poderia 

gerar um efeito de promoção da participação partidária das mulheres, dando-lhes 

mais apoio nas disputas internas e ampliando seu engajamento partidário. 

Dimensão 8: 

governos locais 

• Promover campanhas pela adoção de mecanismos de políticas para mulheres 

nos municípios, estados e Distrito Federal. 

• Garantir o cumprimento das disposições antes indicadas (cotas eleitorais e 

cotas na burocracia estatal) no nível municipal e estadual. 

Fonte: Elaboração nossa, com texto transcrito de Marques e Biroli (2020, pp. 59-62). 
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ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA – MPGPP/FGV E GRUPO MULHERES DO BRASIL 

 

Orientador: Professor Claudio G. Couto 

Orientandos: Renata de Paiva Puzzilli Comin e Rodrigo de Camargos Vaz de Almeida  

Organização: Grupo Mulheres do Brasil, representado pela Sra. Alexandra Segantin 

 

I – Descrição 

O objetivo do presente termo de referência é apresentar a proposta inicial para estudo a ser realizado 

como trabalho final para o Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas (MPGPP) da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), da Fundação Getulio Vargas (FGV). O propósito do 

mestrado é a apresentação de um trabalho que analise condições reais de gestão e das políticas 

públicas, evidenciando os principais aspectos e apresentando recomendações relevantes. A pesquisa 

a ser desenvolvida em conformidade com este termo de referência também terá esse condão.  

Nesse contexto, pretende-se desenvolver um trabalho que verifique a participação de candidaturas 

femininas nos processos eleitorais, em especial as condições de participação no âmbito partidário em 

várias dimensões, tais como as decisões relativas à indicação de candidatas, distribuição de recursos e 

tempo de TV, com base na legislação eleitoral, analisando quais são os principais entraves e 

dificuldades enfrentadas pelos partidos para o cumprimento de reserva de 30% para candidaturas 

femininas. Pretende-se apresentar recomendações para o aprimoramento das condições para que a 

cota de candidatura feminina seja cumprida pelos partidos, e leve à ampliação da representação 

feminina na política partidária. 

A organização cliente é o Grupo Mulheres do Brasil65. A organização foi fundada em 2013 e hoje conta 

com mais de 40.000 mulheres no Brasil e no exterior, uma rede suprapartidária que defende a 

liderança da mulher na construção de um país melhor. Por meio de parcerias em diversas esferas de 

poder, o Grupo tem como objetivo estimular a contribuição feminina na construção de uma sociedade 

mais justa e redução das desigualdades de gênero, raça e condição social. O Grupo Mulheres do Brasil 

 
65 http://www.grupomulheresdobrasil.org.br.  

http://www.grupomulheresdobrasil.org.br/
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tem comitês e projetos em várias áreas, como políticas públicas, inserção de refugiados, saúde, 

educação, empreendedorismo, inclusão de pessoa com deficiência e igualdade racial. 

O Comitê de Políticas Públicas defende a ampliação da participação das mulheres nas esferas de poder. 

O Planejamento Estratégico para 2020 repousa em três pilares, em síntese: (i) estimular a candidatura 

de mulheres nas campanhas eleitorais municipais deste ano, (ii) dar visibilidade para candidaturas 

femininas, e (iii) atuar perante os partidos políticos para que haja mais transparência nas decisões 

relacionadas a candidaturas femininas, tais como definição de candidatas, distribuição de recursos e 

tempo de TV, com vistas a contribuir para o aumento da representação feminina nas eleições. 

Assim, as contribuições que serão apresentadas como conclusão deste estudo servirão de material de 

engajamento do Grupo Mulheres do Brasil com os partidos políticos brasileiros, em seu esforço de 

contribuir para que os partidos políticos efetivamente ampliem a participação e o apoio a candidaturas 

femininas nos processos eleitorais. 

 

II – Objeto de estudo desta pesquisa 

Os mecanismos institucionais de aprimoramento do uso de recursos do fundo eleitoral partidário para 

ações de mulheres na política (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

(Fundo Eleitoral) para candidaturas femininas, e boas práticas de atração, seleção e desenvolvimento 

de lideranças femininas de dentro do partido e fora da política institucional, a fim de aumentar 

efetivamente a capacidade dos partidos de ter candidatas competitivas dentro dos quadros partidários 

para que realizem o bom uso dos recursos públicos a fim de atingir seus objetivos principais de vencer 

os pleitos eleitorais. 

 

III – Contextualização do campo de estudo 

Desde 2009 os partidos políticos devem reservar no mínimo 30% de candidaturas femininas (Lei nº 

9.504 de 30 de setembro de 1997. Além disso, os partidos deveriam destinar ao menos 5% do Fundo 

Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das 

mulheres (Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995). 

Embora essas regras visassem o aumento da representação política feminina, nas eleições 

subsequentes não se verificou significativo aumento da eleição de candidatas mulheres. Muitos 

debitaram o insucesso ao fato de que as candidaturas femininas não recebiam dos partidos os mesmos 

recursos e visibilidade para que suas candidaturas fossem efetivamente competitivas. 
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Em 2018, novas regras se concretizaram por meio de duas decisões judiciais. Em 15.3.2018 o STF 

decidiu que o recurso que os partidos políticos devem destinar para a criação e manutenção de 

programas de promoção e difusão da participação política das mulheres deveria ser de ao menos 30% 

do Fundo Partidário, observando a proporção de candidaturas de ambos os gêneros66.   

Em 22.5.2018 o Tribunal Superior Eleitoral, em Consulta apresentada por 8 senadoras e 6 deputadas 

federais, decidiu que ao menos 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

(Fundo Eleitoral) devem ser destinados pelos partidos políticos para financiar candidaturas femininas, 

bem como 30% do tempo destinação a propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV, sempre 

observando a proporção com relação ao número efetivo de candidaturas67. 

A destinação de ao menos 30% dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral para 

candidaturas femininas pode contribuir para aumentar a representação feminina na política, 

compreendendo que o dinheiro ocupa uma parcela importante da capacidade de tornar um candidato 

competitivo a vencer as eleições. Pode também evitar a ocorrência de fraudes, quando mulheres são 

colocadas como candidatas pelas legendas apenas para conseguir atingir o percentual de candidaturas 

femininas previsto em lei, mas não recebem nenhum tipo de suporte do partido, não competem de 

fato no pleito ou até, em alguns casos, sequer sabem que têm sido lançadas candidatas, conforme 

ficou demonstrado em várias decisões do TSE. 

Mas as novas regras apresentaram resultado tímido. Apesar do aumento de assentos ocupados por 

mulheres no Congresso Nacional entre 2014 (51 deputadas eleitas) e 2018 (77 deputadas eleitas), 

subindo da casa dos 10% para 15%, observamos, no entanto, a entrada de menos candidatas nas 

últimas eleições gerais (30,7%) em comparação às anteriores (31,1%), e as práticas do uso de 

“candidaturas laranjas” não foram extintas, mas apenas reformuladas para burlar a nova regra. Esse 

resultado mantém o Brasil em uma das últimas colocações de participação das mulheres no Legislativo 

no mundo68. 

Ocorre que os desafios de gênero ultrapassam a política partidária. No Poder Judiciário, por exemplo, 

pesquisa no Conselho Nacional de Justiça mostrou que somente 38,8% de magistrados são mulheres69. 

Patamares ainda menores são observados nos cargos eletivos no Poder Executivo, estando o Brasil em 

 
66 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391666&tip=UN 

67 http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Maio/fundo-eleitoral-e-tempo-de-radio-e-tv-devem-

reservar-o-minimo-de-30-para-candidaturas-femininas-afirma-tse 

68 https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/11/09/A-presen%C3%A7a-de-mulheres-no-Legislativo-

no-mundo-em-2018 

69  https://www.cnj.jus.br/participacao-feminina-na-magistratura-cresce-lentamente/ 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391666&tip=UN
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Maio/fundo-eleitoral-e-tempo-de-radio-e-tv-devem-reservar-o-minimo-de-30-para-candidaturas-femininas-afirma-tse
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Maio/fundo-eleitoral-e-tempo-de-radio-e-tv-devem-reservar-o-minimo-de-30-para-candidaturas-femininas-afirma-tse
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/11/09/A-presen%C3%A7a-de-mulheres-no-Legislativo-no-mundo-em-2018
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2018/11/09/A-presen%C3%A7a-de-mulheres-no-Legislativo-no-mundo-em-2018
https://www.cnj.jus.br/participacao-feminina-na-magistratura-cresce-lentamente/


121 

uma das últimas colocações em comparativo internacional70: há apenas uma governadora em exercício 

e 12% das prefeituras comandadas por mulheres71. Na área empresarial, apenas 8,9% dos assentos em 

conselhos de administração de empresas são ocupados por mulheres, de acordo com o estudo da 

consultoria Deloitte intitulado Women in the Boardroom. Ao mesmo tempo, um estudo da consultoria 

Bain & Company em parceria com o LinkedIn mostrou que apenas 3% dos líderes empresariais no Brasil 

são mulheres.  

Nesta linha, é importante assumir que existem raízes socioculturais significativas que precisam ser 

enfrentadas, tais como o machismo estrutural, a divisão desigual do trabalho doméstico e não 

remunerado entre os gêneros, preconceitos em relação à participação das mulheres nos espaços de 

poder, entro outros. Por outro lado, deve-se também reconhecer que os partidos políticos são 

instituições lógicas e racionais que buscam, em última instância, vencer as eleições, focalizando o uso 

de um de seus instrumentos mais estratégico para este fim, os recursos econômicos, em candidaturas 

que sejam competitivas. 

Neste trabalho, pretende-se examinar as condições de participação feminina no âmbito partidário em 

várias dimensões, como nas decisões relativas a indicação de candidatas, no recebimento de recursos 

e tempo de TV, a fim de buscar a identificação dos principais entraves e dificuldades enfrentadas pelos 

partidos para o cumprimento de cota de 30% para candidatura feminina, para que se possa, ao final, 

apresentar recomendações para o aprimoramento das condições para que a reserva de vagas para 

candidaturas femininas seja cumprida pelos partidos. 

Uma hipótese para a dificuldade de indicação de candidaturas femininas pelos partidos, além dos 

fatores socioculturais mais gerais, seria o número reduzido de candidaturas vistas como tão 

competitivas e desenvolvidas politicamente quanto as candidaturas masculinas, e isso pode ser devido 

à pequena quantidade de mulheres  nas lideranças nos partidos, poucas oportunidades para que as 

mulheres possam desenvolver sua capacidade política, possam ser compreendidas como candidatas 

competitivas nas eleições e vistas como merecedoras do financiamento por parte dos partidos. 

Uma possibilidade que nos parece promissora seria focar a investigação a respeito das estratégias de 

captação de lideranças femininas pelos partidos, o que pode ser feito tanto internamente ao partido, 

promovendo mulheres para ocupar cargos no partido e em posições políticas, abrindo possibilidade 

para que possam competir na política institucional, bem como combatendo os diferentes tipos de 

violência enfrentadas pelas mulheres na política. Outra estratégia de captação seria buscar ativamente 

 
70 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/brasil-ocupa-161deg-lugar-em-ranking-da-presenca-

das-mulheres-no-poder 

71  http://prefeitas.institutoalziras.org.br/ 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/brasil-ocupa-161deg-lugar-em-ranking-da-presenca-das-mulheres-no-poder
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-03/brasil-ocupa-161deg-lugar-em-ranking-da-presenca-das-mulheres-no-poder
http://prefeitas.institutoalziras.org.br/
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lideranças femininas fora da política partidária, por exemplo em associações e organizações do terceiro 

setor que são lideradas por mulheres. 

Queremos apresentar recomendações para que  os partidos possam encontrar os caminhos 

institucionais e entender as melhores práticas para promoção da diversidade de gênero dentro dos 

quadros partidários, com base na literatura do tema, nas boas práticas de grandes organizações do 

setor privado e nas percepções de lideranças partidárias e mulheres de diferentes grupos, para que 

assim possam aumentar efetivamente o número de lideranças femininas competitivas eleitoralmente 

percebidas nos partidos políticos e, consequentemente, apresentadas aos eleitores.  

 

IV – Desenvolvimento da pesquisa 

Para a realização do estudo serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

- Levantamento bibliográfico e revisão da literatura sobre gênero, política e poder, e sobre estrutura e 

organização partidária no Brasil e em outras democracias 

- Análise de pesquisas quantitativas a respeito dos resultados das eleições de 2016 e de 2018; 

- Pesquisa de boas práticas da promoção de lideranças femininas em empresas; 

- Entrevistas semiestruturadas com líderes partidários envolvidos na distribuição de recursos para as 

mulheres, tais como financeiros e tempo de TV; 

- Entrevistas semiestruturadas com mulheres candidatas eleitas e não eleitas; 

- Entrevistas semiestruturadas com lideranças dos segmentos femininos das siglas partidárias; 

- Entrevistas semiestruturadas com mulheres líderes de movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil alheias à política partidária. 

 

Será crucial para o desenvolvimento do presente trabalho a colaboração do Grupo Mulheres do Brasil 

na identificação e conexão com as pessoas que serão entrevistadas. 

V - Disposições Finais 

Neste sentido, solicitamos a concordância do Grupo Mulheres do Brasil no sentido de colaborar com 

o presente trabalho, indicando eventuais adequações na temática sugerida, bem como no 

desenvolvimento do trabalho. 
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