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RESUMO 

 

Rodrigo, presidente do comitê de um partido político num pequeno município paulista, tinha 

o desafio de formar a lista de pré-candidaturas para a Câmara Municipal nas eleições de 2020 

e depois decidir sobre a distribuição dos recursos partidários para as campanhas eleitorais. 

Sua jornada e as situações vivenciadas por ele com as demais personagens refletem desafios 

para a superação da sub-representação política de mulheres.  

 

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

Mulheres na Política; Eleições 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Rodrigo, chairman of the committee of a political party in a small municipality in the state of 

São Paulo, had the challenge of forming the list of pre-candidates for the City Council in the 

2020 elections and then deciding on the distribution of party resources for election campaigns. 

His journey and the situations he experienced with other characters reflect challenges in 

overcoming the political under-representation of women. 

 

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

Politics; Elections 
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1 CASO DE ENSINO 

1.1 Introdução 

Em fevereiro de 2020, Rodrigo foi nomeado presidente do MDB no município de 

Jaborandi, interior de São Paulo, com cerca de 7.000 habitantes1. Ele tinha que tomar diversas 

providências para as eleições marcadas para 15 de novembro, começando pelo recrutamento 

das pré-candidaturas à vereança (seu partido não iria lançar candidatura à prefeitura) e 

efetivação da filiação partidária dessas pessoas até 4 de abril, ou seja, ele tinha cerca de dois 

meses para essas providências. As candidaturas seriam formalizadas na convenção do partido 

(que deveria ocorrer entre 31/08/2020 e 16/09/2020), e depois ele teria que decidir sobre a 

distribuição dos recursos partidários para as campanhas eleitorais.  

Como dirigente partidário, Rodrigo tinha o desafio de eleger uma pessoa novata, já 

que o então ocupante da vaga de vereador pelo MDB decidiu se candidatar à reeleição por 

outro partido. Além disso, a pandemia do coronavírus estava impactando as eleições, pois 

além de haver alterado os prazos eleitorais, deveria impactar as próprias campanhas, devido 

às regras de distanciamento social para prevenção de contágio.  

 Sua missão também envolvia um desafio pessoal. Seu pai havia sido prefeito de 

Jaborandi na década de 1990, ele era criança na época, mas se lembrava da admiração que 

tinha pelas atividades da prefeitura. Seu pai participava do grupo político oposto ao que estava 

no poder agora, e havia decidido se candidatar novamente a prefeito neste ano. Ele iria se 

candidatar pelo partido PODEMOS. As lideranças do MDB, que eram seus aliados políticos 

no passado e apoiavam sua candidatura, convidaram Rodrigo para a presidência do diretório. 

Os dois partidos buscavam eleger uma bancada de vereadores que pudesse dar apoio 

legislativo ao mandato na prefeitura e garantir a governabilidade. O grupo político que estava 

na prefeitura nos últimos mandatos tinha largo apoio dos vereadores, de forma que a disputa 

eleitoral envolvia o executivo e o legislativo da cidade. Além disso, Rodrigo tinha uma 

ambição pessoal, pois acreditava que com a vitória, poderia ser convidado para atuar em cargo 

 

1 Este caso de ensino é baseado em fatos reais, que envolve a criação de narrativas para dar corpo à história e 

alteração dos nomes de algumas personagens. 
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de liderança na gestão pública municipal. Tendo feito mestrado em Gestão e Políticas 

Públicas, ele tinha vontade de atuar diretamente na formulação e implementação de políticas 

públicas, e poderia ter a oportunidade de começar num município pequeno, como Jaborandi. 

     

1.2 Contexto da participação feminina na política 

A sub-representação de mulheres na política é um problema para a nossa democracia. 

As mulheres são cerca de 52% da população brasileira, mas sua representação nos cargos 

políticos eletivos não ultrapassa o percentual de 16%. As principais medidas recomendadas 

pelos estudiosos e organismos internacionais para superar essa situação são o estabelecimento 

de cotas de candidaturas para mulheres e cotas de assentos nas casas legislativas. O 

estabelecimento de sistema eleitoral com listas fechadas, com alternância de gênero dos 

nomes começando por mulheres, é outra medida que pode favorecer a eleição de mulheres. 

Menos se fala sobre o papel de um ator fundamental no processo eleitoral, o partido político, 

objeto deste caso de ensino. 

No Brasil, de acordo com a legislação eleitoral, os partidos devem preencher no 

mínimo 30% das candidaturas com pessoas do mesmo gênero2. Além disso, por força de 

decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), os 

partidos devem destinar os recursos do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral 

proporcionalmente ao percentual de candidaturas, obedecendo o mínimo de 30%, o mesmo 

em relação ao tempo de propaganda eleitoral gratuita pelo rádio e televisão3. O sistema 

eleitoral para o Poder Legislativo é de lista aberta, o que favorece a eleição das candidaturas 

mais votadas, independentemente do gênero.  

1.3 Começando a lista de pré-candidaturas 

Nomeado presidente do MDB em Jaborandi em fevereiro de 2020, Rodrigo tinha dois 

meses para definir a lista das pré-candidaturas à vereança, efetivar a filiação partidária dessas 

pessoas e comunicar as filiações ao diretório estadual. A lista poderia ter no máximo 13 nomes 

e deveria ter, no mínimo, 30% de nomes de um mesmo sexo. Naquele momento, o diretório 

 

2 Artigo 10, § 3º da Lei 9.504 de 1997, com a redação dada pela Lei 12.034 de 2009. 

3 Em 25/08/2020, o TSE decidiu que os partidos devem destinar recursos do Fundo Eleitoral e o tempo de 

propaganda política em rádio e televisão proporcionais para candidaturas de pessoas negras, mas esta regra ainda 

não existia quando os fatos narrados neste caso de ensino ocorreram (entre fevereiro e abril de 2020). 
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municipal do partido tinha apenas três pessoas interessadas em se candidatar, dois homens e 

uma mulher: Juninho, Carlos e Nairzinha. 

Juninho era o pré-candidato que tinha forte apoio dentro do partido. Ele é dono de um 

lava-rápido da cidade, bem relacionado, e apesar de nunca ter disputado eleições 

anteriormente, o diretório acreditava na viabilidade eleitoral de sua candidatura. Juninho 

contou para Rodrigo que sua única preocupação era com o lava-rápido, pois ele tinha receio 

de perder seu principal cliente, a prefeitura, cujo prefeito concorreria à reeleição e seu negócio 

poderia sofrer       retaliação pelo fato de ele ser candidato por um grupo político de oposição. 

Apesar disso, ele já tinha tomado a decisão de se candidatar. Rodrigo ouviu dizer que a mulher 

de Juninho não queria que ele entrasse para a política, mas Juninho não trouxe esse tema 

quando conversaram.  

Carlos era o segundo pré-candidato da lista que o partido lhe apresentou. Ele estava 

muito animado em começar uma carreira política, por isso decidiu se candidatar nesta eleição. 

Ele sabe que as sessões da Câmara acontecem somente a cada duas semanas, das 19h às 22h, 

o que possibilitaria que ele continuasse com seu emprego no comércio local, e ainda 

conseguisse uma remuneração extra como vereador. Além disso, ele acreditava que a 

candidatura seria uma forma de se tornar mais conhecido na cidade.  

O terceiro nome que o partido lhe apresentou foi Nairzinha do Tempero. Ela era 

beneficiária do Bolsa Família e vendia temperos para complementar sua renda. Esta seria a 

sua quarta disputa eleitoral, sempre pelo MDB4, mas nunca tinha sido eleita. Ela foi candidata 

a vereadora, deputada estadual e deputada federal. Tinha bom trânsito pelo partido, já tendo 

ocupado a vice-presidência do diretório municipal. Na disputa para vereadora em 2016, 

Nairzinha recebeu 193 votos, um bom resultado, tendo ficado na suplência, muito próxima de 

ser eleita. Ela se orgulhava de ser ter sido duas vezes eleita delegada de Jaborandi para a 

conferência estadual de assistência social. Está muito animada com esta eleição, e esperava 

contar com o apoio financeiro do partido para conseguir fazer sua campanha, pois seus 

rendimentos são modestos. 

O fato do vereador eleito em 2016 ter decidido se candidatar à reeleição por outro 

partido em 2020, aumentava o desafio de Rodrigo. O receio dos dirigentes do partido era que 

seus eleitores de 2016 repetissem o voto nele em 2020. Além disso, na lista de pré-

 

4 Em suas candidaturas anteriores, o nome do partido era PMDB (Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro), alterado para MDB (Movimento Democrático Brasileiro) em 19/12/2017. 
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candidaturas havia apenas uma mulher. Caso Nairzinha desistisse, e tendo em vista a cota 

legal de 30% de candidaturas femininas, o partido não poderia confirmar a candidatura dos 

outros dois nomes.  

Por isso, Rodrigo tinha que encontrar mais nomes para formar sua lista de pré-

candidaturas, preferencialmente mulheres. Ele não iria apelar para a prática conhecida na 

política de inscrever mulheres somente para cumprir a cota. Além do risco de que candidaturas 

desse tipo fossem consideradas “candidatas laranjas”, Rodrigo era defensor da participação 

de mulheres na política, por isso queria encontrar candidatas verdadeiras, que efetivamente 

quisessem participar da disputa para serem eleitas. O desafio era encontrar mulheres que 

quisessem se candidatar. 

1.4 Sobre Jaborandi e o resultado eleitoral em 2016 

No início do século XX, às margens do córrego Jaborandi, norte do Estado de São 

Paulo, nasceu um pequeno povoado numa área extensa de criação de gado. Jaborandi é o nome 

de uma planta abundante nas margens do córrego. Em 1924, o povoado se tornou um Distrito 

integrante do município de Barretos e no ano seguinte o distrito foi transferido para o 

município de Colina. Em 1949, ganhou autonomia e se transformou no município de 

Jaborandi. 

A população de Jaborandi é de 6.592 habitantes, sendo 93,5% urbana e 49,4% 

mulheres (de acordo com o Censo de 2010). A taxa de escolarização de crianças e jovens de 

6 a 14 anos de idade é de 98,3% (2010). A cidade tem duas escolas de educação infantil, duas 

escolas de ensino fundamental e uma escola de nível médio. O município tem quatro 

estabelecimentos de saúde e esgotamento sanitário de 99,6%.  

A Câmara de Vereadores de Jaborandi tem 9 cadeiras, hoje ocupadas exclusivamente 

por homens. Nas eleições de 2016, além de não ter elegido nenhuma mulher, os resultados 

foram muito desanimadores para as candidaturas femininas (vide Apêndice A com os 

resultados eleitorais para vereança em Jaborandi em 2016). Das 37 candidaturas, foram 13 

mulheres que, juntas, receberam somente 8,26% dos votos válidos, sendo que duas candidatas 

tiveram zero votos. Se somados os votos das sete últimas colocadas, elas tiveram juntas 0,56% 

do total de votos do município. 

O mau desempenho eleitoral feminino em 2016 aconteceu no Brasil como um todo. O 

Tribunal Superior Eleitoral apurou que 31,09% do total de candidaturas a vereança era do 
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gênero feminino, mas foram eleitas apenas 13,49% de vereadoras (percentual similar ao de 

2012, de 13,3%). Além disso, do total de 16.527 candidaturas que receberam zero votos em 

2016, 89,08% foram mulheres. Essa circunstância pode ser considerada indício de 

“candidaturas laranjas”, candidaturas de fachada que se destinam apenas a cumprir a cota 

eleitoral. 

Há barreiras de naturezas diversas que dificultam o acesso das mulheres à política e 

que precisam ser superadas. A mulher continua sendo a responsável pela vida doméstica e 

afastada da vida pública. Mesmo as mulheres que trabalham fora de casa enfrentam a dupla 

jornada de trabalho e têm pouco tempo e recursos para se dedicar à vida pública. O espaço da 

política continua sendo visto socialmente como espaço masculino. Todos esses fatores 

afastam as mulheres da política, diminuindo a oferta de aspirantes a cargos eletivos. A 

percepção social de que o ambiente político é masculino também funciona de desestímulo 

para os partidos políticos recrutarem mulheres para se candidatar. 

Além disso, 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 financeiros, em 

candidaturas que sejam competitivas. Tendo em vista a presença majoritária de homens na 

política, há uma tendência inercial dos partidos apoiarem políticos experientes e com maior 

probabilidade de sucesso eleitoral. Esse objetivo também pesava sobre a decisão de Rodrigo, 

pois tinha que encontrar candidaturas que pudessem ser consideradas viáveis eleitoralmente. 

1.5 Em busca de candidatas 

Rodrigo conversou com muita gente na busca por candidaturas e recebeu muitas 

negativas. Ele priorizou encontrar pessoas com histórico de defesa de temas sociais no 

município e que trouxessem consigo algum grau de capital político que pudesse aumentar suas 

chances de serem eleitas. Mas não estava fácil encontrar uma mulher que quisesse se 

candidatar. 

Um dia Rodrigo estava conversando com seus amigos sobre essa dificuldade e alguém 

sugeriu que ele falasse com Maria, enfermeira na cidade. Ele entrou em contato com ela, que 

o convidou para um café. Ele foi recebido em casa por Maria e seu marido, que estava curioso 

e queria saber mais sobre o assunto. Rodrigo logo percebeu que a opinião do marido era muito 

importante para ela. Maria contou que quando era adolescente, havia sido aluna destaque no 

projeto social de educação no município. Por conta disso, recebeu uma bolsa de estudos de 
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uma universidade próxima de Jaborandi. Mas infelizmente ela não conseguiu dar continuidade 

aos estudos pois a universidade ficava em outra cidade, o que trazia muitos transtornos para 

sua vida pessoal e de sua família. Decidiu então voltar para Jaborandi e fazer curso técnico de 

enfermagem. Hoje ela trabalha no serviço de saúde pública no município. Rodrigo percebeu 

que Maria seria uma candidata com potencial, pois era conhecida na cidade devido a sua 

profissão, tinha inserção social na área da saúde, era uma mulher negra e era muito 

carismática. O seu marido se entusiasmou com a candidatura e prometeu ajudar na campanha.  

Por indicação de Maria, ele conheceu Suzana, professora na escola municipal. Ela 

ficou conhecida na cidade por fazer uma mobilização para conseguir vaga especial na escola 

pública para sua filha com deficiência física. Além disso, ela frequentava a igreja evangélica 

e era muito querida na comunidade. Rodrigo notou que quando chegou para fazer o convite, 

“seus olhos brilharam”! Ela já tinha dito para seu marido que tinha vontade de se candidatar. 

Entretanto, no encontro que teve com Rodrigo, ela contou que tinha algumas preocupações. 

Primeiro, havia o receio de que a política atrapalhasse sua vida, tinha medo do que as pessoas 

poderiam falar dela durante a campanha e dos ataques pessoais que poderia receber. Além 

disso, ela tinha uma filha pequena que demandava muito cuidado. Suzana estava preocupada 

em como conciliar o cargo de vereadora com as demandas de sua casa, do marido e da criação 

da filha. Suzana pediu para pensar e ficou de ligar no dia seguinte. 

Rodrigo estava entusiasmado com a possível candidatura de Suzana, pois ela tinha 

algumas características que poderiam favorecer sua eleição: tinha inserção social na área de 

educação, mas acima de tudo, sua inserção na igreja evangélica poderia trazer consigo os votos 

religiosos. Mas Suzana não ligou no dia seguinte, conforme prometido. Ele tentou falar com 

ela duas vezes, mas Suzana não atendia as ligações. No quarto dia, Suzana ligou para Rodrigo 

para dizer que tinha pensado muito, tinha conversado com seu marido e que continuava um 

pouco insegura, mas havia decidido se filiar ao partido, mesmo sem ter certeza de que iria 

confirmar sua candidatura. 

A quarta potencial candidata veio por indicação de um amigo de Rodrigo. Gabriela era 

uma jovem personal trainer, proprietária de um estúdio de ginástica e vinha de uma família 

de classe média alta influente na cidade. Na reunião que Rodrigo teve com ela, estavam 

presentes seus pais e seus irmãos. A mãe foi quem mais apoiou a ideia da candidatura da filha. 

Gabriela estava entusiasmada com a ideia de ser eleita vereadora na cidade, que não tinha 

nenhuma mulher na Câmara Municipal. Mas estava um pouco insegura pois nunca tinha 

atuado na política e tinha preocupação em relação às responsabilidades do cargo. Rodrigo 
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estimava que, apesar de ser iniciante, Gabriela poderia ter boa votação porque ela tinha uma 

família grande e bem relacionada na cidade. 

Assim, Rodrigo tinha conseguido reunir mais três mulheres para se filiarem e se 

candidatarem pelo MDB, chegando ao total de potenciais seis pré-candidaturas, das quais 

quatro mulheres.  

Essa caminhada levou Rodrigo a refletir sobre como as pessoas com quem conversou 

reagiram à possibilidade de se candidatar. Ele notou que de todas as pessoas com quem 

conversou, a única que não apresentou qualquer insegurança em relação à candidatura foi 

Carlos, sendo, por outro lado, o que provavelmente teria menores chances para se eleger. Mas 

Carlos e Juninho tinham um aspecto em comum: não analisaram a questão num nível profundo 

sobre a responsabilidade de ser vereador e dos impactos sobre sua vida pessoal, como no caso 

das candidatas mulheres. Juninho tinha preocupações relacionadas ao impacto na sua vida 

profissional, mas a vida particular não foi considerada por eles na decisão de se candidatar. 

Ser candidato a vereador, para eles, assim como para outros homens com quem Rodrigo 

conversou, tinha mais a ver com o quanto você era conhecido e querido na cidade e tiravam 

daí seu potencial eleitoral. 

Por outro lado, a única candidata que se mostrava segura era Nairzinha do Tempero. 

Ela já havia disputado outras eleições antes, tinha trânsito dentro da estrutura partidária, tinha 

apoio familiar (marido e filhos, que já eram adultos), e via a política como uma forma de 

ajudar as pessoas na sua cidade. Já as três pré-candidatas novatas se questionavam se estariam 

prontas para aquela atividade, se preocupavam por não conhecer o dia a dia de trabalho de um 

vereador e da responsabilidade que teriam nesse cargo. Também foi comum a preocupação 

em ter apoio familiar para se candidatar. Entre os aspectos que pesavam negativamente havia 

também a preocupação em conseguir equilibrar a atividade política com as demandas 

domésticas, do cuidado com a casa e família (duas delas com filhos pequenos). Além disso, 

as três mencionaram receio de sofrerem ataques pessoais durante a campanha, em razão das 

notícias de violência política praticada contra as mulheres, como assédio, violência 

psicológica e física. 

1.6 Recursos para as campanhas e sua distribuição 

A convenção partidária para definição das candidaturas deveria ocorrer entre 

31/08/2020 e 16/09/2020. Uma vez confirmadas as candidaturas na convenção, o partido já 

poderia formalizar os contratos para a instalação física e virtual de comitês. Os limites de 
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gastos para cada cargo eletivo deveriam ser publicados pela Justiça Eleitoral até o dia 

31/08/2020.  O valor poderia ser usado em contratação de prestadores de serviço, confecção 

de material impresso, propaganda, aluguel de local e equipamentos, transporte de candidatos 

e pessoal para atividades de campanha, correspondência, realização de pesquisas, páginas na 

internet, entre outros. 

Todas as pré-candidaturas da lista de Rodrigo pediram ajuda do partido para as 

campanhas, com o que ele concordou. Ele sabia que assim que as candidaturas fossem 

confirmadas na convenção, os pedidos de recursos iriam se intensificar.  

Os partidos podem apoiar as candidaturas por meio de recursos econômicos e não-

econômicos. Os recursos econômicos são essenciais para organizar uma boa propaganda 

eleitoral, o que envolve o mapeamento do eleitorado, construção de mensagens, confecção de 

materiais de propaganda (como santinhos e adesivos) e planejamento de atividades de 

campanha. Além disso, há providências burocráticas, como o registro da candidatura, a 

contabilização dos gastos e elaboração de prestações de contas. Por isso, é necessário ter 

assessoria jurídica e recomendável ter assessoria contábil para o cumprimento das 

formalidades. Essas despesas podem ser arcadas diretamente pelas candidaturas, mas o apoio 

do partido é sempre recomendável, até porque qualquer problema ou impugnação de 

candidatura pode impactar o partido.  

O partido pode apoiar as campanhas de outras formas, além dos recursos econômicos. 

Uma delas é por meio da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, mas em Jaborandi não 

há canais próprios de rádio e televisão, de forma que não ocorre este tipo de propaganda. Outra 

forma é o uso das redes sociais. Além disso, o partido também pode organizar atividades 

presenciais, como comícios, carreatas e visitas ao eleitorado. Por conta da pandemia do 

coronavírus, era incerto se poderiam ocorrer comícios e outras atividades que poderiam gerar 

aglomeração de pessoas, pela necessidade de distanciamento social. 

Rodrigo havia solicitado recursos ao diretório estadual, e ele estava estudando qual 

seria sua estratégia de distribuição. Os partidos costumam priorizar o apoio às candidaturas 

com maiores chances eleitorais, e este aspecto era crítico para Rodrigo, pois ele precisaria 

garantir a eleição de pelo menos uma pessoa (já que o atual vereador pelo MDB iria se 

candidatar à reeleição por outro partido). Além disso, ele deveria destinar às candidaturas 

femininas valor proporcional ao percentual de candidatas. Rodrigo queria ajudar as candidatas 

mulheres a se fortalecer, por isso havia dado sua palavra de que o partido ajudaria em suas 

campanhas. 
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Tinha outra questão que era a governabilidade. Caso seu pai fosse eleito prefeito, 

precisaria construir apoio legislativo à sua gestão. Os atuais vereadores que se candidataram 

à reeleição apoiavam o atual prefeito, contra o qual seu pai estava disputando a prefeitura. 

Assim, embora Rodrigo não sofresse pressão do diretório estadual, ele precisava eleger uma 

bancada de vereadores que propiciasse a governabilidade de um futuro governo com seu pai 

a frente da prefeitura.  

Rodrigo estava estudando algumas opções. Uma possibilidade seria priorizar os 

recursos em Juninho, candidato favorito do partido, respeitando a reserva proporcional para 

as candidaturas femininas. Nesse caso, precisaria definir qual percentual dar a cada candidata, 

pois a decisão cabia a ele, não havia uma regra a ser seguida. Em tese, seria possível até mesmo 

destinar a cota para uma candidata apenas, mas poderia destinar a duas, ou distribuir 

igualitariamente entre elas, enfim, a decisão era sua. Ele poderia fazer a distribuição mais 

igualitária de recursos entre as quatro mulheres, com vistas a fortalecer as candidaturas como 

um todo, pensando no crescimento da legenda no médio prazo e no fortalecimento das 

candidaturas femininas no município. Mas nesta hipótese, estaria arriscando reduzir as 

chances de eleição de Nairzinha, sua candidata mais forte. Outra opção seria concentrar a 

destinação dos recursos para os dois candidatos mais competitivos (Juninho e Nairzinha), com 

vistas a aumentar seu potencial eleitoral, decepcionando as expectativas das demais 

candidaturas. Ele se perguntava qual desses caminhos deveria seguir, ou se teria mais alguma 

opção.  
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2 NOTAS DE ENSINO 

2.1 Sinopse do caso 

Rodrigo era presidente do comitê de um partido político num pequeno município 

paulista. Ele tinha o desafio de formar a lista de pré-candidaturas para a Câmara Municipal 

nas eleições de 2020 e depois decidir sobre a distribuição dos recursos partidários para as 

campanhas eleitorais.  

2.2 Objetivos educacionais e utilização recomendada 

Através de sua trajetória e situações vivenciadas pelas demais personagens, este caso 

permitirá a discussão de alguns dos desafios enfrentados para superar a sub-representação 

política de mulheres, em duas dimensões: na primeira, pretende-se discutir desafios 

relacionados à oferta de candidaturas de mulheres para a política, influenciada pela 

desigualdade estrutural entre homens e mulheres fundada na divisão sexual do trabalho, que 

cria barreiras sociais para as mulheres ocuparem espaços de poder político; na segunda 

dimensão, propõe-se a discussão do papel do partido político na demanda de candidaturas de 

mulheres e no recrutamento e apoio das campanhas, onde se situam os dilemas nas tomadas 

de decisão pelo presidente do partido. 

2.3 Apresentação do problema e revisão da literatura5 

A sub-representação política feminina é um problema que vem se mostrando de difícil 

solução. A representação feminina vem aumentando em ritmo lento, comparativamente a 

outros países, como Argentina por exemplo, a despeito dos esforços dos principais atores e 

das reformas institucionais realizadas no Brasil nos últimos anos. Alguns números ajudam a 

ilustrar: as mulheres são apenas 15% dos membros da Câmara dos Deputados, percentual que 

coloca o Brasil na 142ª posição entre 192 países pesquisados pelo Inter-parliamentary Union 

(IPU), abaixo da média global de 25,5% e da média de seus pares na região das Américas 

(31,9%)6. Nos partidos políticos, apenas 18% são presididos por mulheres7 e é baixa a 

presença de mulheres nos cargos diretivos partidários (MARQUES, BIROLI 2020). 

 

5 Nesta revisão de literatura, foram utilizadas partes de minha dissertação de mestrado defendida na EAESP-

FGV bem como trechos de trabalho que apresentei na disciplina de Metodologia Científica na mesma fundação. 

6 <https://data.ipu.org/women-ranking?month=4&year=2021>. Acesso em: 03 mai 2021. 

7 <https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos>. Acesso em: 13 mai 2021. 

https://data.ipu.org/women-ranking?month=4&year=2021
https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos
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Ao longo da história, a ausência ou baixa presença de mulheres na política não era 

tratada como um problema. Com os movimentos sufragistas do final do século XIX e início 

do século XX, a mulher foi paulatinamente adentrando o mundo político – ainda que na maior 

parte dos países esse direito tenha sido garantido inicialmente apenas às mulheres brancas e 

letradas, permanecendo na invisibilidade as mulheres negras (ALVARES 2016). Foi somente 

com a conquista do voto das mulheres “que a sub-representação feminina na política passou 

a ser tratada como um déficit dos regimes democráticos, e não como a expressão de um 

suposto desinteresse das mulheres.” (BIROLI 2020, p. 28). 

 A autora relata que a partir dos anos 1970 começaram a surgir pesquisas dedicadas a 

rediscutir temas políticos a partir de uma perspectiva de gênero, tais como estudos sobre 

democracia, partidos políticos e carreiras políticas. Um dos primeiros estudos sobre gênero e 

democracia é a obra The Sexual Contract (1988), da inglesa Carole Pateman, que dialoga com 

os autores clássicos e mostra como a teoria do contrato social desconsiderou metade da 

população (Thompson et al, 2018). Dentre as obras inaugurais sobre o tema também se destaca 

Feminist Theory: from margin to the center (1984), de Bell Hooks, sobre a marginalização da 

mulher negra, invisibilizada no movimento feminista (basicamente de mulheres brancas). A 

autora é referência no tema da interseccionalidade entre capitalismo, gênero e raça. 

 Os estudos brasileiros que problematizaram a desigualdade de gênero na democracia 

aparecem a partir da década de 1970 com as obras de Heleieth Saffiot (A mulher na sociedade 

de classes: mitos e realidade, 1969) e Lélia Gonzalez (Racismo e sexismo na cultura brasileira, 

1984). Especificamente sobre participação política, a obra de Sonia Alvarez (Engendering 

democracy in Brazil: women’s movements in transition politics), em que analisa as relações 

entre movimento de mulheres no período de transição política democrático (BIROLI 2020). 

Obras fundamentais sobre democracia também mencionam a ausência das mulheres 

como indicativo de déficit democrático. Em Poliarquia, Robert Dahl (1997) analisa os dois 

principais elementos balizadores do grau de democratização de um regime, a possibilidade de 

haver contestação pública (denominada liberalidade) e o grau de participação (ou 

inclusividade) da sociedade. Um regime que exclua metade da população do direito ao voto 

(como era o caso da Suíça quando ele escreveu a obra), a distanciava do ideal democrático. 

Também Arend Lijphart (2003) menciona a importância da representação das minorias no 

modelo de democracia consensual, citando especificamente que “representação política das 

mulheres e a proteção dos seus interesses” podem servir de parâmetro para medir a qualidade 

da democracia de uma sociedade (p. 316). 
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Na década de 1990 o tema da sub-representação feminina na política ganha relevância, 

especialmente a partir da IV Conferência Mundial sobre as Mulheres em Pequim em 1995, 

que recomendou que os países adotassem políticas visando a igualdade entre os gêneros, o 

que levou à adoção de cotas em dezenas de países nos anos seguintes. Desde então, a 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). 

As pesquisas e estudos relacionados à sub-representação política de mulheres têm se 

dedicado aos temas da representação política e das barreiras à entrada e à permanência das 

mulheres na política, buscando identificar mecanismos de exclusão e de incentivo para a 

superação da sub-representação, tais como sistemas eleitorais, partidos políticos e carreiras 

políticas. 

2.3.1 Representação 

 Nos estudos sobre representação, Anne Philips destacou a importância da 

representação política feminina nos regimes democráticos, discutindo política da presença e 

política das ideias. Na perspectiva da política da presença, a preocupação é com quem é 

representante, enfatizando-se a importância de que os grupos sociais sejam representados 

proporcionalmente. Também chamada de representação descritiva, serve de referencial para 

as propostas de políticas de cotas. Em política das ideias, enfatiza-se a importância das ideias 

e dos programas dos partidos políticos, cujos conteúdos são compartilhados entre 

representantes e as pessoas representadas, também conhecida como representação substantiva. 

Contrapondo os pontos positivos e negativos das duas abordagens, a autora enfatiza que o 

maior problema seria a valorização exclusiva de uma ou outra, defendendo que um regime 

justo deve combinar os dois tipos de representação (PHILLIPS 2001). Em 2012, entretanto, 

Anne Phillips propõe uma nova perspectiva ao tema da representação, utilizando o conceito 

de inclusão, fazendo referência aos estudos de Iris Young. Sem desconsiderar a importância 

das ideias, ela faz a defesa normativa da política da presença, no sentido de inclusão, que deve 

ser priorizada ainda que as ideias que as pessoas levem ao parlamento não coincidam com as 

ideias das pessoas representadas. Não somente as políticas que são implementadas importam, 

mas sua representação política expressa o reconhecimento como membro da sociedade 

(PHILLIPS 2012).  
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  Segundo Iris Young, a representação é um processo, uma relação entre representados 

e representante ao longo de tempo e espaço, que começa no momento da autorização (eleição) 

e continua ao longo do mandato e prestação de contas (accountability) (YOUNG, 2006). Isso 

propicia conexão entre representante e representado, sendo que a desconexão prejudica a 

democracia. 

A representação pode se dar por três modos: (i) representação de interesses dos 

indivíduos e organizações, (ii) de opiniões (conjunto de valores, princípios e prioridades 

relacionados a políticas públicas, por exemplo, os programas dos partidos políticos); e (iii) de 

perspectivas sociais, que decorre do posicionamento dos indivíduos na estrutura da sociedade, 

e que se relaciona com as desigualdades econômicas e sociais, especialmente de classe, gênero 

e raça. As desigualdades reduzem as oportunidades para que os interesses e perspectivas 

desses grupos sejam considerados e priorizados no momento de formulação das políticas 

públicas, e a sub-representação política desses grupos favorece a reprodução das 

desigualdades, na medida em que prevalecem os interesses e perspectivas dos grupos 

dominantes, que são tratados como se fossem neutros. As políticas de inclusão podem reduzir 

as desigualdades, como políticas de cotas, representação proporcional e reserva de assentos. 

A autora defende que também os partidos políticos adotem mecanismos de inclusão, como, 

por exemplo, nos quadros das lideranças partidárias e nas listas e candidaturas.  

2.3.2 Barreiras 

Com base na teoria de Carole Pateman e sua crítica ao contrato social do liberalismo, 

Flavia Biroli e Luiz Felipe Miguel (2010) esclarecem que a separação entre privado e público 

na sociedade liberal é o primeiro tipo de explicação da exclusão política feminina. Contrapõe-

se direitos liberais universais (e desfrutados pelos homens) às formas concretas de 

subordinação e exclusão (das mulheres), num sistema de subordinação que atribui à mulher o 

espaço da vida privada, de cuidado da família, no exercício da atividade chamada reprodutiva, 

e ao homem a esfera pública, incluídas as atividades política e laboral produtiva, em seu papel 

de provedor da família. Denominado liberalismo patriarcal, baseado na divisão sexual do 

trabalho, constitui a estrutura da relação hierárquica e desigual entre os gêneros e naturaliza a 

exclusão das mulheres da esfera política. 

Uma segunda vertente de explicações parte de conceitos do liberalismo e busca 

identificar os mecanismos que reduzem as oportunidades para inclusão política feminina e a 

influência do gênero nas carreiras políticas (BIROLI, MIGUEL 2010). São focalizadas 
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questões institucionais, dentre as quais o primeiro desafio foi a conquista pelas mulheres do 

direito de votar e ser votada (ALVARES 2016). Os estereótipos de gênero que atribuem a 

esfera privada à mulher podem influenciar sua autoavaliação e motivação para a carreira 

política, influenciam os recrutadores dos partidos políticos e podem influenciar o voto 

(KROOK, NORRIS 2014). 

Uma terceira abordagem de explicações se refere falta de recursos materiais para as 

mulheres atuarem na vida política, sendo os principais deles dinheiro, tempo e rede de contatos 

(BIROLI, MIGUEL 2010). Pesquisas mostram a relevância do dinheiro nas campanhas 

eleitorais, e como as mulheres têm menos recursos econômicos para financiar suas 

campanhas, sejam próprios (mulheres ganham, em média, menos 20,5% do que os homens 

em todas as profissões8) ou advindos de doação ou do fundo partidário (BIDERMAN, 

AVELINO 2019; BARBIERI, RAMOS 2019; SACCHET 2020). A divisão sexual do trabalho 

leva as mulheres a se dedicarem mais tempo nas atividades domésticas (21,3 horas por semana 

em atividades domésticas e de cuidado contra 10,9 horas semanais dedicadas pelos homens9), 

restando menos tempo para se dedicarem às atividades políticas. Por fim, as mulheres têm 

menos acesso a rede de contatos, sendo o capital familiar um recurso importante para a o 

ingresso e progressão na carreira política para mulheres, assim como para homens 

(BARBIERI, RAMOS 2019; MIGUEL 2003; MIGUEL, MARQUES, MACHADO 2015).  

2.3.3 Incentivos 

Um dos modelos de análise de barreiras e incentivos da sub-representação feminina na 

política é o da oferta e demanda (LOVENDUSKI, NORRIS 1995; NORRIS 2013; KROOK, 

NORRIS 2014; LOVENDUSKI 2016), e que dialoga com as três vertentes de explicações das 

barreiras acima referidas. A oferta de mulheres é influenciada pelos recursos disponíveis 

(tempo, dinheiro e experiência) e suas motivações pessoais. A demanda de mulheres pelos 

partidos revela seu papel central como gatekeeper nesse processo. O recrutador partidário, 

além de considerar as capacidades e experiência prévia das candidatas, são também 

influenciados pelos vieses inconscientes que os levam a preferir candidatos masculinos. A 

demanda de candidatos e eleição também são influenciadas pelo ambiente institucional, como 

os sistemas partidário e eleitoral e as cotas de gênero. 

 

8 <https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/23924-diferenca-cai-em-sete-anos-mas-

mulheres-ainda-ganham-20-5-menos-que-homens.html>. Acesso em: 17 mai. 2021. 

9 <https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/24267-mulheres-dedicam-quase-o-dobro-

do-tempo-dos-homens-em-tarefas-domesticas.html>. Acesso em: 17 mai. 2021. 
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O acesso 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, o que influencia a formação de seu capital 

político. As atividades de recrutamento têm consequências na organização do governo, do 

parlamento, nas relações entre os partidos e intrapartidárias (NORRIS 2013). O grau de 

organização do grupo de mulheres dentro dos partidos pode influenciar sua capacidade de 

conquistar espaço político nas instâncias partidárias e na política institucional (MATLAND 

2002, SACCHET 2020).   

Segundo Pippa Norris (2013), o papel dos partidos políticos como gatekeepers do 

processo de recrutamento político envolve sua decisiva influência na escolha das pessoas que 

serão responsáveis pela seleção de candidaturas, na definição dos critérios e procedimentos 

para a seleção de pessoas interessadas e sua transformação em candidaturas. Há pouca 

transparência sobre esses processos, mas eles possuem “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); sendo “talvez o estágio mais crucial para levar as mulheres 

aos cargos”10 (MATLAND 2002, p. 1). Em pesquisa a respeito da eleição de mulheres para a 

Câmara dos Deputados em 2018, Teresa Sacchet (2020) destacou a relevância dos partidos 

políticos no apoio ao financiamento das campanhas, no recrutamento e seleção, na condução 

do processo eleitoral e nas definições das lideranças de comissões e atividades legislativas, 

que irão influenciar as carreiras políticas dos mandatários. 

Pesquisas sobre partidos políticos tem buscado investigar a influência do perfil 

ideológico dos partidos, do nível de institucionalização, do grau de centralização ou 

democracia interna relacionada a tomadas de decisão, a capacidade de organização interna 

dos grupos de mulheres dos partidos, sua atuação nos processos de recrutamento e de 

incentivos às campanhas eleitorais (ARAÚJO 2005; NORRIS 2013; BARBIERI, RAMOS 

2019; SACCHET 2020; COMIN, ALMEIDA 2020). 

 

10 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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 Outro foco dos estudos se refere às influências dos sistemas eleitorais sobre a 

representação feminina nos poderes legislativos. Mona Lena Krook e Robert Moser (2013) 

enfatizam que o sistema eleitoral influencia os incentivos para as elites partidárias 

selecionarem candidaturas femininas e de minorias e o voto dos eleitores, mas as dinâmicas 

são intermediadas por fatores contextuais, tais como a aceitação social de lideranças políticas 

femininas, o comprometimento dos partidos políticos com a inclusão de mulheres e o modo 

de mobilização eleitoral desses grupos. Os campos de pesquisa são vastos, tais como as 

influências dos sistemas eleitorais (proporcional versus majoritário), de lista aberta ou 

fechada, o tamanho dos distritos eleitorais, políticas de cotas (MATLAND 2002, ARAÚJO 

2005, 2013, NORRIS 2013) e o combate à violência de gênero (que recentemente vem sendo 

caracterizada como um dos mecanismos para deter a participação feminina na política - 

KROOK, SANIN, 2016 e MATOS 2020).  

A principal medida recomendada pelos pesquisadores e organizações internacionais 

para incentivar a eleição de mulheres são as cotas, pois permitem acelerar a superação da sub-

representação (DAHLERUP 2005, KROOK 2009). Há várias formas de se classificar as cotas, 

sendo que a tipologia adotada por KROOK (2009) destaca três tipos: reserva de assentos, 

cotas partidárias e cotas legislativas. A adoção de um ou outro tipo varia entre os países e 

regiões ao longo do tempo. Reserva de assentos foram tipicamente adotadas em países da 

África, Ásia e Oriente Médio, a partir dos anos 1930 e prevaleceram ao longo dos anos 1970, 

com novo boom a partir dos anos 2000. As cotas partidárias começaram a ser adotadas a partir 

da década de 1970 nos países da social-democracia da Europa Ocidental, e se expandiram nos 

anos 1980 e 1990. São adotadas voluntariamente pelos partidos geralmente com percentual 

para candidaturas, o que requer que os partidos revejam seus critérios relacionados ao 

recrutamento. As cotas legislativas são encontradas nos países em desenvolvimento na 

América Latina e em sociedades pós-conflitos na África, Oriente médio e sudeste europeu, a 

partir da década de 1990, quando o tema da sub-representação feminina entra nas agendas dos 

países e movimentos sociais, após a IV Conferência Mundial da Mulher de Pequim em 1995. 

Hoje estão presentes em 130 países11. Sua eficácia, entretanto, pode variar. Pesquisas 

comparadas investigam a diversidade de efeitos da implementação de políticas de cotas e 

mostrar como e por que elites partidárias tem resistido a sua implementação (KROOK 2009, 

2016). 

 

11 <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-overview >. Acesso em: 17 mai 2021. 

https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-overview
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No Brasil, a lei de cotas foi aprovada em 1995, prevendo o mínimo de 20% de 

candidaturas de cada partido ou coligação deveriam ser preenchidos por candidatas mulheres 

nas eleições para as Câmaras Municipais em 1996, e no ano seguinte as cotas foram elevadas 

para 30% (com percentual transitório de 25% para as eleições de 1998) e ampliadas para as 

Assembleias Legislativas e para a Câmara Federal. Foi uma importante ferramenta de 

discriminação positiva (ALVARES 2016), mas infelizmente sua implementação tem sido 

falha e não tem apresentado os resultados na intensidade que se esperava. Após várias medidas 

legislativas e judiciais que buscaram aprimorar o desenho da regra, o percentual de 30% foi 

cumprido pelos partidos somente a partir das eleições de 2018 (em números totais), mas a 

eleição de mulheres permanece em patamares muito aquém da paridade.  

Parte da literatura brasileira aponta que um dos problemas para a baixa efetividade da 

nossa legislação de cotas teria a ver com a pouca clareza do desenho da regra. Nas eleições de 

2018, pode-se verificar que os partidos interpretaram de forma muito diferente a incidência 

dos percentuais de candidaturas femininas e do correspondente percentual de recursos do 

fundo partidário, que acabou beneficiando com recursos até mesmo candidaturas masculinas 

que tinham mulheres como candidatas a vice (BARBIERI, RAMOS 2019). Outro problema 

verificado são as candidaturas de pessoas pouco competitivas (nominadas somente para fins 

de cumprimento da cota) ou o lançamento de candidaturas fictícias (cuja apuração pela justiça 

eleitoral tem se mostrado rara – RAMOS et al 2020). Aponta-se ainda para o problema da 

inexistência de sanção legal específica para o descumprimento da norma, que serve de 

desincentivo para os partidos (MARQUES, BIROLI 2020). 

Entender como os processos decisórios a respeito da definição de candidaturas e 

distribuição de recursos ocorrem pode ajudar a identificar oportunidades para medidas 

visando superar a sub-representação feminina. Há poucas pesquisas qualitativas com 

dirigentes partidários, sendo uma das mais citadas a pesquisa conduzida por Ana Clara Araújo 

(2005), que além das entrevistas com parlamentares eleitos e não-eleitos, entrevistou 

dirigentes partidários dos principais partidos a respeito das eleições entre 1996 e 2002. De lá 

para cá se passaram quase 20 anos, período de muitas transformações sociais, no movimento 

de mulheres, na legislação eleitoral e de cotas e nos partidos políticos. 

Apesar do papel fundamental dos partidos como gatekeepers, falta transparência em 

relação ao modo como os processos de recrutamento são conduzidos em cada partido. O 

recrutamento pode variar dependendo do porte do partido, da forma de escolha do recrutador, 

dos critérios utilizados na seleção, do grau de institucionalização dos processos, do grau de 
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centralização nos processos de tomada de decisão, entre outros (NORRIS 2013, MATLAND 

2002). Outro aspecto a ser considerado é que aumentar o recrutamento de candidaturas 

femininas ou outros grupos desprivilegiados, gera efeitos nas dinâmicas internas de poder 

dentro do partido e relativas à competição eleitoral, pelo fato de que o selecionador pode 

também ser candidato ou possuir preferências por candidatos. Ou seja, trata-se de situação em 

que a implementação da política pode ter efeitos na situação do próprio implementador. Diante 

do exposto, entendemos que os processos de recrutamento partidários podem ser estudados 

com mais profundidade, a fim de identificar oportunidades para que os partidos possam 

contribuir para a superação da sub-representação. 

2.4 Enquadramento deste caso de ensino 

 Através de um caso real, o objetivo é que os leitores e leitoras tomem consciência e 

reflitam sobre os desafios para a superação da sub-representação de mulheres na política. O 

objetivo deste caso de ensino é a reflexão sobre os desafios para as mulheres participarem da 

política e os dilemas da liderança partidária para decidir sobre a composição da lista de 

candidaturas e a distribuição dos recursos para apoiar as campanhas eleitorais, e a discussão 

dos fatores que são considerados nessas decisões: de um lado, o esforço de incentivar 

candidaturas femininas, e de outro, os objetivos estritamente eleitorais do partido: 

2.4.1 Participação da mulher na política 

Discutir os fatores que interferem na participação da mulher na política fundados na 

divisão sexual do trabalho estrutural em nossa sociedade, que estabelece uma dicotomia entre 

público e privado, reservando para as mulheres papéis associados ao ambiente doméstico de 

cuidado da casa e da família, reconhecendo ao homem o domínio do ambiente público, no 

qual a política está inserida (BIROLI 2018). Essa estrutura se manifesta nas motivações das 

possíveis candidatas a vereadora com quem Rodrigo dialoga, tais como a necessidade do apoio 

familiar (marido e pais), falta de recursos, a dupla jornada de trabalho e o receio de sofrer 

violência política.  

2.4.2 O papel dos partidos políticos  

Há um conjunto de fatores que limitam o apoio partidário às candidaturas femininas e 

dificultam o sucesso eleitoral. Além do desafio de encontrar candidaturas viáveis, o partido 

político tem que, de um lado, observar a cota de 30% de candidaturas e destinar ao menos 

30% dos recursos para as candidaturas femininas. Além disso, há os interesses eleitorais mais 
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gerais do partido de obter votos e cargos eletivos, o que é feito mediante o apoio a candidaturas 

que se mostrem viáveis eleitoralmente. No caso, há o dilema enfrentado pelo líder partidário 

no cumprimento da regra de destinação dos recursos: (i) apoiar um candidato conhecido na 

cidade, mas que nunca foi testado eleitoralmente, (ii) apoiar uma candidata que já concorreu 

anteriormente e que tem potencial de ser eleita mas tem menor apoio dentro do partido, (iii) 

distribuir recursos equitativamente e correr o risco de não eleger nenhuma candidatura 

(situação extrema); (iv) além do desafio específico de que seu único vereador atualmente em 

exercício vai deixar o partido, de forma que o líder partidário precisa garantir a eleição de no 

mínimo uma pessoa, para ao menos garantir a vaga ocupada atualmente pelo partido. 

Sugerimos que o caso seja utilizado nas disciplinas de Ciência Política em cursos de 

graduação ou pós-graduação em Ciências Sociais, Administração Pública, Gestão e Políticas 

Públicas.  

2.5 Fontes e Métodos de coleta 

Os dados foram coletados em entrevistas semiestruturadas com o personagem 

principal do caso, Rodrigo, presidente do diretório municipal do MDB em Jaborandi, no mês 

de maio de 2020, bem como com a candidata Nairzinha do Tempero em agosto de 2020. 

Devido a pandemia do coronavírus, as entrevistas foram realizadas de forma remota e depois 

transcritas. Além disso, foram colhidas informações sobre os resultados eleitorais no site do 

Tribunal Superior Eleitoral, informações sobre o município no site do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, além de pesquisa bibliográfica em livros e artigos disponíveis na 

internet. 

2.6 Plano de ensino sugerido 

Sugere-se que o/a professor/a solicite que os/as estudantes façam a leitura prévia do 

caso e artigos sugeridos (em especial: MIGUEL; BIROLI 2010 e NORRIS 2013), e registrem 

os principais elementos e dúvidas. Isso permitirá um melhor aproveitamento do debate em 

sala de aula e uma discussão de melhor qualidade. 

Abaixo se encontra um roteiro para discussão em sala de aula, sob a coordenação do/a 

professor/a. Inicialmente, solicitar duas pessoas voluntárias para fazer anotações na lousa (ou 

Flip Chart) sobre as falas durante a discussão. A anotação simultânea é interessante sob duas 

perspectivas: para que as ideias sejam registradas e não se percam, e ao mesmo tempo, serve 

de estímulo para as pessoas perceberem que suas ideias estão sendo levadas em consideração 
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na discussão. Sugere-se seguir os tempos indicados no roteiro, para garantir a dinâmica da 

atividade.  

2.6.1 Aquecimento (5 minutos):  

1- O que mais chamou atenção no caso? 

2- O que vocês acham que Rodrigo deveria fazer? 

2.6.2 Desafios para participação da mulher na política (15 minutos): 

1- Pensando em termos genéricos, quais são as principais barreiras que as mulheres 

enfrentam na política? 

2- Quais são as principais barreiras que o caso de ensino analisado apresenta para cada 

candidato e candidata? 

3- Explorar as diferenças entre os fatores que causavam insegurança nos candidatos e nas 

candidatas. 

o Enquanto a preocupação de Juninho se relacionava com a influência da campanha 

sobre seus negócios, Carlos via a campanha eleitoral como forma de 

autopromoção, e as vantagens que o cargo lhe traria (de exposição de imagem e 

financeira). 

o Já as mulheres invocaram preocupações com a aceitação da candidatura pelo 

marido e pela família, com o medo da exposição e violência pessoal que poderiam 

sofrer, com o risco de não conseguirem equilibrar a vida doméstica com a vida 

política.  

o A literatura hoje considera que esses são alguns dos fatores importantes que 

afastam as mulheres da política (divisão sexual do trabalho). 

2.6.3 Desafios para participação da mulher sob a ótica do partido (15 minutos): 

1- Quais são as regras que o partido deve observar para formar a lista de pré-candidaturas? 

2- Quais são as regras que o partido deve observar para a distribuição dos recursos? Há regras 

específicas sobre a distribuição entre os candidatos de um mesmo gênero? 

3- Qual era a candidatura favorita do partido? O favoritismo era baseado em qual elemento? 

4- Qual seria o motivo que levaria o partido a ter como favorito um candidato homem novato 

ao invés de uma candidata mulher já testada eleitoralmente e com bom potencial? 

5- O objetivo aqui é discutir o tema sob a ótica do partido. 

o As estruturas partidárias tenderiam a favorecer as candidaturas masculinas, ainda 

que haja uma candidatura feminina igualmente competitiva? 
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o Sobre recursos, a regra geral é que o partido destine recursos proporcionalmente 

às candidaturas de um mesmo sexo, observado o patamar de 30%. Não há regras 

específicas para a distribuição dos recursos entre as candidaturas, desde que 

observada a regra geral. 

o Quais elementos Rodrigo deveria levar em consideração para decidir sobre a 

destinação dos recursos? 

2.6.4 Sugestões de regras para superar a sub-representação (15 minutos) 

1- Quais regras poderiam ser aplicadas pelos partidos para garantir a equidade na distribuição 

dos recursos, ao mesmo tempo preservando os objetivos eleitorais do partido? Como 

tornar a política pública efetiva? 

2- A ideia aqui é fazer os alunos pensarem soluções para esses dilemas. Por exemplo, poderia 

haver uma regra de percentual mínimo para cada candidato? Qual o risco de não destinar 

recurso para algum candidato ou candidata?  

3- De quais outras formas os partidos podem ajudar as candidaturas femininas? 

2.6.5 Contar o que ocorreu no caso (5 minutos) 

Apesar dos esforços de Rodrigo e do entusiasmo inicial das três novas pré-candidatas, 

elas desistiram de disputar a eleição. Na Convenção do partido, foram confirmadas as 

candidaturas de Nairzinha e dos dois candidatos mencionados neste Caso de Ensino. Além 

disso, foram confirmadas mais uma candidatura feminina (uma dirigente partidária) e mais 

duas masculinas, ficando ao final seis candidaturas: duas mulheres e quatro homens, o que 

permitiu que o partido cumprisse a cota em Jaborandi. Quanto à distribuição de recursos, 

Rodrigo não recebeu recursos do diretório estadual nem do diretório nacional, de forma que 

não havia recursos para serem distribuídos. Ao final, o MDB elegeu apenas um vereador, 

Juninho, o mais cotado pelo partido. Nenhuma mulher foi eleita vereadora em Jaborandi nas 

eleições de 2020. 
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APÊNDICE A 

RESULTADO DA ELEIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE JABORANDI, SP - 2016 

 

 Gêne-

ro 

Nome do 

candidato ou 

candidata 

Nome na urna Partido Coligação Situação de 

totalização 

Votos 

nomi-

nais 

% votos 

válidos 

1 M ODAIR 

PEREIRA 

RASTEIRO 

JUNIOR 

JUNINHO 

RASTEIRO 

PTB PSD / PTB / 

PDT 

Eleito 367 8,78% 

2 M MOACIR 

SALES 

JUNIOR 

JUNINHO 

SAMBINHA 

PPS PPS / PP / 

PEN / 

PSDB / 

PMDB 

Eleito 333 7,96% 

3 M EDMUR 

APARECIDO 

FREDERICO 

EDMUR PTB PSD / PTB / 

PDT 

Eleito 318 7,61% 

4 M EDUARDO 

ATAVILA 

DOS SANTOS 

EDUARDO 

ATAVILA 

PEN PPS / PP / 

PEN / 

PSDB / 

PMDB 

Eleito 281 6,72% 

5 M ANTONIO 

JOSÉ 

GONÇALVES 

NUNES 

TONINHO 

DENTISTA 

PSD PSD / PTB / 

PDT 

Eleito 270 6,46% 

6 M FABIANO 

RODRIGO 

FIRMINO 

LOPES 

COLEXINHA PDT PSD / PTB / 

PDT 

Eleito 244 5,84% 

7 M MARCELO 

HENRIQUE 

LINO DE 

ALMEIDA 

MARCELO 

DO DITÃO 

PP PPS / PP / 

PEN / 

PSDB / 

PMDB 

Eleito 228 5,45% 

8 M JULIO 

CARLOS 

CARDOSO 

JULIO 

CARDOSO 

PMDB PPS / PP / 

PEN / 

PSDB / 

PMDB 

Eleito 222 5,31% 

9 M ANDRÉ 

YOOITI 

MURAMOTO 

ANDRÉ 

MURAMOTO 

PTB PSD / PTB / 

PDT 

Suplente 204 4,88% 

10 M CARLOS 

ROBERTO 

PASQUINI 

PASQUIM PPS PPS / PP / 

PEN / 

PSDB / 

PMDB 

Eleito 203 4,86% 
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11 F NAIR 

FAGUNDES 

DE ARAÚJO 

NAIRZINHA 

DO 

TEMPERO 

PMDB PPS / PP / 

PEN / 

PSDB / 

PMDB 

Suplente 193 4,62% 

12 M RENATO 

EDUARDO 

CAMERO 

MAZZINI 

MUTCHATC

HO 

PPS PPS / PP / 

PEN / 

PSDB / 

PMDB 

Suplente 174 4,16% 

13 M FABIANO 

SALES 

SARAN 

FRANGÃO PPS PPS / PP / 

PEN / 

PSDB / 

PMDB 

Suplente 145 3,47% 

14 M CLEBER 

CRISTIANO 

DE LIMA 

CLEBINHO 

DO LAVA 

JATO 

PDT PSD / PTB / 

PDT 

Suplente 129 3,09% 

15 M JOSÉ ARTUR 

DOS SANTOS 

BAÚ PTB PSD / PTB / 

PDT 

Suplente 127 3,04% 

16 M BENEDITO 

DIONIZIO 

JUNIOR 

SIMÃO SD SD Não eleito 94 2,25% 

17 M RENATO 

CESAR 

BARRA 

RENATO 

BARRA 

SD SD Não eleito 64 1,53% 

18 M DONIZETI 

DE LIMA 

MURRA 

DONIZETI 

MURRA 

SD SD Não eleito 50 1,20% 

19 F KELSILENE 

PAGLIUSO 

VENTUROSO 

DE 

OLIVEIRA 

KELSI PTB PSD / PTB / 

PDT 

Suplente 47 1,12% 

20 M FRANCISCO 

DAS 

CHAGAS 

DOS SANTOS 

LIMA 

MARANHÃO PPS PPS / PP / 

PEN / 

PSDB / 

PMDB 

Suplente 41 0,98% 

21 M PAULO 

CESAR 

MACHADO 

PAULO DO 

JACO 

SD SD Não eleito 40 0,96% 

22 F EDMEIA 

FERREIRA 

DE ARAUJO 

EDMÉIA PTB PSD / PTB / 

PDT 

Suplente 29 0,69% 

23 M JUNINHO 

PEDRO DE 

SOUZA 

JUNINHO 

PEDRO 

LEONEL 

PSDB PPS / PP / 

PEN / 

PSDB / 

PMDB 

Suplente 29 0,69% 

24 M JOSÉ LUIS 

BARRA 

JOSÉ LUIS 

BARRA 

PP PPS / PP / 

PEN / 

Suplente 24 0,57% 
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PSDB / 

PMDB 

25 F MARAISA 

GERALDO 

SGARLATE 

MÁRAAH SD SD Não eleito 22 0,53% 

26 M JOSÉ 

PAULINO 

PIRES 

ZÉ TORORÓ SD SD Não eleito 19 0,45% 

27 F LENITA 

RAMOS 

FABRICIO 

DE ÁVILA 

LENITA PSDB PPS / PP / 

PEN / 

PSDB / 

PMDB 

Suplente 18 0,43% 

28 F IVETE 

MARIA 

FRANCISCO 

SILVANO DE 

SOUZA 

IVETE PP PPS / PP / 

PEN / 

PSDB / 

PMDB 

Suplente 13 0,31% 

29 M MARCOS 

ROBERTO 

DUARTE 

MARQUINH

O DO 

ELPIDIO 

PTB PSD / PTB / 

PDT 

Suplente 12 0,29% 

30 M AMADEU 

PAGLIUSO 

NETO 

NETO DO 

AMADEU 

PDT PSD / PTB / 

PDT 

Suplente 8 0,19% 

31 F ROSIMEIRE 

PEREIRA 

DOS SANTOS 

ROSIMEIRE 

DO 

CARLINHO 

MOSCONI 

PTB PSD / PTB / 

PDT 

Suplente 7 0,17% 

32 F ROSIMEIRE 

CLAUDINO 

RAMOS 

ROSIMEIRE 

CLAUDINO 

PDT PSD / PTB / 

PDT 

Suplente 5 0,12% 

33 F ANDREIA 

BRAZ 

FIGUEIREDO 

CANDIDO 

ANDRÉIA 

BRAZ 

PDT PSD / PTB / 

PDT 

Suplente 5 0,12% 

34 F SHIRLEI 

RENATA DE 

OLIVEIRA 

NEGA 

SHIRLEI 

PEN PPS / PP / 

PEN / 

PSDB / 

PMDB 

Suplente 4 0,10% 

35 F IDALINA 

ALVES DE 

PAULA 

BERGAMO 

IDALINA 

BERGAMO 

PSDB PPS / PP / 

PEN / 

PSDB / 

PMDB 

Suplente 2 0,05% 

36 F CLARICE 

FOLETO 

TEODORO 

CLARICE SD SD Não eleito 0 0,00% 

37 F PRICILA 

AGDA DOS 

SANTOS 

PRICILA SD SD Não eleito 0 0,00% 
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TOTAL DE VOTOS NOMINAIS  3.971  

TOTAL VOTOS VÁLIDOS (VOTOS NOMINAIS + VOTOS NA LEGENDA) 4.181  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TSE In 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais, acesso em 12/06/2020. 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais

