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"A questão de gênero é importante em qualquer canto 

do mundo. É importante que comecemos a planejar e 

sonhar um mundo diferente. Um mundo mais justo. 

Um mundo de homens mais felizes e mulheres mais 

felizes, mais autênticos consigo mesmos. E é assim 

que devemos começar: precisamos criar nossas filhas 

de uma maneira diferente. Também precisamos criar 

nossos filhos de uma maneira diferente".  

Chimamanda Ngozi Adichie 



Resumo 

As mulheres representam aproximadamente 50,6% da população brasileira, mas ainda são sub 

representadas na esfera política, tendo em vista que apenas 9,42% de mulheres foram eleitas em 

2014 para ocupar assentos no parlamento brasileiro. Dessa forma, nota-se que a desigualdade de 

gênero está evidentemente presente no ambiente político brasileiro. No entanto, a análise numérica 

é insuficiente para entender por completo a desigualdade de gênero e a sub-representação no 

Congresso Nacional. À vista disso, este trabalho discutirá a estruturação da igualdade de gênero na 

sociedade, através das construções sociais, no momento da construção da carreira política, 

perpassando a ambição política, o recrutamento partidário e as dificuldades em geral para a eleição 

das mulheres ao Congresso Nacional. No entanto, cabe destacar que procura contribuir 

principalmente na análise do momento pós-eleição: entender se há distinção nas relações políticas 

femininas no cotidiano do parlamento e mais especificamente na condução da presidência de 

comissões, ou seja, uma análise de como o relacionamento parlamentar na perspectiva de gênero 

se caracteriza no dia a dia do Congresso quando mulheres ocupam espaços de poder. O foco será 

na presidência da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal e se, na percepção 

do senador Lindbergh Farias (PT) e da senadora Gleisi Hoffmann (PT), e, também, da equipe de 

assessoria desses senadores, representados pela Dra. Zuleide Araújo Teixeira e pelo Dr. Gabriel 

Sampaio, do ano de 2016 e do ano de 2014, o gênero influenciou nas relações políticas. Para isso, 

foram realizadas entrevistas junto aos senadores e a equipes dos senadores. 

Palavras chave: Sub-representação; gênero; relações políticas; Senado Federal; Comissão de 

Assuntos Econômicos; hard politics; soft politics; desigualdade; divisão sexual do trabalho 

político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Women represent approximately 50.6% of the Brazilian population, but are still underrepresented 

in the political sphere, considering that only 9.42% of women were elected in 2014 to occupy seats 

in Brazilian parliament. Thus, it is noted that gender inequality is evidently present in the Brazilian 

political environment. However, numerical analysis is insufficient to fully understand gender 

inequality and underrepresentation in the National Congress. This work aims to discuss the 

structuring of gender equality in society, through social constructions, at the moment of the 

construction of a political career, considering political ambition, party recruitment and difficulties 

in general for the election of women to National Congress. Also, it seeks to contribute mainly to 

the analysis of the post-election moment: to understand whether there is a distinction in women's 

political relations in the daily life of parliament and more specifically in the conduct of the 

committee chair, ie an analysis of how parliamentary gender perspective is characterized in the day 

to day of the Congress when women occupy spaces of power. The focus will be on the 

chairmanship of the Federal Senate Committee on Economic Affairs (CAE) and if, based on the 

perception of Senator Lindbergh Farias (PT) and Senator Gleisi Hoffmann (PT), as well as the 

advisory team of these senators, Zuleide Araújo Teixeira and Gabriel Sampaio, from the year 2016 

and the year 2014, gender had influenced political relations. For this, interviews were both held 

with the senators and the teams of senators. 

Keywords: Sub-representation; genre; Political relations; Federal Senate; Committee on Economic 

Affairs; hard politics; soft politics; inequality; Sexual division of political work. 
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Introdução 

 

 As mulheres representam aproximadamente 50,6% da população brasileira (IBGE, 2014)1, 

mas ainda são sub-representadas na esfera política, tendo em vista que apenas 9,42% de mulheres 

foram eleitas em 2014 para ocuparem assentos no parlamento brasileiro (TSE, 2014)2. No entanto, 

a análise numérica é insuficiente para entender por completo a desigualdade de gênero e a sub-

representação no Congresso Nacional. 

 À vista disso, este trabalho procura contribuir principalmente na análise do momento pós-

eleição no Senado Federal, entendendo se há distinção nas relações políticas femininas no cotidiano 

do parlamento e mais especificamente na condução da presidência de comissões, ou seja, uma 

análise de como o relacionamento parlamentar na perspectiva de gênero se caracteriza no dia a dia 

do Senado quando mulheres ocupam espaços de poder. O Senado foi escolhido por ser um ambiente 

no qual a eleição é majoritária, ou seja, é necessária a maioria dos votos no estado para eleição, por 

ser um ambiente de maior dificuldade para se ter ambição política, para recrutamento partidário, 

para eleição interna no partido e seleção pelos líderes do partido, sendo assim, a câmara de maior 

prestígio político e partidário e, com isso, de difícil acesso. 

Para isso, constrói-se, inicialmente, no primeiro capítulo, um contexto histórico da luta 

feminina pelos direitos políticos, com as especificidades brasileiras da época, para compreender 

sobre a estruturação da desigualdade de gênero na sociedade, através das construções sociais. A 

contextualização dessa estruturação da desigualdade, pautada na modernidade pelo contrato social 

e sexual, como abordado por Pateman (1996), com a exclusão das mulheres do local de “indivíduo” 

com direitos políticos e sociais. Também se trata a dicotomia entre a esfera pública e a privada e 

como essa divisão impacta na subalternização das mulheres do espaço público, na sua exclusão na 

política e na dupla jornada de trabalho que elas são submetidas, devido aos afazeres domésticos 

permanecerem por responsabilidade delas. 

 Além disso, no final do primeiro capítulo e no segundo, analisar-se-ão as dificuldades 

eletivas que as mulheres possuem devido à estruturação da desigualdade de gênero que desfavorece 

                                                 
1 Esse dado foi adquirido no site do IBGE que faz a projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação 

<http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. Acesso em: 07 jul. 2017. 
2 Esse dado foi analisado no site do TSE, a partir dos dados dos eleitos por cargo e sexo. O cálculo foi feito por essa 

autora. <http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-candidaturas-2014/estatisticas-eleitorais-2014-

resultados. Acesso em: 08 jul. 2017. 

http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
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as mulheres. Nesse sentido, com as discussões feitas por Fox e Lawless (2012), Matland (2005), 

Norris (1993, 2004), Araújo (2008), dentre outros, debate-se o momento da construção da carreira 

política, perpassando a ambição política, o recrutamento partidário, a importância e o poder dos 

partidos políticos na seleção de candidaturas e as dificuldades em geral para a eleição das mulheres 

ao Congresso Nacional. 

 No terceiro capítulo, são expostas as características do Senado Federal, comparativamente 

com a Câmara dos Deputados, como a importância e o poder conferido a cargos de presidência de 

comissão e, principalmente, da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), e de liderança 

partidária, segundo o Regimento Interno do Senado Federal.  

Para a análise, o foco será a percepção do senador Lindbergh Farias (PT) e da senadora 

Gleisi Hoffmann (PT), e, também, da equipe de assessoria do senador e da senadora, representados 

pela Dra. Zuleide Araújo Teixeira e pelo Dr. Gabriel Sampaio, sobre a influência do gênero da 

parlamentar ou do parlamentar nas relações políticas e na rotina dos trabalhos tanto da comissão, 

quando do processo legislativo em geral. Para isso, foram realizadas entrevistas junto aos senadores 

e às equipes do senador e da senadora. 

 Nessa perspectiva, essa pesquisa visa analisar se mesmo quando as mulheres vencem as 

barreiras sociais e das eleições, ocupando espaços de decisão, elas ainda possuem barreiras de 

gênero para enfrentar no cotidiano do Congresso Nacional, bem como nas comissões. Para isso, 

utilizar-se-á o caso da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), considerada hard politics, que 

são os temas considerados como os mais importantes da política, como economia e constituição, e 

da primeira presidente mulher e última em exercício, senadora Gleisi Hoffmann, comparativamente 

com o ex-presidente desta mesma, o senador Lindbergh Farias, através de entrevista com o senador 

e a senadora e a assessoria parlamentar destes, com a visão crítica deles se o gênero influenciou de 

alguma forma nas relações políticas e no processo da rotina, dos trabalhos e das atividades da 

comissão. 

 Dessa forma, o trabalho visa compreender as relações políticas sob a perspectiva de gênero 

e se nelas existem desigualdades de tratamento entre homens e mulheres no cotidiano do Senado 

Federal. Para isso, realizar-se-ão uma análise da trajetória política e eleitoral, bem como as 

percepções das entrevistas semi-estruturadas aos dois Senadores Federais e aos dois membros da 

equipe da liderança do partido procurando entender se o gênero influenciou nas relações políticas 

dos parlamentares e, dessa forma, se as mulheres ainda possuem barreiras de gênero a enfrentar 
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mesmo após conseguir ocupar um cargo de poder em no Senado Federal, câmara alta, em lideranças 

partidárias, ou em uma comissão de hard politics, como é o caso da CAE, que geralmente é 

dominada por homens. 

 

Metodologia 

 

 O universo da pesquisa a ser desenvolvida compreende o Congresso Nacional e as relações 

estabelecidas entre os atores políticos, especificamente do Senado Federal. Nesse universo, 

escolheu-se comparar a trajetória e analisar as percepções das barreiras de gênero, que as mulheres 

devem enfrentar nas comissões do Senado, bem como em espaços de poder, como lideranças 

partidárias, de uma senadora e de um senador e de uma assessora e de um assessor, controlados 

pelo partido e pela comissão. Para isso, a senadora Gleisi Hoffmann, o Senador Lindbergh Farias 

e seus assessores parlamentares serão envolvidos e será realizada entrevista semiestruturada com 

o intuito de perceber se estes notaram como acontece e qual é o impacto do gênero nas relações 

políticas estabelecidas na condução da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e no processo 

legislativo. 

A execução da pesquisa seguirá a análise bibliográfica de como está estruturada a 

desigualdade de gênero no contexto brasileiro, perpassando a discussão da dicotomia entre a esfera 

pública e a esfera privada, a divisão sexual do trabalho e, mais especificamente, a divisão do 

trabalho político. Após essa primeira abordagem, serão discutidas as barreiras enfrentadas pelas 

mulheres para assumirem cargos políticos, envolvendo a importância do partido político, a carreira 

política, a ambição política e o recrutamento político. Nessa abordagem também tratar-se-á das 

dificuldades impostas para as mulheres sobre os assuntos que possuem legitimidade para tratar 

politicamente, ou seja, os relacionados ao cuidado, à família e aos afazeres domésticos. 

Após isso, no terceiro capítulo, será tratada a estrutura do Senado Federal, em comparação 

com a Câmara dos Deputados, a sua relevância e principais características, bem como a importância 

e o poder conferido a cargos de presidência de comissão e de liderança partidária, segundo o 

Regimento Interno do Senado Federal. Isso porque para entender o cenário da estrutura da 

desigualdade de gênero na carreira política no Senado, é necessário que se entenda a importância 

desse ambiente na política, a sua origem, as suas principais diferenças com a Câmara dos 

Deputados, inclusive de relevância e dificuldade de eleição. 
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E, por fim, no quarto capítulo, faz-se uma pesquisa exploratória sobre a carreira política da 

senadora Gleisi e do senador Lindbergh. Após isso, realizaram-se entrevistas com esses agentes 

para entender se as mulheres, mesmo após conseguirem ocupar espaços de poder relevantes como 

o cargo no Senado Federal, lideranças partidárias, e presidência de comissão que são consideradas 

hard politics, como o caso da Comissão de Assuntos Econômicos, ainda enfrentam dificuldades 

sob a perspectiva de gênero nas relações políticas e na condução desses espaços de poder. 

Dessa forma, seguirá uma análise do geral para o particular, de forma encadeada. A 

primeira fase consistiu na pesquisa exploratória, um dos primeiros estágios de uma pesquisa 

científica. Nesta etapa foi realizada a caracterização do estudo, a classificação das técnicas e a 

definição do desenho de pesquisa e das problemáticas subjacentes. Além disso, realizou-se 

pesquisa bibliográfica, que perpassou todo o estudo, fornecendo material para a construção da 

resposta ao problema de pesquisa e análise dos resultados desta. 

Nesse sentido, foi feita uma pesquisa da trajetória do senador Lindbergh Farias e da 

senadora Gleisi Hoffmann, para embasar a entrevista a ser realizada e nortear o roteiro de entrevista 

e quais questões deveriam ser feitas e exploradas. As informações foram coletadas no Dicionário 

Histórico-Biográfico Brasileiro (DHBB) do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), do Site do Partido dos 

Trabalhadores (PT) e, por fim, no caso da senadora Gleisi, foi coletado também excepcionalmente 

no Wikipédia, pois a sua biografia não constava no DHBB da FGV, e as informações do Site do 

Partido dos Trabalhadores não eram suficientes para traçar a trajetória completa da senadora. 

Ademais, também foi realizada entrevista semiestruturada sobre as percepções dos dois senadores 

escolhidos, o senador Lindbergh Farias e a senadora Gleisi Hoffmann, bem como de dois assessores 

da equipe destes parlamentares. Nessa entrevista, buscou-se constatar se eles notaram distinções 

de gênero na trajetória política das mulheres, nas relações políticas no Senado e na condução da 

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Dessa maneira, esse trabalho será de natureza 

qualitativa, no qual o amparo metodológico serão as técnicas de análise de conteúdo e entrevista. 
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Capítulo 1 - A estruturação da desigualdade de gênero 

 

 Já nos tempos dos reinados e governos imperiais organizados, os homens têm ocupado as 

esferas de decisão e isso não tem mudado nos Estados na modernidade e na contemporaneidade. 

No entanto, mesmo mulheres como Elizabeth I da Inglaterra e Catherine da Rússia, que foram 

exceções a esta regra de governo de homens, tiveram que trabalhar com o aparelho governamental 

dominado pelos homens. Assim, nota-se que o Estado era uma esfera com assuntos voltados 

somente aos homens e ocupada normalmente por eles, enquanto isso as mulheres eram confinadas 

na esfera privada e na família, salvo raras exceções (DRYZEK e DUNLEAVY, 2009, p. 226-227). 

Dessa forma, nota-se que as mulheres, mesmo no âmbito familiar, ainda eram submissas às 

vontades dos homens, sendo que quando estas eram casadas eram vistas como propriedade dos 

seus maridos e, assim, submissas a eles, e quando solteiras eram subordinadas a seus pais. Mesmo 

no contexto moderno dos contratualistas, como por exemplo Rousseau, não se entendia como 

necessária a inclusão das mulheres na política (DRYZEK e DUNLEAVY, 2009, p. 226-228). 

  Pateman (1996) compreende que a mais relevante história política da modernidade seria na 

teoria que versa sobre o contrato social. No entanto, neste contexto moderno, é deixado de lado um 

outro relevante contrato: o contrato sexual. A história do contrato sexual, assim como a do contrato 

social, versa sobre o início do direito político e esclarece os motivos que levam a esse direito ser 

legitimado. Porém, o direito político é tratado como direito patriarcal ou instância do sexual e, a 

partir do contrato, é estabelecida uma sociedade de ordem social patriarcal (PATEMAN, 1996, p. 

15-16). 

  Além disso, a teoria do contrato social é vista como uma história que trata da liberdade. 

Porém, não são mencionados aspectos que vão além da liberdade. Segundo Pateman, o domínio 

dos homens sobre as mulheres e o fato dos homens terem acesso sexual a elas estão na elaboração 

do contrato original. Assim, o contrato social é um evento de liberdade, enquanto o sexual é de 

submissão. Ou seja, o contrato original acaba por criar tanto a liberdade quanto a dominação e a 

submissão. A dominação masculina e a submissão feminina emanam do contrato original. Dessa 

forma, o sentido da liberdade civil sem a metade perdida da história mostra que o direito patriarcal 

masculino sobre as mulheres é gerado a partir do contrato e, sendo assim, a liberdade civil não é 

universal, dado que é uma condição de homens que depende do direito patriarcal. Nessa 
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perspectiva, o contrato original cria a “lei do direito sexual masculino” (PATEMAN, 1996, p. 16-

18). 

  Outrossim, tratar sobre o contrato sexual traz à tona problemas nos quais as mulheres se 

encontram. Assim, o fato de os teóricos determinarem o que são características de homens e de 

mulheres, sendo que os homens possuem os aspectos para poderem participar dos contratos, que 

seria o de serem “indivíduos”, ou seja, livres. Já as mulheres não nascem livres e, naturalmente, 

não possuem os aspectos de “indivíduos” para estes autores da teoria do contrato social. À vista 

disso, as mulheres são entendidas como objetos do contrato (PATEMAN, 1996, p. 19-23). 

 O debate acerca do uso de “patriarcado” ou dominação masculina é realizado e polemizado 

na teoria feminista e importante para continuidade do debate histórico. Para algumas escritoras e 

intelectuais da teoria política feminista, como por exemplo Carole Pateman, o patriarcado é um 

termo que possui a capacidade de chegar à profundidade das distintas dimensões da submissão 

feminina. Porém, existem outras vertentes que consideram que o patriarcado seria apenas uma das 

vertentes da manifestação da dominação masculina, como por exemplo Jean Bethke Elshtain, sendo 

correspondente a uma organização política do absolutismo, que ocorre de forma distinta das 

democracias atuais. Dessa maneira, as composições atuais de matrimônio, por exemplo, não são 

figuradas pelo patriarcado e sim por uma parceria desigual, nas quais as mulheres assumem 

posições vulneráveis. Com isso, nota-se que as instituições do patriarcado foram transformadas, no 

entanto, a dominação masculina continua através de vantagens e oportunidades desiguais. Assim, 

dominação masculina seria o termo mais adequado e abordaria um fenômeno mais geral que o 

termo patriarcado (MIGUEL e BIROLI, 2014, p. 18-19). 

 Nesse contexto, vale destacar que a afirmação da igualdade intelectual e moral das 

mulheres, bem como a denúncia da dominação masculina, está em debate desde a Grécia antiga 

com Hepática e Safo, perpassando a Idade Média, com a relevante obra de Pizán que argumentava 

que as distinções físicas que as mulheres possuíam em comparação aos homens seriam irrelevantes, 

dado que estes teriam igualdade da alma criada por Deus de maneira idêntica e, além disso, o 

entendimento que as condições sociais diferenciadas levavam à suposta situação de inferioridade 

das mulheres. Dessa maneira, Pizán, através de sua construção crítica que compreende que as 

mulheres estão submetidas à esfera doméstica devido a sua exclusão da esfera pública, traz uma 

importante contribuição para uma argumentação feminista. Já o movimento político e intelectual 
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feminista surge na mudança do século XVII para o XIX, no cenário da Revolução Francesa 

(MIGUEL e BIROLI, 2014, p. 18-21). 

 A maior parte dos revolucionários franceses não priorizavam ou não viam como importante 

a pauta pelos direitos das mulheres, dado que para Rousseau, um dos mais relevantes autores que 

inspiravam a Revolução, as mulheres estavam destinadas a cuidar do lar e, assim, da esfera 

doméstica. No entanto, nesse contexto, surgiram discussões acerca dos direitos políticos das 

mulheres trazidos pela Sociedade das Republicanas Revolucionárias, de Claire Lacombe e Pauline 

Léon, e por mulheres como Théroigne de Méricourt e Olympe de Gouges, relevantes 

revolucionárias que agiam sozinhas. Olympe de Gouges foi a revolucionária que escreveu o mais 

relevante documento pelos direitos das mulheres durante a Revolução Francesa, a “Declaração dos 

direitos da mulher e da cidadã”. Porém, destaca-se que, mesmo com uma contribuição 

revolucionária, Gouges não chegou a esclarecer sobre a opressão sistemática que as mulheres 

sofrem na sociedade. Esse debate foi trazido por Mary Wollstonecraft, na mesma época na 

Inglaterra, que após a promessa de emancipar os homens de Edmund Burke, trouxe o argumento 

de que as mulheres também necessitavam de emancipação, bem como a reflexão sobre os 

obstáculos que elas enfrentavam para tal (MIGUEL e BIROLI, 2014, p. 18-21). 

 Já no contexto brasileiro, a primeira onda do movimento sufragista teve início no final do 

século XIX, conduzido por Bertha Lutz. Esse movimento era caracterizado por não questionar a 

opressão das mulheres e, assim, visto como um feminismo de tendência mais conservadora. Dessa 

forma, o movimento buscava que as mulheres fossem incluídas e tivessem direito à cidadania para 

o bom andamento da sociedade e não para o fim das opressões de gênero. Já na segunda tendência 

feminista, Céli Pinto entende o feminismo como “malcomportado”. Essa segunda tendência 

caracteriza-se por reunir mulheres intelectuais, líderes operárias e anarquistas que defendiam o 

direito político, à educação e, além disso, abordavam sobre a dominação masculina, sexualidade e 

divórcio. Há ainda uma terceira tendência que seria “[...] o menos comportado dos feminismos” 

que seria do movimento anarquista e do Partido Comunista brasileiro (OTTO e PINTO, 2004, p. 

238-242). 

Com o golpe militar que ocorreu no Brasil em 1937, houve um refluxo do movimento 

feminista até os anos 70, mas esse refluxo não demonstra que as mulheres deixaram de participar 

publicamente. Um exemplo dessa participação feminina seria na reivindicação contra o alto custo 

de vida nos anos 50. À vista disso, na década de 70, ocorre a emergência do feminismo durante o 
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governo Médici que trouxe o feminismo para dentro e fora do país, ou seja, mesmo no exílio. Já na 

década de 1980, a onda feminista brasileira enfrentou a redemocratização, na qual confrontaram a 

dificuldade para unidade do movimento, pois a reforma partidária de 1979 ameaçava a unidade e, 

também, a relação do movimento com os governos democráticos que estavam se estabelecendo no 

contexto brasileiro (OTTO e PINTO, 2004, p. 238-242). 

 No entanto, no contexto geral na Europeu e nos Estados Unidos da América, no século 

XIX, nasceu a “primeira onda” do feminismo que consistia na busca do sufrágio universal e pela 

igualdade de direitos fundamentais de liberdade e participação. Este movimento concentrou-se nos 

poucos países que seguiam a democracia liberal. Já a “segunda onda” do feminismo surgiu nos 

anos 60 e consistia na crítica ao patriarcado como desaprovação à dominação sexual, na luta contra 

a subjugação do sexo feminino, por igualdade de mercado, pela valorização da identidade feminina 

e na relativização de naturalizações especialistas da divisão do trabalho. Por fim, em meados dos 

anos 80, aflorou a “terceira onda” do feminismo que focou na desconstrução da diferença sexual e 

no problema sobre gênero (DRYZEK e DUNLEAVY, 2009, p. 226-232). 

 Nessa perspectiva, nota-se que na Europa e nos Estados Unidos existia um cenário de 

grande efervescência política, de mudança nos costumes, valores, cultura. Já o cenário apresentado 

pelo Brasil era de ditadura militar, repressão, morte e exílios. Dessa forma, tem-se que levar em 

consideração as diferenças de contextos que o movimento feminista no Hemisfério Norte teve 

nessa época com o Hemisfério Sul (OTTO e PINTO, 2004, p. 238-242). 

A discussão a respeito da dominação masculina nas sociedades deu espaço para o 

questionamento das categorias através das quais o universo político é visto e tratado (MIGUEL; 

BIROLI, 2013, p. 1-8). O fato de se acreditar ser natural que mulheres estivessem no âmbito 

familiar e sujeitas aos seus maridos, fez com que os seus direitos fossem restritos. Isso porque as 

mulheres eram vistas socialmente como naturalmente inapropriadas a atividades políticas e 

econômicas que fossem exercidas fora do lar. Porém, essa ideia de subalternidade natural feminina 

vem sendo discutida na sociedade e na teoria política (KYMLICKA, 2006, p. 304-316). 

Dessa forma, a teoria política feminista trouxe a ponderação crítica a respeito da 

duplicidade entre a esfera pública e a privada. Entender como a fronteira entre o público e o privado 

se deu, seja no pensamento ou nas regras políticas, admite mostrar o seu cunho histórico e exibir 

suas implicações diferentes para homens e mulheres. Com isso, contestam-se os tratamentos 



16 

 

diferenciados que os gêneros recebem e, dessa maneira, pretende-se um melhor arranjo social para 

se construir relações menos desiguais (MIGUEL; BIROLI, 2013, p. 8-22). 

 As ideias de esfera pública e privada vêm sendo tidas como essenciais no que diz respeito 

ao pensamento político do Ocidente. Na teoria política, prepondera-se a ideia de que as esferas 

privadas e públicas são diferentes e, dessa forma, vêm sendo discutidas de maneira desassociada. 

Porém, isto só é possível caso se ignorem os estudos feministas que propõem uma nova esfera de 

análise: o “gênero” (OKIN, 2008, p. 305-306). 

 O privado é visto como a esfera da vida social do indivíduo na qual a intromissão em relação 

à liberdade só é aceita com fundamentos e, a pública, no entanto, como a esfera mais acessível a 

julgamentos. O fato do trabalho ser dividido entre os sexos opera de maneira fundamental na 

manutenção desta dicotomia, na atribuição de responsabilidades e na divisão sexual na vida 

doméstica. Sendo assim, os homens relacionados à esfera pública como em atividades econômicas 

e políticas, por exemplo, e as mulheres à domesticidade e à reprodução, esfera privada (OKIN, 

2008, p. 306-308). Nessa perspectiva, a dicotomia entre público e privado acaba por esconder a 

submissão feminina aos homens nas estruturas liberais. Os indivíduos que aceitam a dicotomia 

geralmente entendem que ambas esferas possuem importância e que as mulheres estão ligadas 

“naturalmente” à esfera doméstica e submetidas aos homens, que estão ligados às duas esferas 

(PATEMAN, 2013, p. 58-64). 

Para compreender a naturalização das relações sexuais torna-se importante discutir o 

conceito de “gênero”, que é uma concepção central para a discussão da dicotomia entre a esfera 

pública e a privada. Joan Scott (2013) entende que o gênero está diretamente relacionado com as 

diferenças sexuais, dado que essas distinções sexuais levam à hierarquização na sociedade. Dessa 

maneira, essas hierarquizações geradas pelas distinções sexuais, resulta em divergência das 

relações de poder em um contexto de dicotomia desequilibrada, que gera um sistema de dominação 

do homem sobre a mulher. Além disso, a relação que a gramática possui com esse contexto 

estrutural de subordinação feminina, de relação do feminino ao privado e da disposição social dos 

sexos é de importante análise. Nesse sentido, o uso de “gênero” como termo descritivo na academia 

não possuía destaque, pois os temas em que ele se encaixava como, por exemplo, mulheres, família, 

crianças e ideologias de gênero eram consideradas sem importância quando relacionados a temas 

como guerra, diplomacia e alta política. À vista disso, nota-se a existência de uma divisão inclusive 

sobre temas da esfera pública e privada. Considera-se, assim, o gênero como um tema de pouca 
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relevância dentro do estudo da política e das relações de poder, por ser um tema pertencente à 

esfera privada (SCOTT, 2013, p. 271-273, 288-295). 

 Por consequência, as mulheres vêm sendo vistas como inapropriadas à esfera pública e, 

assim, subordinadas à família e aos homens, que são os indivíduos livres de intervenção do âmbito 

público. Dessa forma, há uma negligência no que se trata da realidade política dos elos familiares 

quando a família é tida como “não-política”, sendo assim, não problematizada na maior parte das 

elaborações de teorias políticas e na vida social. Logo, dificilmente se encontram alegações sobre 

divisão do trabalho ou em relação à justiça interna das famílias (OKIN, 2008, p. 306-311). 

 Porém, os domínios a respeito da vida pessoal e pública não podem ser interpretados 

totalmente de maneira isolada, já que a privacidade é algo que também é essencial. Entretanto, no 

que diz respeito à perspectiva de gênero, se questiona até que ponto é possível encontrar esta 

liberdade na esfera doméstica, seja por dificuldades em exercer essa privacidade, dado que as 

tarefas domésticas e o cuidado com os filhos são constantes, ou seja pela culpabilização de 

“negligenciar a família”, por exemplo (OKIN, 2008, p. 324-328). 

 Dessa maneira, Walby (1990) nota a existência de um patriarcado privado e, também, de 

um público. No privado, as mulheres recebem supervisão social e familiar das tarefas que devem 

ser cumpridas no lar. Nesse âmbito, essa supervisão é feita por pais e maridos que as excluem da 

esfera pública. No público, o controle é regido e personalizado pelo Estado que causa a segregação 

das mulheres da esfera pública e, sendo assim, a sua entrada assimétrica no mercado de trabalho 

ou na disputa por espaços de poder, por exemplo (WALBY, 1990, p. 174-179). 

A forma desigual que o trabalho no âmbito familiar é dividido e a responsabilidade do local 

de trabalho e das tarefas que envolvem a família são determinantes para a não participação feminina 

nesses ambientes. No entanto, vale destacar que mesmo que as mulheres tenham capacidade para 

realizar o trabalho na esfera pública e, sendo assim, ocupem o mercado de trabalho e os espaços de 

poder, continuam a ser entendidas como responsáveis pelo trabalho doméstico (KYMLICKA, 

2006, p. 317-338). 

 À vista disso, a maior parte das mulheres, cerca de 53%, encontra-se em empregos com 

jornadas de trabalho parcial (ARAÚJO; LOMBARDI, 2013, p. 469). Dado isso, no patriarcado 

público, as mulheres, em sua maioria negras, acabam por ficar em uma condição de trabalho 

informal e flexível e, na maior parte das vezes, isso ocorre por elas ainda terem deveres domésticos 

da sua esfera privada que, por exemplo, trata-se de cuidar de suas casas e filhos. Esses deveres que 
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ainda, muitas vezes, ficam sob responsabilidade feminina, trazem uma expectativa distinta no que 

se trata da noção de individualidade que é esperada na esfera privada para mulheres e homens, já 

que delas é esperado que, na sua privacidade, cuidem das suas vidas em casa e, consequentemente, 

dos que a habitam, enquanto não há a mesma espera e preocupação por parte das ações e deveres 

masculinos. 

O trabalho doméstico representa, de acordo com a OIT (Organização Internacional do 

Trabalho), uma grande parcela do mercado trabalhista mundial, estimando em mais de 100 milhões 

de trabalhadores/as exercendo este ofício. Observa-se, também, que as mulheres são as que mais 

ocupam esse tipo de mão-de-obra no mundo. No Brasil, conforme os dados de 2007 do PNAD 

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), as mulheres ocupam cerca de 94% do trabalho doméstico remunerado, sendo que, 

dessas, 39% são brancas e 61% são não-brancas. Através desse recorte, observa-se que o trabalho 

doméstico é um importante segmento do mercado de trabalho para as mulheres, já que este 

corresponde a 16,4% de suas ocupações, aliando-se a um recorte racial, principalmente, pois, para 

as mulheres negras, essa atividade representa a operacionalização de 21,4% delas, em 

contraposição, apenas 12,1% das mulheres brancas estão inseridas nesse mercado (SANCHES, 

2009, p. 880-882). 

  O cenário desfavorável enfrentado por trabalhadoras domésticas tem fortes traços 

incorporados de uma sociedade patriarcal e, também, da prática escravista. Estes foram 

reconstruídos de outras maneiras sob essa atividade, como em preconceitos, estereótipos e 

descriminalização. Dado isso, segundo a definição de Sanches (2008), o trabalho doméstico são 

“[...] afazeres realizados por uma pessoa em troca de remuneração” os quais abrangem variadas 

atividades como, por exemplo, limpeza, cuidado com crianças e idosos, cozinhar e organização do 

lar em geral. Ainda, segundo a legislação brasileira, “[...] considera-se trabalhador doméstico 

aquele maior de 16 anos que presta serviços de natureza contínua (frequente, constante) e de 

finalidade não-lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas”. (SANCHES, 2009, 

p. 879-880). 

Além disso, há de se considerar que apesar de ser normal para homens e mulheres não ter 

a carteira assinada no trabalho doméstico e, também, o fato de os homens serem minoria nesse tipo 

de emprego, eles, ainda assim, são apenas 52,2% sem a carteira assinada contra 73,7% de mulheres 

nessa situação. Com isso, nota-se que homens têm mais chance de formalização no trabalho 
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doméstico, mesmo que sejam minoria nesse afazer, o que indica, consequentemente, um viés de 

gênero mesmo nesses serviços (que são vistos como condizente a mulheres) (ARAÚJO; 

LOMBARDI, 2013, p. 467-468). 

  Bell hooks (1984), ao citar que o feminismo surgiu de mulheres privilegiadas, brancas, 

casadas, com formação superior, de classe média e alta que, segundo ela, são “[...] donas de casa 

entediadas com o lazer, a casa, os filhos, as compras, que queriam mais da vida”, traz a importante 

crítica e reflexão de que essas mulheres não levavam em consideração quem cuidaria de sua casa 

e filhos, já que estas estariam tendo acesso a outras profissões. Dessa forma, elas ignoram a 

existência de mulheres não-brancas e das brancas desfavorecidas que acabariam por ocupar os 

cuidados desses lares. Além disso, diferentes realidades em relação a classe, religião, preferência 

sexual e raça trazem distinções em termos de estilo de vida e status e que, sendo assim, as mulheres 

trazem uma diferenciação quanto ao compartilhamento de vivência. Dessa forma, o destaque 

feminista nesta opressão compartilhada trouxe uma legitimação das mulheres em situação 

privilegiada e empoderamento do movimento para promoção de seus interesses classistas (hooks, 

1984, p. 1-8). 

  Dado isso, observa-se uma forte construção de parâmetros da atividade doméstica para além 

da vida privada, constituindo-se como uma expansão da atividade doméstica e familiar na 

construção do Estado, porém, consolidando e expandindo relações de dominação que já existiam 

dentro da família, como a dominação masculina. Assim, outro recorte que tiramos da construção 

do Estado, como uma expansão da esfera privada familiar, é a readequação para a burocracia estatal 

de padrões que excluem as mulheres de ocupações da vida pública e de cargos na estrutura estatal, 

não as colocando de forma igual em relação aos homens, mas, para além disso, criando estigmas 

que as colocam como inadequadas à esfera pública. 

Sendo assim, toda essa construção social de raça e gênero fez com que, no decorrer do 

tempo, as mulheres, excluídas da estruturação estatal na esfera pública, tivessem suas preferências 

direcionadas para as atividades subjugadas, preenchendo esses postos e ocupando, na maior parte 

das vezes, o trabalho doméstico que ainda é muito desvalorizado. Com isso, através da não 

observância de uma autonomia de preferências, na questão de gênero e racial, não se pode inferir 

que tal relação se dê de forma plenamente democrática e justa, o que faz com que, aqueles que 

operam as melhores ocupações e a dinâmica política que mantêm tal padrão, através do controle 
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do poder, concentrado na esfera pública, desvalorizem as atividades, colocadas por eles, como 

sendo atividades de mulheres, dentre elas a atividade doméstica. 

  O resultado de toda essa construção histórica e social é que a atividade doméstica, dentro 

da esfera privada, ainda se mantém como algo a ser diretamente relacionado com a condição de 

gênero. Na esfera pública, como os dados mostraram, essa relação se expande, também, para um 

recorte racial, ou seja, não apenas a dominação de gênero, mas a social, renda, e racial também 

operam de forma excludente, subjugando tal atividade com uma perspectiva de inferioridade, com 

o patronismo forte, embasado em relações de poder mandonistas. Essa perspectiva faz com que a 

luta das mulheres brancas por seus direitos deixe as mulheres negras à margem, por não existir um 

"compartilhamento de experiência", mas, principalmente, por existir relações de poder dentre elas 

próprias, no que tange a outros mecanismos de exclusão social, como a racial-política. 

  Dessa forma, a problemática do trabalho doméstico se mostra um campo fértil de estudo 

das relações dominantes que operam na exclusão de alguns indivíduos da dinâmica política, 

dificultando, assim, que o pluralismo social se reflita em um pluralismo político, com o intuito de 

se consolidar um sistema social e político democrático em sua plenitude. Um exemplo é que, apesar 

da atividade doméstica, no âmbito público, ter aparecido desde a construção do Estado, a sua 

regulamentação, no que se refere ao Brasil, foi formalizada muito recentemente, e com grandes 

alterações e resistência do Congresso Nacional brasileiro, que reflete também em sua estrutura de 

homens, brancos, héteros e com bom status social e econômico. Essa questão demonstra o 

descompasso político encontrado na representação social, na ocupação e na valorização das 

atividades da esfera privada. 

 Nessa perspectiva, nota-se que, mesmo quando as mulheres conseguem ocupar a esfera 

pública, elas ainda enfrentam a dificuldade estabelecida pela dupla jornada de trabalho, pois a 

expectativa de cumprimento do trabalho doméstico e do cuidado são vinculados socialmente ao 

dever feminino. Consequentemente, esses distintos papéis que a sociedade impõe e a dupla jornada 

de trabalho que as mulheres são submetidas tornam-se fundamentais para a análise da dificuldade 

que há por parte das mulheres em pretender e até mesmo conseguir ter uma carreira política e uma 

vida pública. 

Isso porque, para conseguir alcançar esses espaços, os importantes fatores são o tempo e a 

disponibilidade para se dedicar a essas atividades, bem como a cultura política, as qualificações 

autopercebidas. Em relação à cultura política, Richard Fox e Jennifer Lawless (2012) assinalam 
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que as mulheres tendem a buscar a candidatura em estados que possuem um padrão precoce 

eleitoral feminino no legislativo estadual, que dão apoio para que as mulheres participem dos 

assuntos públicos e que não tenham tradição em discriminação por sexo em relação à renda e nem 

distinção de gênero no grau de instrução. Assim, as mulheres possuem menor chance e 

possibilidade de concorrer em estados que possuam cultura tradicional, ao passo que os homens 

não são impactados pela cultura política que estão inseridos.  

Outrossim, o tempo e a disponibilidade são influenciados pelas responsabilidades 

familiares que as mulheres possuem, dado que, conforme abordado, as mulheres, mesmo com todos 

os avanços na conquista de direitos, ainda enfrentam uma dupla jornada de trabalho, pois mesmo 

que homens e mulheres tenham suas carreiras, elas ainda têm maior chance de ter de cuidar dos 

filhos e das tarefas domésticas. Nessa perspectiva, a divisão sexual do trabalho, que é desigual, 

acarreta que mulheres ainda tenham que levar em consideração as responsabilidades com a família 

e o lar, diferentemente dos homens, que possuem uma tendência sete vezes menor de cuidar desses 

afazeres, o que demonstra a menor probabilidade das mulheres em projetar uma candidatura.  

Outro importante fator de ambição política é a questão das qualificações autopercebidas, 

pois a socialização de homens e mulheres é diferenciada, dado que os estereótipos podem 

influenciar a maneira com que a mídia, os recrutadores, os eleitores e os próprios candidatos 

consideram o potencial eleitoral que os sexos possuem. Dessa forma, nota-se que as mulheres, 

devido a socialização distinta, se reconhecem com menor qualificação para entrar na carreira 

política e quando questionadas sobre se são “muito qualificadas” ou “nem um pouco qualificadas” 

para participar de uma disputa eleitoral, as mulheres possuíam duas vezes menor probabilidade de 

se verem como “muito qualificadas” para participar dessa disputa (FOX e LAWLESS, 2012, p. 

140-144). 

 Portanto, a dualidade entre a esfera pública e a privada permite que as relações de poder 

sejam omitidas. Com isso, há a legitimação da hierarquia e da expectativa diferenciada para ambos 

os sexos nas duas esferas, o que marginaliza as mulheres à esfera privada e, mesmo quando estas 

ocupam a esfera pública, são submetidas à dupla jornada de trabalho, pois o cuidado com o lar e 

com os filhos ainda ficam sob responsabilidade feminina. Dessa forma, as mulheres quando 

ocupam a esfera pública possuem socialmente uma jornada de trabalho distinta da que os homens 

enfrentam, pois, além do trabalho externo remunerado, ainda enfrentam uma dupla jornada de 

trabalho. Essas questões influenciam diretamente na questão da ambição política feminina, dado 
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que as tarefas domésticas são majoritariamente realizadas por mulheres, o que diminui o desejo de 

concorrer, uma vez que para disputar uma eleição é necessário que haja condições sociais e, 

principalmente, tempo e disponibilidade para campanha política, reuniões partidárias e em busca 

de apoio, comícios e visitas à população, dentre outros momentos cruciais para que se obtenha 

êxito. Cabe destacar que quando eleitas, as mulheres ainda têm que, dependendo do cargo, passar 

a semana fora de casa, viajar frequentemente e, assim, se ausentar de forma substancial do lar, cujo 

cuidado é largamente entendido como responsabilidade feminina. Dessa forma, vale ressaltar que 

se cria a expectativa e cobrança social de que as mulheres realizem as questões relacionadas ao lar, 

o que é uma barreira para ambição política feminina. Em contrapartida, concorrer a um cargo 

eletivo tem custo diferenciado para homens, dado que socialmente não são colocados como 

responsáveis pelos deveres domésticos e cuidado com os filhos, o que leva maior facilidade para 

cogitar concorrer a um cargo eletivo, pois a disponibilidade e o tempo para campanha e para o 

cargo eletivo não são prejudicados pelos deveres domésticos. Nesse sentido, a dicotomia entre a 

esfera pública e privada e, também, a divisão sexual do trabalho impactam diretamente na vontade 

das mulheres concorrerem a um cargo eletivo. 
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Capítulo 2 - Carreira política: barreiras eletivas enfrentadas pelas mulheres 

 

O feminismo que hoje é caracterizado como “feminismo liberal” se fundou no século XVIII 

com Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges, por exemplo, e no século XIX e início do século 

XX com maior desenvolvimento, lutou pelo direito das mulheres à propriedade, à guarda das 

crianças, à escolarização, à herança, à autonomia ampla, bem como e, principalmente, ao sufrágio 

universal e pelo direito das mulheres se candidatarem. O movimento acreditava que tais mudanças 

trariam igualdade entre os sexos por meio da inclusão da mulher no espaço público. No entanto, ao 

longo do século XX, essas mudanças não se mostraram eficientes para a garantia de uma 

representação efetiva das mulheres na política (FOX e LAWLESS, p. 129-132, 2012) 

(LOVENDUSKI, s/d, p. 114-116). Dessa forma, a presença feminina permaneceu baixa e sub-

representada no espaço público e, principalmente, na política, visto que outros fatores podem 

influenciar nessa questão como, por exemplo, a etapa da ambição política ou auto-seleção, a do 

recrutamento dos partidos, a da eleição e, por fim, a do mandato. Neste sentido, a literatura sobre 

o processo de ambição, que seria a vontade de concorrer a um cargo político, ou seja, a auto-

seleção, e de recrutamento, que seria a seleção do candidato pelo partido, busca identificar quais 

são obstáculos existentes na etapa de candidatura das mulheres na política ao entender que avaliar 

apenas as etapas finais das eleições é insuficiente para entender a sub-representação feminina (FOX 

e LAWLESS, p. 129-132, 2012; LOVENDUSKI, s/d, p. 114-116). 

Nos anos 60 e 70, em geral, e no Brasil no final dos anos 70, com o exemplo do movimento 

feminino pela anistia, o movimento feminista, que estava na segunda onda, ganhou força. Todavia, 

parte das feministas estavam desacreditadas das instituições políticas e da política eleitoral, 

passando a agir de forma autônoma por meio dos novos movimentos sociais que tinham as mais 

diversas identidades e agendas feministas como pauta dos movimentos. Nisso destaca-se o fato de 

que o feminismo tem as mais diversas correntes, com questões identitárias que influenciam 

diretamente na constituição e no envolvimento de determinados grupos nesses movimentos. A 

partir dos anos 80, e, no Brasil com a transição para a democracia, momento de dificuldade de 

estabelecimento da unidade do movimento (OTTO e PINTO, 2004, p. 238-242), houve uma 

aproximação conflituosa entre os feminismos, dado que as feministas institucionalizadas, que 

buscavam aproximação com o Estado, passaram a reconsiderar a importância da participação 

política e, com isso, se voltaram à militância ativa nos partidos políticos, e em contraste, estavam 
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as feministas que tinham uma resistência autonomista ligadas aos movimentos sociais. A partir de 

então, as feministas institucionalistas que estavam nos partidos passaram a demandar mais 

igualdade na representação política. O apoio para mais mulheres na política aumentou e, assim, 

houve novas demandas nas agendas partidárias por meio das mulheres filiadas (LOVENDUSKI, 

s/d, p. 114-116). 

  A ciência política tradicional utiliza-se de duas explicações teóricas para a sub-

representação das mulheres: vantagem de quem já ocupa o cargo, dado que as taxas de reeleição 

são elevadas e a baixa competitividade das candidaturas femininas. Verifica-se que estas possuem 

a semelhança de crer que, com mais mulheres entrando no pool de candidatos que possuem 

qualificação, mais elas terão boas oportunidades de sucesso político e eleitoral. Ademais, vê-se que 

as explicações partem da ideia de que as mulheres corresponderão às chances políticas da mesma 

forma dos homens e definem a baixa competitividade das candidaturas femininas como o 

entendimento de que, com a presença feminina nos campos de direito e negócio sendo igualada à 

presença masculina, o status econômico e a possibilidade de concorrer a cargos eletivos será o 

mesmo. Assim, a chave para não se ter mais disparidades de gênero em cargos eletivos seria 

aumentar o número de mulheres nas profissões (FOX; LAWLESS, 2012, p. 129-132). 

 No entanto, apreender o cenário para a igualdade de gênero entendendo apenas as 

explicações institucionais é ignorar um elemento essencial para que os candidatos surjam: a forma 

como o gênero relaciona-se com a decisão preliminar em concorrer. Dessa forma, apenas observar 

a etapa final não é o suficiente para concluir que homens e mulheres possuem desempenho 

semelhante nas eleições. Assim, os custos para entrar na carreira política são distintos a homens e 

mulheres e, por isso, elas possuem menos chance de concorrer a cargos eletivos. Nesse sentido, as 

teorias atuais que não levam as diferenças de gênero e a socialização diferenciada de homens e 

mulheres para explicar a sub-representação feminina são inadequadas e incompletas (FOX; 

LAWLESS, 2012, p. 130-132). 

Segundo Kymlicka, o fato de entender como natural que mulheres estivessem no âmbito 

familiar e sujeitas aos seus maridos e pais fez com que os seus direitos fossem restritos. Isso porque 

as mulheres eram vistas socialmente como naturalmente inapropriadas a atividades políticas e 

econômicas que fossem exercidas fora do lar (KYMLICKA, 2006, p. 304-316). Além disso, essa 

socialização acarreta que os deveres domésticos fiquem por responsabilidade das mulheres e, 

portanto, mesmo quando ocupam a esfera pública, tem-se uma dupla jornada de trabalho, pois além 
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do trabalho externo que exercem, cuidam do lar e de seus filhos, conforme abordado no capítulo 

anterior. Assim, a divisão sexual do trabalho, que é desigual, acarreta que mulheres ainda tenham 

que levar em consideração as responsabilidades com a família e o lar, diferentemente dos homens, 

que possuem uma tendência sete vezes menor de cuidar desses afazeres, o que demonstra a menor 

probabilidade das mulheres em projetar uma candidatura (FOX e LAWLESS, 2012, p. 140-144). 

Nesse contexto, a socialização feminina foi de não pertencimento à política e de subalternização. 

Com isso, a ambição feminina para decidir concorrer a uma eleição se difere da masculina, pois a 

própria socialização exclui as mulheres do processo político e, quando não excluídas, impõe 

barreiras fundamentais para o êxito eleitoral.  

Conforme exposto, a sub-representação feminina na política tem sua origem na socialização 

feminina e, além disso, na dupla jornada de trabalho a que as mulheres são submetidas. Dessa 

forma, para alcançar espaços de poder, o tempo, a disponibilidade para se dedicar às atividades, a 

cultura política e as qualificações auto-percebidas são de grande importância para análise da 

ambição política, que seria a primeira barreira feminina para concorrer à eleição. Nesse sentido, 

Richard Fox e Jennifer Lawless (2012) trazem uma importante análise em relação à cultura política 

interferir na busca feminina por cargos eletivos. Segundo assinalam, as mulheres possuem maior 

tendência em concorrer em estados que possuem um padrão precoce eleitoral feminino no 

legislativo estadual, que dão apoio para que as mulheres participem dos assuntos públicos e em 

estados que também não possuam tradição em discriminar por sexo em relação à renda e nem 

distinção de gênero no grau de instrução. À vista disso, em um contexto de cultura tradicional, as 

mulheres têm menor tendência de concorrer, diferentemente dos homens que não possuem impacto 

da cultura política na qual estão inseridos (FOX e LAWLESS, 2012, p. 140-144).  Nessa mesma 

linha, Pippa Norris (1993) assinala a cultura política como os valores dominantes e as atitudes em 

relação ao papel das mulheres na sociedade e na vida política. Assim, em locais onde atitudes 

tradicionais prevalecem, os recrutadores não estariam dispostos a introduzir políticas eficazes de 

igualdade de gênero. Porém, em culturas igualitárias, pode-se esperar a efetividade da igualdade 

de gênero pelos partidos políticos (NORRIS, 1993, p. 312). 

Nesse contexto, David Samuels (2008) discute a forma do recrutamento legislativo no 

contexto brasileiro, relacionando-o com o fundamento dos partidos políticos brasileiros. Indica que 

a natureza do recrutamento de candidatos brasileiros aponta que os partidos são organizativamente 

fracos, com baixa institucionalização, alta volatilidade eleitoral; que na campanha o 
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individualismo, o clientelismo e o personalismo predominam no lugar de apelos programáticos. 

Além disso, aponta que as taxas de identificação do partido estão abaixo da média mundial, o que 

torna o Brasil um país de grande fraqueza partidária. Samuels (2008) ainda avalia que os partidos 

legislativos são criações de políticos ambiciosos que têm a intenção de solucionar algum problema 

de ação coletiva e, sendo assim, são estruturados com os objetivos de carreira específicos dos 

políticos (SAMUELS, 2008, p. 76-91). Dessa maneira, esses políticos tradicionais que criaram essa 

instituição geralmente são homens que estão defendendo seus recursos e que não estão dispostos a 

ceder espaço para que novos atores, como as mulheres, possam atuar politicamente. 

Outro importante fator da barreira da ambição política no contexto feminino é a questão 

das qualificações autopercebidas, pois a socialização de homens e mulheres é diferenciada, dado 

que os estereótipos podem influenciar a maneira com que a mídia, os recrutadores, os eleitores e 

os próprios candidatos consideram o potencial eleitoral que os sexos possuem. Dessa forma, as 

mulheres, devido à socialização distinta, se reconhecem com menor qualificação para entrar na 

carreira política e quando questionadas sobre se são “muito qualificadas” ou “nem um pouco 

qualificadas” para participar de uma disputa eleitoral, as mulheres possuíam duas vezes menor 

probabilidade de se verem como “muito qualificadas” para participar dessa disputa (FOX e 

LAWLESS, 2012, p. 140-144). 

Segundo Michels (1982), não há como alcançar a democracia sem organização em torno de 

um partido político. Este é necessário por criar uma vontade coletiva para se atingir reivindicações 

políticas e/ou econômicas que devem ser acompanhadas de cooperação e movimento comum entre 

os que possuem interesses semelhantes. Assim, entende que devido à massa ser facilmente 

persuadida por bons oradores, a sua falta de tempo e de espaço e, também, por não trazer debates 

sérios com decisões pensadas caso houvessem assembleias populares, tornou-se necessária uma 

maior especialização e análise de habilidades políticas para decidir quem representará as massas. 

Com a complexidade que as organizações das entidades adquirem, estas passam a ter uma 

burocratização cada vez mais hierarquizada e delimitada a um grupo que acaba por reduzir a 

democracia a poucos e, assim, mostra os riscos da representação mesmo com o direito ao voto. A 

falta de interesse pelas questões públicas da população que possui direitos políticos é um 

importante tópico destacado por Michels. Os indivíduos não se atentam sobre a influência que esses 

assuntos possuem para a sua vida e interesses particulares e tampouco a consciência de bem 

individual e coletivo desenvolvida. Dado isso, é cada vez mais necessária a presença de um chefe 



27 

 

que conduza essas massas, mesmo que isso signifique um excesso de trabalho a ele. Assim, devido 

à aparição de necessidades novas e da essencialidade do chefe, é formada uma nova direção à 

profissão que acaba por aumentar a disparidade entre as massas e o chefe. Visto isso, a massa é 

afastada de participar pelas relações políticas que as excluem e, por sua carência de participação, 

acabam por viver uma enganosa sensação de democracia (MICHELS, 1982, p. 15-16, 17-25, 33-

38 e 53-57). Nesse sentido, os partidos políticos são essenciais na política contemporânea, visto 

que possuem o importante papel de organização dos agentes políticos. Na visão de Michels, de 

cunho mais elitista, conforme destacado, entende-se que haverá uma condução da massa pela elite 

nesse processo. Já na perspectiva não elitista, que não compreende que a massa é conduzida, mas 

que tem capacidade de atuação política com autonomia, os partidos políticos são necessários, nessa 

visão, para a organização das ações políticas com controle público. 

Panebianco (2005) defende que as variações dentro dos partidos e a pluralidade de 

elementos dificultam modelar a forma como os partidos se organizam. Assim, cria um tipo ideal 

que consiste em três fases - gênese, institucionalização e maturidade - para analisar tendências e 

traçar um modelo de evolução organizativa. Segundo Panebianco, Pizzorno explica a participação 

política baseando a sua teoria na diferenciação entre sistemas de solidariedade e de interesses. Após 

a gênese, fase de predomínio dos incentivos coletivos, da composição identitária da organização e 

de composição pela participação de movimento social, vem o processo de institucionalização 

organizativa, fase na qual ocorre a estabilização da organização e que se caracteriza pelo 

predomínio de incentivos seletivos, pelo aumento da burocracia e da participação profissional. 

Sendo assim, a passagem do sistema de solidariedade para o de interesses se dá devido à 

burocratização e à crescente ligação na vida cotidiana que causa uma organização diversificada 

dentro do partido e, com isso, novas desigualdades que fazem com que a participação nos partidos 

passe de participação do tipo movimento social, do sistema de solidariedade, para a participação 

profissional, do sistema de interesses (PANEBIANCO, 2005, p. 33-38). Nesse sentido, as 

“lideranças” dos partidos políticos possuem a necessidade de um “poder organizativo”, para ter um 

controle do ambiente externo e, com isso, as chamadas “áreas de incerteza”, garantindo, assim, 

uma organização contra as “surpresas”. As “áreas de incerteza” dentro de um partido político são 

seis, sendo: a competência a partir do poder organizativo; as relações com os ambientes interno ou 

externo e também de alianças com organizações e com a agenda política para possíveis trocar; a 

comunicação interna; as regras formais; as fontes e os canais de financiamento; e, por fim, o 
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recrutamento nas mais variadas posições da organização. O domínio das áreas de incerteza tem 

grande relevância para as disputas de poder internas aos partidos, bem como para a relação deste 

com os filiados (PANEBIANCO, 2005, p. 17-26; AMARAL, 2010, p. 28-31). Nessa perspectiva, 

nota-se que os partidos políticos são internamente competitivos, sendo que diferentes grupos 

internos procuram alcançar uma coalizão majoritária, que seria um acordo político interno para a 

sua candidatura ao cargo com as principais lideranças partidárias. Além disso, o controle das áreas 

de incerteza é fator central para a coalizão majoritária nos partidos políticos, visto que controla os 

recursos para manter o comando do partido. Dentre as seis áreas de incerteza, o recrutamento 

legislativo de candidaturas é crucial, dado que o partido tem a necessidade de escolher um 

candidato que atinja a maioria, no caso do Senado Federal, e na Câmara o quociente eleitoral, e, 

com isso, consiga eleger e ter uma boa e forte representação partidária no Congresso Nacional. 

  O recrutamento legislativo define a eleição de candidatos que se apresentam em eleições 

gerais e, assim sendo, determina a composição do parlamento. Este recrutamento pode influenciar 

a formação das elites políticas elegíveis para os cargos do governo, o caráter da política estatal e 

as relações entre os cidadãos e os representantes (NORRIS, 1997, p. 149-150). Dessa maneira, o 

recrutamento político funciona, para os partidos, como filtro de candidaturas. Sendo assim, 

percebe-se que estão em jogo os interesses tanto dos gatekeepers, que podem ser definidos como 

os principais tomadores de decisão dos partidos políticos, quanto dos indivíduos que almejam uma 

candidatura política. Assim, os partidos e os sistemas eleitorais possuem expressa influência no 

campo de possibilidades daquelas que almejam adentrar a vida política (NORRIS, 1993, p. 311-

320). 

  Os partidos políticos possuem a função vital de promover a ligação entre cidadãos e o 

governo: estruturando a escolha eleitoral, recrutando candidatos e promovendo a agenda legislativa 

do governo. Além disso, os fatores mais importantes que influenciam o processo político e a ligação 

entre os cidadãos e o governo são o sistema eleitoral, o sistema partidário, a cultura política e a 

competição legislativa (NORRIS, 1993, p. 309-312). 

Nesse sentido, nota-se que os partidos políticos desempenham um papel fundamental 

identificando os possíveis concorrentes, selecionando-os como aspirantes oficiais e, também, os 

apresentando ao público. Nessa perspectiva, são essenciais para a inclusão de candidaturas 

femininas, pois selecionam os candidatos com maior chance de serem eleitos. No caso das mulheres 

este processo passa por três barreiras. A primeira consiste no fato das mulheres precisarem 
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selecionar a elas mesmas, ou seja, uma barreira em relação à ambição pessoal, conforme trabalhado 

anteriormente, aos recursos e às oportunidades. O segundo obstáculo do processo de recrutamento 

consiste no espectro partidário, no grau de centralização e de descentralização deste. Após serem 

selecionadas como candidatas pelo partido, ainda há a dificuldade de seleção prioritária e de 

inclusão nas listas partidárias, bem como na aplicação dos recursos dos partidos para disputa 

eleitoral. Por fim, as mulheres necessitam ser selecionadas pelos eleitores, que culturalmente 

entendem que existe uma maior capacitação por parte dos homens para a política. Porém, ressalta-

se que este processo varia de país para país e a fase mais importante para a maior presença das 

mulheres na política é a de decisão dos partidos em relação aos seus candidatos, ou seja, o momento 

do recrutamento político dos candidatos (MATLAND, 2005, p. 93-99). 

Lovenduski (s/d) aponta que a organização partidária influencia diretamente na inclusão 

das mulheres no processo de recrutamento. Apesar de haver maior receptividade dos partidos de 

esquerda para uma maior inclusão das mulheres nos partidos, a ideologia partidária por si só não é 

garantia de maior representação feminina nos partidos. A organização do partido é uma questão 

central nesta questão (LOVENDUSKI, s/d, p. 126-128). 

  Além disso, a análise do sistema eleitoral é essencial para entender as questões do 

recrutamento e do processo de inclusão feminina, visto que consiste nas regras que determinam 

como os eleitores irão escolher os seus representantes e como ocorrerá a soma dos votos que serão 

convertidos em mandatos. Nota-se a existência de três pontos do sistema eleitoral brasileiro que 

exercem influência na maior fragmentação partidária: o sistema proporcional, as coligações e a 

lista aberta (NICOLAU, 2007, p. 293-297). 

  O primeiro ponto pode ser dividido em três partes: cálculo do quociente eleitoral, divisão 

dos votos de cada partido pelo quociente eleitoral, sendo que nesta divisão quem não atinge a 

quociente é retirado da disputa, e, por fim, distribuição das cadeiras não preenchidas (método das 

maiores médias). Assim, dado que no sistema proporcional a distribuição de cadeiras é feita de 

acordo com a quantidade de votos, os partidos pequenos têm maiores chances de se eleger, ou seja, 

obter cadeiras, já que não precisam de uma grande quantidade de votos e nem que o partido se 

sobressaia como no sistema majoritário. Porém, não há necessariamente um aumento no número 

de partidos políticos e sim a manutenção de partidos menores na disputa, já que permite que esses 

partidos foquem no voto personalista que angaria votos e possibilita que estes atinjam a quota 

eleitoral e elejam outros candidatos (NICOLAU, 2007, p. 294-300).  
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O tópico de sistema eleitoral é um dos fatores que é mais bem aceito para explicar a sub-

representação de mulheres. Neste sistema pode-se elencar três fatores que afetam a representação 

política das mulheres: a estrutura de votação (listas partidárias ou candidatura individual); a 

magnitude do distrito (tamanho do distrito); e o grau de proporcionalidade (o número de vagas por 

distrito) (NORRIS, 1993, p. 312-315). Em relação ao efeito do sistema eleitoral na representação 

das mulheres, um fato crucial é se o sistema eleitoral elege apenas um legislador por distrito ou se 

seleciona vários deputados em cada um desses distritos. Dessa forma, os sistemas proporcionais 

são melhores para a maior representação feminina, porque em sistemas majoritários, com só uma 

candidatura por distrito, a chance de uma candidatura de minoria ser selecionada seria menor, dado 

que é vista como menos competitiva (MATLAND, 2005, p. 99-106). Além disso, segundo Alves 

e Araújo (2007), existem na literatura autores que defendem que os distritos de magnitude alta são 

mais propensos à eleição de mulheres e outros acreditam que isto depende da interação com outros 

fatores (ALVES e ARAÚJO, 2007, p. 536-540). 

  Na competição de legislaturas, torna-se importante a análise do número de concorrentes por 

nomeação e eleição, pois esse fator influencia na análise da concorrência que as mulheres 

enfrentam em uma disputa eleitoral e as chances que teriam para vencer. Assim, a competição por 

assentos é afetada por uma série de vantagens e desvantagens: o status, o poder e recompensas do 

cargo legislativo em comparação com outras posições políticas, o número de cargos que estão 

disponíveis, a função do parlamentar, o local no qual a capital se encontra, a habilidade de combinar 

a carreira com as ocupações externas, o salário, os benefícios, o número de partidos competitivos, 

o risco de ficar de fora, dentre outros. Por fim, sobre sistemas os partidários, verificar quantos 

partidos estão competindo por votos, combinado ao tamanho da legislatura, determina o número 

total de oportunidades para ser um candidato (NORRIS, 1993, p. 315-321). Já as coligações são 

realizadas para colocar nos primeiros lugares maior quantidade de candidatos e de diferentes 

partidos, já que os votos dados, ou seja, as cadeiras, são distribuídas como se fosse um único 

partido. Assim, os pequenos partidos ainda possuem a possibilidade de terem candidatos eleitos a 

partir da junção dos votos de todos os partidos da coligação e, dessa forma, atingirem o quociente 

eleitoral de forma mais fácil. Porém, para que tenham candidatos eleitos, estes partidos pequenos 

têm que conseguir colocar candidatos no topo da lista. Isto pode ser feito a partir de barganhas 

políticas como, por exemplo, ceder tempo de propaganda eleitoral que não teriam tanta relevância, 

já que geralmente possuem pouca visibilidade (NICOLAU, 2007, p. 297-300). 
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  Na lista aberta, depois das cadeiras distribuídas entre os partidos e as coligações, é quando 

se sabe quem foram os deputados eleitos a partir dos nomes que se encontram na lista, sendo que 

no Brasil quem recebeu mais votos que ocupa a cadeira. Assim, de forma distinta da lista fechada, 

em que se vota em legenda e o partido pequeno não tem tanta visibilidade, a lista aberta proporciona 

que os partidos de pequeno porte consigam muitos votos e consigam eleger candidatos, sendo de 

grande influência também o voto personalista, que traria vários votos a esses partidos (NICOLAU, 

2007, p. 297-300). Segundo Alves e Araújo (2007), existem na literatura autores que defendem que 

a lista aberta é desfavorável à candidatura de mulheres e a fechada favorável. No entanto, não é um 

consenso na literatura sobre sistemas políticos e eleitorais que existe essa relação para com a baixa 

presença feminina no parlamento, dependendo da combinação com outros fatores do sistema que 

está sendo analisado (ALVES e ARAÚJO, 2007, p. 536-540). 

  Dessa forma, o processo de recrutamento pode ser percebido como um componente central 

do sistema político e que determina relevantes consequências aos partidos políticos, as elites 

políticas e a representação democrática. Assim sendo, as modificações nos sistemas legais, 

eleitorais, de partidos e nas estruturas de recrutamento podem ter resultados consideráveis tanto na 

composição social das legislaturas como na forma como estas funcionam (NORRIS, 1997, p. 175-

176). 

Ademais, as regras eleitorais formais moldam o comportamento estratégico dos atores 

políticos e como o comportamento dos atores políticos afetam as escolhas de voto. O 

institucionalismo da escolha racional trata sobre: os incentivos eleitorais; os atores políticos que 

maximizam seus votos; partido como ponte de ligação e estratégia; benefícios particularistas ou 

programáticos; a diversidade de representantes parlamentares; o impacto direto e indireto das 

regras sobre os cidadãos e a reforma das regras eleitorais formais. Já a teoria da modernização 

cultural trata sobre: o processo de modernização da sociedade; as consequências da modernização 

na cultura política; a cultura política transmitida como processo de socialização; e a engenharia 

eleitoral com capacidade limitada (NORRIS, 2004, p. 7-30). 

Com o processo de redemocratização na América Latina, discussões sobre maior 

participação de minorias na política fomentaram a criação de instrumentos institucionais que 

pudessem garantir uma maior pluralidade na composição governamental, sendo que o uso das cotas 

foi entendido como importante instrumento para garantia da representação feminina no parlamento. 

Archenti e Tula (2008) observam que o estabelecimento de regras institucionais introdutórias do 
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voto feminino garantiu às mulheres o direito de serem eleitoras, mas não o igual direito de serem 

representantes, de possuírem uma distribuição paritária de cargos públicos e de postos de decisão 

nos partidos. Com isso, a distribuição não igualitária de poder trouxe a necessidade de 

implementação de medidas para que as mulheres conseguissem ocupar esses espaços e a aplicação 

de ações afirmativas se mostrou a mais eficaz. A Argentina foi o primeiro país que estabeleceu 

uma lei para que os partidos políticos incluíssem um número mínimo de mulheres nas listas 

partidárias (ARCHENTI e TULA, 2008, p. 31-32). 

A modificação na lei eleitoral argentina se deu pela incorporação das cotas femininas de 

um terço em listas partidárias fechadas com mandato de posição. Esse modelo permitiu que se 

incluísse um maior número de mulheres nos órgãos legislativos. A atividade do Conselho Nacional 

da Mulher foi relevante para que a lei fosse aplicada, já que promoveu ações legais para garantir o 

seu cumprimento. Além disso, a implementação de maneira gradual de algumas exigências na 

legislação de cotas, como a aplicação nas duas câmaras do Congresso Nacional e a não 

oficialização da lista partidária dos partidos que não cumprissem a lei foram determinantes para a 

sua efetividade. Ademais, nota-se que o modelo de lista fechada, combinado com a lei que 

estabelece mandato estrito de posição, aumentou as chances de as mulheres serem eleitas, mesmo 

em distritos pequenos, tendo em vista que na Argentina só existem três províncias de distrito de 

magnitude alta (ARCHENTI e TULA, 2008, p. 33-53). 

Dessa forma, a lei de cotas na Argentina tem tido efeitos positivos com um aumento 

significativo de mulheres nas legislaturas, o que expressa um avanço na igualdade da política de 

presença de gênero, conceito usado por Phillips (2001, p. 268), em que a identidade do 

representante é correspondente ao grupo de representados, que se contrapõe à ideia de política de 

ideias, aquela em que o representante não necessariamente se assemelha ao representado mas 

corresponde às ideias dele. Segundo Archenti e Tula (2008), o reconhecimento em nível social, 

político e cultural das diferenças de gênero diversificou a agenda parlamentar e pública como 

também trouxe uma maior proximidade entre as mulheres que ocupam cargos eletivos e as 

organizadas na sociedade civil (ARCHENTI e TULA, 2008, p. 52-53). Houve também um maior 

acesso a cargos de alta hierarquia pelas mulheres por meio da participação delas em cargos de 

liderança nas comissões parlamentares. Na Argentina, essas constatações, feitas por Archenti e 

Tula, sugerem influência da política de presença na consolidação de pautas referentes aos grupos 

minoritários que ocupam o espaço político. Por outro lado, essas autoras também pontuam que a 
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lei de cotas pouco alterou a dinâmica interna dos partidos, de modo que aqueles com maior peso 

político perpetuaram um cenário com práticas excludentes de gênero na Argentina, indicando, 

assim, que as cotas não foram suficientes para que a representação substantiva das mulheres fosse 

consolidada em todas instâncias que envolvem a dinâmica eleitoral (ARCHENTI e TULA, 2008, 

p. 43-45, 52-53) (PHILLIPS, 2001, p. 268). Isso porque, como abordam Norris, Matland e 

Lovenduski (op. cit.), existem outros fatores que influenciam uma maior representação substantiva 

das mulheres, como o sistema eleitoral (com estrutura de votação, magnitude do distrito e grau de 

proporcionalidade), o sistema partidário, a cultura política do ambiente em que se está concorrendo 

a uma vaga. Nesse sentido, apenas a lei de cotas não é suficiente para que o cenário excludente de 

gênero seja alterado e uma maior representação substantiva das mulheres, dado que outros fatores 

que regulam o processo eleitoral e cultural são fundamentais para essa mudança. 

  No entanto, no contexto brasileiro, Araújo (2008) argumenta que entender quais são os 

fatores que explicam a permanência de um padrão baixo de representação feminina e pouco 

alterado no legislativo, mesmo anos depois da implementação das cotas, é um dos grandes desafios 

dos estudos sobre gênero e política no país. O Brasil, em 2006, ocupava o 103º lugar de presença 

feminina nas Câmaras Baixas, no ranking da União Interparlamentar e na América Latina ficando 

à frente apenas da Guatemala e do Haiti. Nas eleições de 2006, permaneceram os mesmos índices 

das disputas eleitorais anteriores e esses índices confirmaram a ineficácia da implementação das 

cotas no Brasil (ARAÚJO, 2008, p. 87). Segundo a União Interparlamentar, em 2017, o Brasil 

piorou o seu índice para o 154º lugar de presença feminina no parlamento, sendo que no contexto 

da América Latina atualmente fica atrás apenas do Haiti3. 

  Alves e Araújo (2007) compreendem que, observando os resultados das eleições brasileiras, 

se percebe a precariedade das cotas, determinadas pela Lei 9.504/97, como solução para que as 

mulheres participem politicamente. Ressaltam o fato de que a lei é frágil, já que não pune ou impõe 

restrições aos partidos que não efetivam as cotas e que aumentam a possibilidade de candidatos de 

100% para 150% (ALVES e ARAÚJO, 2007, p. 535-537). 

  Os aspectos normativos da legislação vêm sendo criticados, já que a Lei 9.504/97 não 

definiu nenhuma punição e nem obrigatoriedade de cumprimento da porcentagem mínima de 30% 

de lugares para qualquer um dos sexos nas candidaturas, exceto o fato de impedir que os lugares 

                                                 
3 A atualização do índice da União Interparlamentar para 2017 foi adquirida no site da organização que pode ser 

visualizado no link a seguir: <http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm>. Acesso em: 07 jul. 2017. 
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não ocupados vão para o outro sexo. Este fato poderia ter prejudicado os partidos que não 

cumprissem a cota, porém, na mesma legislação houve um aumento do número de pessoas que 

poderiam se candidatar, não causando prejuízos a quem não cumprisse as cotas. Além disso, o 

Brasil é um país com sistema de representação favorável às mulheres: o proporcional. Porém, é 

apenas um fator que necessita de ser considerado com a interação com outros fatores, como o da 

lista aberta, que pode ser um aspecto desfavorável (ARAÚJO, 2008, p. 87-92). 

  Nos últimos anos, muitas políticas de ação positiva vêm sendo utilizadas com a finalidade 

de aumentar o número de mulheres, como o uso de assentos reservados, cotas legais de gênero 

aplicáveis por lei a todos e cotas de gênero voluntárias, que tiveram um efeito decisivo sobre a 

representação das mulheres, mas que em alguns países estes ganhos foram pequenos. À vista disso, 

os motivos desse fenômeno, como as regras formais interagem com a cultura política, 

principalmente em sociedades onde as atitudes tradicionais com os papéis sexuais prevalecem 

(NORRIS, 2004, p. 179-208). 

  Além disso, Norris aponta cinco temas relevantes na questão da presença feminina. O 

primeiro trata sobre o desenvolvimento do marco conceitual de recrutamento, sugerindo um 

enfoque analítico de oferta e demanda para entender o comportamento individual no seu contexto 

institucional. Já o segundo versa a respeito da comparação da variedade internacional nos 

antecedentes sociais e políticos das elites parlamentares. O terceiro tema é acerca do impacto do 

sistema político no recrutamento, incluindo o contexto legal, o sistema eleitoral e o sistema de 

partidos. Por fim, Norris finaliza com a comparação das estruturas de recrutamento para analisar 

como influenciam nas exigências dos filtros de seleção (NORRIS, 1997, p. 151-175).  

Dessa forma, como abordado em Panebianco (2005), os candidatos dos partidos políticos 

concorrem internamente, sendo que o controle das áreas de incerteza é importante para os líderes 

partidários. Essas questões podem levar a que o recrutamento, fase de importante controle nos 

partidos, exija filtros de seleção que possam dificultar o acesso de grupos minoritários por eles ou 

que tenham dificuldade em competir e vencer a eleição. Nesse sentido, grupos sub-representados, 

como é o caso das mulheres, tendem a manter esse status e os políticos tradicionais a se reeleger e 

a manter os seus cargos de poder ou até mesmo conquistar ambientes de maior prestígio político. 

A simultaneidade entre igualdade institucional de direitos, conquista do movimento 

sufragista do século XX e a sub-representação feminina nos espaços de poder mostram que essa 

conquista à franquia eleitoral, apesar de importante, não foi suficiente. Nota-se que as mulheres 
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têm restrições particulares para gerenciar suas carreiras que impedem um empenho à política. O 

fato de as mulheres ainda não ocupem cargos relevantes, mesmo que o cuidado com o lar seja de 

responsabilidade social delas, demonstra que a ambição política delas é reduzida, principalmente, 

pela construção social fazer com que as mulheres se sintam excluídas ou não preparadas 

suficientemente para ocupar esses espaços, já que é cobrada uma maior qualificação delas ou elas 

não se sentem capazes, visto que traços confiantes são vistos como inadequados e não estimulados 

nesse grupo (MIGUEL; BIROLI, 2010, p. 88-94). 

  No entanto, as responsabilidades domésticas, sendo atribuídas as mulheres, fazem com que 

estas sejam prejudicadas nas carreiras mais competitivas como a política, já que para o 

envolvimento político são necessários três recursos: dinheiro, contatos e tempo livre. O acesso a 

recursos financeiros para a disputa eleitoral depende da teia de contatos políticos que, no caso das 

mulheres, ambos geralmente vêm do capital de traço familiar, já que o recurso para a política vem 

de fundos corporativos e não pessoais. No entanto, o maior constrangimento à participação política 

feminina diz respeito ao tempo livre para que esta ocorra, já que a mulher tem como principal 

responsabilidade o lar e, dessa forma, acabam por ter, após o seu acesso ao mercado de trabalho, 

uma “dupla jornada”. Dessa forma, estas tendem a ser sub-representadas no que se diz respeito às 

funções que têm mais influência e destaque, já que exigem mais tempo para serem realizadas 

(MIGUEL; BIROLI, 2010, p. 88-101). 

  Assim, o fato das mulheres estarem sub-representadas nos processos políticos, nas 

democracias liberais, seja pela noção de universalidade, ambição política, falta de recursos ou de 

tempo, acarreta que elas possuam mais obstáculos para defender o que as interessa e para sua 

expressão e relevância em espaços públicos de interesse. Com isso, nota-se que isso as mantém 

sem prioridade nas pautas da agenda política e, assim, com chances pequenas de que suas demandas 

sejam atendidas (BIROLI, 2014, p. 63-68). 
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Capítulo 3 - O Senado Federal e o Poder Legislativo 

 

 Hanna Pitkin compreende que, na Antiguidade Clássica, não havia a ideia de representação. 

Segundo ela, os gregos não utilizavam e nem tinham em sua língua este termo e as suas instituições 

representativas não eram relevantes na vida política. O conceito e as instituições representativas 

modernas emergiram na Idade Média com reis e papas que inseriram mais indivíduos em seus 

conselhos consultivos. Depois este termo desenvolveu-se na Inglaterra com os reis e o Conselho 

dos Lordes que passaram a convidar aristocratas e deputados para se encontrarem 

administrativamente. Após isto, a formação do Parlamento e da Câmara dos Comuns simbolizou a 

emergência do termo representação e das instituições representativas (PITKIN, s/d, p. 8-12). Dessa 

forma, a ideia de representação é compreendida por Pitkin como instrutiva e classificada como um 

fenômeno cultural e político, ou seja, um fenômeno dos indivíduos. O primeiro a utilizar o termo 

representante na política foi Isaac Pennington em 1651 e neste mesmo ano houve a publicação em 

1651 da obra o Leviathan de Hobbes, o primeiro a analisar a ideia de representação na teoria 

política (PITKIN, 2006, p. 15-29). 

 À vista disso, nessa obra de Hobbes, nota-se que a definição de representação se dá nos 

aspectos formais da agência legal, nos termos da autorização, ou seja, o representante seria alguém 

que ganha autoridade para atuar por outro, que tem a sua ação representada como tivesse sido a sua 

própria. Assim, Pitkin destaca que Hobbes não é apenas um autor do contrato social e sim da ideia 

de representação, já que considera que a essência do contrato social seria a escolha de um 

representante que possuiria liberdade e autoridade legitimadas e autorizadas pelo povo. No entanto, 

problematizam-se as ideias de Hobbes, dado que este não traz em sua teoria a explicação de como 

os desejos da população seriam consultados, como os interesses seriam defendidos e como o 

soberano seria responsável pelo povo (PITKIN, s/d, p. 12-19). 

 Além disso, as lutas políticas e institucionais do século XIX resultaram em uma grande 

literatura que tinha duas questões conceituais essenciais que se inter-relacionavam: discussão sobre 

o mandato e a independência e a ligação entre representação e democracia. O debate acerca do 

mandato e da independência pode ser sintetizado na seguinte escolha: o representante deve seguir 

o que os seus eleitores querem ou deve fazer o que achar melhor? Um dos teóricos mais relevantes 

para a discussão de independência, Edmund Burke, defende que o governo seria um fiduciário, ou 

seja, cada parlamentar defende a nação como um todo e não apenas o seu eleitorado, por isso não 
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tem uma relação especial com o seu eleitorado e deve seguir uma posição independente. Também 

aborda sobre a existência de dois tipos de representação: a virtual e a efetiva. A efetiva significa 

realmente ter relevância na escolha do representante e a virtual uma junção de interessantes e de 

sentimentos. Vale ressaltar que, para Burke, os interesses são pouco numerosos, amplos, fixos, 

objetivos e formam o bem-estar do todo e não como algo pessoal e mutável (PITKIN, 2006, p. 27 

- 43) (PITKIN, s/d, p. 12-19). 

Já os federalistas entendiam o governo representativo como uma forma de substituir a 

democracia direta, dado que não era possível reunir toda a nação em um único local. Outrossim, 

em relação ao termo interesses, este é visto como pejorativo, sendo mais instável para eles do que 

para Burke e, também, considerado como “facção” e um mal. Já os utilitaristas, aqui representados 

por Bentham, viam o interesse próprio como sempre existente e que o próprio dono do interesse 

deveria defendê-lo, seja porque os outros indivíduos são muito egoístas para os defender, ou seja 

porque não podem conhecer o seu interesse. No entanto, estes autores ainda acreditam em um 

interesse universal, pois reconhecem que todas as pessoas têm tanto um interesse público quanto o 

privado e também tanto um interesse social quanto um auto-interesse (PITKIN, 2006, p. 27-43) 

(PITKIN, s/d, p. 12-19). John Stuart Mill entende que o Estado não pode possuir muito poder e que 

este só deve interferir quando necessário, dado que pode roubar as liberdades individuais e, além 

disso, preocupa-se com a possibilidade de uma tirania limitar essas liberdades. Para ele, no decorrer 

dos anos, os governantes foram deixando de ter como prioridade as suas vontades privadas, 

passando a priorizar a vontade dos governados, o que criou uma identidade entre os dois grupos. 

Assim, surgiram repúblicas democráticas e instituiu-se com elas uma tirania da maioria sobre as 

minorias numéricas, as quais participam dos processos democráticos de forma mínima ou não 

participam destes. Dessa forma, ter-se-ia dificuldade em existir a liberdade de dissenso, que seria, 

para ele, fundamental para uma democracia existir (MILL, s/d [1859], p. 21-30, 165-167, 175-179, 

193-202). 

Como uma forma de solução a essa tirania, Mill propõe o governo representativo, no qual 

todos os indivíduos são representados e não apenas a maioria e, assim, todos participam e são 

ouvidos, sendo assim um governo livre. Porém, aborda que deve haver pesos diferenciados nos 

votos e, assim, quem possui intelectualidade e ocupação profissional superior deve ter mais voz, 

ou seja, um peso maior no seu voto. Além disso, entende que todos os indivíduos alfabetizados 
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devem possuir o direito ao voto, inclusive as mulheres e, assim, todos seriam membros sociais 

conscientes (MILL, 1981, p. 31-33, 87-96, 97-99). 

Outrossim, Mill entende que a participação política atua de forma educativa, ou seja, quanto 

mais se participa, mais a capacidade política aumenta e, por isso, defende o sufrágio universal com 

limitações e com pesos diferentes em seus votos, que acaba por incluir e proporcionar a 

participação dos trabalhadores na política (MILL, 1981, p. 6-11, 18-19, 31-33, 87-96, 97-99).  

 Dessa forma, segundo Pitkin, John Stuart Mill defende o governo representativo, o sufrágio 

universal e a representação proporcional, pois acredita que um indivíduo terá auto-interesse e, por 

isso, seria importante que todos os governados tivessem voz. Ademais, para Rousseau, a vontade é 

pessoal e que quando o povo cede a representação legislativa, ele perde a sua liberdade, ou seja, 

para Rousseau, a representação é tirânica e só há liberdade se for garantido que a vontade de quem 

representa é a mesma de quem é representado. Sendo assim, para Rousseau, a tirania sempre ocorre, 

dado que só é possível institucionalizar um acordo que alguns escolhem e outros não (PITKIN, 

2006, p. 27-43) (PITKIN, s/d, p. 12-19). 

 Segundo Manin, o grupo que fundou o governo representativo não tem a preocupação de 

que as eleições levem a uma divisão desigual e injusta de distribuições de poder. Quando os 

eleitores escolhiam os seus representantes era entendido que os eleitos deveriam estar em posições 

superiores em relação a talento, virtude e riqueza e, assim, entendidos como superiores aos que os 

elegeram, criando-se o “princípio da distinção” (MANIN, 2010, p. 187-188). 

 Na Inglaterra, a representação é aristocrática e isso decorre a partir de dois fatores: a posição 

social na qual se está inserido e o prestígio que se tem na sociedade serem influentes na 

representação. Isso ocorria devido ao fato da população inglesa respeitar a hierarquia social e as 

figuras locais mais relevantes. Outro fator relevante seria o elevado custo das campanhas eleitorais, 

sendo assim, uma ocupação limitada a homens ricos. Ademais, em 1710, foi estipulado ser 

necessário aos eleitos uma propriedade diferenciada e, assim, mais cara do que a exigida aos 

eleitores. Na França, só poderia ser eleito quem tivesse terras e pagasse elevados impostos, o que 

tornava o sistema representativo muito restrito. Porém, por meio de acertos institucionais 

manifestos para um sistema no qual os eleitos fossem ricos e relevantes socialmente, era exigida 

qualificação tributária aos eleitores e, depois, o sistema de eleição indireta (MANIN, 2010, p. 188-

195). 
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 Os Estados Unidos, dada a cultura de caráter mais igualitário e o fato de parte da população 

ser similar, buscou que a Constituição fosse menos restritiva e que não intervisse na liberdade de 

cada Estado. Na Convenção da Filadélfia, houve grandes debates a respeito do tamanho da 

assembleia representativa. Os antifederalistas entendiam a necessidade de representação, mas 

ofereciam formas alternativas nas quais haveria uma maior proximidade entre eleitos e eleitores. 

Já para os federalistas, o sistema representativo fornecia uma proteção para um trabalho bem 

executado devido ao fato de que o eleito devia o seu cargo ao seu eleitor (MANIN, 2010, p. 195-

224). 

 Dessa maneira, nos federalistas (2003) pode-se observar a preocupação com os governos 

populares. Isso porque entendiam que os governos populares não são confiáveis dada a existência 

de tumultos nas assembleias. Nesse sentido, a democracia, para eles, representa os tumultos e, 

assim, o governo ideal seria o representativo, que traz formas de se conter o poder popular. Assim, 

a melhor opção seria a república, dado que considera os desejos individuais. Com este modelo, 

busca-se selecionar as pessoas que possuem traços diferenciados e ajustados ao interesse público 

e, assim, realizar uma filtragem. Mesmo que o risco da tirania da maioria seja maior na democracia, 

este também está presente na República, já que as pessoas tendem ao faccionismo, ou seja, a buscar 

interesses privados ou de grupos específicos e não o interesse coletivo e público. Porém, 

consideram que na república é possível, por meio da representação, filtrar essas pessoas que 

tenderiam a realizar os interesses públicos (HAMILTON, MADISON e JAY, 2003, p. 53-67, 347-

353). 

 Assim, os federalistas são contrários à ideia de democracia e, por isso, propõem um governo 

republicano que filtraria e limitaria o acesso de pessoas que não se encontram alinhadas ao bem 

público e, com isso, entendem que o poder popular seria a tirania da maioria e nocivo à sociedade 

(HAMILTON, MADISON e JAY, 2003, p. 53-67, 347-353). 

 Esse filtro pode ser notado na importância dada pelos federalistas na criação do Senado e o 

que teria de prejuízo uma república que não houvesse esse arranjo institucional do bicameralismo. 

Primeiramente, observam que o Senado possui a tarefa de levar dificuldades para a possível 

prevaricação da Assembleia Legislativa. Isso porque, com essa constituição, seriam necessários 

que tanto a Câmara dos Representantes quanto o próprio Senado participassem de qualquer plano 

de usurpação. Em segundo lugar, apontam que este é necessário, pois as assembleias únicas e 

numerosas tendem a ceder às paixões e soluções imprudentes e precipitadas. Além disso, o Senado 
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também possui o papel de corrigir a provável falta de conhecimento da Câmara dos Representantes 

em objetos e princípios de legislação, pois, para os federalistas, dificilmente indivíduos eleitos por 

curto período de tempo e sem motivação para se dedicar ao estudo das leis não irão cometer erros 

no desempenho de suas funções públicas. Dessa forma, um Senado bem constituído teria o poder 

de corrigir esses possíveis defeitos da Câmara dos Representantes (HAMILTON, MADISON e 

JAY, 2003, p. 370-379). À vista disso, nota-se nesse debate que os senadores são relevantes para 

o processo de controle das ações da Câmara dos Deputados, que é mais numerosa e propícia, 

segundo uma visão dos federalistas, a agir com as paixões, tomando decisões precipitadas. Os 

senadores são entendidos até mesmo como mais bem preparados para tomar decisões complexas, 

pois teriam mandatos maiores, chegariam aos cargos com maior preparo e conhecimento. 

 Assim, a primeira legislatura bicameral surge nos tempos modernos na Inglaterra, na qual 

se seguia um modelo que possibilitava o encontro entre duas casas com um procedimento distinto 

de decisão: a Câmara dos Comuns, que representava a esfera democrática da sociedade, e a Câmara 

dos Lordes, que representava a esfera aristocrática da sociedade. Além disso, existia o poder do 

rei, com seu elemento monárquico e poder de veto. Esse balanço de poderes com a representação 

dos diversos interesses sociais proporcionava uma não deterioração do sistema e, dessa forma, a 

não tirania de um grupo sobre os outros (BRANCO, 2009). 

 Na perspectiva brasileira, o Senado Federal foi criado em 1824 pela primeira Constituição 

Federal do Brasil. A primeira sessão ordinária ocorreu em maio de 1826, sendo composto por 50 

membros. Esses membros representavam as províncias na quantidade proporcional à população 

brasileira, ou seja, cada província detinha a metade dos senadores em relação à quantidade de 

deputados. Além disso, o cargo era vitalício, para indivíduos com idade a partir dos 40 anos e com 

rendimento mínimo de 800 mil réis por ano. Por fim, o Imperador escolhia a partir de uma lista 

tríplice dos candidatos mais votados em cada província. O perfil desses candidatos geralmente era 

de administradores públicos ou indivíduos que prestaram serviços ao país, como, por exemplo, 

magistrados, militares, eclesiásticos, médicos, dentre outros. Assim, o senador tinha uma figura 

prestigiada socialmente como homem público, pois praticamente todos teriam sido deputados 

anteriormente e mais da metade chegariam a ser ministros de Estado e, ainda, prestavam assessoria 

direta e pessoal ao Imperador a partir do Conselho de Estado (BRANCO, 2009). 

 Com a Constituição Federal de 1891, a tradição elitista foi modificada, pois o Brasil seguiu 

o cenário internacional, no qual os sistemas monárquicos decaíam e o sufrágio universal estava em 
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ascensão (BRANCO, 2009). Cabe ressaltar que, no contexto brasileiro, o sufrágio ainda era 

masculino, dado que as mulheres conquistaram os direitos políticos apenas no ano de 1932 e os 

analfabetos em 1988, o que restringiria a mudança dessa tradição elitista. Assim, com o fim da 

ditadura militar e o processo de redemocratização do Brasil, houve, em 1988, com a nova 

Constituição Federal de 1988, a refundação da instituição do Senado, que passou a seguir distinta 

lógica da instituição anterior em relação ao jogo político, inclusive pela inclusão dos analfabetos e 

garantia de direitos e deveres da população em geral. 

Nesse contexto, no Senado Federal, o modelo de representação que se baseava no território 

adquiriu força. Nesse sentido, os senadores passaram a ser os representantes de cada um dos estados 

da federação, elegendo cada estado um número igual de senadores, independente da população de 

cada estado. Um dos objetivos que a literatura aborda seria o de estabelecer a representação 

federativa com o objetivo de que todas as unidades da federação tivessem o mesmo status político, 

para que não houvesse um benefício às unidades com maior população ou maior poderio 

econômico. Assim, nota-se que passaram a conviver dois modelos de representação no Brasil: 

representação das unidades políticas (Senado Federal) e o de representação da população (Câmara 

dos Deputados) (BRANCO, 2009). No entanto, conforme abordado pelos federalistas (2003), os 

motivos para a criação do Senado e o seu funcionamento não seria apenas para estabelecer que 

todas as unidades da federação tivessem o mesmo status político, mas também como um 

mecanismo de controle das ações da Câmara baixa. Além disso, vale destacar que a escolha pelo 

bicameralismo possui a intenção de filtrar os representantes do povo, dado que na Câmara baixa a 

representação é mais popular e na Câmara alta tem-se um perfil elitista. Outro importante ponto 

seria observar quem poderia se eleger e votar nessa época, pois, conforme exposto, eram os 

alfabetizados. Esse cenário torna-se elitizado, pois os analfabetos em 1890 representavam 82,6% 

da população brasileira (FERRARO e KREIDLOW, 2004, p. 182-186), o que dessa forma torna o 

Senado Federal uma casa legislativa de pouco acesso da população brasileira em geral. 

 Dessa forma, a Câmara dos Deputados elege os representantes “do povo” de forma 

proporcional à população de cada estado, ou seja, garante aos distintos partidos que estes 

participem percentualmente na representação, isto é, na constituição do governo de maneira 

análoga ao percentual de sua participação na disposição das preferências do corpo eleitoral 

(TAVARES, 1994), totalizando atualmente 513 deputados, enquanto o Senado Federal elege, a 

partir do sistema majoritário, três representantes para cada um dos 26 estados e o Distrito Federal, 
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totalizando atualmente 81 senadores. O sistema majoritário trata de eleger partidos ou candidatos 

que alcançam o maior número de votos até que se tenha o preenchimento de toda a representação 

que tange uma circunscrição eleitoral, território que compõe um eleitorado. No caso do Senado 

brasileiro, a eleição é feita por maioria simples (TAVARES, 1994) (BRANCO, 2009). 

 Assim, as três diferenças tradicionais abordadas pela literatura entre o Senado Federal e 

Câmara dos Deputados são: a câmara alta possui menos membros (81 senadores) do que a câmara 

baixa (513 deputados); o mandato do senador é de 8 anos, enquanto o mandato de deputado é de 4 

anos; e que no Senado as eleições acontecem de forma alternada e, com isso, na metade do mandato 

existe uma renovação da metade ou de um terço dos membros (BRANCO, 2009). 

No entanto, avaliando-se o contexto histórico abordado, nota-se a importante distinção de 

que o Senado Federal é um ambiente de maior prestígio político e um espaço mais elitizado, pois 

foi constituído com o objetivo de controlar as ações da Câmara dos representantes para corrigir 

possíveis falhas que essa casa poderia causar. Além disso, esse espaço político, também pelo 

sistema utilizado ser o sistema majoritário, torna-se mais difícil de competir eleitoralmente, dado 

que o candidato para chegar à eleição tem de conseguir o maior número de votos na circunscrição 

eleitoral a que diz respeito, ou seja, em todo o seu estado. Para isso, é necessário grande prestígio 

político estadual. 

Em relação às carreiras políticas brasileiras, Luis Felipe Miguel (2003) traz a interpretação 

de que os cargos têm pesos distintos para os políticos, sendo que optam por cargos que entendem 

como os mais prestigiados e relevantes. A compreensão que determinados cargos são mais 

relevantes geralmente coincide, o que leva a dizer que o campo político brasileiro é estruturado por 

uma carreira hierárquica e quase piramidal, conforme pode ser observado na Figura 1 abaixo 

(MIGUEL, 2003, p. 117), sendo que, sem estudos específicos sobre o tema, mas de maneira 

intuitiva, o cargo de Vereador, por exemplo, ocuparia a posição eletiva com menor prestígio 

político. Para adquirir maior prestígio, seguiria o próximo passo de concorrer à eleição de Deputado 

Estadual ou Prefeito Municipal, de cidade de pequeno e médio porte, por exemplo, e assim por 

diante, até, por fim, a disputa eleitoral para Presidente da República. Vale destacar que ainda 

existem os cargos do Poder Executivo de vice-Prefeito, vice-Governador e de vice-Presidente, de 

lideranças partidárias no Congresso Nacional e da presidência das duas casas legislativas. Assim 

sendo, a carreira eleitoral brasileira não é estruturada de forma rígida, podendo haver variações 

diversas. Nesse sentido, a ambição política não é uma busca descontrolada por cargos de maior 
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prestígio, mas são necessários estratégias complexas e focadas em cada situação eleitoral específica 

e cenário estadual (MIGUEL, 2003, p. 115-118). 

 

Figura 1 – Estrutura da carreira política no Brasil 

 

Fonte: MIGUEL, Luis Felipe. “Capital político e carreira eleitoral: algumas variáveis na eleição para o Congresso 

brasileiro”. Rev. Sociol. Polit. [online]. 2003, n.20 [cited 2017-06-06], p. 117. 

Nota: As caixas em cinza indicam cargos escolhidos pela população através do voto. 

 

 Como Leoni, Pereira e Rennó (2003) destacam, seguindo o modelo de Schlesinger, embora 

as instituições políticas e eleitorais brasileiras pareçam construir carreiras legislativas longas, a 

rotatividade eleitoral é relativamente alta. Isso ocorre devido à ambição política no país, bem como 

ao nível de competição eleitoral elevado, consequência das regras eleitorais. Na questão da 

ambição política, os políticos brasileiros possuem um componente mais alto de ambição 

progressiva, no lugar da ambição estática. Assim, orientam suas carreiras para os cargos executivos 

principalmente, mas não exclusivamente. Nessa perspectiva, os legisladores mais qualificados e de 

quem se espera ter um grau elevado de sucesso eleitoral concorrem, geralmente, para postos 

políticos mais altos, ou seja, para os cargos de senador, de prefeito e de governador. Desse modo, 
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os candidatos mais vulneráveis eleitoralmente são os que concorrem à reeleição, o que leva a uma 

alta rotatividade (LEONI, PEREIRA e RENNÓ, 2003). 

 As escolhas de carreira política brasileira são orientadas pelos custos eleitorais para se 

encarar uma disputa eleitoral que seja difícil vencer. Dessa maneira, os deputados tentam concorrer 

a cargos mais altos apenas nos casos que entendem ter força eleitoral suficiente acumulada durante 

seus mandatos para encarar o risco de participar de uma disputa na qual tem-se que adquirir um 

número de votos muito superior, como é o caso para se eleger ao Senado Federal. Além disso, é 

necessário levar em conta o tamanho do distrito em questão, pois este pode diminuir a 

probabilidade de concorrer a um cargo mais alto, ou seja, os parlamentares também levam em 

consideração nas suas decisões de carreira político o ambiente eleitoral no qual estão inseridos, 

mesmo para os candidatos mais competentes. Isso porque os constrangimentos determinados pelo 

contexto eleitoral e pela avaliação dos próprios parlamentares de seu desempenho são importantes 

para que eles permaneçam na Câmara dos Deputados, por exemplo (LEONI, PEREIRA e RENNÓ, 

2003). 

 Nessa perspectiva, mesmo que o curso normal eleitoral seja de uma ambição progressiva, 

na qual os candidatos buscarão, a partir do seu capital político e da sua força eleitoral, disputar 

eleições para cargos de maior prestígio, o custo para concorrer ao Senado, conforme explicitado, é 

elevado. Isso porque, levando-se em consideração o fato de os candidatos para a Câmara alta serem 

selecionados através de eleição majoritária, que elege partidos ou candidatos que alcançam o maior 

número de votos até que se tenha o preenchimento de toda a representação que tange uma 

circunscrição eleitoral, o ambiente eleitoral no qual o candidato está inserido e o risco de participar 

de uma disputa na qual o risco de não-eleição existe, o candidato racionalmente só concorrerá 

quando acumulado grande capital político e eleitoral. Caso contrário, torna-se mais confortável 

concorrer à reeleição na Câmara dos Deputados, garantindo-se um cargo eleitoral, no lugar de uma 

disputa incerta. Assim, compreende-se que a decisão de concorrer à eleição do Senado Federal 

geralmente é tomada por candidatos com elevado grau de ambição, capital político e capital 

eleitoral e que se trata de uma escolha racional com estratégias complexas em cada ambiente 

eleitoral. À vista disso, as mulheres, grupo que mesmo nos cargos de menor prestígio político 

possuem dificuldades eletivas, ainda podem enfrentar a barreira da ambição política para decidir 

concorrer à eleição majoritária para a Câmara alta, bem como necessitam de um acúmulo de capital 

político e eleitoral elevado. Com isso, essa decisão torna-se complexa e de difícil análise, pois o 
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custo de concorrer à reeleição na Câmara dos Deputados é menor do que uma disputa eleitoral para 

o Senado Federal. Nessa linha, vale destacar que a presença feminina tende a se restringir ainda 

mais nos cargos políticos que são de maior prestígio político, conforme explicitado no contexto do 

Senado brasileiro. 

 Dessa forma, os políticos, por razões individuais ou ideológicas, possuem a vontade de se 

manter no poder, através da reeleição ou do incremento da carreira política. Nesse sentido, quanto 

maior o capital político, maior a legitimidade e maior a desenvoltura para atuar politicamente, 

proporcionando, assim, a construção de redes partidárias e extrapartidárias que são importantes 

para procurar um novo cargo ou mantê-lo. Com isso, a participação em processos que possuem 

potencial para gerar lei, que atendam às demandas dos eleitores, alcança relevância no contexto 

político. À vista disso, é de grande importância que os parlamentares façam parte dos processos de 

discussão e de tomada de decisão sobre as proposições legislativas, não só no plenário das duas 

casas legislativas, mas também das comissões permanentes e temporárias, pois com uma atuação 

eficaz e reconhecida, os parlamentares podem ter ganhos políticos, como por exemplo, ter maior 

expressão no partido, ser nomeado para cargos no Legislativo e, após isso, até disputar eleições 

para cargos mais altos nas próximas eleições (SILVA e ARAÚJO, 2012). 

 Outrossim, Limongi (2004) destaca a importância das comissões parlamentares no trabalho 

legislativo, pois a divisão do trabalho por comissões permitiria maior especialização e maior 

desenvolvimento da capacidade técnica, com a intenção de melhorar a qualidade das decisões 

legislativas. Também ressalta que a Constituição Federal de 1988 buscou fortalecer o sistema de 

comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, pois deu prerrogativa para que elas 

aprovem legislação “terminativamente”, ou seja, a legislação passou a poder ser aprovada e virar 

lei sem a análise do Plenário das casas. Além disso, no legislativo brasileiro, o presidente da Mesa 

Diretora, os presidentes de comissão e os líderes partidários possuem os institutos tanto 

constitucionais quanto regimentais para conseguir controlar a agenda legislativa. Esse processo de 

controle dos cargos altos cargos no legislativo brasileiro centraliza o processo decisório 

(LIMONGI, 2004). 

No entanto, mesmo que a Constituição Federal de 1988 tenha fortalecido o papel das 

comissões no trabalho legislativo das duas casas, as comissões, principalmente na Câmara dos 

Deputados, ainda ficam com pouco peso político, pois os requerimentos de urgência para matérias 

de grande relevância irem direto ao Plenário têm grande importância e estão sendo utilizados de 
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maneira vasta nas casas. Porém, cabe diferenciar ainda a relevância da decisão terminativa das 

comissões. Isso porque comparando os Regimentos Internos das duas casas, é importante 

diferenciar que, na Câmara, as matérias podem ser avaliadas conclusivamente apenas pela 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), pois essa avalia por fim a 

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. No caso do Senado, todas as comissões 

de mérito podem avaliar terminativamente, quando o mérito principal da proposição caber a ela, 

quando não apresentado recurso, no caso das duas casas legislativas, para a matéria ser apreciada 

em Plenário. 

Essa questão torna-se interessante quanto ao distinto destaque dado ao presidente de 

comissão da Câmara e do Senado, pois na segunda o presidente de qualquer comissão permanente 

possui o poder de avaliar a proposição de maneira terminativa, quando não são apresentados 

recursos. Dessa forma, o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado, 

por exemplo, tem diversas matérias que têm o seu principal mérito na comissão, que podem ser 

avaliadas terminativamente e enviadas à Câmara dos Deputados ou transformadas em norma 

jurídica. Já na Câmara, o presidente da Comissão de Educação (CE) não possui esse poder, sendo 

que, ao final da tramitação, a matéria, quando não estiver em regime de tramitação de urgência, 

sempre terá de passar na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) para ser 

conclusiva ou para seguir para o Plenário. Nessa linha, nota-se um maior poder de controle da 

agenda dos presidentes das comissões de mérito do Senado em comparação com a Câmara. Um 

estudo do livro O Senado brasileiro no pós-constituinte, de Leany Barreiro Lemos (2008), destaca 

que, pela análise dos senadores, as comissões possuem grande importância no processo legislativo. 

Isso porque 88% deles acreditam que as comissões funcionam como âmbito de debate técnico dos 

projetos; 91% avaliam o sistema de comissões como entre 7 e 10 de relevância; 82% destacam a 

eficácia das comissões; e, por fim, 58,8% dos senadores ressaltam a Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania (CCJC) como a mais importante, seguida da Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE) com 35,3% (LEMOS, 2008, p. 351-357). 

 Portanto, a carreira da câmara alta torna-se de interessante análise, pois para chegar a este 

cargo é necessário elevado capital político, conforme destacado e, também, de uma grande atuação 

política e participação nos processos de decisão. Vale ressaltar que conquistar cargos no legislativo 

brasileiro como, por exemplo, presidente de comissão, líderes partidários, coordenador de 

bancadas, presidente de frentes parlamentares, dentre outros, torna-se importante para conquista de 
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maior capital político, pautar a agenda legislativa com questões de interesse e, com isso, ter maior 

reconhecimento político e, geralmente, ter mais chances de conquistar outros postos políticos. 

Nesse sentido, ocupar esses espaços de poder é fundamental para as mulheres, pois ter controle na 

agenda legislativa para pautar questões de seu interesse, adquirir maior capital político e 

reconhecimento político4 garante uma possível reeleição e até a disputa por um cargo de maior 

prestígio político, bem como uma maior conquista de direitos. 

No entanto, vale destacar as diferenças e as relevâncias tanto formais quanto práticas dos 

cargos legislativos de liderança e presidência de comissão na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal. O presidente de comissão no Senado Federal, de acordo com o artigo 89 do Regimento 

Interno do Senado Federal, tem como principais atribuições: dirigir os trabalhos da comissão; dar 

conhecimento de toda a matéria recebida; designar relatores para as matérias; resolver as questões 

de ordem, que são os questionamentos sobre as suas decisões; comunicar-se com a Mesa, com as 

outras comissões e suas respectivas subcomissões e com os líderes; convocar reuniões 

extraordinárias, de ofício ou a requerimento de qualquer de seus membros, aprovado pela 

comissão; e, por fim, desempatar as votações quando ostensivas. Já no que diz respeito às 

lideranças partidárias no Senado Federal, estas participam dos processos de decisão do Presidente 

do Senado, seja na questão de conferir competência às comissões para apreciação terminativa de 

matérias (artigo 91, parágrafo 1º), seja para convocar sessão extraordinária em situações que é 

necessária deliberação urgente (artigo 154, parágrafo 3º). Além disso, as lideranças possuem 

prioridade nas falas em Plenário e nas comissões, bem como a prerrogativa de requerer que, quando 

tenha pareceres favoráveis, haja dispensa de deliberação no Plenário (artigo 276). Também cabe 

destacar que o voto dos líderes representa o de seus liderados presentes (artigo 293, II), que eles 

votam em primeiro lugar (artigo 294, III), os líderes representam o total da sua bancada para propor 

e assinar requerimentos como, por exemplo, requerimento que solicita urgência às matérias (artigo 

338, I), dentre outras atribuições de grande importância para o processo legislativo. Já no caso da 

Câmara dos Deputados, o presidente de comissão e os líderes partidários têm competências, em 

sua essência, muito semelhantes às previstas no Regimento Interno do Senado Federal, bem como 

na prática legislativa (Regimento Interno do Senado Federal, 2015; Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados, 2017, 18º edição). 

                                                 
4 Entende-se capital político, ou reconhecimento político, não apenas como apoio eleitoral, mas também como o 

reconhecimento interno no campo político. 
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Na questão das lideranças partidárias, um importante ponto é o Colégio de Líderes, que 

seria uma reunião composta por todas as representações de lideranças dos partidos políticos ou dos 

blocos parlamentares, do governo, da minoria e da maioria. Esse espaço é utilizado para reuniões 

que deliberam sobre procedimentos, matérias que serão votadas em Plenário, entre outros e, sempre 

que é possível, são tomadas mediante consenso entre quem integra esse ambiente e, quando não 

houver a possibilidade, utiliza-se o critério da maioria absoluta, com a ponderação dos votos dos 

líderes em função do número de membros de cada bancada (artigo 20, Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados). No Regimento Interno da Câmara dos Deputados, consta seção e artigo 

para tratar e regulamentar esse ambiente de negociações das lideranças, diferentemente do caso do 

Regimento Interno do Senado Federal, que não coloca explicitamente a existência dessas reuniões, 

colocando, assim, em artigos diversos, principalmente, os das atribuições do presidente da casa, 

segundo os quais se faz necessário que os líderes sejam consultados (Regimento Interno do Senado 

Federal). 

Dessa forma, na prática do processo legislativo, os cargos são de grande relevância, visto 

que os líderes impactam na agenda legislativa, no poder de dar urgência ou não a alguma matéria, 

na escolha de composição do partido ou bloco nas comissões, na seleção de indicados pelo partido 

ou bloco à presidência das comissões, dentre outras funções. No caso do presidente de comissão, 

também impacta no poder de agenda, dado que o presidente, além das atribuições destacadas acima, 

seleciona as matérias que deverão ser pautadas nas reuniões deliberativas das comissões. 

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, conforme destacado, tem 

grande importância, visto que, segundo o Regimento Interno do Senado Federal (artigo 99), opina 

sobre o aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria que lhe seja submetida por despacho 

do Presidente do Senado, por deliberação do Plenário ou por consulta de comissão; problemas 

econômicos do país, política de crédito, câmbio, seguro e transferência de valores, comércio 

exterior e interestadual, sistema monetário, bancário e de medidas, sistema de poupança, tributos, 

dívida pública, fiscalização de instituições financeiras, entre outros. Outrossim, é a comissão 

responsável pela escolha dos Ministros do Tribunal de Contas da União e do presidente e diretores 

do Banco Central, bem como deve promover audiências públicas regulares com o presidente do 

Banco Central do Brasil a fim de discutir as diretrizes, implementação e perspectivas futuras da 

política monetária. Ademais, deve avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário 

Nacional e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal 
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e dos Municípios (artigo 99-A, Regimento Interno do Senado Federal, 2015). Além disso, 

conforme Leany Lemos (2002, 2006, 2008) aborda, a CAE reúne-se, geralmente, com maior 

frequência do que outras comissões e tem maior número de pareceres lidos em plenário. Também 

tem um grande número de matérias tramitando nesta comissão, ficando atrás apenas da Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), que é responsável por dar parecer sobre a 

constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Vale destacar que a CAE também demonstra 

concentração da atividade legislativa também na arena orçamentária, dado que é uma comissão 

com grande capacidade alocativa de recursos, sendo que foi a única que teve valores elevados desde 

1997, sendo 38% dos recursos aprovados no período (desde 1996 até 2000), com apenas 13% das 

emendas (LEMOS, 2008, p. 45-49, 382-383).  

 Nessa perspectiva, o estudo da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado 

Federal brasileiro é de terreno fértil, pois é uma comissão de grande relevância, dado que decide 

sobre importantes temas com impacto econômico e, além disso, porque os analisa alguns itens 

terminativamente. Dessa forma, para conquistar a presidência dessa comissão, é necessário grande 

capital político, pois além da dificuldade enfrentada para ser eleito no Senado Federal, tem-se a 

dificuldade para ocupar os cargos relevantes nessa casa, como um cargo que trata de um assunto 

de grande interesse de grupos externos e internos de grande poder econômico. Assim, o objetivo 

deste trabalho é abordar a análise de gênero nesse cenário e as dificuldades das mulheres para 

ocupar essa posição. Para isso, entrevistar-se-á o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos 

nos anos de 2013 e 2014, senador Lindbergh Farias (PT-RJ), e a presidente desta mesma comissão 

do ano de 2016, senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), com o objetivo de entender as possíveis 

dificuldades de gênero que a senadora possa ter enfrentado, primeiro para ocupar o cargo e, 

posteriormente, no dia a dia da comissão, em comparação com o presidente anterior, senador 

Lindbergh, que era do mesmo partido da presidente. Além disso, serão entrevistados dois 

assessores do partido ao qual os senadores pertencem, o Dr. Gabriel Sampaio e a Dra. Zuleide 

Araújo Teixeira, que acompanham o dia a dia do trabalho legislativo do Senado, as comissões e o 

Plenário dessa casa legislativa, para analisar se, na visão de bastidores e geral da assessoria, a 

divisão sexual do trabalho político, as dificuldades eletivas femininas e seus motivos, bem como 

se existe um tratamento diferenciado por parte dos senadores em relação ao gênero. 

 Nesse contexto, vale destacar o cenário e que a senadora Gleisi Hoffmann conseguiu ser 

eleita, pois quem presidia a comissão era o senador Delcídio do Amaral (PT-MS). O senador 
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Delcídio renunciou à presidência da comissão e deixou o cargo vago após atender pleito de seu 

partido que pedia para este não os constranger e manter-se discreto, pois estava envolvido na 

Operação Lava-Jato da Polícia Federal, maior operação brasileira de combate à corrupção e à 

lavagem de dinheiro no Brasil. Essa investigação o prendeu no dia 25 de novembro de 2015 e, após 

pouco tempo solto, o senador decidiu pedir renúncia ao seu cargo. Assim, o Partido dos 

Trabalhadores (PT) indicou a senadora Gleisi Hoffmann para assumir a presidência dessa 

importante comissão, com tema relevante inclusive para o cenário político que estava instalado. 

Dessa forma, a senadora passou por eleição na comissão e fez o discurso de que atuaria como 

mediadora dos interesses dos senadores, apesar de defender a então Presidente da República, Sra. 

Dilma Rousseff. Além disso, destacou que todos conheceriam a sua posição em relação ao Governo 

Federal e aos temas em debate, mas firmou compromisso de defender as suas posições fora da 

presidência e de que agiria de maneira a mediar os interesses, para que todos pudessem colaborar 

independente de sua posição (O GLOBO, 08/03/2016 e 01/03/2016). Dessa forma, nota-se um 

discurso que enfatiza um compromisso com a imparcialidade da senadora Gleisi para conseguir ser 

eleita por seus colegas na comissão. 

 Segundo Marques (2016), diferentemente de não essencializar os papéis de gênero e 

identidades, existem na literatura algumas vertentes que buscam esclarecer as atribuições femininas 

pela sua diferenciação moral. Nesse sentido, a obra de Gilligan, In a Different Voice, é utilizada 

para argumentar que, no modelo liberal, é criado um ambiente de deliberação no qual os valores 

masculinos são utilizados, que seria a ética de justiça, que estaria em oposição aos valores 

femininos, que seriam pautados pela ética do cuidado. Essa obra, para Miguel (apud Marques, 

2016, p. 20), não tem a intenção de que seja estabelecido um padrão para o comportamento 

feminino, mas que outras características de comportamento moral sejam reconhecidas nesses 

espaços. Assim, entende ainda que a característica do sexo feminino estaria relacionada ao fato de 

o papel de cuidado das crianças ser dado às mulheres, sendo que os homens constroem a sua 

personalidade de acordo com uma diferenciação do papel da mãe e as meninas ressaltaram e 

construíram a sua personalidade com o papel da mãe. À vista disso, as características na vida adulta 

vistas socialmente como desejáveis são capacidades autônomas e intelectuais que sejam distantes 

e diferenciadas do amor, sendo aspectos identificados como masculinos, visto que as mulheres são 

relacionadas a habilidades expressivas e emocionais (MARQUES, 2016, p. 20-22). 
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Segundo Miguel e Biroli (2013), Elshtain acredita que, dentro da dicotomia entre a esfera 

pública e privada, as peculiaridades da experiência feminina desenvolvem nas mulheres 

habilidades muito próprias e úteis fora do âmbito privado. O cuidado e a gestão dos afetos são 

exemplos de componentes de um perfil de sensibilidade que, segundo Elshtain, seriam de bastante 

utilidade na esfera pública. Para ela, o problema assiste no insulamento da mulher na esfera privada, 

em um cenário de replicação da dominação masculina, domesticidade feminina e desequilíbrio da 

divisão sexual do trabalho, seja dentro ou fora de casa (MIGUEL e BIROLI, 2013, p. 16-18). 

Nesse contexto, a imparcialidade foi construída no pensamento político moderno como um 

fundamento essencial para a construção da esfera pública e da política, ou seja, baseado na “ética 

da justiça”. Assim, esse discurso da imparcialidade é a base da esfera pública na democracia 

burguesa e liberal, que servem mais para excluir determinados grupos desses espaços do que a um 

ideal de cidadania democrática. À vista disso, o feminismo critica, principalmente, a idealização 

de universalidade e igualdade propostas pela democracia liberal. Segundo Young (2012), o 

raciocínio da identidade, que é baseado na utilização de uma perspectiva imparcial e impessoal a 

respeito de uma determinada colocação e que, dessa forma, não considera interesses próprios do 

público cívico, é uma maneira de se dominar que acaba por excluir as mulheres e os outros grupos 

que não são vistos como apropriados para atuar em locais de deliberação, pois esses grupos 

excluídos são entendidos como “parciais”, “emocionais” e “irracionais”, o que, devido a essa 

construção social, faz com que esses indivíduos sejam vistos como inadequados para operar na 

esfera pública, pois a razão é vista como essencial para a ação política. Esse público atuante seria 

constituído por indivíduos racionais e que têm a capacidade da imparcialidade e indivíduos como 

as mulheres, por exemplo, seriam excluídos dado que são associados à esfera da paixão, da 

necessidade e do desejo. No entanto, a imparcialidade só pode ser atingida caso se alcance o 

afastamento e a ausência de paixão, ou seja, caso se desconsiderassem as características individuais 

de situação, sentimento, filiação e maneiras de ver o mundo a fim de se ter o “bem comum”, que 

seria o conjunto de vontade de todos. Porém, isso não ocorre por ser feito baseado em um ideal de 

indivíduo e que as particularidades ainda operariam na prática reproduzindo maneiras de 

dominação e opressão (YOUNG, 2012, p. 169-188). 

Dessa forma, esse discurso feito pela senadora, pode ser analisado segundo o estudo de 

Young (2012) sobre o ideal da imparcialidade, pois no campo político exige-se uma postura de 

imparcialidade, visto que para ocupar um espaço de poder, os aspectos relacionados aos 
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sentimentos, paixão e do desejo, não interfiram nos processos de decisão. No entanto, as mulheres, 

historicamente, como visto no decorrer do trabalho, são vistas socialmente como pertencentes a 

essa esfera da paixão e de sentimentos, sendo que os homens são indivíduos racionais e que 

possuem a capacidade da imparcialidade. Assim, nota-se que esta foi outra barreira enfrentada pela 

senadora Gleisi, que teve de discursar e mostrar que poderia afastar a esfera da paixão e do desejo 

para aproximar-se da racionalidade e imparcialidade, entendidas como pertencentes aos homens. 

Nesse sentido, para presidir a CAE, tornou-se necessário um discurso da imparcialidade como 

exigência “natural” do campo político e da esfera pública. 
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Capítulo 4 - Mulheres em posição de poder: quais as barreiras a serem vencidas? 

 

 Conforme abordado anteriormente, para chegar ao cargo de Senador ou Senadora Federal, 

o partido político provavelmente irá recrutar a candidatura de um indivíduo que tenha acúmulo de 

capital político ou elevado apoio eleitoral, visto que se trata de uma eleição na qual tem que se 

chegar à número de votos elevado e atingir maioria, isto é, eleições majoritárias. Nesse contexto, a 

análise da trajetória política e partidária dos senadores entrevistados torna-se relevante para melhor 

compreensão das respostas dadas e do cenário político no qual estão inseridos. 

Gleisi Helena Hoffmann nasceu no dia 6 de setembro de 1965 em Curitiba, no Paraná. 

Possui formação em direito e especialização em Gestão de Organizações Públicas e Administração 

Financeira. A sua mãe exercia a profissão de cabeleireira, enquanto o seu pai era representante 

comercial. Casou-se com o ex-Ministro das Comunicações, Sr. Paulo Bernardo, com o qual tem 

dois filhos, João Augusto e Gabriela Sofia (Site do Partido dos Trabalhadores; Wikipédia)5. 

Iniciou a sua carreira política ainda na adolescência quando participou de movimentos 

estudantis, primeiramente no curso de eletrotécnica no Centro Federal de Educação Tecnológica 

do Paraná (Cefet-PR), momento em que foi eleita presidente da União Metropolitana dos 

Estudantes Secundaristas de Curitiba (Umesc). Após isso, também foi presidente da União 

Paranaense dos Estudantes Secundaristas (UPES) e da União Brasileira dos Estudantes 

Secundaristas (UBES). Teve como o seu primeiro partido político, em 1983, o Partido Comunista 

do Brasil (PCdoB), filiação que ocorreu durante o movimento estudantil. Assim, nota-se que Gleisi 

Hoffmann já participava do movimento estudantil e na política mesmo antes de ingressar na 

faculdade. Em 1987, iniciou a graduação em direito na Faculdade de Direito de Curitiba e, 

posteriormente, fez especialização em Gestão de Organizações Públicas e Administração 

Financeira na Associação Brasileira de Orçamento Público e na Escola Superior de Assuntos 

Fazendários do Ministério da Fazenda. No período da graduação, Gleisi Hoffmann atuou na 

Assembleia Legislativa do Paraná como assessora parlamentar e, em seguida, assessorou, em 

Curitiba, o vereador Jorge Samek (PT), que mais tarde a levou para a Itaipu Binacional e depois à 

filiação, em 1989, ao Partido dos Trabalhadores (PT), partido ao qual é filiada atualmente. Também 

                                                 
5 Essas informações foram adquiridas no Wikipedia e no Site do Partido dos Trabalhadores devido à não presença de 

verbete da senadora Gleisi Hoffmann no DHBB e no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até a entrega deste 

trabalho no dia 06 jul. 2017. 
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trabalhou como secretária de Estado no Mato Grosso do Sul e como secretária de Gestão Pública 

no município de Londrina, no Estado do Paraná (Site do Partido dos Trabalhadores; Wikipédia)6. 

Na Itaipu Binacional promoveu também diversos projetos sociais nessa empresa, como o 

Projeto Casa Abrigo de Foz do Iguaçu, em parceria com a ONG Casa Família Maria Porta do Céu, 

que seria para mulheres e dependentes que sofriam violência doméstica e estavam em risco de 

morte. Também projetou o Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente (PPCA), que visava 

proporcionar proteção à criança e ao adolescente com combate à prostituição infantil na fronteira 

Brasil e Paraguai. Outro importante programa implementado foi o Programa Saúde na Fronteira e 

o Pró-Equidade de Gênero e Raça. O primeiro buscava integrar ações de saúde, como, por exemplo, 

a vacinação infantil. O segundo tinha o objetivo de promover o fim de todas a discriminação de 

acesso e a igualdade de oportunidade entre homens e mulheres nas organizações públicas e privadas 

(Site do Partido dos Trabalhadores; Wikipédia)7. 

No ano de 2006, concorreu ao seu primeiro cargo eletivo, pelo Partido dos Trabalhadores 

(PT), para o Senado Federal no estado do Paraná. Porém, nessa oportunidade não obteve êxito, 

sendo que nesse ano só estava em disputa uma vaga para o cargo, ficando em 2º com 45,14% dos 

votos (TSE, 2006)8. Em 2010, Gleisi Hoffmann disputou novamente a vaga para o Senado pelo 

Paraná e, sendo a única mulher a disputar as eleições nesse ano e a primeira mulher eleita para 

ocupar uma vaga no Senado Federal pelo estado do Paraná, elegeu-se em primeiro lugar com mais 

de 3 milhões de votos (TSE, 2010)9. Em 2011, a então presidente Dilma Rousseff a convidou a 

assumir o cargo de chefia da Casa Civil da Presidência da República. A senadora Gleisi Hoffmann 

aceitou o convite e permaneceu no cargo até fevereiro de 2014, quando retornou ao Senado (Site 

do Tribunal Superior Eleitoral; Site do Partido dos Trabalhadores). 

                                                 
6 Essas informações foram adquiridas no Wikipedia e no Site do Partido dos Trabalhadores devido a não presença de 

verbete da senadora Gleisi Hoffmann no DHBB e no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até a entrega deste 

trabalho no dia 06/07/2017. 
7 Essas informações foram adquiridas no Wikipedia e no Site do Partido dos Trabalhadores devido a não presença de 

verbete da senadora Gleisi Hoffmann no DHBB e no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até a entrega deste 

trabalho no dia 06/07/2017. 
8 Essa informação foi adquirida no site do TSE nos resultados das eleições de 2006. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2006/resultado-da-eleicao-2006>. Acesso em: 07 jul. 

2017. 

9 Essa informação foi adquirida no site do TSE nos resultados das eleições de 2010. Disponível em: < 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2010/estatisticas>. Acesso em: 08 jul. 2017. 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2006/resultado-da-eleicao-2006
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2010/estatisticas
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Durante o seu mandato como Senadora da República pelo estado do Paraná, ainda em curso, 

Gleisi Hoffmann propôs matérias que visam garantir os direitos femininos, como, por exemplo, o 

projeto de Lei Complementar do Senado (PLS) 295 de 2011, que pretende reservar 50% das vagas 

em eleições proporcionais para mulheres. Conforme abordado, também ao longo do seu mandato, 

em 2016, a senadora presidiu a Comissão de Assuntos Econômicos, eleita após o mandato do 

senador Delcídio do Amaral ser cassado. Em 2017, foi eleita por unanimidade pela Bancada petista 

para exercer o cargo de liderança do partido no Senado. Por fim, em junho de 2017, foi eleita 

Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), sendo a candidata apoiada pelo ex-

presidente Lula para tal missão e concorrendo com o seu parceiro de Senado, senador Lindbergh 

Farias (PT-RJ) (Site do Senado Federal; Site do PT)10. 

 Luis Lindbergh Farias Filho nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Sua mãe é a professora 

universitária Ana Maria Nóbrega Farias e seu pai é o médico e professor universitário Luiz 

Lindbergh Farias, que foi presidente da União Estadual dos Estudantes (UEE) da Paraíba e vice-

presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE). Além disso, é casado com Maria Antônia 

Goulart e pai de dois filhos (FGV - CPDOC). 

 Iniciou os estudos de medicina na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em 1987. 

Segundo ele, foi inspirado pelo médico e guerrilheiro Che Guevara e pelas suas leituras de obras 

de escritores socialistas. Assim, com a sua experiência nos plantões de hospital público e com a 

conjuntura política do período de transição para a democracia, filiou-se ao Partido Comunista do 

Brasil (PCdoB) em 1988. Participou do centro acadêmico de sua faculdade e do diretório central 

dos estudantes (DCE) da UFPB. Em 1991, esteve no congresso da UNE em Campinas (SP) e 

elegeu-se secretário-geral da entidade. Em 1992, mudou-se para o Rio de Janeiro e foi eleito 

presidente da UNE, iniciando a sua gestão em maio. Nesse mesmo ano, iniciou-se a grave crise 

política envolvendo o presidente da República, Fernando Collor de Melo, que foi acusado pelo 

irmão, Pedro Collor, em estar em esquema de corrupção. Nesse contexto, Lindbergh Farias foi uma 

das lideranças das manifestações da população, conhecida como “caras-pintadas”, que exigia a 

saída do presidente do governo. Dois meses após a abertura do processo de impeachment, o 

presidente renunciou ao mandato e o vice-presidente Itamar Franco assumiu a chefia do Executivo. 

Durante esse governo, Lindbergh Farias foi um interlocutor frequente do presidente Itamar. Em 

                                                 
10 Disponíveis em: <http://www.pt.org.br/gleisi-hoffmann> e <https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-

/perfil/5006>. Acesso em: 08 jul. 2017. 

http://www.pt.org.br/gleisi-hoffmann
https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/5006
https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/5006
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1993, liderou manifestações de rua de estudantes secundaristas e universitários contra os aumentos 

elevados das mensalidades e também o Movimento pela Ética na Política. Por fim, neste mesmo 

ano, completou seu mandato como presidente da UNE e solicitou transferência do seu curso de 

medicina na UFPB para o curso de direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 

1994, elegeu-se deputado federal na legenda da Frente Brasil Popular, integrada pelo PCdoB, PT, 

PSB, PV e PSTU. Em 1997, deixou o PCdoB e filiou-se ao Partido Socialista dos Trabalhadores 

Unificado (PSTU), pois, segundo ele, o PCdoB estava paralisado na burocracia. Em 1998, 

candidatou-se à reeleição na Câmara dos Deputados pelo PSTU, mas não se elegeu, apesar da 

significativa votação de 74 mil votos, porque o PSTU não atingiu o quociente eleitoral exigido para 

a conquista de cadeiras. Em 2000, pelo mesmo motivo, mesmo com 47 mil votos não se elegeu 

vereador (FGV – CPDOC; Site do Partido dos Trabalhadores11). 

 Em 2001, Lindbergh Farias filiou-se ao Partido dos Trabalhadores (PT), a pedido de Luís 

Inácio Lula da Silva e elegeu-se, em 2002, a deputado federal pelo partido com 83 mil votos. Nesse 

mandato, destacou-se no projeto da Reforma da Previdência que o presidente Luís Inácio Lula da 

Silva (PT) enviou ao Congresso Nacional. Primeiramente, alinhou-se com a cúpula da oposição 

interna do PT formada pelas senadoras Heloísa Helena (AL), Ana Júlia Carepa (PA) e pela 

deputada Luciana Genro (RS), pelo deputado João Batista Oliveira de Araújo e Babá (PA) e pela 

deputada Maria José da Conceição Maninha (DF). Assim, era crítico, junto a esse grupo, à Reforma 

da Previdência e à política econômica do governo. Após isso, a Reforma da Previdência foi à 

discussão decisiva e Lindbergh Farias votou favorável à proposta, após argumentar que o 

presidente Lula fez alterações que melhoraram o texto da reforma. Nesse período, essa oposição 

interna foi retirada do PT, o que levou à criação do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) (FGV 

– CPDOC; Site do Partido dos Trabalhadores). 

 Em 2004, Lindbergh disputou a prefeitura de Nova Iguaçu e obteve 48,13% dos votos que 

quase garantiram a sua eleição em primeiro turno. No segundo turno, recebeu 57,74% dos votos, 

sendo eleito o novo prefeito de Nova Iguaçu. Nesse mandato, implementou o programa Bairro 

Escola, inspirado nas ideias de Paulo Freire12. Em 2008, candidatou-se à reeleição que lhe garantiu 

64,98% dos votos válidos. Nesse período, tornou-se apresentador do programa Nação Nordeste, 

                                                 
11 Informações disponíveis em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-lindberg-farias-

filho>. Acesso em: 06 jul. 2017. 
12 Essa informação foi adquirida no CPDOC (Verbete) da Fundação Getúlio Vargas 

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-lindberg-farias-filho>. Acesso em: 06 jul. 2017. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-lindberg-farias-filho
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-lindberg-farias-filho
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-lindberg-farias-filho
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que era transmitido por duas emissoras de rádio AM e visava atingir o público de nordestinos 

residentes no estado do Rio de Janeiro. Também afirmou a intenção de se candidatar à eleição de 

Governador no estado do Rio. No entanto, recuou na sua candidatura ao governo, trocando pela 

candidatura ao Senado Federal pelo estado do Rio de Janeiro, na qual teve êxito, elegendo-se, em 

2010, em primeiro lugar. Durante o seu mandato, foi presidente da Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE) de 2013 a 2014 e atualmente, em 2017, ocupa o cargo de líder da bancada dos 

Partidos dos Trabalhadores (PT) no Senado Federal (FGV - CPDOC – Verbete; Site do Partido dos 

Trabalhadores). 

 A assessora Zuleide Araújo Teixeira trabalha atualmente ocupando cargo comissionado na 

liderança do Partido dos Trabalhadores (PT) no Senado Federal. Tem formação acadêmica em 

direito (bacharel) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e em educação 

(especializações e mestrado) no Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (CEFOR), 

na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e na Universidade Tecnológica do Paraná 

(UTFPR). Atuou na sua vida acadêmica e em assessoria técnica na área de educação. Além disso, 

destaca-se que trabalhou de 1967 a 1972 no direito penal e civil. Exerceu a função de coordenadora 

da Assessoria de Planejamento e Pesquisa Aplicada (IPEA) e do Conselho Nacional de Pesquisa 

(CNPq) até o ano de 1990. Durante os anos de 2003 a 2004, assumiu a Secretaria de Planejamento 

da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República (SPM/PR). Em 

relação à participação no poder legislativo, atuou em setores de entidades de educadores, desde a 

constituinte de 1987 a 1988, na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPed) e como integrante do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres (1985 a 1988). Ainda, 

interna à estrutura do Congresso Nacional, prestou assessoria técnica aos deputados federais Raul 

Pont (1990 a 1992) e Florestan Fernandes (1992 a 1994). Após 1994, a partir de seleção interna, 

prestou assessoria técnica no gabinete da Liderança do Partido dos Trabalhadores no Senado 

Federal, de 1995 a 2003. Em seguida, trabalhou na Comissão de Educação, Cultura e Desporto na 

Câmara dos Deputados e, por fim, voltou à Liderança do Partido dos Trabalhadores (PT) no Senado 

Federal, onde está atualmente (TEIXEIRA, 2006, p. 2 e 3). 

 O assessor Gabriel de Carvalho Sampaio também atua no momento presente em cargo 

comissionado na Liderança do Partido dos Trabalhadores (PT) no Senado Federal. É graduado em 

direito (bacharel) pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP), com título de especialista em 

ciências criminais na UNISUL-LFG, em direitos fundamentais pela ICG-Coimbra/IBCCRIM e 
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com mestrado em direito processual penal na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Exerceu o cargo de Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (2014-2016), bem 

como de Diretor de elaboração normativa desse mesmo ministério (2011-2014) e, por fim, atuou 

na Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República (2008-2010)13. 

 Pesquisar a carreira política dos senadores e das senadoras é de grande importância para a 

análise substancial das barreiras de gênero que podem ter sido enfrentadas pelas senadoras 

concorrerem e chegarem a um cargo de grande prestígio como é o do Senado Federal. Após esse 

processo de análise da carreira e do histórico, foi realizada entrevista com o objetivo de notar se há 

diferenciação de gênero na construção da carreira política, qual seria a relevância dos cargos 

legislativos de presidente de comissão e de líder partidário, se as mulheres sofrem tratamento 

diferenciado dos homens na sua relação com os demais senadores, inclusive quando ocupam 

espaços de poder e, também, se estas têm que assumir uma postura de maior força ou não do que 

os homens que ocupam o mesmo espaço, na visão da senadora Gleisi Hoffmann14 e do senador 

Lindbergh Farias15, e, também, da sua assessoria parlamentar, representada pela assessora Zuleide 

Araújo Teixeira16 e pelo assessor Gabriel Sampaio17. 

 A primeira pergunta feita18 ao senador Lindbergh Farias foi a respeito de quando surgiu a 

sua ambição e vontade de seguir a carreira política e se alguém inspirou essa decisão. O senador 

destacou que começou novo, com 14 anos, a partir da inspiração de seu pai, integrante da União 

Nacional dos Estudantes, dono de grande biblioteca e socialista. A partir disso, comentou que 

começou a ler autores como Che Guevara e Rosa Luxemburgo, que o motivaram a seguir essa 

carreira. Outros importantes fatores destacados pelo senador foram: a questão do movimento 

estudantil na época da universidade, mesma época em que se filiou ao PCdoB e que o levou à 

presidência da União Nacional dos Estudantes (UNE); a sua participação nas mobilizações para o 

impeachment do então presidente Fernando Collor; e, por fim, a sua filiação com o PCdoB e o fato 

desse partido almejar ampliar a sua bancada. Nesse contexto, o senador conta que o presidente do 

partido à época, Sr. João Amazonas (RJ), solicitou que ele fosse candidato em São Paulo ou no Rio 

                                                 
13 As informações foram adquiridas no Curriculum Vitae do Sr. Gabriel Sampaio disponível no site do Ministério da 

Justiça <http://www.justica.gov.br/Acesso/institucional/anexos/curriculos-quem-e-quem/gabriel-sampaio.pdf>. 

Acesso em: 06 jul. 2017. 
14 Entrevista com a senadora Gleisi Hoffmann realizada no dia 29 de junho de 2017. 
15 Entrevista com o senador Lindbergh Farias realizada no dia 22 de junho de 2017. 
16 Entrevista com a assessora Zuleide Araújo Teixeira realizada no dia 23 de junho de 2017. 
17 Entrevista com o assessor Gabriel Sampaio realizada no dia 23 de junho de 2017. 
18 O roteiro da entrevista semiestruturada está em anexo na monografia. 

http://www.justica.gov.br/Acesso/institucional/anexos/curriculos-quem-e-quem/gabriel-sampaio.pdf
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de Janeiro à deputado federal. Assim, o senador Lindbergh escolheu o Rio de Janeiro para lançar 

candidatura, chegando a ser deputado federal por duas vezes, depois prefeito de Nova Iguaçu e, 

por fim, Senador da República. 

 A senadora Gleisi Hoffmann, respondendo a mesma questão, descreveu em sua fala que 

militava na política há muito tempo, começando no movimento estudantil secundarista, sendo 

presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Curitiba e depois da União 

Brasileira de Estudantes Secundaristas. Entende que a partir daí conheceu os partidos políticos, o 

PCdoB e, posteriormente, o PT, ao qual se filiou, participando do segundo turno da campanha do 

Lula em 1989. Nesse contexto, passou a militar no setorial de mulheres do partido, além do 

movimento estudantil. Mas destacou que 

Sempre achei importante as mulheres participarem da política. Não tinha pensado em fazer 

uma carreira de parlamentar e no eleitoral naquela época. Isso veio mais perto agora, né? 

Mais da história recente. Foi depois do presidente Lula ter sido eleito que eu fui para Itaipu 

Binacional, e aí lá surgiu a ideia de ser candidata à Senadora. Até uma candidatura sem 

muita chance, porque eu não era conhecida. Era mais para marcar posição e fazer 

discussão das mulheres e isso foi em 2006. Nesse período, eu fiz uma campanha que 

acabou sendo muito positiva, pois foi por muito pouco que eu deixei de ganhar. Por ter 

sido uma campanha forte, eu fiquei quase como candidata natural a ser de novo candidata 

ao Senado em 2010. Então vem um pouco daí essa minha trajetória. 

 Comparativamente, é possível observar que a ambição política do senador Lindbergh Farias 

foi despertada ainda cedo nos seus 14 anos, com a inspiração e motivação de seu pai. No caso da 

senadora Gleisi Hoffmann, esse desejo da carreira, mesmo que tivesse participado do movimento 

estudantil na mesma fase da vida que o senador, foi despertado posteriormente, após ter ocupado 

o cargo na Itaipu Binacional, dentre outros na sua carreira, com uma candidatura sem muita chance 

com a finalidade de marcar posição. Apenas após o seu destaque naquela eleição que, quatro anos 

depois, em nova disputa, o seu nome foi realmente encampado pelo PT, conforme pode-se observar 

na fala a seguir, quando responde como são escolhidos os candidatos ao Senado pelo seu partido. 

Se tiver mais do que um candidato ou uma candidata a gente faz prévias ou encontros. Em 

2006, eu fiz uma disputa em um encontro estadual com uma outra candidata, que foi a 

Dra. Clair19. Em 2010, não teve ninguém mais que queria ser, então eu fui indicada. Mas 

                                                 
19 A Dra. Clair Martins foi deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT) pelo estado do Paraná. Seu mandato 

foi de 2003 a 2007. É bacharel em direito pela PUC de Curitiba (1964-1969), licenciada em letras pela Universidade 

Federal, Curitiba, (1975) com pós-graduação em literatura brasileira pela Universidade Federal de Santa Catarina e 

especialista em direito contemporâneo pela PUC de Curitiba. Atuou ainda em diversos sindicatos e associações como 
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no partido geralmente é assim. Se tiver disputa, porque é um cargo majoritário, a gente 

faz prévia, ouve os filiados. 

 Dessa forma, a resposta do senador e da senadora identifica-se com a literatura sobre 

ambição política, na questão das qualificações autopercebidas, pois, conforme Fox e Lawless 

(2012) assinalam, a socialização de homens e mulheres é diferenciada, dado que os estereótipos 

podem influenciar a maneira com que a mídia, os recrutadores, os eleitores e os próprios candidatos 

consideram o potencial eleitoral que os sexos possuem. Dessa forma, nota-se que as mulheres, 

devido à socialização distinta, se reconhecem com menor qualificação para entrar na carreira 

política e quando questionadas sobre se são “muito qualificadas” ou “nem um pouco qualificadas” 

para participar de uma disputa eleitoral, as mulheres possuíam duas vezes menor probabilidade de 

se verem como “muito qualificadas” para participar dessa disputa (FOX e LAWLESS, 2012, p. 

140-144). Nessa perspectiva, segundo a fala da senadora, a sua vontade de concorrer a um cargo 

eletivo foi somente após ser presidente de uma das maiores empresas brasileiras, Itaipu Binacional, 

sendo para uma disputa com a finalidade de apenas marcar posição, já o senador Lindbergh Farias 

sempre teve um incentivo à carreira política, mesmo que os dois tenham início de trajetória na 

política semelhante no movimento estudantil. 

 A assessora Dra. Zuleide Teixeira, ressalta que a presença das mulheres no Congresso 

Nacional tem uma forte ligação com a mulher no “mundo do trabalho”, que, segundo ela, é algo 

maior que o mercado do trabalho. Outrossim, para ela, 

[...] há um conflito muito grande entre o público e o privado em relação à mulher e “dela 

com ela mesma”. O que eu tô chamando público-privado: a família e o mundo do trabalho. 

Então ela tem esse dilema e a sociedade tem esse dilema. Dessa forma, eu acredito que a 

mulher tem um drama com isso e a sociedade vê assim e assume esse drama como uma 

coisa justa e natural e isso se reflete muito em todos os campos de atuação que a mulher 

tá presente. A política exige uma exposição pública, porque em um cargo mais discreto 

como de assessoras as relações são mais fáceis, mas quando é uma grande gerência, uma 

grande direção e, principalmente, um cargo no legislativo, que é um cargo público, a 

dificuldade torna-se mais forte. 

 Ainda, no mesmo sentido, a assessora declara que a dificuldade está no apoio da mulher 

para que ela tenha uma vida pública, dado que “[...] ela não possui o apoio necessário para se 

                                                 
presidente, vice-presidente e representante. As informações podem ser adquiridas no site da Câmara dos Deputados 

<http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=74381&tipo=1>. Acesso em: 06 

jul. 2017. 

http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=74381&tipo=1
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dedicar à vida pública do mundo do trabalho em qualquer área, sendo principalmente no legislativo 

essa falta de apoio, porque a mulher se expõe”. Assim, constata que se exige mais por ser uma vida 

midiática. 

Levando-se em consideração a fala da assessora, Dra. Zuleide Teixeira, percebe-se que a 

presença feminina no mundo político é de difícil acesso, pois as mulheres enfrentam a dificuldade 

na dicotomia entre a esfera pública e a privada, dado que são entendidas como “naturalmente” 

pertencentes à esfera privada e os homens à esfera pública. Conforme aponta a literatura, o âmbito 

privado é aquele no qual, segundo Walby (1990), as mulheres recebem supervisão social e familiar 

das tarefas que devem ser cumpridas no lar. Nesse âmbito, essa supervisão é feita por pais e maridos 

que as excluem da esfera pública. No público, o controle é regido e personalizado pelo Estado que 

causa a segregação das mulheres da esfera pública e, sendo assim, a sua entrada é assimétrica no 

mercado de trabalho ou na disputa por espaços de poder, por exemplo (WALBY, 1990, p. 174-

179). Nessa perspectiva, para Okin (2008), o fato do trabalho ser dividido entre os sexos opera de 

maneira fundamental na manutenção da dicotomia, na atribuição de responsabilidades e na divisão 

sexual na vida doméstica. Sendo assim, os homens são socialmente relacionados à esfera pública, 

como em atividades econômicas e políticas, por exemplo, e as mulheres à domesticidade e à 

reprodução, na esfera privada (OKIN, 2008, p. 306-308). Analisando a fala da assessora Sra. Dra. 

Zuleide Teixeira, observa-se a sua avaliação da dificuldade e do drama vivido pelas mulheres para 

ocupar esses espaços de poder. Esse tópico também se torna evidente quando perguntado para a 

senadora Gleisi Hoffmann se o gênero teve impacto na sua carreira política, dado que em sua 

resposta ela afirma que teve impacto, mas que as oportunidades surgiram devido a políticas 

afirmativas de promoção de igualdade de gênero que o seu partido, PT, implementa. Destacou que 

já ocupou o cargo de presidente do partido no Paraná e que agora é presidente nacional do partido, 

as secretarias que participou e a indicação a vários cargos públicos. 

Nessa questão, a senadora traz a importância das ações afirmativas de gênero que o partido 

possui para uma maior presença feminina e, inclusive, para a sua trajetória. Assim, como debatido 

por Archenti e Tula (2008), para uma maior participação de minorias na política nota-se necessária 

a implementação de instrumentos institucionais que possam garantir maior pluralidade na 

composição governamental, como o uso das cotas (ARCHENTI e TULA, 2008, p. 31-32). Isso 

porque o direito ao acesso à política conquistado pelas mulheres não foi suficiente para que elas 

ocupassem os espaços de poder e o mercado do trabalho. 
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 A Dra. Zuleide Araújo Teixeira ainda observa que os partidos políticos em geral dificultam 

a candidatura e eleição feminina para cargos no legislativo, mesmo com a Lei 9.504/97, que 

estabelece o percentual de 30% para a candidatura de mulheres para o legislativo. No entanto, ela 

aponta que existem ainda outras dificuldades eletivas. 

Com relação ao legislativo, os partidos dificultam demais, porque há até a lei 

determinando o percentual dentro do partido de candidatura das mulheres, mas o partido 

não destina dinheiro para mulher, por exemplo. Eu escutei várias mulheres com 

dificuldade em campanha como, por exemplo, Maria Laura20 e outras. Quer dizer, com 

dificuldade na campanha, porque eles destinam dinheiro para os homens considerados “os 

líderes”. Eles não possibilitam e não facilitam a visibilidade e a expansão da presença da 

mulher. Os partidos, seja de esquerda, seja de direita. Os partidos não têm a cultura de 

trabalhar a presença da mulher, embora no discurso isso aconteça e na legislação também 

já tenha esse percentual, mas, na prática, no cotidiano dos partidos em relação à campanha, 

a mulher não tem o apoio que o homem tem. Porque naturalmente a mulher precisaria de 

um apoio maior, pois, diante de todo o contexto do que é a presença da mulher na família, 

para ela se ausentar da família, ela tem que conseguir pagar a quem a substitua, que 

conseguir montar uma logística que ela antes assumia de proteção da família, de comprar 

comida, de decidir a organização da casa. A maioria é feita pela mulher. Então, para ela 

se ausentar dessa logística e estar dentro de uma campanha, ela precisa não só do dinheiro, 

porque qualquer homem precisa, ela precisa de mais dinheiro e mais apoio logístico e isso 

não existe. 

 Nesse contexto, a baixa presença das mulheres no legislativo brasileiro para a Dra. Zuleide 

tem forte relação com o não-financiamento ou baixo financiamento das candidaturas femininas a 

esses cargos. Isso porque, como ela constata, além das dificuldades logísticas que as mulheres 

enfrentam para poder disputar uma eleição e se dedicar a essa importante etapa eleitoral, elas ainda 

sofrem com financiamento insuficiente para as suas necessidades e com a sua destinação aos 

considerados “líderes” de seus partidos, ou seja, os candidatos do partido que têm, geralmente, 

maior capital político, prestígio no partido, chances de eleição e um maior destaque. A questão da 

dificuldade para financiamento partidário é uma importante barreira que as mulheres enfrentam 

para concorrer a um cargo eletivo, como aponta Sacchet e Speck (2012), visto que as mulheres têm 

arrecadações distintas, e significativamente menores, que os homens no financiamento de 

                                                 
20 Maria Laura (PT-DF) foi deputada federal pelo PT durante três mandatos: 1991-1995, 1995-1999 e 2003, sendo que 

na legislatura de 1999-2003 assumiu o mandato como suplente. Exerce as profissões de professora universitária, 

socióloga e assistente social. Participou do processo de criação do PT; participou do processo de criação da CUT; foi 

a primeira executiva do PT-DF; vice-líder partidária em 1995-1996 e 1998-1999, presidente do Diretório Regional do 

PT-DF (1995-1997), dentre outros cargos de destaque (Informações no site da Câmara: 

<http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa/layouts_deputados_biografia?pk=73659&tipo=1>. Acesso em: 08 

jul. 2017). 
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campanha e isso pode vir a ser um importante fator para a baixa representação, acarretada por um 

baixo desempenho eleitoral. Isso porque existe, segundo esse autor e essa autora, uma alta 

correlação entre o sucesso eleitoral e o financiamento de campanha, sendo um motivo relevante 

para análise no contexto de sub-representação feminino no parlamento brasileiro (SACCHET e 

SPECK, 2012). Nesse sentido, para se ter chances eleitorais, o financiamento é um importante 

tópico, como aborda a Dra. Zuleide Araújo Teixeira. Além disso, também como tópico importante, 

Alves e Araújo (2007) trazem a perspectiva de que a lei de cotas atual não cumpre o seu objetivo 

de inserção feminina. Apontam que a falta de punição ou restrição aos partidos pelas não 

candidaturas femininas e o aumento de possibilidade de candidaturas em geral no partido de 100% 

para 150% não trouxe uma maior representação das mulheres no parlamento (ALVES e ARAÚJO, 

2007, p. 535-537). Esse processo ocorre nas eleições proporcionais, ou seja, da Câmara dos 

Deputados. No entanto, tem um impacto na progressão da carreira política, visto que, como aponta 

Luis Felipe Miguel (2003), o campo político brasileiro é estruturado por uma carreira hierárquica 

e quase piramidal e a eleição para a Câmara dos Deputados um importante passo estratégico para 

chegar a postos mais altos e de maior prestígio político (MIGUEL, 2003, p. 115-118). 

 Com relação à pergunta feita aos entrevistados sobre a importância de assumir uma função 

de liderança no legislativo brasileiro em geral e, após isso, mais especificamente, para uma mulher, 

todos destacaram com grande relevância esse cargo. O assessor da liderança do PT, Dr. Gabriel 

Sampaio, entende que o papel de líder partidário é fundamental para toda a articulação política 

dentro do Parlamento. Ainda afirma que 

[...] o papel da liderança acaba exercendo a dimensão da composição política. Acho que 

uma das essências do parlamento é permitir que as diversas forças cheguem em consensos 

em relação a determinadas matérias e é o líder ou a líder que conduz este processo. É um 

papel central para dinâmica do Parlamento, já que ele vive desses consensos. Podem ser 

consensos tanto no aspecto de procedimentos da política, quanto até do mérito. Questões 

que envolvam rumo de determinadas políticas. Então, o papel de líder dentro do 

Parlamento é central e ter neste papel uma liderança feminina e feminista é ainda mais 

importante, na minha opinião. Importante porque nós vivemos em um país que é altamente 

machista em todas as suas relações e todas as suas esferas. O Parlamento entendo que é 

um espaço ainda mais machista em todo tipo de relação que se possa observar. A marca 

do machismo mais atrasado é notada e isso passa a ser quebrado quando se nota referências 

ou se apresentam essas referências em espaços de poder. Acho que a dimensão que o 

poder, que a legitimidade e que a legitimação de poder exercem para o restante das 

relações que se colocam aqui, ela é muito importante. Então ter mulheres nesses espaços 

ajuda que em outras esferas de relação se contenha a atuação machista que tá “espalhada” 

aqui no Congresso. 



64 

 

Nesse sentido, respondendo a mesma questão colocada ao assessor, Dr. Gabriel Sampaio, 

a senadora Gleisi Hoffmann aborda ainda outras questões de relevância da liderança partidária 

feminina, destacando que 

[...] a relevância está no sentido de você mostrar para outras mulheres que a política é 

possível para as mulheres. Porque é um cargo que se destaca, um cargo que coloca à frente 

das lutas, dos embates. Você tem que tomar posições, decisões e acaba sendo referência. 

No modelo em que a política é majoritariamente masculina, as mulheres assumirem cargos 

de liderança é fundamental para ajudar a quebrar as barreiras e preconceitos. 

 A assessora da liderança do PT, Dra. Zuleide Araújo Teixeira, destaca ainda que “[...] o 

cargo de liderança é muito importante, mas o esforço que a líder tem que ter é muito maior do que 

um líder. O líder, ele caminha, ele passeia com muito mais facilidade no partido do que a mulher”. 

 Dessa forma, ocupar o cargo de liderança partidária é de grande importância no legislativo 

brasileiro, conforme apontado pelos entrevistados. Isso porque, além das mais diversas vantagens 

que esse cargo possui, apontado anteriormente nos artigos dos Regimentos Interno das duas casas 

e, mais especificamente, o Regimento Interno do Senado Federal, como, por exemplo, participar 

dos processos de decisão do Presidente do Senado, prioridade nas falas em Plenário e nas 

comissões, prerrogativa de requerer, que quando tenha pareceres favoráveis, a dispensa de 

deliberação no Plenário, dentre outras atribuições de grande importância para o processo legislativo 

(Regimento Interno do Senado Federal, 2015; Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 2017), 

esse cargo ainda proporciona uma referência para uma maior participação feminina na política e 

uma ferramenta de combate a barreiras às mulheres e preconceitos, como aponta a senadora Gleisi. 

Ainda nesse sentido, o assessor, Dr. Gabriel, propõe que ocupar esse espaço é um mecanismo de 

barrar o machismo que está “espalhado” no Congresso Nacional e na sociedade brasileira. Mas 

esse cargo legislativo, sinônimo de empoderamento para as mulheres, ainda impõe dificuldades 

para elas, como destaca a Dra. Zuleide quando trata do maior esforço feminino para desempenhar 

essas funções. 

 Esse esforço feminino diferenciado ainda pode ser evidenciado quando questionados sobre 

se há diferença de tratamento entre os senadores e as senadoras. O Dr. Gabriel Sampaio afirmou 

que 
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[...] sendo muito sincero acho que sim. Não diria sobre a bancada aqui do partido que eu 

trabalho (PT), porque isso aqui é muito problematizado, acho que é um debate antigo que 

o PT faz, mas no geral é um pouco nítido e acho que até já se presenciou algum tipo de 

situação em que se nota que alguns senadores não dão o mesmo respeito às senadoras 

mulheres. Acho que já teve situações dessas em plenário e comissões em que as próprias 

senadoras se queixaram de situações em que notaram uma diferenciação no respeito em 

relação a elas. 

 A Dra. Zuleide em sua resposta expõe que no geral acredita que há diferença, com certeza. 

Declarou que existem senadores que são agressivos de “forma subliminar” quando dizem que as 

senadoras estão “muito nervosinhas” em seus discursos, desmerecendo e ridicularizando a fala 

delas. Complementa que não vê o mesmo sendo dito aos senadores homens. Ainda assinala que 

[...] em Plenário, a gente percebe isso. A forma irônica. A forma de desmerecer a fala, até 

elogiando às vezes. É o elogio que desmerece. Isso com certeza. Elas têm que ser muito 

mais fortes. Exige-se mais delas do que deles. E isso é dito muito por todas as senadoras: 

a Gleisi, a Vanessa, a Fátima, a Regina21, todas elas falam isso muitas vezes. Que se fosse 

um homem que tivesse falando a reação seria outra. 

O assessor, Dr. Gabriel, complementa quando questionado se no plenário quando uma 

mulher está na tribuna, por exemplo, ele nota alguma diferenciação. 

Muda, muda claramente. Acho que é até uma questão de linguagem corporal da atenção 

que se dispensa no plenário a uma fala de uma senadora mulher e de um senador homem. 

Acredito ser nítido. Uma observação empírica permitiria identificar isso. Então a mulher 

para ter um destaque que tem um senador homem, ela precisa demonstrar uma capacidade 

ainda maior que o senador homem tem que demonstrar. Nós temos senadoras mulheres 

que têm um comportamento valoroso, mas se você prestar atenção até na linguagem 

corporal dos colegas senadores quando elas têm a fala, vai se identificar que tem uma uma 

mudança. E aí tem sempre aquele comportamento: a mulher quando eleva o tom de voz, 

faz um discurso mais incisivo, gera um incômodo diferenciado de quando algum senador 

homem eleva o tom de voz e faz um discurso mais incisivo. A mulher quando faz isso 

sempre tem um comportamento machista por trás avaliando essa mudança no tom de voz. 

Já o homem não, o homem é encarado de outra forma: como se tivesse demonstrando uma 

qualidade. Em alguns casos pode ser uma qualidade, mas para mulher às vezes é avaliado 

de uma forma pejorativa. 

Nessa mesma linha, a senadora Gleisi Hoffmann destacou que no dia a dia entende como 

uma ação diferenciada a forma como os senadores tratam as mulheres nas discussões em plenário. 

O senador Lindbergh Farias respondeu que a bancada feminina atual é de grande força e se impõe 

                                                 
21 Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM); Senadora Fátima Bezerra (PT-RN); Senadora Regina Sousa (PT-PI). 
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muito com as suas posições para os outros senadores. Assim, o tratamento que as senadoras têm 

em relação aos senadores, conforme afirmado pelos entrevistados, é diferenciado, visto que a 

mulher necessita demonstrar e impor força e maior capacidade. E, inclusive nesse contexto de 

demonstração de qualidades, as mulheres ainda enfrentam ou a desatenção a sua fala, ou a 

ridicularização da sua contribuição e da sua forma de discursar mais incisivamente. Com isso, ainda 

enfrentam barreiras para discursar em plenário e nas comissões, inclusive tendo que demonstrar 

grande força, impondo a sua posição e, mesmo assim, sendo entendidas como irracionais e julgadas 

por comportamento emotivos diferenciados, inclusive em contextos em que representantes dos 

homens e das mulheres dos dois gêneros se exaltam. 

Com relação à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e a importância de garantir a 

comissão pelo partido, a atuação do partido para a garantia do cargo e os principais apoios e 

barreiras, a senadora Gleisi Hoffmann esclareceu que 

[...] a CAE é uma das comissões mais importantes aqui do Senado. Passa toda política 

econômica por ela e também em relação aos recursos e operações de créditos para os 

estados. Eu fui a primeira mulher a presidir a CAE. Eu sempre gostei muito da matéria 

econômica. Embora seja formada em direito, a minha especialização é em economia, em 

finanças públicas e também matéria orçamentária. Então, sempre me dediquei e estudei 

muito esse tema. Quando o partido foi indicar presidência da CAE nesse período, porque 

o partido teve direito a indicar pelo número da bancada, já que a primeira pedida é sempre 

a CCJ, e o PMDB é o maior partido e indica, nós éramos a segunda maior bancada, 

indicamos a CAE, surgiu quase como natural o meu nome. Claro que não foi na primeira 

vez. Antes foi o senador Delcídio, o senador Lindbergh e outros senadores, mas perto no 

final do mandato, até quando eu voltei da Casa Civil e comecei a me dedicar a esses 

assuntos de economia, ficou naturalizado o nome. 

 Já o senador Lindbergh Farias, respondendo a mesma questão acerca da presidência da 

CAE, descreveu que 

[...] na época para ser presidente da CAE, eu tinha uma desconfiança de uma parte do 

governo. Me achavam muito radical na economia. Eu tinha críticas também ali no governo 

da Dilma na economia. A turma do governo, por mais que eu fosse do mesmo partido, via 

com desconfiança a minha ida lá. De não ter uma defesa automática da política econômica. 

Essa foi a maior dificuldade que eu tive. Porque eu era o nome natural, era o que estudava 

mais economia e a vaga era nossa do PT. 

 Segundo o discurso da senadora Gleisi e o do senador Lindbergh, os dois nomes surgiram 

como “naturais” a presidir a comissão. Esse ponto é de interessante análise, pois nessa interpretação 
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constata-se a existência de um “caminho natural” para construir uma carreira política e, mesmo 

que com trajetórias distintas, chegaram a um ponto da carreira que converge, entendendo também 

a existência de uma trajetória futura internalizada do campo político e partidário. Além disso, 

destaca-se, conforme Miguel (2003) pontua, o fato do senador e da senadora serem do mesmo 

partido, sendo assim, não há a existência de uma carreira rígida e obrigatória, mas de carreiras que 

possuem variações diversas, que podem vir a convergir, com estratégias complexas e focadas em 

cada situação e, também, com uma linha partidária com uma trajetória futura internalizada para os 

seus membros. 

 A senadora ainda enfatizou que, dentre as dificuldades para chegar a esse cargo, está o fato 

da naturalização dos papéis sociais pertencentes ao cuidado, ao lar e a crianças como femininos, 

como pode ser observado abaixo. 

Presidir uma comissão sempre é um desafio e a CAE maior ainda, porque a economia 

sempre ficou como assunto de meninos e as meninas sempre ficaram com os assuntos 

sociais, cuidar de assuntos que são muito relevantes, mas que os homens não dão 

importância e as mulheres acabam dando, porque são do seu cotidiano. E os homens 

querem cuidar da economia, aonde está o dinheiro... E a gente quer fazer essa disputa 

também! Nós também queremos cuidar da onde está o dinheiro! Até para dirigir o dinheiro 

para aquelas áreas que nós achamos que são mais relevantes. E tive a oportunidade de 

fazer o debate na CAE, coordenando o debate, sobre a PEC 55/2016 que virou a Emenda 

Constitucional 95/2017, que é do limite dos gastos. Eu acho que nós conseguimos fazer 

um debate muito bom, várias audiências públicas. Infelizmente não mudamos o voto na 

casa, mas eu acho que a opinião pública ficou mais esclarecida. 

 Assim, observam-se as dificuldades enfrentadas para ocupar a Comissão de Assuntos 

Econômicos, visto que é um assunto de grande importância no cenário nacional, dado que as 

matérias que passam na comissão são de grande repercussão pública e que geralmente esses 

assuntos estão voltados aos homens. Nesse sentido, segundo Gilligan (apud Marques, 2016) e 

Elshtain (apud Miguel e Biroli, 2013), os valores femininos estariam associados à ética do cuidado 

e os masculinos à ética da justiça, devido à socialização diferenciadas destes e da experiência que 

constrói a sua personalidade. Essas autoras ainda ressaltam a importância da presença das mulheres 

em locais de representação para abordar esses temas do cotidiano feminino, vinculados ao cuidado 

e a relevância dessa presença para ressaltar esses temas. No entanto, essa defesa da inclusão 

feminina na política essencializando a sua ação como voltada para o cuidado, como algo “natural”, 

pode ser uma barreira para a presença das mulheres em temas como o econômico, como destaca a 

senadora Gleisi quando aborda que “as meninas sempre ficaram com assuntos sociais” e “e a 
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economia sempre ficou assunto de meninos”. Nesse contexto, pode-se observar que a senadora 

Gleisi constata que há uma essencialização do papel da mulher em pautas que são ligadas ao seu 

cotidiano, conforme aponta a senadora, que são vinculadas ao espaço privado, aos afazeres 

domésticos, à família e ao cuidado. Isso porque, como Gilligan aborda, a mulher constrói a sua 

personalidade de acordo com o papel da mãe, sendo assim, uma construção social do papel 

feminino que naturalmente é passado às meninas. Assim, as mulheres desenvolvem habilidades 

vinculadas com a esfera privada que são de utilidade na esfera pública, conforme aponta a própria 

senadora Gleisi. No entanto, tem de se ressaltar que esse papel não é essencialmente das mulheres 

e, além disso, é necessário que elas ocupem o espaço de matérias que são entendidas como 

masculinas, como as econômicas, pois esses locais de hard politics em que os recursos são 

resolvidos são de relevante interesse público e maior destaque político, importante para uma 

possível reeleição, aumento de capital político e destinação de recursos para matérias que acreditem 

ser mais relevantes. 

 Quando questionada sobre a distinção de tratamento enquanto já presidia a CAE, a senadora 

Gleisi afirmou que não notou essa diferenciação em comparação a outros presidentes e ressaltou 

que enquanto estava na presidência foi muito respeitada. Abordou também que sempre foi muito 

democrática e que, independentemente de posição, os senadores estão aqui para falar e debater. 

Com isso, não poderia “tolher”o debate, pois trata-se de um ambiente de discussão e deliberação 

e, assim, sempre respeitou que todos pudessem falar, expor, mas sempre com o objetivo de chegar 

a um objetivo de votação da matéria ou realização de audiência pública. Já o senador Lindbergh 

declarou que quem poderia falar melhor seria a senadora Gleisi. No entanto, destacou que ela passa 

muita força para os senadores e se impõe muito, até mesmo amedrontando alguns senadores de ir 

para o “enfrentamento”. Ainda mencionou o forte protagonismo feminino que ela possui e o 

estímulo que esse protagonismo gera nas mulheres com a sua postura firme. 

 Nesse sentido, para o assessor Gabriel Sampaio, são de grande importância esses espaços 

de poder e o protagonismo feminino, como pode ser observado na sua declaração. 

Eu acho que para quebrar com o machismo é fundamental que as mulheres ocupem os 

espaços de poder. E ocupar a CAE, ocupar a presidência do Senado, ocupar a presidência 

de partido, ocupar a presidência da república, todos os passos em que se possa ter uma 

mulher ou até representar mais amplamente setores que no país ainda sofrem com 

discriminações ou pressões é fundamental. Então ter numa comissão que tem por 

atribuição avaliar aspectos econômicos em todas as proposições que tramitam aqui (no 

Senado) tem uma importância ainda maior, porque, como a gente tem observado, a 
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economia acaba sendo uma das molas propulsoras do debate nacional. Algumas vezes até 

suplantando outros debates importantes para a nossa sociedade. Mas o fato é que a partir 

da economia que esses debates centrais são feitos, o que aumenta ainda mais a importância 

de mulheres ocuparem esse espaço.  

 Dessa forma, conforme observado nas entrevistas, as mulheres enfrentam dificuldades 

desde ter o desejo para concorrer a uma eleição, desde a ambição política que foi despertada desde 

cedo no senador Lindbergh, enquanto a senadora Gleisi só após conduzir uma das maiores 

empresas nacionais, Itaipu Binacional. Segundo a entrevista com a assessora Dra. Zuleide, nota-se 

que as motivações para essa dificuldade de as mulheres terem o desejo para concorrer a uma eleição 

perpassariam a dicotomia entre a esfera pública e a esfera privada e o condicionamento do papel 

da mulher ao lar e o distanciamento das atividades públicas, além da dupla jornada de trabalho a 

que são submetidas, visto que, como a assessora Dra. Zuleide defende, as mulheres enfrentam um 

conflito social e interno para vislumbrar esses cargos. Também perpassa o recrutamento político, 

principalmente para cargos da câmara alta, pois os partidos políticos tendem a fazer uma seleção 

maior para financiar esses cargos eletivos e os próprios financiadores em geral, conforme aborda 

Scchet e Speck (2012), o que acaba por excluir muitas mulheres também desse processo, dado que 

o financiamento é fundamental em uma campanha eleitoral. Outro importante ponto que pode ser 

verificado nas entrevistas, seria a relevância de se ocupar os cargos legislativos como, por exemplo, 

as lideranças partidárias, que têm um poder de agenda, de articulação, de construção de consensos, 

de empoderamento e destaque, que pode ser feminino se as mulheres chegarem a esses postos na 

política. Além disso, destaca-se que há uma essencialização do papel feminino devido a sua criação 

ser relacionada ao papel da mãe, o que a torna afeita aos temas do cotidiano dela, que são os do 

cuidado, afazeres domésticos, entre outros. Nesse contexto, as mulheres geralmente ficam 

subalternizadas em espaços de poder com esses temas expostos e excluídas de espaços que são de 

economia e “racionais”, visto que são essencializados aos homens. Assumir esse posto, para uma 

mulher, é de grande importância, para pautar temas que são de interesse delas e, no caso da CAE, 

mostrar que os aspectos econômicos também podem ser avaliados pelas mulheres, bem como 

destinar recursos a áreas de interesse. 
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Considerações finais 

 

 O trabalho buscou fazer uma contextualização da estruturação da subalternização feminina, 

da exclusão dos espaços da esfera pública e da política e, principalmente, se no mandato as 

mulheres ainda enfrentam barreiras de gênero na rotina do trabalho legislativo. 

No primeiro capítulo, tratou-se da estruturação da desigualdade de gênero, perpassando o 

histórico do movimento de luta das mulheres por maiores direitos políticos, profissionais e sociais, 

inclusive abordando sobre as especificidades do contexto brasileiro. Em seguida, o contrato social 

moderno foi tópico de debate à luz das contribuições de Pateman, entendendo que este trouxe a 

mulher como um “não indivíduo” e como um objeto do contrato, fundando em conjunto o contrato 

sexual. Após essa discussão, a dualidade entre a esfera pública e o fato dessa permitir que relações 

de poder sejam omitidas, trazendo a legitimação de que as mulheres sejam marginalizadas e 

associadas à esfera privada, ao passo que, mesmo quando ocupam a esfera pública, sejam 

submetidas à dupla jornada de trabalho, sendo que a expectativa do cuidado e dos afazeres 

domésticos permanecem sob responsabilidade delas, pois a expectativa de cumprimento do 

trabalho doméstico e do cuidado são vinculados socialmente ao dever feminino. 

Consequentemente, esses distintos papéis que a sociedade impõe e a dupla jornada de trabalho que 

as mulheres são submetidas tornam-se fundamentais para a análise da dificuldade que há por parte 

das mulheres em pretender e conseguir ter uma carreira política e uma vida pública. 

À vista disso, a questão da ambição política foi traçada, pois para concorrer a um cargo 

eletivo são necessários condições sociais, tempo e disponibilidade para campanha política, reuniões 

partidárias, e o processo eleitoral como um todo e, caso eleita, ainda se corre o risco de ter de se 

ausentar de forma substancial do lar, o que é uma relevante barreira, pois este é, socialmente, de 

responsabilidade feminina. Após isso, foi abordado o recrutamento político das mulheres pelos 

partidos, visto que o partido seleciona as candidaturas aos cargos eletivos e as mulheres, para 

conseguirem ser selecionadas, devem mostrar-se competitivas. Outro importante aspecto foi a 

questão do sistema eleitoral e do partidário, com o impacto destes para uma maior eleição feminina. 

Além disso, analisou-se o Senado Federal a partir da sua fundação, com os motivos da sua 

criação, as suas características históricas e a sua relevância e diferenciação da Câmara dos 

Deputados. Isso porque o Senado é um ambiente que, desde a sua criação, é de maior prestígio 

político que a Câmara dos Deputados, fato que permanece, mesmo com a transição à democracia 
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em 1988, e com dificuldade de ocupar o cargo. Além disso, foi feito um comparativo regimental 

das atribuições dos presidentes de comissão das duas casas e das lideranças partidárias, bem como 

o destaque da importância das suas atribuições para o processo legislativo. Isso também com a 

finalidade de compreender porque esse ambiente possui baixa representação feminina. Nesse 

capítulo também foi trabalhada a essencialização do papel feminino, a partir das autoras Gilligan e 

da Elshtain, e dos motivos que levam essas autoras a “naturalizar” o papel feminino à ética do 

cuidado e o masculino à ética da justiça, que no capítulo seguinte foi criticado 

 No último capítulo, foi feita pesquisa da trajetória da senadora Gleisi Hoffmann e do 

senador Lindbergh Farias com a finalidade de basear o roteiro de entrevista e para compreender as 

nuances da carreira dos senadores. Também foi feita pesquisa sobre a assessora, Dra. Zuleide 

Araújo Teixeira, e o assessor, Dr. Gabriel Sampaio, para nortear e basear as respostas apresentadas 

por eles. Na entrevista, constatou-se, comparando a resposta dos entrevistados e das entrevistadas 

que as mulheres enfrentam dificuldade em relação ao desejo para concorrer, em relação ao 

financiamento da campanha feminina, a dicotomia entre esfera pública e privada, com o 

condicionamento do papel da mulher ao lar e o distanciamento das atividades públicas e políticas, 

bem como a dupla jornada de trabalho a que são submetidas. Outro aspecto que foi mencionado 

com relevância seria o dos cargos legislativos, com o enfoque dado por este trabalho às lideranças 

e à presidência de comissão, mais especificamente a CAE, para que as mulheres tenham destaque 

e empoderamento. 

 Por fim, esse trabalho buscou analisar as desigualdades de gênero que as mulheres 

enfrentam para ter uma carreira política e, principalmente, na rotina de trabalho legislativo. Para 

compreender melhor como se dava esse processo, realizou-se entrevista semiestruturada com um 

senador e uma senadora, comparativamente, e também com uma assessora e com um assessor que 

realizam o trabalho de bastidores nesse ambiente legislativo. 

Nesse sentido, conclui-se que as mulheres ainda enfrentam desigualdades de gênero na 

questão da ambição política, do próprio recrutamento partidário, na destinação de recursos a suas 

campanhas, e, principalmente, no campo político e na rotina do trabalho legislativo, com o 

tratamento diferenciado nas relações com os demais parlamentares, que inclusive, segundo 

abordado pelo assessor Dr. Gabriel, as próprias senadoras fazem ponderações na tribuna no sentido 

de que se fosse um homem que estivesse explicando ou criticando determinado assunto, teria um 

tratamento diferenciado e mais respeitoso. Assim, a pergunta de pesquisa buscava compreender se 
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após vencida a barreira de chegar ao Senado Federal e de ocupar a presidência de uma comissão 

considerada de hard politics, como é o caso da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), as 

mulheres ainda teriam barreiras de gênero a enfrentar na condução de tal comissão e na rotina de 

trabalho legislativo. Durante o trabalho constatou-se que as mulheres ainda enfrentam essas 

barreiras na condução e na rotina do trabalho legislativo, tendo que, inclusive, como apontaram o 

senador Lindbergh Farias, a assessora Zuleide Araújo Teixeira e o assessor Gabriel Sampaio, 

demonstrar muito mais força do que um homem teria de fazer. 

No entanto, destaca-se que seria um processo a ser futuramente desenvolvido a realização 

de entrevistas com mais senadores e mais senadoras e com mais assessores e assessoras, de distintos 

partidos e ideologias, bem como com assessoria específica da CAE, o que não foi possível na 

oportunidade desse trabalho. Também caberia uma análise dos ambientes internos dos partidos, 

como as secretarias das mulheres, e o financiamento desses espaços nos diferentes partidos e 

contextos ideológicos. 
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Anexo I - Roteiro de Entrevista com Senadores Federais 

 

 A entrevista a seguir foi desenvolvida para pesquisa de monografia, orientada pela 

Professora Danusa Marques (IPOL/UnB), que busca compreender o impacto do gênero na carreira 

política brasileira, bem como no mandato dos senadores e das senadoras. Nessa perspectiva, após 

análise teórica, busca-se verificar o impacto do gênero na divisão sexual do trabalho político. Para 

mais informações entrar em contato com nataliasreis@gmail.com, Instituto de Ciência Política, 

Universidade de Brasília. 

 

Local e data da entrevista: 

Nome: 

Autorização para citar: 

Autorização para gravar: 

 

Seção 1: Questões sobre trajetória política e decisão de concorrer ao cargo no Senado (papel do 

partido; impacto do gênero). 

 

1. Quando começou o seu desejo em seguir a carreira política? Teve algum familiar que foi 

decisivo para essa decisão? Qual é a sua avaliação da construção da sua carreira política e 

partidária? 

2. Como são decididas as candidaturas ao Senado em seu partido, o PT? Como o Sr./a avalia 

o impacto pessoal (plano individual de carreira) e partidário (plano partidário) nesse 

processo? 

3. Você acredita que o seu gênero teve impacto nessa trajetória mencionada anteriormente? 

 

Seção 2: Questões sobre a rotina de trabalho legislativo no Senado. 

 

4. No Senado, você desempenha ou desempenhou função de liderança partidária. Qual é a 

importância de ocupar esse cargo no legislativo brasileiro? E para uma mulher? Qual é a 

relevância? 

 

mailto:nataliasreis@gmail.com
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Seção 3: Questões sobre a presidência da CAE - a) Como foi a atuação do partido? Principais 

apoios? Principais barreiras? b) Trabalho legislativo: Como é a condução dos trabalhos? Como é a 

relação com os demais senadores? 

 

5. Qual era a importância de garantir a presidência da CAE para o partido? Como foi a atuação 

deste para garantir o cargo? E os principais apoios para a sua candidatura à vaga? E as 

principais barreiras? 

6. Como foi a condução dos trabalhos da comissão nesse período? E como se dava a relação 

com os demais senadores nesse cargo legislativo? 

7. Há algum impacto do gênero do/a presidente da CAE na rotina e na relação com os/as 

demais senadores/as? 
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Anexo II - Roteiro de Entrevista com Assessoria dos Senadores Federais 

 

Local e data da entrevista: 

Nome: 

Autorização para citar: 

Autorização para gravar: 

 

Seção 1: Questões sobre a rotina de trabalho legislativo no Senado. 

 

1. No Senado, há a função de liderança. Qual é a importância de ocupar esse cargo na Câmara 

alta brasileira? 

2. E para uma mulher? Qual é a relevância? 

3. Você avalia que há diferença de gênero no tratamento entre senadores? 

 

Seção 2: Questões sobre a presidência da CAE - a) Como foi a atuação do partido? Principais 

apoios? Principais barreiras? b) Trabalho legislativo: Como é a condução dos trabalhos? Como é a 

relação com os demais senadores? 

 

4. Qual era a importância de garantir a presidência da CAE para o partido? Como foi a atuação 

deste para garantir o cargo? E os principais apoios para a sua candidatura à vaga? E as 

principais barreiras? 

5. Como foi a condução dos trabalhos da comissão nesse período? 

6. Os senadores respeitavam o lugar de fala das mulheres? 

8. Como se dava a relação com os demais senadores nesse cargo legislativo? 

 

 

 

 

 

 


