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Introdução 

 

Este trabalho compreende dois campos de estudos da Ciência Política que 

raramente dialogam entre si: o de carreiras políticas e o da divisão sexual do trabalho. A 

partir de uma análise sobre a ocupação de cargos com poder de agendamento e a atuação 

parlamentar em Plenário e Comissões Permanentes na 55ª Legislatura da Câmara dos 

Deputados, buscou-se comparar a participação política de homens e mulheres neste 

contexto. Seu objetivo central é verificar, por meio de uma categorização temática dos 

trabalhos legislativos, se distintos níveis de acesso a posições de centralidade no campo 

podem indicar a existência e as expressões de uma divisão sexual do trabalho político. 

A literatura acerca do patriarcado busca explicar a atual baixa participação de 

mulheres na esfera política por meio do debate sobre a separação entre as esferas pública 

e privada. A institucionalização de papéis de gênero na sociedade opera em uma ocupação 

segregada destas esferas chamada de divisão sexual do trabalho. Neste trabalho, parte-se 

do pressuposto de que o trabalho político não está isento de influência do fenômeno. O 

arranjo, socialmente reproduzido, determina que o trabalho reprodutivo (mal ou não 

remunerado), vinculado ao espaço doméstico e de cuidado familiar, seja visto como 

naturalmente designado às mulheres. Ao mesmo tempo, o trabalho produtivo 

(remunerado), vinculado ao espaço público, seja igualmente designado ao homem. As 

expressões da divisão sexual se adaptaram historicamente, como na consolidação do que 

Sylvia Walby (1990) chama de “patriarcado público”. A política, caracteristicamente 

pertencente à esfera pública, é vista como uma atividade marcadamente masculina 

(Miguel e Biroli, 2010, pp. 657-658). Na divisão sexual do trabalho produzida no 

patriarcado público, o fato de uma atividade ser considerada masculina não significa 

necessariamente uma total exclusão de mulheres desta esfera, mas uma tendência de que 

elas tenham maiores custos e limitações em sua participação. 

A área de estudos de carreiras políticas contribui com o aprofundamento da 

compreensão de trajetórias políticas e de estratégias de construção dessas carreiras em si. 

Para isso, parte-se do pressuposto de que a carreira política em uma democracia liberal 

segue uma lógica competitiva por recursos escassos, e por isso obedece a uma estrutura 

piramidal. No Brasil, a Presidência da República ocupa o topo dessa carreira e as Câmaras 

de Vereadores ocupam a base (Miguel, 2003). Esse debate é fortemente influenciado pelo 

conceito de Bourdieu (2007) de capital simbólico, crédito social que não possui uma 
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relação necessariamente direta com o capital financeiro. O capital político como forma 

de capital simbólico é a credibilidade do indivíduo para atuar politicamente perante seus 

pares, podendo ter como fonte outras formas de capital simbólico. Devido à estrutura da 

carreira política, capitais simbólicos (políticos ou não) tendem a ser distribuídos de forma 

desigual entre indivíduos em diferentes níveis dessa carreira (MIGUEL, 2003, pp. 117-

121).  

A possibilidade de entrada e ascensão no campo político se relaciona com 

desigualdades de gênero, raça, e classe presentes na sociedade brasileira, inclusive em 

termos de oportunidades de acúmulo de capital simbólico. Uma vez que instituições 

políticas são espaços que compõem uma elite (Perissinoto e Miríade, 2009), as 

desigualdades presentes na sociedade se ampliam intensamente e a desigualdade de 

gênero não é exceção à regra. A literatura sobre divisão sexual do trabalho sugere que 

mulheres e homens enfrentam barreiras distintas ao estabelecerem carreiras competitivas, 

tal qual a carreira política. Este trabalho propõe que se utilize os campos de estudos 

mobilizados de forma conjunta, partindo do pressuposto que os estudos sobre carreiras 

políticas não podem e não devem ignorar as desigualdades sociais que possam vir a se 

refletir dentro do Poder Legislativo federal. 

A partir dos dados analisados, foi possível afirmar a existência de uma divisão 

sexual do trabalho político, que se expressa tanto na ocupação de posições com poder de 

agendamento quanto na atuação parlamentar em Plenário. Como observado no capítulo 2 

desta monografia, o perfil de mulheres em cargos de proeminência é similar ao perfil 

historicamente construído como “masculino”, apesar de ser menos acessível a elas devido 

a barreiras internas e externas ao campo político. Parte da explicação desse fenômeno 

advém da própria organização dos trabalhos legislativos, que determina a alocação 

desproporcional de deputadas em Comissões e projetos relacionados ao cuidado e ao 

social. A divisão sexual do trabalho não se expressa da mesma forma para homens e 

mulheres de diferentes perfis raciais, uma vez que em determinados espaços legislativos 

o sexo tem um efeito maior do que a raça, e vice-versa 

 Uma vez introduzidos o tema e o objeto deste estudo, são apresentadas a sua 

metodologia e fontes dos dados em análise. O primeiro capítulo constitui uma 

apresentação dos referenciais teóricos utilizados para fundamentar a pesquisa, partindo 

da literatura sobre representação, carreiras políticas, capital simbólico e divisão sexual do 

trabalho para tratar de forma específica sobre a divisão sexual do trabalho político. O 

capítulo 2 aborda empiricamente a ocupação de espaços de poder na Câmara dos 
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Deputados por homens e mulheres eleitas/os à 55ª Legislatura. Os órgãos analisados são 

a Mesa Diretora, as Comissões Permanentes e o Colégio de Líderes. Por fim, no capítulo 

3, os projetos deliberados em Plenário no ano de 2015 foram analisados a partir dos dados 

de sua autoria e relatoria, papéis centrais que parlamentares ocupam no processo 

legislativo. 

 

Metodologia 

 

Esta pesquisa foi guiada pelo questionamento de como se deu a expressão da 

divisão sexual do trabalho político na trajetória de parlamentares da 55ª Legislatura da 

Câmara dos Deputados (2015-19). Seu objetivo central foi compreender a ocupação de 

cargos com poder decisório e posições de protagonismo parlamentar levando em 

consideração a clivagem de gênero nesta Casa legislativa. Para isso, foram realizados o 

mapeamento de trajetórias políticas prévias ao momento eleitoral das/os parlamentares 

em questão; o mapeamento da ocupação de cargos com poder de agenda na Legislatura; 

e a análise das semelhanças e diferenças entre as carreiras destes homens e mulheres. A 

partir desses dados, observaram-se alguns aspectos das barreiras estruturais a carreiras 

femininas que permitiram abordar a divisão sexual do trabalho político tal qual explicado 

por teóricas feministas para outras esferas sociais. Três hipóteses guiaram este estudo: 

• Mulheres tendem a uma hiperqualificação para que possam adentrar a esfera 

política e atingir os mesmos cargos que seus colegas do sexo masculino; 

• Mesmo após a superação do obstáculo eleitoral, mulheres ainda têm seu acesso a 

cargos com alto poder de agenda restringido; e 

• Mulheres estão sujeitas a um processo de marginalização de debates tidos como 

"centralmente políticos", ao serem associadas a temas sociais e de cuidado (soft 

politics) e distanciadas de debates social e politicamente considerados 

“masculinos” como segurança e economia (hard politics) e tecnologia e esporte 

(middle politics). 

 

A construção do banco de dados de carreiras eleitorais utilizou como fontes o 

repertório bibliográfico disponibilizado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 

Federal, o Dicionário Histórico-Bibliográfico Brasileiro do CPDOC-FGV e outras fontes 

de acompanhamento parlamentar, como: jornais, observatórios, sites particulares dos 

parlamentares. A coleta de dados mapeou a situação do/a deputado/a apenas até o 
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momento da eleição. Foram considerados aspectos como: capital político do próprio 

campo (cargos públicos ocupados previamente), capital midiático (participação em 

programas de TV/rádio, posse ou concessão de canais de comunicação), capital 

econômico (donos ou dirigentes de empresas), e o capital familiar. É importante notar que 

os dados acerca do capital familiar se referem a presença da família na política, e não 

apontam a origem e receptor dos benefícios advindos do capital familiar (cf. MIGUEL; 

MARQUES; MACHADO, 2015, pp. 723-729). O software Sphinx foi utilizado para o 

armazenamento e tratamento dos dados, permitindo a construção de uma análise 

estatística descritiva das diferentes variáveis sobre a trajetória dos/as eleitos/as.  

O banco de dados de atuação parlamentar foi restrito ao primeiro ano da 55ª 

Legislatura (2015) devido ao fato de o primeiro ano ser reconhecido como o período mais 

ativo em termos de proposições legislativas. O site da Câmara dos Deputados foi utilizado 

como fonte de dados acerca da ocupação de cargos na Mesa Diretora e Mesas de 

Comissões e da autoria e relatoria de projetos deliberados em Plenário. O software Excel 

foi utilizado para armazenamento e tratamento desse banco de dados. A literatura indica 

que os cargos selecionados agregam poder de agenda por serem capazes de definir a 

distribuição de parlamentares em Comissões Permanentes, estabelecerem pautas 

deliberativas, entre outros (cf. Amorim Neto, 2000). As hipóteses propostas para este 

trabalho sugerem que a relação de suficiência e necessidade de acúmulo de capital 

simbólico para o acúmulo de poder de agenda se dá de forma desigual entre deputados e 

deputadas. É importante notar, tal qual afirma Borges (idem, p. 51), que a estrutura causal 

dos fenômenos analisados pode ser de natureza probabilística e não determinística. Ou 

seja, dados causais ditos suficientes podem não ter presença assegurada em 100% dos 

casos, e simplesmente aumentarem a probabilidade de ocorrência do fenômeno em 

questão, em que P < 100%. Este trabalho não tem a pretensão de rejeitar variáveis 

explicativas em potencial por um único caso que se distancie dos demais, especialmente 

perante a dificuldade de analisar estatisticamente o baixo volume de mulheres nos espaços 

analisados. 

Este trabalho tem caráter majoritariamente descritivo, tendo em vista o objetivo 

central de observar a forma como a divisão sexual do trabalho operou na distribuição de 

posições de destaque e na atuação parlamentar durante a 55ª Legislatura da Câmara dos 

Deputados. A estatística descritiva propõe-se a apresentar, analisar e interpretar os dados 

coletados com o objetivo de descrever a população em questão. As hipóteses sugeridas 

se relacionam com essa escolha na medida que não objetivam explicar a causalidade da 
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desigualdade entre os sexos dentro e fora do Congresso Brasileiro, mas sim comprovar a 

sua existência empiricamente e descrever de que forma ela ocorre. Este desenho de 

pesquisa se alinha com a literatura feminista (cf. Pateman, 1996; Okin, 2008) que busca 

contemplar as consequências da naturalização da divisão sexual do trabalho na sociedade 

sem identificar pontualmente sua origem. 

É importante notar, nesse momento, a diferenciação entre a estatística descritiva 

proposta neste trabalho e a estatística indutiva que objetiva fazer generalizações para a 

população a partir de uma amostra. Esta pesquisa se utiliza de algum nível da lógica 

inferencial no sentido de estabelecer o sexo como uma possível causalidade das 

diferenças entre carreiras apresentadas. Isso não deve ser confundido com um processo 

de amostragem em que se propõe a inferir, da legislatura estudada, generalizações sobre 

todas as legislaturas que existiram e existirão no Brasil ou mesmo sobre outras esferas de 

poder. Considera-se aqui que a legislatura em análise compõe o conjunto da população 

de interesse, e não uma amostra de qualquer tipo. A autora incentiva, no entanto, o uso 

deste trabalho (e outros que permitam produzir conclusões acerca da desigualdade sexual 

na política) para um aprofundamento teórico e empírico sobre o problema. 
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Capítulo 1. Referencial Teórico 

O conceito de representação 

 

Tratar sobre a representação de homens e mulheres no Congresso brasileiro ou em 

qualquer outra esfera política representativa exige, anteriormente, discutir o que é 

representação política. Nesse sentido, Hanna Pitkin (1967) fez uma importante 

contribuição para a literatura que até então usava o conceito de forma ambígua e pouco 

precisa. Desde então, o debate acerca do tema de representação tem se desenvolvido na 

Ciência Política de forma ampla. Para a autora, instituições e práticas representativas não 

dependem de um sistema democrático de "autogoverno popular"; são simplesmente uma 

necessidade de sociedades contemporâneas liberais. Nesse sentido, sistemas políticos 

liberais não estão essencialmente atrelados à democracia. Em seu trabalho de 

conceitualização da representação, Pitkin nota que autores discordam em suas concepções 

do conceito pois escrevem, efetivamente, sobre questões distintas. A conclusão da autora 

é de que representação deveria significar agir no interesse do representado, de forma 

responsiva à ele mas independente em seus julgamentos; levando em consideração que o 

representado também é capaz de ação e julgamento independentes e não é apenas um 

subordinado. Nesse contexto em que se assume uma atuação de mandato livre, o 

representante é visto como capaz de decidir com as informações que acessa, uma vez 

eleito, qual o melhor curso de ação. A representação assim passa a ter também um teor 

de autorização, para que se proteja a liberdade do representante em relação àquele que 

autoriza agir indiretamente em seu nome – reforçando o caráter liberal da representação 

como conceituada pela autora. Segundo a autora, esse arranjo ameniza o potencial para 

conflito pelo fato de que o representante deverá prestar contas caso atue consistentemente 

em desacordo com os seus desejos (Pitkin, 1967, pp. 2-10/209-210). 

É possível notar que a desejabilidade de consultas frequentes aos representados e 

da liberdade do mandato varia conforme o teórico se aproxima ou afasta da ideia de que 

o representante deve pertencer a uma elite superior. Apesar de haver pouco consenso na 

área sobre a distância apropriada entre os governantes e os governados, Pitkin nota que a 

política comumente envolve uma combinação de negociação e compromisso. É preciso 

que o representante procure uma harmonia entre os interesses objetivos finais de sua base 

eleitoral e aqueles da nação como um todo, preocupação que está presente na literatura 

desde os primórdios do pensamento republicano (Hamilton; Madison; Jay, 1987). Essa 
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necessidade de harmonia pode apresentar dificuldades quando se trata da representação 

de grupos sociais e não de localidades geográficas, como se pensou a representação em 

sua origem (Burke, 2012). No caso brasileiro, a Câmara dos Deputados exemplifica 

representantes que são eleitos a partir de um distrito (os estados) mas, uma vez no poder, 

devem participar de decisões de interesse nacional e efetivamente representam toda a 

população do país independentemente de residirem em seu distrito nativo. Segundo 

Pitkin, a representação só pode ser discutida e avaliada quando se compreende sobre qual 

das suas múltiplas perspectivas se está tratando (Pitkin, 1967, pp. 211-218/228). 

As tipologias que Pitkin (1967) oferece em sua abordagem da representação são 

a formalista, descritiva, simbólica e substantiva. A primeira delas, descrita como uma 

perspectiva de autorização, coloca em foco o direito formal dado ao representante que lhe 

oferece legitimidade em sua atuação. Devido ao peso colocado no aspecto formal do 

processo eleitoral, essa forma de representação responsabiliza as pessoas sendo 

representadas pelas consequências das ações por elas autorizadas. Nessa visão, não há 

espaço para o debate sobre a qualidade representativa. A segunda tipologia preocupa-se 

com a composição de um corpo legislativo, enfatizando a qualidade reflexiva deste corpo 

perante aquilo que representa. Em outras palavras, uma legislatura deveria espelhar 

aqueles que representa em características específicas. Nessa perspectiva, a capacidade 

descritiva de um grupo de representantes não possui uma relação direta com o que fazem 

representantes, mas sim a quem estão representando. A representação simbólica, por sua 

vez, pressupõe que é possível evocar a referência de símbolos sem a necessidade de uma 

correspondência precisa. Considerando símbolos como pautados em atitudes, 

sentimentos e crenças pessoais, a representação simbólica tem o seu sucesso medido pela 

capacidade dos representantes de permearem o psicológico de seus constituintes a fim de 

que sejam aceitos. O processo de conexão simbólica dá-se por manipulação de respostas 

afetivas e não pela persuasão racional, tornando a atividade dos eleitos irrelevante para a 

sua capacidade de representar. A quarta e última tipologia é chamada representação 

substantiva, definida por Pitkin como o “atuar pelos outros” (1967, p. 114). Nesta visão 

de representação, há um interesse no conteúdo da atuação e não em sua estrutura formal, 

permitindo-se discutir e julgar as ações do representante.  

Em um contexto liberal, a diversidade de ideias em detrimento da diversidade de 

interlocutores gera críticas à qualidade dessa substância. Há uma significativa literatura 

que busca associar uma representação adequada a algum nível de similaridade entre 

eleitos e eleitores, a chamada “política de presença”. Na tipologia de Pitkin (1967), é a 
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chamada representação descritiva, que preza pela capacidade de um corpo representante 

de espelhar os representados. A autora aponta o problema de que essa forma de 

representação poderia tornar-se uma preocupação excessiva com quem representa e não 

com as ideias em discussão. A representação descritiva retorna ao horizonte normativo 

com a literatura feminista, que busca enfrentar a exclusão de mulheres de espaços de 

poder, combinando a política de presença e a política de ideias. Quando somente ideias 

são valorizadas, justifica-se que a resposta a demandas de inclusão política de 

determinados grupos sociais não envolva a inclusão de membros desse grupo (Phillips, 

2001, p. 273). Nesse contexto, ferramentas que promovam a inclusão de mulheres e, 

consequentemente, de superação da dicotomia entre representação substantiva e 

descritiva, voltaram a ser valorizadas e tidas como necessárias. Uma política de 

representação que nega diferenças e afirma que todos os indivíduos são iguais ignora o 

fato de que desigualdades e exclusões são estruturadas em torno de características 

específicas de grupo (Philips, 2011, p. 16). 

A partir disso, Drude Dahlerup (2014, pp. 63-64) propõe a avaliação da substância 

da representação de mulheres nos níveis de quem, o quê, como e onde. O primeiro enfatiza 

a relação entre representante e representado, enquanto o segundo foca no processo de agir 

em nome do grupo e na estrutura institucional que influencia o resultado dessas políticas. 

Os dois últimos níveis tratam, respectivamente, da estrutura procedimental da 

representação e das múltiplas esferas da sociedade em que ocorre alguma forma de 

representação. Fiona Mackay (2008, p. 132), por sua vez, afirma que a representação 

substantiva de grupos historicamente marginalizados pela política deve ser tratada por 

meio de políticas de reconhecimento de direitos culturais, bem como por políticas de 

redistribuição de direitos sociais e econômicos. Há, no entanto, uma dificuldade do campo 

da Ciência Política e da teoria feminista em estabelecer um conceito sobre o que seriam 

“interesses de mulheres” como um grupo, sem cometer essencialismos ou reforçar 

hierarquias sociais internas ao grupo. Assumir a convergência de interesses de grupos 

unidos por características biológicas como mulheres e pessoas negras torna-se 

particularmente delicado quando essa convergência passa a ser vista como um resultado 

da biologia e não de processos históricos (Mansbridge, 1999, pp. 637-638). Essas 

dificuldades da representação descritiva também são abordadas por Anne Philips (2011), 

que enfatiza três críticas pautadas nas possibilidades que ela aprofunde cisões sociais e 

intensifique relações paroquiais de representação, nas difíceis escolhas de quais grupos 
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devem ser representados explicitamente e no falso pressuposto de que grupos 

compartilham um interesse unificado.  

Para Jane Mansbridge, o debate acerca de ações afirmativas que fortaleçam uma 

política de presença no Parlamento deve ser pautado nas características do processo 

eleitoral que resultaram na desproporcionalidade representativa de grupos descritivos em 

relação à população em geral. A mesma ênfase é feita por Philips (2011), que diferencia 

a defesa de “representação de grupos” e a defesa de mecanismos de representação 

específica de grupos; considerando a última capaz de promover a inclusão de pessoas que 

compartilham certos marcadores sociais e experiências compartilhadas. Mansbridge 

argumenta a favor desse tipo de ação quando é possível concluir que vozes específicas 

estão sendo silenciadas ou suprimidas. Em especial, em situações em que membros desses 

grupos são capazes de representar a si mesmos, mas grupos dominantes na sociedade 

intencionalmente dificultaram (inclusive judicialmente) que eles o fizessem. Ao falar 

sobre mulheres e pessoas negras, que foram negados o direito ao voto por meio da lei, a 

autora conclui que os processos sociais, políticos e econômicos construídos 

historicamente deixaram sequelas estruturais que permanecem em operação apesar das 

mudanças na esfera legal (Mansbridge, 1999, p. 639). De forma similar, Philips (2011) 

defende que a seleção dos grupos a serem representados descritivamente utilize-se dos 

critérios de Young (1990), pautados nas cinco faces da opressão. São elas: a exploração, 

a marginalização, a impotência (em relações de poder), o imperialismo cultural e a 

violência. 

Uma abordagem interessante para a questão do "interesse de grupo" é a noção de 

perspectiva. Segundo Iris Marion Young (2006), os três elementos da representação são: 

valores, interesses e perspectiva. O seu conceito de perspectiva abarca a importância da 

diversidade de interlocutores na política sem diminuir a importância da diversidade de 

ideias. Isso se deve pois, ao contrário de valores e interesses, a perspectiva não pode ser 

representada por pessoas que vivem em contextos amplamente diferentes, visto que 

possui nos seus fundamentos as experiências e compreensões sociais derivadas de um 

posicionamento específico compartilhado por pessoas de origem social similar. Com 

frequência, pessoas posicionadas distintamente em uma relação de desigualdade mostram 

diferenças de perspectiva. Em suas palavras: “uma vez que em sociedades 

complexamente estruturadas os indivíduos estão multiplamente posicionados, eles 

interpretam a sociedade a partir de uma multiplicidade de perspectivas sociais de grupos” 

(Young, 2006, p. 166). Nada impede, no entanto, que indivíduos de perspectivas 
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diferentes compartilhem valores ou interesses; tampouco há qualquer garantia de que 

haverá um alinhamento entre os três aspectos da representação entre membros de um 

grupo social. Isso ocorre pois os elementos são independentes entre si, apesar de todos 

serem relevantes para a representação. Segundo a autora, o que diferencia este elemento 

dos outros é o fato de que, pela sua própria natureza, perspectivas distintas não são 

conflitantes, apenas combinam-se para uma compreensão mais plena do todo (Young, 

2006, 159-169). 

Como pode-se perceber pela complexidade do tema de representação de mulheres, 

há inúmeras abordagens que podem ser utilizadas para tratar das etapas empíricas que 

determinam a composição e o arranjo institucional de um corpo representativo. Miguel e 

Biroli (2010) enfatizam três aspectos determinantes à sub-representação de mulheres: as 

origens patriarcais das instituições políticas liberais; a construção social da esfera pública 

como um espaço masculino, influenciando a própria socialização de homens e mulheres 

e influenciando as possibilidades de surgimento de ambição política; e a existência de 

barreiras estruturais à participação política de mulheres.  Neste trabalho, busca-se analisar 

estes aspectos da desigualdade entre homens e mulheres na esfera política em geral e em 

corpos legislativos em específico por meio da literatura sobre carreiras políticas. Este 

debate permite que se observe a trajetória traçada por representantes, oferecendo 

informações sobre quem são eleitos e eleitas representantes e as forças políticas 

mobilizadas com o objetivo de atingir uma centralidade no campo político. 

Carreiras políticas e o Capital Simbólico 

 

 No Brasil, a literatura sobre carreiras políticas afirma a existência de uma estrutura 

nessas carreiras cujo formato é piramidal e que tem câmaras legislativas municipais como 

base e a Presidência da República como topo. A entrada na carreira política está 

condicionada ao acesso do indivíduo a recursos materiais e simbólicos desigualmente 

distribuídos e que influenciam ambos o desejo de entrar para esta carreira e sua chance 

de sucesso (Miguel, 2003, pp. 117-121). Considerando o campo político como um campo 

de forças que criam relações objetivas impostas a todos que nele se encontram, essas 

forças podem ser analisadas a partir das diferentes formas de capital presentes no campo 

(Bourdieu, 1989). Uma das formas de compreender e qualificar recursos simbólicos 

determinantes a essas forças é por meio do conceito de capital simbólico, caracterizado 

na interpretação bourdieusiana como crédito ou reconhecimento social que pode ou não 
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ser fundamentado no capital financeiro. O capital político como forma de capital 

simbólico é a credibilidade do indivíduo para atuar politicamente. Ele influencia a 

distinção do indivíduo no campo e pode ter como fonte outras formas de capital 

simbólico. Por ser um capital de "valor fiduciário" dependente da crença, o capital 

político e a pessoa que o detém estão particularmente vulneráveis à ameaças a essa 

confiança (Bourdieu, 1986, pp. 187-189). O formato piramidal dessa estrutura de carreira, 

assim como de muitas outras, implica que capitais simbólicos (políticos ou não) tendem 

a ser distribuídos de forma desigual entre indivíduos em diferentes níveis dessa carreira 

(Miguel, 2003, pp. 117-121). Essa forma de representação é compatível com o caráter 

concorrencial do mercado político liberal, fundamentado na seleção de candidatos em 

uma “livre concorrência” e não na perspectiva democrática de justiça mobilizada por 

autoras que defendem mecanismos de representação descritiva. 

 Para Bourdieu, uma das formas em que o capital político se apresenta é 

denominada capital delegado, intrínseca ao campo político. Quanto mais elevado o cargo 

ocupado, maior a distinção delegada pelo posto ou pela instituição que se ocupa. 

Conforme se acumula capital político, aumentam também as chances de que o candidato 

ocupe um cargo elevado. Esta forma de capital simbólico é uma das ferramentas de 

manutenção da elite governante e atua como barreira a grupos sociais que foram 

historicamente excluídos do poder. O capital convertido, por sua vez, é um capital 

originário de outro campo que se transfere para o campo político sob uma taxa de 

conversão (Bourdieu, 2007; Miguel, 2003, p. 121). Uma das formas mais frequentes de 

capital delegado quando se trata de carreiras femininas é o capital familiar (Miguel, 

Marques e Machado, 2015). A presença de familiares em posições de liderança política 

colabora com a familiaridade do campo, introduzindo o indivíduo a uma rede de conexões 

e conhecimentos que auxiliam na carreira política. Como indivíduos que se encontram 

em posições de poder tendem a pertencer também a classes financeiramente privilegiadas, 

nota-se que há uma convergência entre dois dos três elementos citados por Biroli e Miguel 

(2010) como necessários para atuação política: renda e uma rede de contatos.  

Outros dois aspectos centrais à carreira política e à capacidade de acúmulo de 

capital político citados por Bourdieu (1989) são o tempo livre e o capital cultural, que 

explicam em parte a sobre-representação de profissionais liberais (advogados, médicos, 

etc.) na vasta maioria dos regimes representativos. Esses elementos não se relacionam 

somente com aspectos profissionais ou de classe, mas estão intimamente conectados com 

a divisão sexual do trabalho. A delegação desproporcional do trabalho doméstico a 
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mulheres tem um impacto relevante sobre o seu acesso a ambos os recursos, além de 

influenciar também a distribuição de mulheres e homens entre as profissões citadas. 

 Entre pessoas que ocupam o mesmo cargo, o capital familiar tende a marcar 

trajetórias distintas no contexto brasileiro. Apesar de relevante para candidaturas de 

homens e de mulheres, elas possuem consistentemente mais vínculo familiar com agentes 

do campo do que seus colegas do sexo masculino (Miguel, Marques, Machado, 2015, pp. 

721-722). Segundo Miguel, Marques e Machado (2015, pp. 740), a forte presença do 

capital familiar na política brasileira indica um atraso no amadurecimento da democracia, 

uma vez que reduz a pluralidade na ocupação de cargos públicos, restringindo o perfil 

dos tomadores de decisão a um monopólio. A dificuldade de manutenção do fluxo de 

novas lideranças no poder indica que a rotatividade de governantes, e, consequentemente, 

a competitividade real do sistema representativo, não ocorre democraticamente.  A alta 

presença de capital econômico também é um forte indicador da distância entre eleitos/as 

e eleitores/as, mostrando como as fronteiras do campo político são, de modo geral, pouco 

permeáveis a perfis mais populares. Esse conjunto de fatores indica múltiplos empecilhos 

ao funcionamento efetivo do governo democrático (Miguel, 2003, pp. 26-27), e pode 

sugerir uma dificuldade à representação substantiva de mulheres e de outros grupos sub-

representados nas esferas de poder. 

 Há uma ampla discussão sobre o papel dos partidos políticos na composição do 

poder público, uma vez que o recrutamento político, ou seja, a seleção das candidaturas, 

determina quem são os concorrentes aos cargos eletivos que poderão se tornar 

representantes. Atuam, portanto, como um filtro central às candidaturas que conduzirão 

políticos/as profissionais aos cargos. Como aponta Norris (1997, pp. 149-152), a 

legitimidade da democracia liberal-minimalista e do regime representativo pode ser 

abalada por um sistema que restringe as vias de acesso ao poder; uma vez que o próprio 

conceito de democracia é fundamentado no princípio de igualdade política. Partidos se 

interessam por candidatas/os que possuem fortes chances de sucesso eleitoral e 

maximização de votos, como indivíduos com um passado de ocupação de cargos eletivos, 

militantes e detentoras/es de posições de liderança nas suas bases eleitorais. 

Estatisticamente, devido à formação histórica da sociedade brasileira, homens tendem a 

ocupar essas posições de proeminência de forma desproporcionalmente maior que 

mulheres, sendo, portanto, candidatos mais atraentes aos partidos políticos por possuírem 

maiores chances de sucesso. A partir disso, o recrutamento pode se dizer “neutro” mesmo 
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quando colabora com a manutenção da desigualdade de gênero na política institucional 

(Marques, 2012, pp. 83-84).  

Campos e Machado (2020) apresentam dados que mostram que esta neutralidade 

não se sustenta perante um olhar mais cuidadoso, em especial no que tange ao 

financiamento partidário. É importante lembrar que em 2014 não havia cotas de 

financiamento de raça ou gênero, implementadas em 2018 e 2020, respectivamente, e que 

foram as últimas eleições em que o financiamento empresarial ainda era permitido. 

Apesar de comporem 13% das candidaturas, mulheres pretas e pardas receberam somente 

1,3% do somatório de receita de campanha. Mulheres brancas, por sua vez, foram 16% 

das candidatas e receberam 8,8% do somatório de receita de campanha em 2014 (Campos 

e Machado, 2020, p, 89). Homens brancos foram 43% das candidaturas e receberam 73% 

do dinheiro destinado a campanhas para a Câmara dos Deputados nesta eleição, enquanto 

homens pretos e pardos foram 27% das candidaturas com 15,3% do somatório de receita 

(idem). Pode-se perceber, assim, que apesar de uma presença consistentemente maior de 

homens entre as/os candidatas/os, há um impacto transversal da raça/cor sobre a 

distribuição de recursos de campanha. Estes dados importam, pois a arrecadação de 

campanhas e as chances de vitória eleitoral são correlacionadas, em especial no que tange 

às baixas chances de sucesso de campanhas com poucos recursos. Apesar de estarem em 

sistemática desvantagem perante seus pares do sexo masculino em termos de recursos 

materiais, as candidatas brancas e negras não são igualmente afetadas por este fenômeno. 

Os partidos possuem papel relevante sobre a distribuição do financiamento de campanhas, 

mas há também um impacto específico da estrutura de classes sobre as candidaturas pretas 

e pardas. Como apontam Campos e Machado (2020, p. 90), o pertencimento a classes 

mais altas favorecem candidatas/os brancas/os por se relacionarem com um grau de 

reconhecimento social e de convívio com possíveis doadores de campanha, privados e 

empresariais. As possibilidades de autofinanciamento ilimitado nas eleições em análise 

também colaboram para a estrutura observada, por ser mais uma fonte de recursos 

desproporcionalmente acessível às candidaturas. O debate sobre ambição política 

contribui com uma compreensão mais ampla do quadro, por apontar que mesmo o 

recrutamento político está submetido a um filtro anterior. 

 Por parte do próprio indivíduo que irá se candidatar a um cargo eletivo, é preciso 

primeiro que seja tomada uma decisão de concorrer. Isso está submetido à vontade desse 

indivíduo de participar desse processo, a chamada “ambição política”, que possui como 

determinante o sexo do indivíduo. Este elemento se relaciona com o recrutamento, pois é 
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influenciado pelo incentivo externo oferecido pelo partido recrutador, mas pode também 

ser analisado separadamente (Norris, 1997, pp. 148-150). Marlise Matos (2010) aborda a 

sub-representação de mulheres a partir de três níveis de análise: o nível micro ou 

individual, o nível sociológico referente às barreiras institucionais e partidárias, 

relacionadas à elegibilidade de mulheres, e o nível político-filosófico que trata da 

reeleição e da permanência de mulheres no campo político. A autora argumenta que a 

percepção e avaliação racional de candidatas e eleitas impacta a ambição política a nível 

individual pois refere-se à abertura do ambiente político a suas candidaturas e ao cálculo 

de recursos necessários para uma disputa competitiva. A literatura sobre gênero e política 

nos sugere um dos efeitos das barreiras à ambição política de mulheres é de que aquelas 

que alcançam a eleição são hiperqualificadas quando comparadas com os homens eleitos 

(Fox e Lawless, 2012; Kauppi, 1999). Matos (2010) aprofunda este argumento com 

exemplos de limitações da autonomia feminina enquanto agente político. Essa ausência 

de autonomia se dá em questões de direitos sexuais e reprodutivos, bem como em papéis 

de gênero socialmente determinados, cujas consequências são de limitação de autoestima 

e autoconfiança das possíveis candidatas, de apoio que recebem de suas famílias 

imediatas e de recursos econômicos disponíveis a elas. Como apontam Miguel e Biroli 

(2010, pp. 662-665), a ausência de ambição que ultrapassa o indivíduo e atinge um grupo 

social de forma geral indica uma desigualdade política sistemática. Para que essa análise 

possa ser feita, depende-se da percepção de que normas neutras e universais de inclusão 

não são suficientes para produzir, na prática, iguais oportunidades para todos. A 

compreensão da política como um campo de acesso restrito gera inibição de ambição em 

membros de grupos sub-representados no Brasil, desde as suas primeiras socializações. 

Um dos aspectos mais fundamentais dos papéis de gênero a essa discussão é pautado pela 

literatura acerca da divisão sexual do trabalho.  

A divisão sexual do trabalho 

 

A literatura sobre o patriarcado busca explicar a ausência de mulheres na esfera 

política por meio do debate sobre a separação e dicotomização entre as esferas pública e 

privada. Essa divisão, segundo Carole Pateman (1988), está presente no contrato social 

original e é omitida pelos teóricos contratualistas. Apesar disso, é parte essencial do 

contrato social-sexual ao qual são atribuídos os fundamentos da sociedade moderna. Uma 

das consequências da estruturação patriarcal e capitalista da ordem social contemporânea 
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é a formulação de direitos formais igualitários em uma esfera pública excludente que 

mascara a influência de relações desiguais da esfera privada sobre o todo. O arranjo 

determina que o trabalho doméstico e de cuidado familiar seja visto como naturalmente 

designado às mulheres, enquanto o trabalho "público" (e remunerado) seja igualmente 

designado ao homem. Este mesmo contrato social influencia a designação de mulheres a 

formas de trabalho específicas a determinadas atividades, menos remuneradas que 

homens que ocupam os mesmos cargos, e também a sua sub-representação política 

(Biroli, 2018, p. 23). A política, caracteristicamente pertencente à esfera pública, é, 

portanto, vista como uma atividade marcadamente masculina (Miguel e Biroli, 2010, pp. 

657-658).  

 Para Biroli, a divisão sexual do trabalho é um lócus de produção de gênero, e 

como tal incide desigualmente sobre as mulheres. Isso implica uma produção de gênero 

racializada e que atende a uma dinâmica de classe capitalista. Apesar de ser um arranjo 

que conforma e circunscreve escolhas individuais, a divisão sexual do trabalho é uma 

estrutura efetivamente coletiva. Dessa forma, o patriarcado é um sistema de exploração 

do trabalho das mulheres pelos homens por meio do contrato do casamento. Fora do 

casamento, o mesmo trabalho doméstico prestado de forma não remunerada passa a ter 

um valor econômico. Na realocação de diversas atividades produtivas para fora do 

ambiente doméstico durante a Revolução Industrial, a valorização deixou de se dar a 

partir da satisfação de necessidades familiares básicas e passou a ser pautada na satisfação 

de demandas por lucro. Como o trabalho doméstico não gera lucro, ele passou a ser 

definido como inferior à atividade assalariada capitalista, inclusive quando exercido de 

forma remunerada (Davis, 2016, p. 218). Isso não significa que o sistema deixa de afetar 

mulheres que não são casadas, devido ao seu caráter coletivo e social. Sylvia Walby 

(1990, pp. 175-182) diferencia a apropriação masculina privada da coletiva, considerando 

a privada como uma expressão restrita daquela vivida por mulheres coletivamente. Para 

a autora, as variações dependem da interação de diferentes estruturas patriarcais, como o 

modo de produção, as relações de trabalho remunerado, a violência masculina, as relações 

patriarcais de sexualidade, as relações patriarcais no Estado e em instituições culturais. 

No patriarcado privado, a estratégia de dominação é a de exclusão da esfera pública, uma 

vez que ele está relacionado ao controle masculino sobre a mulher na esfera doméstica. 

No patriarcado público, a estratégia é de segregação, pois se relaciona com instituições e 

estruturas convencionalmente marcadas pelo "domínio público".  Coletivamente, ele 

admite mulheres nessa esfera em termos não-igualitários, marginalizando-as a trabalhos 
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específicos e caracterizados como inferiores aos trabalhos realizados por homens (idem, 

p. 178).  

Existem teóricas feministas que tratam sobre a responsabilização da mulher sobre 

os afazeres domésticos e os cuidados de seus filhos como algo que a forçaria a se submeter 

a uma “dupla jornada” fora de casa. Bell hooks (1984) afirma que a realidade se parece 

mais com a delegação do trabalho doméstico às mulheres negras e pobres quando as 

mulheres brancas conquistaram seu direito de penetrar a esfera pública e trabalhar como 

seus maridos, homens brancos. O que se percebe, portanto, é que a falsa neutralidade do 

liberalismo não é apenas patriarcal como também fortemente enraizada em estruturas 

racistas, das quais a mulher branca não está isenta. A relação entre igualdade formal e 

desigualdades empíricas nas relações raciais brasileiras é fortemente impactada pelo 

silêncio racial jurídico promovido pela ideologia da democracia racial (Grinberg, Mattos 

e Fischer, 2018). Esta convergência de fenômenos sociais afeta a participação política de 

mulheres e brancas de forma distinta. Perante a questão de representação no Brasil, a 

mulher negra se encontra ainda mais distante da política institucional do que a mulher 

branca. Tendo em vista que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passou a disponibilizar 

dados sobre a cor das/os eleitas/os no Brasil apenas em 2014, ainda há muito a se 

compreender teórica e empiricamente sobre a representação política em termos raciais. 

No entanto, Campos e Machado (2015) exploram a questão da sub-representação de 

negros no Brasil e concluem que não-brancos possuem maior dificuldade de acesso a 

recursos eleitorais (financiamento e votos, principalmente) em contextos de alta 

competitividade. Segundo os autores, a discriminação racial aumenta 

desproporcionalmente conforme aumenta o nível de competitividade, resultando em uma 

marginalização política de populações não brancas que se retroalimenta. 

Apesar da importância de distinguir os diferentes impactos da divisão sexual do 

trabalho político sobre a “dupla jornada” de mulheres, percebe-se a importância de tratar 

dos impactos negativos de arranjos familiares tradicionais sobre a presença de mulheres 

em carreiras políticas e outras áreas profissionais competitivas. Isso se dá pois, como 

apontam Miguel e Biroli (2010, p. 667), os principais recursos necessários para a atuação 

no campo político são, como se disse anteriormente: dinheiro, tempo livre e uma rede de 

contatos que já participe politicamente de alguma forma. A delegação do trabalho 

doméstico a mulheres tem importantes efeitos sobre o acúmulo desses recursos, quer seja 

mal remunerado em situações de precariedade, quer seja não remunerado. É possível 

notar que eles se tornam particularmente escassos para todos os grupos sociais em 
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situações desfavoráveis e socialmente desiguais. Entre as relações de autoridade que 

produzem a subordinação das mulheres estão a dupla moral sexual, a tolerância à 

violência contra a mulher, a ideologia maternalista e os ataques à autonomia reprodutiva 

(Biroli, 2018, p. 43). O caráter estruturante da divisão sexual do trabalho resulta em 

limitações às possibilidades de ação de mulheres, que estão sujeitas a julgamentos que 

fundamentam a própria forma de organização da vida social. Mesmo que incidam de 

forma desigual sobre as mulheres, existem altos custos relacionados à participação 

política quando se leva em consideração pressões sociais na conciliação das obrigações 

familiares e a política, o acesso às creches e o equilíbrio de tempo da vida doméstica com 

a carreira. Nenhuma dessas questões incide sobre a participação política de homens de 

forma estrutural. Uma das consequências desse sistema é uma distância cada vez maior 

do sistema político, conforme aumenta o envolvimento de uma pessoa ou grupo com o 

trabalho doméstico cotidiano, independentemente da relação trabalhista em que se dá 

(idem, p. 46).  

 

Divisão sexual do trabalho político 

 

A partir do conceito de divisão sexual do trabalho, é possível ampliar a questão 

da subordinação feminina no contexto da esfera política.  Teóricas feministas (Pateman, 

1996; Okin, 2008; Biroli, 2018) tratam sobre as consequências da naturalização do 

confinamento da mulher à esfera doméstica, explorando a visão do ambiente familiar 

como “não-político”. O que essa teoria afirma, no entanto, é que não somente esse arranjo 

social é responsável por aspectos importantes da desigualdade de gênero, como essa 

desigualdade influencia a esfera pública e as relações sociais que nela existem. A divisão 

sexual do trabalho e a construção do "feminino" fazem com que mulheres tenham menos 

chances de ocupar cargos políticos e influenciar decisões que as afetam diretamente 

(Biroli, 2018, p. 24). A suposta negligência da mulher com sua família e seus “deveres 

do lar” quando ela deseja participar da esfera política corrobora a visão de que a política 

seria de alguma forma inapropriada para elas. Nessa mesma perspectiva, homens seriam 

indivíduos livres para acessar a esfera pública inclusive quando isso significa alguma 

forma de abandono sobre seu ambiente familiar. Em sociedades capitalistas, às mulheres 

foram negados o direito de propriedade e o exercício de direitos civis a ele relacionado. 

Varda Burstyn chama isso de uma “infantilização jurídica” de mulheres, cujo poder só 
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poderia ser exercido socialmente por meio de suas afiliações masculinas (Burstyn, 1983, 

p. 58). Não há coincidência sobre o fato de que o capital familiar seja tão importante para 

candidaturas femininas, uma vez que ele providencia uma rede de contatos inseridos na 

política, mas que é também com frequência delegado pelos seus maridos ou pais. Isso 

implica um comprometimento da cidadania de mulheres e, consequente, na própria 

estrutura democrática. A existência de um limite na participação de mulheres enquanto 

agentes autônomas significa que homens estão agendando interesses e conferindo sentido 

às suas necessidades de forma monopolística (idem, p. 50).  

A segregação institucional do patriarcado público (Walby, 1990, p. 176) descreve 

a realidade em que mulheres não são formalmente excluídas da esfera pública ou da 

participação política, mas se inserem nessa esfera de forma segregada e altamente custosa. 

Hierarquias internas ao campo político podem ser responsáveis pelas dificuldades de 

ascensão dentro da carreira política e por uma reprodução da divisão sexual do trabalho 

nas formas de atuação dentro do legislativo federal, por exemplo, em comissões 

temáticas. Como aponta Irlys Barreira (2020, p. 166), mulheres entram no cenário político 

com marcas de gênero que as submetem à prova de competência no exercício de seu 

mandato e que somam às forças simbólicas já presentes no campo. Esta prova não se 

impõe somente a nível individual e é produtora de estereótipos quando se apresenta na 

forma do questionamento sobre o desempenho de representação do próprio gênero 

feminino. Esta análise não parte do pressuposto de uma reprodução perfeita da divisão 

sexual do trabalho de outros espaços na esfera política, mas de um entendimento que é 

preciso refletir sobre como relações simbólicas se apresentam na estrutura organizacional 

do trabalho parlamentar a fim de compreender como experiências anteriores de 

desigualdades sociais podem colocar-se como barreiras à representação parlamentar. 

Miguel e Feitosa (2009) utilizam as categorias de hard, middle, e soft politics, 

presentes na literatura estadunidense, para falar sobre a divisão sexual do trabalho 

político. Hard politics seria então a categoria que inclui temas relacionados ao núcleo do 

processo político, em especial questões de poder do Estado e gestão da economia. Soft 

politics, por sua vez, seria a categoria que inclui majoritariamente temas sociais e 

relacionados ao cuidado. Neste trabalho, os autores concluem que as parlamentares 

tendem a atuar com mais frequência em áreas de temática soft como assuntos sociais, 

direitos humanos e reprodutivos, infância e adolescência. Enquanto isso, seus pares 

masculinos tendem a atuar em política e economia tributária, temas categorizados como 

hard politics. Daniela Rezende (2015) observou também, ao comparar Legislaturas do 
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Brasil, Peru, Uruguai e Argentina, que em uma Comissão tão importante quanto a de 

Constituição, deputadas possuem chances menores de serem alocadas do que deputados, 

mesmo quando possuem experiência legislativa prévia. Miguel e Feitosa1 (idem, p. 216) 

concluem ainda que a dedicação a temas de política hard tende a aumentar conforme 

aumenta o capital político de parlamentares. O insulamento de parlamentares mulheres 

nos temas considerados soft e a sua dificuldade de tratar de temáticas de política hard 

refletem uma relação de prestígio da atuação tida como "masculina" (Marques e Teixeira, 

2018, p. 96). Dessa forma, a divisão sexual do trabalho político atua no afastamento das 

mulheres de temáticas consideradas "centralmente políticas" até mesmo quando essas já 

se encontram em posições de poder. É importante notar, no entanto, que este fenômeno 

se dá em parte devido a atuações profissionais anteriores ao cargo de representação em 

áreas relacionadas a estes temas e cujas especializações se reproduzem no campo político 

(Barreira, 2020, p. 159). A divisão sexual do trabalho incide, portanto, diretamente sobre 

o trabalho político. Como nos lembram Marques e Teixeira (2018, p. 97), é preciso ter 

atenção ao utilizar a classificação descrita acima de forma a não reforçar estereótipos de 

gênero ou retratá-los sem uma perspectiva crítica. A determinação de que temáticas de 

política hard agregariam mais prestígio e, portanto, capital político, é pautada em análises 

empíricas da atuação dos parlamentares mais influentes em suas legislaturas (Miguel e 

Feitosa, 2009, pp. 214-216; Kauppi, 1999). Essa classificação não está relacionada ao 

volume de recursos financeiros e de influência que as temáticas de política soft dispõem, 

particularmente no que tange à saúde e à educação. A hierarquização do campo político 

é permeada por influências diversas e, por vezes, contraditórias. No entanto, para os fins 

que servem este trabalho, a diferenciação do prestígio conferido pela atuação em 

temáticas soft e hard é relevante o suficiente para guiar uma análise da posição de 

mulheres no Poder Legislativo brasileiro. 

Este trabalho questiona, portanto, se tal qual a desigualdade da esfera privada afeta 

as relações sociais na esfera pública, não seria também sujeito à influência específica o 

campo político. A superação de múltiplas barreiras institucionais por mulheres que 

ocupam cargos eletivos não é capaz de garantir que elas estejam em plena relação de 

igualdade em comparação aos homens de trajetória similar à sua. A percepção de que elas 

estejam em uma situação de desigual acesso em relação à vasta maioria das mulheres não 

 
1 A categorização por temas feita por Miguel e Feitosa (2009) se encontra no Anexo I e será utilizada como 

base para a categorização de projetos de lei neste trabalho. Também será utilizada a classificação de 

Marques e Teixeira (2018) sobre as Comissões Permanentes; que se encontra no Anexo II. 
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as isenta da subordinação a hierarquias internas ao campo político. Isso pode ser mais 

bem compreendido quando se trata a carreira política como uma carreira profissional em 

que a ascensão depende necessariamente da luta pelo poder por meio do acesso a recursos 

escassos. A distribuição desigual de recursos frequentemente resulta em situações em que 

mulheres são prejudicadas pelas condições desiguais a que estão sujeitas. Assim, as 

carreiras políticas com frequência refletem padrões gerais de profissionalização de 

mulheres na sociedade, cuja dinâmica é fortemente influenciada por questões de raça e 

classe (Hirata; Kergoat, 2007). 
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Capítulo 2. Posições de liderança na Câmara dos Deputados 
 

Tendo em vista os fundamentos teóricos expostos anteriormente, a análise nesta 

seção se debruçará sobre as seguintes questões: como se distribuem as posições de 

liderança na CD e quais são as trajetórias típicas destes/as parlamentares? Espera-se que 

assim seja possível compreender como a divisão sexual do trabalho político se expressa 

no cotidiano do trabalho legislativo. O campo político é um espaço de lutas entre agentes 

de posições distintas em termos de capital simbólico e cujas disputas se dão por meios e 

fins definidos a partir destas posições. A própria construção de ações do campo se dá por 

meio de lutas pela conservação ou transformação da relação de forças nele instituída, 

conservando ou transformando os próprios instrumentos e alvos nessas lutas. Antes de 

aprofundar a análise sobre o capital político, é preciso entender a importância dos partidos 

no funcionamento do Congresso e na determinação dos filtros impostos às posições de 

agendamento. Na literatura sobre partidos no Brasil há autores que defendem o argumento 

da fragilidade da autoridade dos partidos na definição das candidaturas, baseado 

principalmente na estrutura eleitoral do sistema proporcional de lista aberta e da regra de 

candidaturas natas que existiu até 2002 (MAINWARING, 1991). A perspectiva de 

partidos fracos já́ foi desafiada, principalmente em termos de relações Executivo-

Legislativo (MENEGUELLO, 1998; FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999; FIGUEIREDO 

e LIMONGI, 2001).  

Este trabalho parte do pressuposto de que os partidos políticos regem a lógica de 

distribuição interna do poder no Legislativo, uma vez que o princípio de 

proporcionalidade partidária determina a composição de importantes centros de poder, 

como a Mesa Diretora e as Mesas de Comissões Temáticas. A Presidência da Mesa é 

distribuída ao partido majoritário e é encarregada de dirigir os trabalhos em Plenário, 

podendo decidir sobre a agenda efetiva de pautas da Casa em conjunto com o Colégio de 

Líderes. São também os líderes partidários que decidem sobre a distribuição de 

parlamentares em Comissões. A análise da composição desses espaços é importante pois 

permite que se compreenda quem possui o poder de agendamento da Câmara Baixa. 

Quem quer que ocupe estes lugares determina, inclusive, quais serão as possibilidades de 

atuação parlamentar de todas/os as/os outras/os representantes.  

A 55ª Legislatura não é excepcional em seu perfil marcadamente branco e 

masculino. Homens ocuparam aproximadamente 90% das cadeiras, com 462 deputados, 

enquanto as 51 deputadas eleitas representaram aproximadamente 10% da Casa. Apesar 
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de haver um abismo entre as proporções da Câmara dos Deputados e da sociedade como 

um todo, a Legislatura em questão contou com a maior presença de mulheres na história 

brasileira. Desde então, ela foi superada pela 56ª Legislatura, eleita em 2018, que contou 

com 15% de legisladoras. Nestas eleições, a reserva de 30% do fundo especial de 

financiamento de campanha (FEFC) e do horário de propaganda eleitoral gratuita (HPEG) 

dos partidos para as candidaturas de  mulheres entraram em vigor pela primeira vez, por 

uma interpretação do TSE, e podem ter influenciado o crescimento no número de 

mulheres eleitas que se observou. Um estudo realizado por Teresa Sacchet (2020) aponta, 

no entanto, que a maioria dos partidos não tem um nível alto de responsividade no que 

tange à paridade de gênero ou mesmo ao cumprimento das cotas eleitorais. Mesmo nos 

partidos que cumpriram a cota de 30% entre as candidaturas, as mulheres foram maioria 

entre as que conquistaram menos de 0,3% dos votos e receberam um alto volume de 

recursos partidários2. A autora argumenta que essas candidaturas não eram viáveis ou 

viabilizadas pelos partidos, que buscaram formas de “burlar” as regras eleitorais que 

objetivam a promoção de mulheres a cargos eletivos. Nesse sentido, partidos políticos 

também devem ser responsabilizados pela baixa participação de mulheres na política 

institucional brasileira. 

O perfil racial da Legislatura, de acordo com a autoclassificação, foi de 80% de 

parlamentares brancas/os (411 cadeiras), 16% pardas/os (81 cadeiras) e 4% pretas/os (21 

cadeiras). O sexo não produz efeito sobre a composição racial, mantendo a proporção 

similar entre homens e mulheres. Assim como ocorreu com as mulheres, a presença de 

negras/os subiu cerca de 5p.p. nas eleições subsequentes de 2018, apesar de serem 

fenômenos distintos. Como apontam Luiz Augusto Campos e Carlos Machado (2020), é 

possível que o aumento tenha relação com uma mudança no padrão de classificação racial 

de candidatos, sendo preciso ter cuidado em afirmar que os dados signifiquem uma 

esperança em termos de redução de desigualdade de representação. Na Legislatura 

analisada ao longo deste trabalho percebe-se que a autoclassificação não é absoluta, como 

no caso de parlamentares nipo-brasileiros. Keiko Ota (PSB-SP), Walter Hihoshi (PSD-

SP) e Luiz Nishimori (PL-PR) se autodeclaram como brancos, enquanto Hidezaku 

Takayama (PSC-PR) como pardo. Algumas das dificuldades metodológicas enfrentadas 

em modelos de classificação racial se devem ao fato de que a concepção de raça passa 

por questões nacionalmente específicas ao mesmo tempo em que dialoga com teorias 

 
2 Diversos partidos fizeram repasses altos de recursos para campanhas femininas com quantias 

inexpressivas de voto, exigindo que parte substancial do valor fosse devolvido para eles. 
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internacionais de racismo científico. Campos e Machado (2020) destacam a ausência de 

critérios objetivos ou naturais na distinção racial, particularmente em um país marcado 

pela negação de seu racismo. Assim, apesar do caráter autodeclarado3 da classificação de 

raça do TSE (ou talvez por causa disso), as classificações tendem a ser fluidas, 

polissêmicas e por vezes contraditórias entre si.  

 

Figura 1. Partidos das/os eleitas/os para a Câmara dos Deputados para a 55ª 

Legislatura, no momento da eleição 

 

(N=513) 

 

 
3 Campos e Machado chamam à atenção o curioso caso de Rodrigo Maia (DEM-RJ), que já enquanto 

Presidente da Câmara, se declarou pardo pela primeira vez nas eleições de 2018. 



 

 

32 

Figura 2. Distribuição de parlamentares da 55ª Legislatura da Câmara dos 

Deputados de acordo com ideologia partidária e sexo 

(N=513) 

 

 A compreensão do quadro geral do Plenário no ano de 2015 é importante pelas 

sabidas ausência das mulheres da política institucional e importância dos partidos no 

processo legislativo. Os gráficos apontam tendências da Legislatura, como a 

predominância do Partido dos Trabalhadores, que obteve a maior bancada na Câmara dos 

Deputados e ocupava também o Executivo Federal. Apesar disso, a segunda e a terceira 

maior bancada pertencem a partidos de centro (PMDB e PSDB) e as duas subsequentes, 

a partidos de direita (PP e PSD). Mesmo ocupando apenas 51 das cadeiras, a proporção 

de deputadas estava em seu pico histórico no Congresso Brasileiro, desde então superado 

na 56ª Legislatura. Ao cruzar o sexo das/os parlamentares e a posição ideológica dos 

partidos, nota-se uma distribuição relativamente proporcional de deputadas entre os 

partidos de esquerda, centro e direita. É importante lembrar que partidos de direita ou de 

esquerda não necessariamente concentram sua atuação em temáticas específicas. Apesar 

da expectativa de haver uma maior priorização de temas sociais em partidos de esquerda, 

há também uma intensa disputa com partidos de direita sobre o controle de pautas 

relacionados a direitos reprodutivos e à família, por exemplo. Por isso, a unidade de 

análise deste trabalho será as/os próprias/os parlamentares, a fim de avaliar a expressão 

da divisão sexual do trabalho político em carreiras políticas individuais. A hipótese 

trabalhada não é incompatível com a organização partidária do trabalho legislativo, pois 
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líderes partidários determinam a distribuição de representantes em cargos com poder de 

agendamento considerando seu potencial estratégico individual em cada posição. 

 Uma forma secundária de organização da Câmara dos Deputados é em bancadas 

de interesse, que visam estabelecer parâmetros adicionais que orientem a atuação 

parlamentar para além dos partidos políticos. A maioria das bancadas é informal e se 

refere a representantes de acordo com seu pertencimento a determinadas categorias 

sociais. A bancada feminina tem sua origem informal na Assembleia Constituinte de 

1987, quando deputadas e senadoras se uniram para atender demandas sociais por direitos 

das mulheres na Constituição que estava sendo criada. Na época, o movimento foi 

chamado de “lobby do batom”. Em 2013, a Câmara dos Deputados aprovou a criação da 

Secretaria da Mulher, unindo a Procuradoria da Mulher, criada em 2009, e a 

Coordenadoria dos Direitos da Mulher, que representa a Bancada Feminina. Com a 

criação da Secretaria da Mulher, a Bancada Feminina passou ter direito a um assento 

permanente no Colégio de Líderes, com direito a voz e voto. Passou também a ter o direito 

de usar da palavra durante o período destinado às Comunicações de Liderança, para dar 

expressão à posição das deputadas da Casa quanto à votação. As eleições para a diretoria 

executiva, com mandato de dois anos, passaram a ser realizadas por meio do voto secreto. 

Apesar dessa relevante alteração na estrutura organizacional da Câmara dos Deputados, 

Maíra Kubík Mano (2016, p. 10) observou que a representação da Bancada durante o 

Colégio de Líderes ocupa um espaço físico de menor importância (nas últimas fileiras, 

com as Bancadas de menor tamanho), apontando para uma menor importância simbólica 

também4. A Bancada Feminina não é objeto deste estudo, mas é interessante notar que 

desde a sua origem, teve como pauta a demanda por um espaço definitivo para mulheres 

na Mesa Diretora (BARREIRA, 2020, p. 161), demonstrando que havia consciência por 

parte das representantes sobre a importância de ocupar estes espaços de poder. Apesar de 

não ter esta demanda atendida, a bancada feminina obteve um tratamento diferenciado na 

sessão de inauguração da 55ª Legislatura. 

“O SR. PRESIDENTE (Miro Teixeira) – Como autoriza o Regimento, eu 

convidei para atuar como Secretários os Deputados Bonifácio de Andrada, 

Simão Sessim, Arolde de Oliveira e Sarney Filho. O meu critério foi a ordem 

decrescente do número de mandatos, o mesmo critério que me traz à 

Presidência desta sessão, como decano da Câmara dos Deputados. Aqui estão 

eles. Também pedi que estivesse presente aqui a representação das mulheres 

 
4 Há um importante debate sobre a capacidade de espaços como esse de estimular a criação de redes de 

solidariedade, troca de informação e formação de lideranças, bem como dos riscos de essencialização dos 

chamados “interesses de mulheres” e de homogeneização forçada de um grupo diverso. Para uma discussão 

mais aprofundada, conferir Rezende (2017). 
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na Câmara dos Deputados (palmas), e o critério foi o dos cargos exercidos por 

essas Deputadas: a Deputada Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, é a 

Procuradora da Câmara dos Deputados, e a Deputada Jô Moraes é a 

Coordenadora da Bancada Feminina. Então, integram a nossa Mesa. 

(Palmas.)” (DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS de 02 de fevereiro 

de 2015, p. 5) 

 A inclusão simbólica de mulheres em espaços de poder, como visto acima, 

costuma ser insuficiente e equivocadamente motivada. Como aponta Irlys Barreira 

(2020), o reconhecimento de deputadas foi historicamente pautado na sua raridade 

numérica e no reforço de sua singularidade. Há uma ênfase em “mulheres combatentes” 

que dignifica a presença de mulheres na política destacando seu pioneirismo e o seu papel 

na defesa de direitos sociais. A sua entrada na política se dá de forma ritualizada, por 

meio da comemoração do “rompimento de barreiras” ou pela ênfase na sua capacidade 

de exercer sua função apesar da frequente associação negativa entre mulheres e 

desempenho político. É preciso lembrar que a dominação masculina não se tornou um 

princípio central de organização da sociedade de classes por um acidente histórico, mas 

pela relegação consciente e sistemática de mulheres a espaços e funções da esfera privada 

somada à sua exclusão dos espaços e funções que decidem em nome de um número cada 

vez maior de pessoas (Burstyn, 1983, p. 56). A análise da atuação parlamentar que coloca 

o sexo como categoria central tem por objetivo evidenciar a influência deste sistema de 

dominação sobre a representação política. Assim como a trajetória de mulheres até a 

Câmara dos Deputados é distintamente construída da trajetória de homens, o seu 

posicionamento no campo político é permanentemente marcado por questões de gênero. 

Conforme o número de mulheres na política aumenta, se intensifica a pressão de 

convenções sociais que regulam o acesso a posições de poder, e diminui a probabilidade 

de que mulheres ocupem estes espaços (Kauppi, 1999, p. 339). A Mesa Diretora da 

Câmara é, portanto, o primeiro e mais central espaço a ser analisado. 

Mesa Diretora 

 

Esta seção se dedica à análise da composição da Mesa e da trajetória de seus membros. 

Os cargos de maior destaque da Câmara dos Deputados se encontram na sua Mesa 

Diretora e na Presidência das Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) 

e de Finanças e Tributação (CFT). É importante notar que apesar de serem 

regimentalmente determinados por uma eleição, os cargos de direção são fortemente 

influenciados pela escolha prévia de candidaturas pelos líderes da Legislatura. A Mesa é, 
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portanto, um reflexo das posições mais centrais ao campo político e dos tipos de capitais 

a elas exigidos.  

Tabela 1. Primeira Mesa Diretora da 55ª Legislatura (biênio 2015-2016) 

Cargo Nome Partido Estado 

Presidente Eduardo Cunha PMDB RJ 

1º Vice-Presidente Waldir Maranhão PP MA 

2º Vice-Presidente Giacobo PR PR 

1º Secretário Beto Mansur PRB SP 

2º Secretário Felipe Bornier PSD RJ 

3º Secretário Mara Gabrilli PSDB SP 

4º Secretário Alex Canziani PTB PR 

1º Suplente Mandetta DEM MS 

2º Suplente Gilberto Nascimento PSC SP 

3º Suplente Luiza Erundina PSOL SP 

4º Suplente Ricardo Izar Jr. PSD SP 

(Fonte: Câmara dos Deputados) 

 

Como pode-se observar no quadro acima, a primeira Mesa Diretora da 55ª 

Legislatura, eleita para o biênio 2015-2016, teve somente uma deputada em sua 

composição titular. Outra deputada esteve presente enquanto suplente, cargo que não 

compõe regimentalmente a Mesa Diretora, mas que tem a responsabilidade de substituir 

seus membros em sua ausência. Apesar de representarem 14% da Mesa e 25% da 

Suplência, ocupando uma proporção maior do que o total de deputadas da Câmara 

(9,94%), o caso é uma exceção ao padrão histórico e merece uma análise mais cuidadosa. 

Danusa Marques e Bruno Teixeira (2018, p. 103) observaram que entre os anos de 1989 

e 2014, somente uma deputada esteve na Mesa durante o biênio 2011-2012, no cargo de 

1ª Vice-Presidente5. A Mesa em análise, portanto, foi a segunda a ter a presença de 

mulheres e elas ocupam cargos relativamente inferiores deste espaço. Do total de 

membros, somente Waldir Maranhão (PP-MA) é pardo enquanto todas/os as/os outras/os 

são brancas/os. Político profissional em seu terceiro mandato, além de membro da Mesa 

 
5 Na Mesa Diretora eleita para o biênio subsequente (2017-2018), a deputada Mariana Carvalho (PSDB-

RO) foi eleita 2ª Secretária. Já na 56ª legislatura, em curso no momento de conclusão deste trabalho, a 

deputada Soraya Santos (MDB/RJ) foi eleita 1ª Secretária da Mesa para o biênio 2019-20 e a deputada 

Geovania de Sá (PSDB/SC), 2ª Suplente. 
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Diretora foi Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

(CTASP, temática middle). Ocupou brevemente a Presidência da Câmara após a prisão 

do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ)6. Como as regras que determinam a ocupação 

de posições centrais do campo político são partidárias, grupos historicamente 

marginalizados não são obrigatoriamente priorizados neste processo. Para melhor 

compreender os filtros que atuam sobre a ocupação da Mesa Diretora, é interessante 

observar como se construíram as carreiras de seus membros. 

 

Tabela 2. Profissões de membros da Mesa Diretora de acordo com o sexo* 

Profissão Homens Mulheres Total 

Político 7 (46,7%) 2 (66,7%) 9 (50%) 

Empresário 7 (46,7%) 0 7 (38,9%) 

Colunista social 0 1 1 

Radialista 1 0 1 

TOTAL 15 3 N=18 

*A Mesa, incluindo suplentes, possui 11 membros. Cada parlamentar pode ter mais de uma 

entrada devido ao acúmulo de profissões, por isso o N maior do que o número de pessoas. 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil.) 

  

Entre as profissões de parlamentares da direção durante o biênio 2015-2016, a de 

política/o profissional foi a mais frequentemente citada. É a profissão das duas deputadas 

da Mesa, que na época ocupavam cargos eletivos há pelo menos 8 anos. A deputada Mara 

Gabrilli (PSDB/SP), além de política profissional, é também colunista social e desde antes 

de se eleger tem uma plataforma midiática que contribuiu para a construção de sua 

carreira. Outros deputados também têm mais de uma profissão, por isso há um número 

maior de entradas do que há membros da Mesa. Dos parlamentares, apenas Mandetta 

(DEM/MS) e Ricardo Izar Jr. (PSD/SP) não foram considerados políticos profissionais 

pois estavam em seu segundo mandato como deputados federais e a classificação utilizada 

categoriza como “profissionais” apenas aqueles com um mínimo de 8 anos em cargos 

eletivos. Mandetta havia previamente ocupado o cargo de Secretário Municipal de Saúde 

 
6   Em 10/05/2016, a Câmara dos Deputados noticiou que os titulares da Mesa Diretora da Câmara pediram, 

por unanimidade, a renúncia do deputado Waldir Maranhão (PP-MA) do cargo de 1º vice-presidente e 

presidente em exercício da Casa. A Mesa propôs, como alternativa, o afastamento temporário do mandato 

– e, logo, da 1ª vice-presidência – por 120 dias, não prorrogáveis. O fato ocorreu após o deputado anular a 

sessão da Câmara que autorizou a abertura do processo de impeachment contra a então presidente da 

República, Dilma Rousseff; “continuou errando quando anulou a decisão” e “demonstrou sua fragilidade 

para conduzir a Casa” (Agência Câmara de Notícias, 2016). 
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de Campo Grande (MS). Ricardo Izar Jr, por sua vez, era filho do político Ricardo Izar, 

ex-vereador, ex-deputado estadual por quatro mandatos e ex-deputado federal por cinco 

mandatos7. Tanto Izar Jr. quanto Mandetta eram empresários na época de eleição, assim 

como 7 dos 11 parlamentares da direção. A ausência de capital empresarial nas deputadas 

da Mesa provavelmente se relaciona com o fato de apenas duas mulheres ocuparem estes 

cargos, e não significa que ele é irrelevante para a trajetória de outras deputadas. Esta 

mesma dificuldade metodológica deve ser levada em consideração ao observar os dados 

da tabela abaixo, referente ao capital familiar na Mesa Diretora. 

 

Tabela 3. Presença de capital familiar na Mesa Diretora por sexo 

Capital Familiar Masculino Feminino Total 

Sim 3 (33,3%) 0 3 (27,3%) 

Não 6 (66,6%) 2 (100%) 8 (72,7%) 

Total 9 (100%) 2 (100%) 11 (100%) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil.) 

 

O capital familiar se refere à existência de parentes próximos na política e está 

presente em parte significativa da elite política brasileira, conforme apontaram Miguel, 

Marques e Machado (2015). Ele é importante para a construção de carreiras políticas pois 

proporciona familiaridade com o campo e suas regras, um nome conhecido, maior 

visibilidade e uma rede de contatos profissionais. Ao contrário de outras formas de capital 

que precisam ser “convertidos” no campo político, o capital familiar é intrínseco a ele. 

Uma das formas com que opera é na tendência de membros de clãs políticos a suceder 

seus integrantes mais velhos na ocupação de espaços de poder. Os autores observaram 

que, apesar de muito importante tanto para deputados quanto para deputadas, a presença 

de vínculos familiares é uma das principais forma de acesso de mulheres a cargos eletivos 

no Brasil em conjunto com a ocupação prévia de cargos políticos, enquanto homens 

possuem outras alternativas de entrada. Na Mesa Diretora analisada na tabela acima, um 

terço dos deputados eram detentores de capital familiar de origem paterna. Apesar da 

tendência observada pela literatura, nenhuma das deputadas da direção tinha parentes 

políticos. Isso mostra que a principal fonte de capital político dessas representantes era a 

 
7 Ricardo Izar faleceu em 2008, quando ocupava uma cadeira na Câmara dos Deputados pelo PTB-SP. 
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sua experiência prévia em cargos eletivos, já dentro do campo. A observação da trajetória 

eleitoral da Mesa permite que se aprofunde a análise. 

 

Tabela 4. Média de mandatos em cargos eletivos anteriormente ocupados pela 

Mesa Diretora* 

Cargo Masculino Feminino TOTAL 

Prefeita 0,3 0,5 0,33 

Deputada federal 2,3 2,5 2,33 

Deputada estadual 0,3 0,5 0,33 

Vereadora 0,6 1 0,67 

(N=44) 

*Os valores são resultado do cálculo da média aritmética do número de vezes que as/os 

parlamentares foram eleitos para cada cargo. Resultados acima de 1 indicam uma tendência de 

que o grupo tenha ocupado determinada função anteriormente à Legislatura em análise. 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil.) 

 

 Como se pode observar, a direção da Câmara dos Deputados exige certa 

experiência política. Tanto deputados quanto deputadas ocuparam diversos cargos 

anteriores e tiveram uma média superior a dois mandatos como Deputada/o Federal. 

Apesar disso, as médias de mandatos das deputadas foram consistentemente mais altas 

do que a de seus pares do sexo masculino. A presença de Luiza Erundina (PSOL-SP) 

entre os casos elevou as médias, por ter 4 mandatos anteriores na Câmara dos Deputados 

enquanto Mara Gabrilli (PSDB-SP) tinha apenas um. Apesar disso, ambas foram 

vereadoras por um mandato e Mara Gabrilli foi duas vezes Secretária Municipal da Pessoa 

com Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Paulo, dificilmente podendo ser 

classificada como uma “novata”. Isso sugere que apesar de reproduzirem o padrão da 

Mesa de uma experiência acima da média, talvez precisem acumular um maior capital 

político para alcançar uma posição compatível. Há estudos que apontam que mulheres 

tendem a ser hiperqualificadas quando comparadas com colegas do sexo masculino, 

devido à necessidade de provar a sua competência e competir em espaços marcados pela 

divisão sexual do trabalho (Fox e Lawless, 2012; Kauppi, 1999). O caminho percorrido 

pelas deputadas é mais longo e não são oferecidas a elas oportunidades de “atalhos” 

disponíveis para os seus colegas deputados.  
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Deputadas da Mesa e do Plenário em perspectiva comparada 

 

Como discutido anteriormente, a divisão sexual do trabalho político não opera 

somente na exclusão de mulheres da esfera política. Sua outra face é a insulação de 

deputadas a posições com pouco poder de agendamento e de baixo prestígio. Por isso, é 

importante observar a trajetória de todas as parlamentares a fim de entender o que as 

diferencia daquelas que atingem a centralidade no campo político. É possível que a 

diferença se dê em intensidade de concentração de capital, e não em fontes distintas de 

obtê-lo. Com esta análise, busca-se verificar se é possível afirmar a existência de uma 

trajetória “tipicamente feminina” à ocupam espaços politicamente centrais. Para isso, 

primeiramente é necessário compreender qual é a trajetória feminina típica desta 

Legislatura. 

 

Figura 3. Profissões das deputadas da 55ª Legislatura da Câmara dos Deputados, 

de acordo com o pertencimento à Mesa Diretora
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(Profissões das Deputadas da Mesa Diretora (n=3); profissões das outras deputadas (n=64); total 

(N=67)) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil.) 

 

Enquanto as duas deputadas com cargos na Mesa Diretora eram políticas 

profissionais, 65,3% das deputadas sem cargo na direção foram assim classificadas. É 

importante lembrar que o gráfico aponta a quantidade de profissões e não de deputadas, 

portanto a proporção de cada profissão em relação ao grupo deve levar em consideração 

o total de deputadas que participaram da mesa (duas) e o total de deputadas que não o 

fizeram (49). A fim de comparação, 53,4% dos deputados da Mesa Diretora eram 

políticos profissionais no momento de sua eleição, bem como 57,5% daqueles sem cargos 

na Mesa. A exigência de um nível elevado de experiência eleitoral é característica desse 

espaço, incidindo sobre mulheres com maior intensidade. É interessante notar que Luiza 

Erundina (PSOL-SP) e Mara Gabrilli (PSDB-SP) não eram empresárias, ao contrário de 

20,4% das deputadas sem cargos de direção, representando a segunda profissão mais 

comum entre as parlamentares e confirmando a influência do capital econômico no campo 

político. Entre elas, foram citadas profissões diretamente vinculadas ao cuidado e ao 

trabalho reprodutivo, como a de dona de casa, ajudante de assistente social e de 

professora, a terceira profissão mais citada entre as deputadas. Houve uma diferença 

também no capital familiar das deputadas, presente em 51% (n=25) das outras deputadas, 

mas ausente naquelas com cargo na Mesa. Como discutido anteriormente, o capital 

familiar é particularmente relevante para a carreira política de mulheres, que podem ter o 

capital delegado de seus vínculos masculinos no campo. A sua ausência na Mesa vai 

contra a tendência desta Legislatura, bem como das anteriores (Miguel, Marques e 

Machado, 2015), sugerindo a possibilidade de caminhos alternativos para as mulheres 

que alcançaram posições de coordenação política. Novamente, a pequena quantidade de 

dados exige uma qualificação que está além do escopo deste trabalho para que se possa 

tirar maiores conclusões sobre esses dados.  
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Tabela 5. Média de mandatos em cargos eletivos anteriormente ocupados pelas 

deputadas da 55ª Legislatura, de acordo com o pertencimento à Mesa Diretora* 

Cargo prévio/Mesa Diretora Sim (n=2) Não (n=50) Total (N=52) 

Governadora 0 0,02 0,02 

Vice-governadora 0 0,02 0,02 

Prefeita 0,5 0,16 0,17 

Vice-prefeita 0 0,04 0,04 

Senadora 0 0,02 0,02 

Deputada federal 2,5 1 1,06 

Deputada estadual 0,5 0,7 0,69 

Vereadora 1 0,54 0,56 

*Os valores são resultado do cálculo da média aritmética do número de vezes que as/os 

parlamentares foram eleitos para cada cargo. Resultados acima de 1 indicam uma tendência de 

que o grupo tenha ocupado determinada função anteriormente à Legislatura em análise. 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil.) 

 

Levando em consideração as dificuldades metodológicas na análise sobre a média 

de mandatos anteriores, é possível perceber que as duas deputadas da Mesa eram mais 

experientes do que as ausentes deste espaço. Isso não surpreende quando se leva em 

consideração que elas também eram as mais experientes da própria Mesa Diretora, 

sugerindo que a construção de seu capital político não se dá na mesma velocidade ou 

intensidade do que seus pares do sexo masculino. Mesmo entre as deputadas que não 

ocuparam um cargo na Mesa, a média de mandatos anteriores na Câmara dos Deputados 

é um. Esta é a mesma quantidade do deputado Mandetta (DEM/MS), que foi eleito para 

a primeira suplência do órgão que dirige os trabalhos legislativos e administrativos da 

Câmara dos Deputados. É possível observar que há um filtro adicional atuando sobre 

deputadas em relação a posições de agendamento. Ao contrário deles, exige-se que elas 

sejam excepcionais de alguma forma para que se justifique sua presença nesse local. 

Comissões Permanentes 

 

As Comissões Permanentes são espaços de poder menos centrais ao campo político 

do que a Mesa Diretora, mas não por isso menos relevantes para o processo legislativo e 

para a representação em si. A análise neste nível permite que se identifiquem atores 

relevantes com poder decisório e as dinâmicas de seu recrutamento. A sua menor 
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centralidade se deve, principalmente, a estratégias de centralização dos trabalhos 

legislativos que enfraquecem o seu poder terminativo e levam a maioria dos projetos de 

lei a serem deliberados em Plenário. O Poder Executivo e os líderes utilizam instrumentos 

como o regime de urgência para esvaziar o poder desses colegiados. Apesar disso, as 

Comissões se estruturam por meio de uma lógica partidária que leva em consideração a 

trajetória de representantes e o valor estratégico de cada posição. Tendo em vista que o 

recrutamento para os colegiados é uma prerrogativa exclusiva de líderes, espera-se que o 

perfil de carreira dos membros de sua bancada seja considerado na distribuição das 

cadeiras relevantes para o partido. Além disso, a composição das Comissões aponta certo 

grau de especialização política de parlamentares e reflete a desigualdade do processo de 

distribuição de membros (Marques e Teixeira, 2018, p. 108). A fim de observar o impacto 

da divisão sexual do trabalho político sobre este âmbito na 55ª Legislatura, o quadro 

abaixo apresenta a composição das Comissões Permanentes por sexo e temática de 

comissão, de acordo com a classificação de Marques e Teixeira (2018)8 . 

 

Figura 4. Composição das Comissões Permanentes da 55ª Legislatura da Câmara 

dos Deputados no ano de 2015, de acordo com o sexo de parlamentares e de 

temática da Comissão 

 

(Temática hard (n=198); temática middle (n=72); temática soft (n=106); N=376) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da Câmara dos Deputados) 

 
8 Classificação completa no Anexo II. 
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A 55ª Legislatura confirma a tendência observada por Marques e Teixeira (2018) 

nas cinco Legislaturas anteriores de que deputadas se concentram em Comissões de 

temática soft e deputados se concentram nas de temática hard e middle. O efeito do sexo 

sobre a ocupação em Comissões soft é positivo em 100%, considerando-se que elas 

representam 10% da Legislatura e 22% das cadeiras nestes colegiados.  

 

Figura 5. Composição de Comissões Permanentes da 55ª Legislatura da Câmara 

dos Deputados no ano de 2015, de acordo com o sexo e a raça de parlamentares e 

de temática de Comissão 

 

(N=376) 

 

Para as mulheres, a presença em comissões de temática soft é 

desproporcionalmente maior independentemente da raça. Nos homens, o mesmo se dá 

nas comissões hard e middle. Vale notar que a presença de mulheres em Comissões hard 

e middle é predominantemente branca, com apenas duas mulheres pardas compondo 

Comissões hard. Mulheres pretas participaram exclusivamente de colegiados de temática 

soft. Mais uma vez, a baixa presença de mulheres não-brancas é um empecilho a análises 

mais complexas do fenômeno. 
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Figura 6. Cargos em Mesas de Comissões Permanentes da 55ª Legislatura da 

Câmara dos Deputados no ano de 2015, de acordo com o sexo de parlamentares e 

de temática de Comissão 

 

(Temática hard (n=35); temática middle (n=19); temática soft (n=28); N=82) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da Câmara dos Deputados) 

 

Figura 7. Cargos em Mesas de Comissões Permanentes da 55ª Legislatura da 

Câmara dos Deputados no ano de 2015, de acordo com o sexo e a raça de 

parlamentares e de temática de Comissão 

 

(N=82) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da Câmara dos Deputados) 
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No Gráfico 6 é possível notar que as temáticas de Comissões, enquanto estruturas 

relativamente hierarquizadas dentro do campo político, são influenciadas também pela 

raça de parlamentares. Enquanto a proporção de cargos em Mesas de Comissões soft 

aumenta para homens pretos em relação a homens brancos e pardos, a quantidade muito 

reduzida de deputados nessa categoria dificulta a análise. O mesmo ocorre com as 

mulheres pardas, que ocupam cargos em mesas de temática soft em maior proporção, mas 

que efetivamente tem apenas um cargo a mais nessa categoria do que as mulheres brancas. 

A única mulher preta que ocupou uma posição na Mesa de comissão permanente foi 

Rosângela Gomes (PRB-RJ), 1ª Vice-Presidente da Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias (CDH). Como discutido anteriormente, isso não se deve somente a uma 

operação específica da divisão sexual do trabalho sobre o trabalho político, mas reflete 

também esse fenômeno social geral, uma vez que a trajetória profissional prévia de 

parlamentares exerce influência sobre sua especialização dentro do campo. O 

funcionamento da Câmara dos Deputados reproduz a desigualdade de chances de atuação 

em áreas de maior prestígio e poder. Pode-se dizer, portanto, que a divisão sexual do 

trabalho também produz gênero na política institucional (Biroli, 2018). Para melhor 

compreender como se dão as desigualdades deste campo, é interessante que se observe a 

distribuição de posições com poder de agendamento nas Comissões Permanentes. 
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Figura 8. Distribuição de cargos em Mesas de Comissões Permanentes da 55ª 

Legislatura da Câmara dos Deputados no ano de 2015, de acordo com o sexo de 

parlamentares e de temática de Comissão 

 

(N=82) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da Câmara dos Deputados) 

 

Tendo em vista a maior presença de deputadas em Comissões de temática soft, 

seria possível supor que as mulheres que ocuparam cargos na direção dos colegiados 

seguiriam um padrão similar. De fato, 46,7% das representantes que ocuparam posições 

de direção em colegiados, o fizeram naqueles de temática soft. É importante atentar-se ao 

fato de que os cargos por elas ocupados não oferecem o mesmo prestígio e as Mesas são 

hierarquicamente estruturadas de forma análoga à Mesa Diretora da Casa. Das deputadas 

que participaram das direções dos colegiados, 4 foram Presidentes, sendo 3 de Comissões 

hard e uma de Comissão middle. Mesmo com uma maior presença no corpo e na direção 

de Comissões soft, nenhuma delas ocupou o cargo mais central a estes espaços.  

A distribuição de deputados e deputadas nas Mesas de acordo com a temática deve 

ser analisada levando em consideração a natureza contraditória da classificação, que 

atribui a comissões de alto impacto orçamentário, como a Comissão de Educação, e de 

grande alcance midiático, como a Comissão de Seguridade Social e Família, um papel 

menos central no campo político devido ao seu vínculo com o trabalho reprodutivo e de 

cuidado. A classificação pressupõe que essas posições tenham menor potencial de 

acúmulo de prestígio e ignora que elas possam ter alto valor estratégico para os partidos. 
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A ausência de mulheres destes espaços não é, necessariamente, um fenômeno isolado da 

sub-representação de mulheres em outros espaços de poder. Há também a possibilidade 

de que mulheres que acumulam capital político o suficiente para ocupar este cargo 

possuam trajetórias mais próximas de seus pares do sexo masculino. Uma organização de 

carreira mais “compatível” com estruturas sociais e institucionais dominadas por homens, 

tanto em objetivos quando em métodos, pode se relacionar com a presença de mulheres 

na presidência de comissões com o perfil observado. Não se pode esquecer, no entanto, 

que há uma dupla moral utilizada para julgar o comportamento profissional de homens e 

de mulheres. Ao mesmo tempo em que posições de alto escalão exigem comportamentos 

agressivos e decisivos de seus membros, estes comportamentos são negativamente 

julgados quando presentes em mulheres por romperem com normas de gênero (Burstyn, 

1983, p. 76). Coloca-se, assim, o “modo de vida” masculino como um parâmetro com o 

qual se mede o sucesso de uma mulher e ao qual ela deve almejar, mesmo não sendo 

verdadeiramente alcançável.  

As deputadas que ocuparam o cargo de maior prestígio nas Comissões 

efetivamente tinham uma trajetória distinta das que não o fizeram, acumulando posições 

de proeminência legislativa no ano em análise. Entre as quatro Presidentes de Comissões, 

duas também foram autoras de projetos pautados em Plenário e uma foi relatora em 

Plenário. Do total de 15, nove (60%) já haviam sido deputadas federais por pelo menos 

um mandato, fortalecendo a percepção de que a experiência é uma importante fonte de 

capital político para parlamentares do sexo feminino. As Presidências serão analisadas 

com maior profundidade adiante, após um olhar mais atento ao perfil de trajetória de 

membros das Mesas. 
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Figura 9. Profissão de membros das Mesas de Comissões Permanentes da 55ª 

Legislatura da Câmara dos Deputados no ano de 2015, de acordo com o sexo de 

parlamentares 

 
(Sexo masculino (n=89); sexo feminino (n=21); total (N=110) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil) 

 

Apesar da sabida importância do capital econômico no campo político (Miguel, 

2003), este não parece ser o tipo de capital mais mobilizado por mulheres com cargos em 

Mesas de Comissões Permanentes. Elas eram, com maior frequência, detentoras de 

capital político delegado do próprio campo pela ocupação de cargos eletivos anteriores. 

A profissão de empresária só foi citada uma vez, a mesma quantidade de citações de 

profissões como tradutora e ajudante de assistência social, e um quarto das deputadas que 

trabalhavam como professoras. É importante notar que trajetórias profissionais 

vinculadas ao cuidado e ao ensino representaram 16,2% das profissões de deputadas que 

ocuparam estes cargos, sem nenhum caso entre os deputados. A fim de comparação, 

15,7% das deputadas da Legislatura tinham profissões nesta categoria, mantendo a 

proporção similar. Os deputados das Mesas, apesar de também serem políticos 
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profissionais em grande proporção, possuíam também ocupações vinculadas a segurança 

pública e direito, profissões liberais ou eram detentores de capital econômico. Há uma 

clara influência da divisão sexual do trabalho sobre as experiências profissionais de 

eleitos e eleitas, refletindo-se no funcionamento interno das instituições e na própria 

representação política. 

 

Tabela 6. Presença de capital familiar nas Mesas de Comissões Permanentes da 55ª 

Legislatura da Câmara dos Deputados no ano de 2015, de acordo com o sexo de 

parlamentares 

Capital Familiar Masculino Feminino TOTAL 

Sim 29 (44,6%) 8 (53,3%) 37 (46,2%) 

Não 36 (55,4%) 7 (46,7%) 43 (53,8%) 

TOTAL 65 (100%) 15 (100%) 80 (100%) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil.) 

 

Na Legislatura como um todo, 44,1% dos deputados e 49,1% das deputadas tinham 

capital familiar. Pode-se notar, portanto, que a relevância deste recurso é maior para elas 

do que para eles no que tange à ocupação de direções de colegiados. Mais uma vez, é 

preciso considerar a dificuldade metodológica de determinar a relevância deste aumento 

em proporção de familiares políticos nas presidentes de Comissão, uma vez que somente 

quatro mulheres ocuparam este espaço na 55ª Legislatura. Apesar da clara tendência de 

que o capital familiar tenha sido relevante para que as deputadas em análise chegassem a 

posições com poder de agendamento, outras investigações seriam necessárias para que se 

possa generalizar este fenômeno. Entre as 15 deputadas das Mesas de Comissões, três 

(20%) eram filhas de político e cinco (33,3%) eram esposas de político. Os tipos de capital 

intrínsecos ao campo político foram os mais presentes entre as parlamentares que 

ocuparam cargos de direção nesta esfera do trabalho legislativo, sendo relevantes também 

para a trajetória de deputados, mas em menor concentração. Sendo o capital político uma 

forma de reconhecimento social do e no campo, ele é necessário para acessar posições de 

coordenação e simultaneamente é conferido por elas a seus ocupantes. Essa organização 

simultaneamente estruturada e estruturante é central para a manutenção do poder de um 

perfil de parlamentar, como os dados apontam.  
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Figura 10. Profissão de deputadas membros de Mesas de Comissões Permanentes 

da 55ª Legislatura da Câmara dos Deputados no ano de 2015, de acordo com a 

raça das parlamentares 

 

(Branca (n=12); não-brancas (n=9); total (N=21)) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil.) 

 

Tabela 7. Presença de capital familiar nas deputadas membros Mesas de 

Comissões Permanentes da 55ª Legislatura da Câmara dos Deputados no ano de 

2015, de acordo com a raça das parlamentares 

Capital Familiar Branca Não-branca TOTAL 

Sim 6 (60%) 2 (40%) 8 (53,3%) 

Não 4 (40%) 3 (60%) 7 (46,7%) 

TOTAL 10 (100%) 5 (100%) 15 (100%) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil.) 

  

Entre as deputadas pretas e pardas, percebe-se que o peso de experiências prévias 

em cargos eleitorais é ainda mais intenso do que para as deputadas brancas no que tange 

à ocupação de cargos em Mesas de Comissões. Keiko Ota (PSB-SP), que não tem capital 

familiar e é política profissional e empresária, foi contabilizada como branca nos dados 
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do TSE. Alice Portugal (PCdoB-BA) é parda e foi Líder do PCdoB na Legislatura em 

análise, havia sido deputada federal duas vezes e outras duas vezes deputada estadual. A 

deputada também foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-

Administrativos da UFBA e UFRB e membro do Sindicato dos Trabalhadores de 

Educação do 3º Grau do Estado da Bahia e da executiva regional da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) em Salvador. Rosângela Gomes (PRB-RJ), a única mulher preta do 

grupo, também foi autora de um projeto pautado em Plenário. Em sua trajetória política 

foi três vezes vereadora e uma vez deputada federal. Luciana Santos (PcdoB-PE), parda, 

foi 1ª Vice-Líder do PCdoB na 55ª Legislatura da CD e anteriormente foi duas vezes 

prefeita, uma vez deputada federal e duas vezes deputada estadual, além de secretária 

estadual e secretária municipal. Janete Capiberibe (PSB-AP), também parda, foi três 

vezes deputada federal, três vezes estadual e uma vez vereadora. É casada com João 

Alberto Capiberibe, ex-governador e ex-senador pelo Amapá e ex-prefeito de Macapá 

(AP) e cunhada de Raquel Capiberibe, ex-deputada federal do Amapá e ex-vice-prefeita 

de Macapá (AP). Durante sua juventude, a deputada atuou no movimento estudantil e na 

Aliança Nacional Libertadora. Seu marido possui uma TV online que recorrentemente 

passa matérias de interesse da deputada. Por fim, a deputada Jô Moraes (PcdoB-MG) foi 

a única deputada parda que presidiu uma Comissão: a Comissão de Relações Exteriores 

e de Defesa Nacional, de temática hard. Política profissional, a parlamentar teve dois 

mandatos anteriores na Câmara dos Deputados, foi duas vezes vereadora e uma vez 

deputada estadual. Atuou no movimento estudantil e na União Brasileira de Mulheres. É 

possível notar que as deputadas pretas e pardas compartilham de um histórico político 

extenso, com múltiplas experiências anteriores em cargos eletivos e um acúmulo de 

capitais que vão do familiar ao sindicalista e ao midiático. Este perfil mostra que as 

exigências para que mulheres negras ocupem cargos de centralidade política são altas e 

não existem “atalhos”, corroborando a hipótese de uma necessidade de hiperqualificação 

entre elas. 

Presidências de Comissões Permanentes 

 

A estrutura piramidal da carreira política implica em e é resultado de uma distribuição 

desigual de recursos materiais e simbólicos em quase todas as esferas do poder público. 

Um dos aspectos fundamentais da democracia liberal é a competição entre atores que se 

estende para além do processo eleitoral e estrutura o trabalho legislativo. Assim como a 
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direção de toda a Câmara dos Deputados, a das Mesas de Comissões é simultaneamente 

um espaço de destaque e de (re)produção de desigualdades. Elas produzem 

desigualdades, pois possuem uma estrutura que delega capital político aos seus ocupantes, 

e as reproduzem, pois exigem deles um nível de distinção em relação aos outros agentes 

do campo. Considerando que no ano de 2015 existiam 2210 Comissões Permanentes na 

Câmara Baixa, a análise de perfil de trajetória das suas Presidências pode contribuir para 

a compreensão de como se dá tal distinção de uma forma mais ampla do que apenas a 

Mesa Diretora. Não se pode esquecer, no entanto, que as próprias Comissões não possuem 

o mesmo peso estratégico e visibilidade, seguindo uma estrutura hierárquica própria. 

 

Figura 11. Presidência de Comissões Permanentes da 55ª Legislatura da Câmara 

dos Deputados no ano de 2015, de acordo com sexo e raça de parlamentares e 

temática de Comissão 

 

(N=22) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da Câmara dos Deputados) 

 

Ao observar o gráfico referente à distribuição de Presidentes de Comissões 

Permanentes por sexo e raça, a predominância de homens brancos e a ausência de 

mulheres pretas é evidente. A distribuição de cargos nas mesas de acordo com sexo e raça 

não se dá de forma proporcional à distribuição de presidências, confirmando a existência 

 
10 Ao longo da Legislatura foram criadas três Comissões Permanentes: a Comissão de Defesa dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência (CPD) em 2015; e as Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher (CM) e de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO) em 2016. As duas últimas foram criadas como uma 

manobra política de esvaziamento e obsolescência da CDHM. 
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de novos filtros a cargos de maior centralidade no campo. As Presidências de Comissões 

hard foram ocupadas por pessoas brancas em uma proporção de 90%, sendo Jô Moraes a 

única exceção enquanto uma mulher parda na Presidência da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional. Entre os homens, as Comissões hard foram 

exclusividade dos brancos. Apesar de estarem alocadas em Comissões de temática soft 

em maior proporção do que de temáticas hard e middle, nenhuma mulher presidiu uma 

Comissão soft. Este dado mostra que a elas é atribuído um espaço menos central ao campo 

político ao mesmo tempo em que elas não são permitidas ocupar a posição de maior 

prestígio dentro deles. As deputadas que ocuparam Presidências o fizeram em Comissões 

hard e middle, sugerindo um acúmulo de capital vinculado à especialização em temas 

considerados centrais no campo político. 

 

Tabela 8. Presença de capital familiar nas Presidências de Comissões da 55ª 

Legislatura da Câmara dos Deputados no ano de 2015, por sexo de parlamentares 

Capital Familiar Masculino Feminino TOTAL 

Sim 7 (38,9%) 3 (75%) 10 (45,5%) 

Não 11 (61,1%) 1 (25%) 12 (54,5%) 

TOTAL 18 (100%) 4 (100%) 22 (100%) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil.) 

 

Ao comparar a presença de capital familiar entre membros das Mesas e 

Presidentes, nota-se uma ligeira redução em proporção nos deputados e um aumento de 

proporção nas deputadas. Sem superar os desafios metodológicos de fazer deduções a 

partir dos dados observados, é possível confirmar a tendência de que o capital familiar 

impacta fortemente a carreira política de mulheres na Legislatura em análise. A profissão 

de Presidentes de Comissões confirma este fenômeno. 
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Figura 12. Profissão de Presidentes de Comissões Permanentes da 55ª Legislatura 

da Câmara dos Deputados no ano de 2015, por sexo de parlamentares 

 

(Sexo masculino (n=28); sexo feminino (n=4); total (N=32)) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil.) 

 

Enquanto nota-se a manutenção da presença de profissões de política e advogada 

entre as deputadas que ocupam a presidência de Comissões Permanentes, as deputadas 

cujas ocupações eram relacionadas à assistência social ou ao ensino não ocupam o cargo 

central nas Mesas que compõem. Apesar de haver um aumento na porcentagem da 

categoria de professora, os dados não deixam óbvio que uma única deputada representa 

um quarto do total de deputadas Presidentes de Comissão. A realidade é que as 

professoras eram 4 entre todas as parlamentares com cargos nas Mesas e somente Julia 

Marinho (PSC/PA) alcançou o cargo em análise. Seu marido, Zequinha Marinho 

(PSC/PA), havia sido titular e Vice-Presidente da mesma Comissão (CINDRA) na 

Legislatura anterior e na época ocupava o cargo de Vice-Governador do Pará. A sucessão 

de membros de um clã político em cargos com poder decisório reafirma a influência do 

capital político na dinâmica interna ao campo (Miguel, Marques e Machado, 2015), tendo 

um aparente maior impacto sobre o caso da deputada Julia Marinho do que a sua trajetória 

profissional. 
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Nesse contexto, é importante destacar que a deputada Soraya Santos (PMDB/RJ) 

ocupou a presidência da Comissão de Finanças e Tributação (CFT), que é 

costumeiramente vista como uma das comissões de maior importância e prestígio em 

conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Isto se dá 

pelas suas atribuições respectivas de parecer terminativo sobre a adequação financeira ou 

orçamentária e de constitucionalidade. Como partidos priorizam a alocação de suas 

bancadas nessas comissões, há uma forte incidência da divisão sexual do trabalho político 

sobre esses espaços (Marques e Teixeira, 2018, p. 109). Soraya Santos (PMDB/RJ) é 

advogada e casada com o ex-deputado Alexandre Santos (MDB/RJ). Sua primeira eleição 

em 2014 coincidiu com o afastamento de seu cônjuge da política eleitoral após 5 

mandatos consecutivos, apesar de esta não ter sido a primeira eleição à qual Soraya se 

candidatou. Segundo Fabiano Santos (2003, pp. 100-105), o recrutamento para esta 

Comissão, que o autor classifica como uma comissão de controle, se dá pelos seguintes 

critérios: lealdade política, expertise temático, formação profissional/acadêmica e 

atividade econômica. O caso em questão indica que o capital familiar pode ser mobilizado 

enquanto capital político em substituição a outras formas de crédito simbólico no 

processo de recrutamento, sobrepondo inclusive o advindo de experiência prévia em 

cargos eletivos.  

Lideranças de partidos e blocos partidários 

 

Como discutido anteriormente, a organização dos trabalhos legislativos da Câmara 

dos Deputados se dá majoritariamente de forma partidária (FIGUEIREDO e LIMONGI, 

1999). Isso não significa, no entanto, que as diretorias nacionais ou estaduais de partidos 

políticos estão envolvidas diretamente com a distribuição de parlamentares em Comissões 

Permanentes ou na decisão sobre a Ordem do Dia. A representação dos partidos e de 

blocos partidários dentro da Casa é responsabilidade de um grupo seleto a quem é 

permitida a participação no Colégio de Líderes. Além da importante responsabilidade de 

definir a pauta de votações do Plenário, Líderes podem se pronunciar em qualquer 

momento da sessão, orientar a votação de sua bancada11, indicar membros para 

Comissões e até mesmo participar de Comissões das quais não são membros, por meio 

de requerimentos de verificação de votação. A centralidade da posição faz com que o 

 
11 Em um contexto de alta disciplina partidária (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999), esta é uma prerrogativa 

relevante ao processo legislativo. 
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capital político seja simultaneamente um pré-requisito e um resultado da sua ocupação 

por parlamentares. Os partidos e blocos partidários (além dos blocos de governo e 

minoria) são estruturados a partir de três funções: Líder, 1º Vice-Líder, e Vice-Líder. A 

atuação parlamentar efetiva é atribuída aos primeiros e, em caso de ausência, aos 

segundos. Quem ocupa a posição de Vice-Líder dificilmente terá acesso aos privilégios 

da função, por isso ela não será considerada nesta análise. 

 

Figura 13. Classificação de Líderes e 1º Vice-Líderes da 55ª Legislatura da Câmara 

dos Deputados, de acordo com sexo e raça* 

 

(N=203) 

*Ao longo da Legislatura, algumas pessoas ocuparam a posição de Líder e de 1º Vice-Líder e até 

mesmo a mesma posição mais de uma vez, para partidos ou blocos distintos. Os dados foram 

contabilizados com base em cada ocupação de liderança e não em cada indivíduo, resultando em 

um N (203) maior do que o número de parlamentares que ocuparam estes cargos (126). Esta forma 

de análise foi preferida pois a escolha repetida de uma pessoa para este cargo reforça a existência 

de um perfil privilegiado para o cargo. Foram excluídas as entradas de deputadas/os que ocuparam 

a mesma exata função em momentos distintos. 

(Fonte: A autora, a partir de dados da Câmara dos Deputados) 

 

Assim como em outras posições de poder, os dados demonstram a predominância 

de homens brancos e a total ausência de mulheres pretas. Apesar de representarem 10% 

da Casa, as mulheres foram 7,4% das lideranças. A desproporção fica ainda mais evidente 

no eixo racial, uma vez que negras/os representam 20% de parlamentares, mas somente 

13,3% das lideranças. Quando se exclui os 1º Vice-Líderes da análise, no entanto, 
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negras/os se mantêm sendo 13,6% das/os Líderes enquanto mulheres passam a ser 4,8% 

deste grupo, reduzindo a metade a sua proporção em comparação com o Plenário. Para 

homens, independentemente da raça, o número de Líderes supera o de 1º Vice-Líderes, 

enquanto o quadro se inverte para as deputadas brancas e não-brancas. Este dado sugere 

que o acesso a este espaço, para elas, se dá mais facilmente por meio de posições 

secundárias, enquanto as de maior destaque e prestígio são reservadas aos deputados. A 

única Líder parda, Alice Portugal (PCdoB-BA), foi tanto Líder quanto 1ª Vice-Líder do 

PCdoB durante a Legislatura, e Luciana Santos (PCdoB-PE), também parda, foi 1ª Vice-

Líder. Suas trajetórias, como visto na análise sobre as Mesas de Comissões, são de 

militância em movimentos sociais e sindicatos e, posteriormente, de profissionalização 

política. 

 

Figura 14. Profissão de Líderes da 55ª Legislatura da Câmara dos Deputados, de 

acordo com o sexo de parlamentares 

 

(Sexo masculino (n=122); sexo feminino (n=6); total (N=128)) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil.) 

 

65 3

33 2

4

1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Masculino Feminino

Político Empresário

Advogado Professor universitário

Delegado Empresário rural

Pastor Policial

Radialista Autônomo

Comunicador de rádio Economista

Engenheiro civil Escritor

Médico Procurador

Técnico em instrumentação industrial



 

 

58 

Tendo em mente que o número de profissões não é idêntico ao número de 

parlamentares, devido ao acúmulo de profissões, vale destacar que 92 pessoas ocuparam 

a posição de Líder ao longo da 55ª Legislatura. Entre deputados e deputadas, 68 foram 

classificadas/os como políticas/os profissionais, representando 73,9% do total. Entre o 

total de parlamentares, essa proporção é de 65,9%, indicando que a experiência prévia em 

cargos eletivos é relevante para a ocupação desta função. Ainda em relação a todas/os 

as/os Líderes, 38% foram classificadas/os como empresárias/os, proporção quase idêntica 

à de toda a Legislatura (38,2%). Dentre as 92 pessoas que foram Líderes na Legislatura, 

20 eram simultaneamente políticas profissionais e empresárias, representando 21,7% 

deste conjunto. Assim como em outras posições marcadamente centrais ao campo 

político, o acúmulo de capital por meio de experiências prévias em cargos eletivos 

aparenta ser um requisito importante para a sua ocupação. Apesar de também estar 

presente em proporção notável, o capital empresarial pode se relacionar mais com a 

capacidade de políticos se elegerem, por maior acesso a financiamento de campanha e a 

uma rede de contatos, do que com a sua credibilidade na ocupação de determinadas 

posições. Independentemente disso, é possível notar que ambos se destacam nas 

trajetórias de deputados e deputadas que ocuparam cargos de liderança. Para elas, no 

entanto, parecem ser poucos os outros caminhos possíveis para tais espaços, ao contrário 

de seus colegas deputados. 

 

Tabela 9. Presença de capital familiar entre Líderes da 55ª Legislatura da Câmara 

dos Deputados, de acordo com o sexo de parlamentares 

Capital Familiar Masculino Feminino TOTAL 

Sim 39 (44,8%) 2 (40%) 41 (44,6%) 

Não 48 (55,2%) 3 (60%) 51 (55,4%) 

TOTAL 87 (100%) 5 (100%) 92 (100%) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil.) 

 

O capital familiar, assim como ocorreu em outras posições de destaque, aparece 

em proporção relevante entre Líderes de ambos os sexos. A proporção entre as deputadas 

é ligeiramente menor do que entre os deputados, invertendo a dinâmica presente na 

Legislatura como um todo. Apesar disso, a dimensão dos dados não permite que se 

conclua que ele é menos significativo para elas. É interessante, portanto, que se observe 

suas trajetórias individuais mais atentamente. Entre as mulheres que ocuparam o cargo de 
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Líder de partido ou bloco partidário, todas são brancas exceto Alice Portugal (PCdoB-

BA), que foi também 2ª Vice-Presidente da Comissão de Educação, de temática soft. Sua 

trajetória já foi comentada nesta seção. Leandre (PV-PR), foi uma entre três Líderes do 

PV durante a 55ª Legislatura: os outros dois foram Evandro Gussi (PV-SP) e Sarney Filho 

(PV-MA). No início da Legislatura, a bancada do partido era de oito parlamentares. A 

deputada foi Secretária Municipal de Saúde de Saudade do Iguaçu (PR) e não havia 

ocupado um cargo eletivo anteriormente, tampouco possui capital familiar. Jandira 

Feghali (PCdoB-RJ) foi tanto Líder do PCdoB quanto Líder da Minoria na Câmara. Foi 

Secretária Estadual e cinco vezes deputada federal antes da Legislatura em análise. A 

deputada atuou em movimentos sociais de médicos residentes e fundou a União Brasileira 

das Mulheres. Renata Abreu (PODE-SP), Líder do PODEMOS, cumpria na Legislatura 

em análise o seu segundo mandato como deputada federal. É filha de José Masci de 

Abreu, deputado federal por dois mandatos, e sobrinha do ex-deputado Dorival de Abreu, 

um dos fundadores do seu partido. Por fim, Tereza Cristina (DEM-MS) foi Líder do 

DEM, é empresária e foi diretora de associações agrícolas do Mato Grosso do Sul. A 

deputada estava em seu primeiro mandato eletivo, mas anteriormente havia sido 

Secretária de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do 

Turismo do Mato Grosso do Sul por 7 anos. Além disso, vem de um clã político ativo 

desde os tempos pré-republicanos. Seu bisavô foi Pedro Celestino Corrêa da Costa, duas 

vezes governador de Mato Grosso, neto de Antônio Correia da Costa três vezes 

governador do estado (durante a Regência em 1831, depois em 1840, e em 1842 a 1843). 

O irmão de seu bisavô, chamado Antônio Correia da Costa, também exerceu o governo 

do estado por um mandato, enquanto o seu tio-avô, Mário Correia da Costa, filho de 

Antônio, o fez por dois mandatos já no século XX. O avô da deputada, Fernando Corrêa 

da Costa, também governou o estado por dois mandatos. Neste caso, especificamente, as 

oportunidades oferecidas pelo vínculo familiar da parlamentar certamente compensam 

qualquer desvantagem que a sua experiência individual relativamente pequena pudesse 

apresentar. 
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Capítulo 3. Atuação parlamentar em Plenário 
 

Sem perder de vista a organização partidária do Legislativo e os filtros 

institucionais a espaços de poder, esta seção se debruça sobre a atuação de parlamentares 

em Plenário. As escolhas de projetos a serem pautados e de atores que se permite a 

participação ativa no processo legislativo são, essencialmente, políticas. Elas representam 

a outra face das lutas internas ao campo, uma vez que a atuação em Plenário independe 

(na teoria) de cargos de direção ou de liderança partidária. Na prática, os mesmos critérios 

que determinam a centralidade no campo e a ocupação destes espaços também exercem 

influência sobre a possibilidade de ter um projeto de sua autoria pautado ou de relatar um 

desses projetos. Nos interessa investigar, portanto, quem pode atuar efetivamente no lócus 

central de poder da Câmara Baixa e o que distingue essas pessoas daquelas que não podem 

atuar. O objetivo, nesta seção, é analisar a forma como a divisão sexual do trabalho 

político opera sobre o trabalho legislativo na sua forma mais pura: a produção efetiva de 

leis. 

Como argumentaram Argelina Figueiredo e Fernando Limongi (2001, pp. 28-29), 

o fluxo dos trabalhos parlamentares é controlado por líderes partidários em função de 

suas prerrogativas regimentais. O direcionamento deste fluxo para o Plenário torna este o 

principal lócus decisório da Casa, onde a maioria das matérias é discutida. Isso não 

significa que parlamentares não se destacam individualmente, apenas que o fazem a partir 

da incorporação do habitus do campo político, (re)produzido por organizações 

partidárias. O termo “alto clero” é ironicamente utilizado para diferenciar o grupo de 

pessoas com capacidade de impor decisões aos outros parlamentares, sujeitos a esse 

processo e por isso chamados de “baixo clero” (Messenberg, 2010). Esta divisão não se 

dá naturalmente e resulta de um processo de recrutamento a partir de critérios seletivos 

que determina como se dará a ocupação desses espaços de poder. O chamado “alto clero” 

por vezes converge com o cargo de liderança de partidos, mas se estende para além dele 

em posições estratégicas na estrutura organizacional da Câmara e em atuações 

parlamentares de destaque. O “baixo clero”, segundo Débora Messenberg (2010, p. 79) 

são aqueles que, “inclusive, em virtude de sua inexperiência e inexpressiva atuação 

parlamentar, em termos de visibilidade de ação e posicionamentos, ocupam 

costumeiramente as últimas fileiras de cadeiras no plenário da Câmara”.  

Entre a estrutura partidária e a atuação individual se encontra a organização da 

bancada feminina. Nela, deputadas equilibram estrategicamente suas identidades 
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partidárias e sua (real ou performática) solidariedade de gênero em um constante 

investimento em protagonismo político (Barreira, 2020, p. 159). A estruturação da 

bancada em torno do sexo das parlamentares tem como pressuposto a prática 

suprapartidária, mas é constantemente tensionada pela questão do que seriam interesses 

“femininos”. Segundo o estudo de Irlys Barreira (2020), que entrevistou deputadas acerca 

da bancada feminina, os posicionamentos delas sobre a função do órgão variam entre um 

espaço de representação de interesses de mulheres a um coletivo naturalmente instituído 

por visões de mundo e sensibilidades específicas, em uma formalização naturalizada de 

papéis sociais. Maíra Kubík Mano (2016, p. 5), que também realizou um estudo com 

deputadas e assessoras da Câmara sobre a Bancada, afirma que as parlamentares 

defendem uma diferenciação positiva em sua atuação devido a suas “características 

femininas” decorrentes tanto da sua anatomia fisiológica (a maternidade biológica) 

quanto de sua condição social (a maternidade social). De forma contraditória, elas 

utilizam argumentos que justificaram historicamente a sua exclusão da vida política em 

favor de uma inclusão baseada em critérios anatômicos ou biológicos. 

Como se pode observar, são muitas as estruturas que determinam o escopo de atuação 

parlamentar disponível a deputadas. Espera-se que a análise do perfil de parlamentares 

que ativamente participaram dos trabalhos legislativos em Plenário no primeiro ano da 

55ª Legislatura permita uma maior compreensão dessas estruturas e do impacto da divisão 

sexual do trabalho político sobre elas. 

Autoria de projetos 

 

O primeiro ano de uma Legislatura tende a ser o período em que o maior número de 

projetos de lei é apresentado por parlamentares. O ano de 2015 teve o maior registro de 

projetos apresentados desde a Constituinte de 1988, com 4.729 proposições. O ano com 

uma produção legislativa mais próxima a esse foi 2011, o primeiro ano da Legislatura 

anterior, em que foram apresentados 3.466 projetos12. O alto fluxo de propostas não 

significa que todas terão igual chance de serem sancionadas, ou sequer de serem 

discutidas. Quando se trata do poder de agendamento de cargos, como a Presidência da 

Câmara ou de Comissões, um dos seus elementos fundamentais é o poder de determinar 

o que será incluído na pauta do dia. Por isso, representantes se utilizam de seu capital 

 
12 Desde então, o recorde foi superado pelo primeiro ano da 56ª Legislatura (2019), em que foram 

apresentadas 5.680 proposições. 
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político para influenciar as chances de que os projetos de sua autoria e interesse sejam 

incluídos na agenda da Casa. A maior parte dessas negociações se dão nos bastidores 

legislativos em processos sobre os quais não existem dados públicos disponíveis. Apesar 

disso, a avaliação de autorias e relatorias de projetos deliberados em Plenário revelam um 

pouco do perfil parlamentar de maior proeminência na 55ª Legislatura.  

A escolha por analisar somente os projetos deliberados se deu por dois motivos13: 

primeiro, porque são os projetos em que se pode observar a atuação parlamentar em todas 

as etapas do trâmite legislativo e segundo, porque são os projetos escolhidos pelo grupo 

com maior centralidade ao campo (o Colégio de Líderes) como mais relevantes para a 

pauta política do primeiro ano da Legislatura. Ao observar os projetos deliberados e não 

os pautados entende-se que o poder de agendamento das lideranças se faz presente 

também por meio de requerimentos de inversão de pauta. Todos os projetos analisados 

nesta seção foram, portanto, aprovados e enviados à sanção (ou ao Senado) ou rejeitados 

e arquivados permanentemente. 

 

Figura 15. Projetos deliberados no Plenário da Câmara dos Deputados no ano de 

2015, de acordo com o partido e o sexo de autoria* 

 

(N=61) 

*Foram considerados todos os projetos deliberados em Plenário no ano de 2015, incluindo-se 

projetos de autoria de senadores e ex-parlamentares. 

(Fonte: A autora, a partir de dados da Câmara dos Deputados) 

 
13 Somados também às limitações típicas de um trabalho monográfico de conclusão de curso. 
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A fim de evitar distorções na visualização dos dados, retirou-se do gráfico acima 

os 19 projetos de autoria do Executivo, cuja análise não poderia ser feita sobre o sexo de 

autoria devido à exclusividade de iniciativa do Poder Executivo sobre determinadas 

matérias14. A literatura acerca das relações Executivo-Legislativo já discutiu amplamente 

a questão da hierarquia entre os poderes e do controle institucional sobre a agenda 

legislativa (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2009; DINIZ, 2010). Este debate, assim como o 

debate sobre a capacidade do Executivo de aprovar ou não a sua agenda legislativa, não 

competem ao escopo deste trabalho. O que se busca observar é a existência de hierarquias 

de gênero internas à Câmara dos Deputados na 55ª Legislatura. Assim, os projetos 

originários no Executivo serão incluídos na análise apenas em relação à atuação de 

parlamentares em sua relatoria. 

Tendo em mente o descrito acima, é possível observar que apenas duas deputadas 

foram autoras de projetos deliberados em Plenário: Rosângela Gomes (PRB-RJ) com o 

PLP 13/2015, que destina recursos do Fundo Penitenciário Nacional para implantação de 

berçário e creche nos estabelecimentos penais (temática soft); e Keiko Ota (PSB-SP) com 

o PL 5568/2013, que dispõe sobre crimes cometidos na direção de veículos automotores 

e criminaliza a embriaguez no trânsito (temática hard). A proporção das deputadas desta 

Legislatura que pautaram projetos em Plenário é de 5,4% do total de autorias. Quando se 

inclui senadores e ex-deputados que foram autores de projetos, mas não pertenciam à 

Legislatura, a proporção é de 4%, menos da metade da proporção de deputadas em 

Plenário. Rosângela Gomes (PRB-RJ), autodeclarada preta, é membro da Igreja Universal 

do Reino de Deus, denominação neopentecostal frequentemente associada ao partido da 

deputada. Keiko Ota (PSB-SP), por sua vez, se autodeclarou branca15 apesar de sua 

ascendência japonesa. Originalmente de Olímpia (SP), Ota fez a sua carreira política após 

o sequestro e assassinato de seu filho, a partir de uma agenda punitivista.  

Entre os autores do sexo masculino, predominaram os partidos de centro (PMDB 

e PSDB) e de direita (PP e DEM), com o partido do governo (PT) em quinta posição. Um 

 
14 A saber: questões relativas às Forças Armadas, à estruturação e funcionamento do Poder 

Executivo, ao funcionamento dos Territórios Federais (caso venham a ser criados) e à definição do regime 

jurídico dos servidores públicos da União. Além disso, é de iniciativa exclusiva a apresentação ao 

Congresso de projetos de lei em matéria orçamentária. 
15 Além da fluidez e complexidade típicas das classificações raciais no Brasil, é interessante notar que nem 

sempre sistemas autodeclarados representam efetivamente a percepção de políticas e políticos sobre si 

mesmas/os. Estratégias eleitorais e partidárias podem distorcer os dados, bem como o fato de que muitos 

dos cadastros oficiais são feitos por assessoras/es sem nunca chegar às mãos de quem está de fato se 

candidatando (CAMPOS e MACHADO, 2020). 
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total de 50 deputados tiveram 59 projetos de sua autoria deliberados em Plenário. A 

composição racial do grupo de deputados autores de projetos é de 73% brancos, 25% 

pardos e 2% pretos, com uma proporção de deputados pardos ligeiramente maior em 

relação à Legislatura como um todo, em detrimento de deputados pretos e brancos. Entre 

aqueles que foram autores de mais de um projeto deliberado no ano de 2015 estavam: 

Bruno Araújo (PSDB-PE), Domingos Neto (PMB-CE), Esperidião Amin (PP-SC), 

Goulart (PSD-SP), Mendonça Filho (DEM-PE), Pauderney Avelino (DEM-AM) e 

Leonardo Picciani (PMDB-RJ). O último foi o único a ter 3 projetos de sua autoria 

deliberados. Deste grupo, somente Pauderney Avelino (DEM-AM) é pardo, enquanto 

todos os outros são brancos. Os dados apresentados abaixo auxiliam na compreensão da 

trajetória desse conjunto de representantes. 

 

Figura 16. Profissão de parlamentares que tiveram projetos de sua autoria 

deliberados no Plenário da Câmara dos Deputados no ano de 2015, de acordo com 

o sexo 

 

(Sexo masculino (n=35); sexo feminino (n=2); total (N=37)) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil.) 

 

Apesar de haver um total de 52 parlamentares que tiveram projetos de sua autoria 

pautados no Plenário da Câmara dos Deputados no ano de 2015, 8 deles pertenciam a 

uma Legislatura anterior e outros 7 eram senadores. Dentre os 15 representantes excluídos 

desta tabela, não havia nenhuma deputada ou senadora. Como se pode notar, a experiência 

24 1

15
1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Masculino Feminino

Política Empresária Advogada Corretora de seguros

Microempresário Professora Radialista



 

 

65 

prévia em cargos eletivos e o capital econômico continuam sendo muito relevantes para 

o protagonismo político de representantes. Mais da metade dos autores era político há 

pelo menos 8 anos e 30,6% era empresário, enquanto nenhuma outra profissão esteve 

presente em proporção comparável. De forma similar, uma das autoras era política 

profissional e a outra era empresária. Rosângela Gomes (PRB-RJ) havia sido três vezes 

eleita para o cargo de vereadora de Nova Iguaçu (RJ), interrompendo seu terceiro 

mandato após ser eleita como deputada estadual do Rio de Janeiro em 2010. Nas eleições 

gerais subsequentes, se elegeu para a 55ª Legislatura da Câmara dos Deputados. Keiko 

Ota (PSB-SP), por sua vez, havia sido eleita apenas uma vez, como deputada federal, 

anteriormente à Legislatura em análise. A tabela abaixo permite comparar a trajetória 

eleitoral das parlamentares com os deputados cujos projetos foram deliberados no 

Plenário em 2015, a fim de observar a senioridade do grupo. 

 

Tabela 10. Média de mandatos eletivos anteriores de parlamentares que tiveram 

projetos de sua autoria deliberados no Plenário da Câmara dos Deputados no ano 

de 2015, de acordo com o sexo 

Cargo Masculino Feminino TOTAL 

Governadora 0,12 0 0,11 

Vice-governadora 0,06 0 0,06 

Prefeita 0,27 0 0,26 

Vice-prefeita 0,06 0 0,06 

Senadora 0,03 0 0,03 

Deputada federal 2,45 0,5 2,34 

Deputada estadual 0,73 0,5 0,71 

Vereadora 0,36 1,5 0,43 
(Sexo masculino (n=35); sexo feminino (n=2); total (N=37)) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil.) 

  

É possível notar que os autores dos projetos deliberados em 2015 tinham 

trajetórias eleitorais diversas, com alguma presença em todos os cargos eletivos exceto a 

Presidência. O nível de fragmentação das médias demonstra que não houve um padrão 

claro entre os caminhos percorridos pelos deputados, exceto pelo próprio cargo de 

deputado federal. Enquanto a média de mandatos delas é 0,5 pois apenas uma havia sido 

deputada federal anteriormente, entre eles a média é quase cinco vezes maior. Assim, 

apesar da importância de experiências prévias para a ocupação de espaços de 

proeminência entre as deputadas da 55ª Legislatura, este não parece ter sido o elemento 

de maior destaque entre as autoras de projetos deliberados, em comparação com os 
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autores. A tabela abaixo descreve a presença de familiares na política institucional entre 

autoras e autores, com o objetivo de que se observe por outro ângulo o perfil de ocupantes 

deste espaço de produção legislativa federal. 

 

Tabela 11. Presença de capital familiar em autoras/es de projetos deliberados em 

Plenário na Câmara dos Deputados no ano de 2015, por sexo de parlamentares  

Capital familiar Masculino Feminino TOTAL 

Sim 19 (54,3%) 0 (0%) 19 (51,3%) 

Não 16 (45,7%) 2 (100%) 18 (48,7%) 

Total 35 (100%) 2 (100%) 37 (100% 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil.) 

 

Na autoria de projetos deliberados em Plenário, assim como na Mesa Diretora, as 

únicas duas mulheres do conjunto não foram receptoras de capital político transferido por 

familiares. Apesar de tecnicamente ser detentora de capital familiar durante a Legislatura 

em análise, Keiko Ota (PSB-SP) assumiu um cargo eletivo pela primeira vez após ser 

eleita em 2010 para a Câmara dos Deputados, enquanto seu marido, Masataka Ota (PSB-

SP) se elegeu como vereador de São Paulo (SP) pela primeira vez em 2012. Se houve 

transferência, portanto, ela partiu dela para seu marido e não o oposto, como foi observado 

na vasta maioria dos casos aqui analisados. O baixo volume de dados sobre autoras 

dificulta que se analise a questão mais profundamente, mas é importante notar que ambas 

foram membros de Mesas de Comissões, mas nenhuma foi Presidente. As/os 

parlamentares que ocuparam posições de protagonismo político o fizeram de formas 

variadas e, quando possível, sobrepostas. Assim, apesar de não mobilizarem capital 

familiar, as parlamentares em questão estavam longes de ser inexperientes ou despidas de 

outras fontes de poder simbólico. Enquanto isso, os autores confirmaram a importância 

do capital familiar também para carreiras masculinas (Miguel, Marques e Machado, 

2015), presente em mais da metade do conjunto. A análise da temática dos projetos 

deliberados permite que se observe outros aspectos da divisão sexual do trabalho político 

em Plenário. 

Entre os projetos deliberados no ano de 2015, 51% (41 projetos) eram de temática 

hard, 25% (20 projetos) de temática middle e 24% (19 projetos) de temática soft. Como 

se pode notar, há uma predominância quantitativa de pautas de temática hard, 

consideradas centrais ao campo político. Esse dado complementa a tese de que a 



 

 

67 

guetificação de deputadas em espaços tematicamente vinculados ao trabalho reprodutivo 

é uma reprodução de desigualdades e uma expressão do patriarcado público (Walby, 

1990). Quando se especializam em temas soft, quer devido à sua experiência externa ao 

campo político quer por não serem permitidas atuar em outros temas, as deputadas têm a 

sua legitimidade de atuação restringida a pouco menos de um quarto das matérias 

deliberadas. Isso não significa que as mulheres que ocupam posições de centralidade no 

campo o fazem somente a partir de uma atuação parlamentar voltada para o social, apenas 

que esta é a forma que está ao alcance da maioria delas. Como pode-se observar no gráfico 

abaixo, este padrão não descreve o contexto das duas autoras de projetos deliberados em 

Plenário, o que pode ser precisamente o que as destaca ao ponto de alcançarem essa 

posição incomum entre as deputadas da 55ª Legislatura.  

 

Figura 17. Projetos deliberados no Plenário da Câmara dos Deputados no ano de 

2015, de acordo com o sexo de autoras/es e de temática do projeto 

 

(N=61*; temática hard (n=34), temática middle (n=11), temática soft (n=16)) 

*Para 19 projetos de autoria do Poder Executivo, o sexo de autoria foi desconsiderado 

(Fonte: A autora, a partir de dados da Câmara dos Deputados) 
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Figura 18. Projetos deliberados no Plenário da Câmara dos Deputados no ano de 

2015, de acordo com o partido de autoras/es e de temática do projeto 

 

(N=61) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da Câmara dos Deputados) 

 

Após a retirada dos 19 projetos de autoria do Executivo, cujas prerrogativas 

exclusivas de iniciativa sobre temas específicos poderiam distorcer os gráficos, é possível 

confirmar que a predominância de pautas de temática hard está presente em partidos de 

variadas posições no espectro ideológico. Sua concentração, no entanto, está em partidos 

de direita grandes e com vínculos a elites políticas tradicionais como o PSD e o DEM, 

bem como no PMDB, partido de centro com uma bancada numerosa e também associado 

a elites tradicionais. Por fim, também foram priorizados pelo PP, partido comumente 

considerado fisiológico com a quarta maior bancada no início desta Legislatura em 

análise. Somente em dois partidos os projetos de temas soft foram maioria, no PT e no 

PRB (partido da deputada Rosângela Gomes, única autora de projeto desta temática do 

sexo feminino). Ainda assim, o máximo de proposições nesta temática foi de 3 por 

partido. Devido à proporção da desigualdade de presença entre autoras e autores de 

projetos deliberados, há uma dificuldade em tirar maiores conclusões sobre a relação entre 

a atuação parlamentar das deputadas e a divisão sexual do trabalho político de forma mais 

específica. Por isso, é interessante observar também a dinâmica do campo sobre as 

relatorias de projetos deliberados em Plenário.  
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Relatoria de projetos 

 

Em matérias legislativas que tramitam pela Câmara dos Deputados, uma das funções 

mais relevantes que parlamentares podem assumir é a relatoria. Relatores e relatoras, 

tanto nas Comissões quanto em Plenário, são responsáveis por estudar a fundo a 

proposição em análise e produzir um parecer sobre ela. Este parecer é, via de regra, 

composto por um relatório do conteúdo da proposta, uma análise sobre seu mérito, 

constitucionalidade e redação, e a sua consequente recomendação de voto aos seus pares. 

Um indivíduo é designado pela Mesa Diretora para se responsabilizar por isso para que 

todos não precisem, reduzindo os custos informacionais e decisórios do processo 

legislativo. Esta redução no tempo de tramitação de proposições surge de uma 

necessidade prática, mas é também produzida pela, e simultaneamente produtora, da 

estrutura competitiva do campo em uma democracia liberal. Isso significa que todas/os 

as/os presentes em Plenário não terão a mesma oportunidade de se fazerem ouvidas/os 

sobre as pautas em deliberação. A posição de relatoria é privilegiada nesse sentido, pois 

são os pareceres apresentados que guiam a discussão e agendam a forma como 

determinada questão política será apresentada, além de serem o verdadeiro objeto das 

votações da Casa. A análise proposta neste trabalho não estaria completa sem que se 

observasse como a divisão sexual do trabalho político se expressa sobre esta importante 

esfera da atuação parlamentar. 
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Figura 19. Distribuição de relatorias para projetos deliberados no Plenário da 

Câmara dos Deputados no ano de 2015, por partido e sexo de parlamentares 

 

(N=93)* 

*Alguns projetos tiveram mais de uma designação de relatoria em Plenário 

(Fonte: A autora, a partir de dados da Câmara dos Deputados) 

 

Vale mencionar que somente seis pessoas pardas relataram projetos em Plenário, 

todas do sexo masculino: Marcos Rogério (PDT-RO), Moreira Mendes (PSD-RO), 

Silvinho Peccioli (DEM-SP), Sibá Machado (PT-AC), Valtenir Pereira (PSB-MT) e 

Afonso Florence (PT-BA). Entre eles, apenas Marcos Rogério (PDT-RO) relatou dois 

projetos. Nenhuma pessoa preta relatou projetos em Plenário no ano de 2015. Pardos 

foram 7,5% do total de relatores, pouco menos da metade da sua proporção na Legislatura 

como um todo. Tendo em vista a ausência total de pretas e pretos nesta posição, pessoas 

brancas representam 92,5% de relatoras/es neste período apesar de comporem 80% do 

Plenário. Entre as mulheres, essa proporção é de 100% de brancas. Tendo em vista que 

as deputadas representam 10% da Legislatura e 8,6% das relatorias, o efeito do sexo sobre 

essa distribuição não parece ter a mesma intensidade do que o efeito da raça sobre o 

mesmo processo. 

Na distribuição de relatorias, é possível perceber um protagonismo de partidos 

menos presentes no cálculo de autoria dos projetos pautados em 2015, como o PTB, que 

teve parlamentares relatando 11 matérias mas somente um projeto de sua autoria. Devido 

ao fato de os projetos de autoria do Executivo não terem sido contabilizados na análise 

anteriormente exposta e também ao fato de alguns projetos terem mais de uma relatoria 
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designada, os dados desta seção são mais numerosos. As deputadas atuando dessa forma 

aumentaram em número e em proporção, ainda que ligeiramente (de 5,4% de autoras para 

6,4% de relatoras). Um total de 6 parlamentares foram relatoras de 8 projetos, sendo uma 

de cada partido: Soraya Santos (PR/RJ), Maria do Rosário (PT/RS), Raquel Muniz 

(PSC/MG), Cristiane Brasil (PTB/RJ), Mara Gabrilli (PSDB/SP) e Sandra Rosado 

(PSB/RN). Delas, Soraya Santos (PR/RJ) e Maria do Rosário (PT/RS) foram as únicas a 

relatar dois projetos. A deputada Mara Gabrilli (PSDB/SP) também esteve na Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados. Como pode-se notar, o acúmulo de capital necessário 

para alcançar uma centralidade no campo pode ser mobilizado em diversas posições de 

destaque com distintas possibilidades de atuação. Um exemplo de como recursos se 

concentram em poucos indivíduos é a deputada Soraya Santos (PR/RJ), que além de 

relatar duas matérias também foi Presidente da Comissão de Finanças e Tributação (CFT), 

de temática hard. Entre os deputados do sexo masculino, um total de 48 representantes 

relatou 83 projetos de lei. Os gráficos abaixo permitem um olhar mais aprofundado sobre 

a trajetória desse grupo. 
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Figura 20. Profissão de parlamentares que relataram projetos no Plenário da 

Câmara dos Deputados no ano de 2015, por sexo 

 

(Sexo masculino (n=67); sexo feminino (n=7); total (N=74)) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil.) 

 

Assim como em outras posições de poder na Câmara dos Deputados, a experiência 

prévia em cargos eletivos é um importante fator de distinção em carreiras parlamentares. 

Tanto para os deputados quanto para as deputadas, a profissão política representou mais 

da metade das citações. Outra relação que se repete é a do capital econômico, mais 

presente nos homens do que nas mulheres assim como anteriormente observado em outras 

posições. As profissões de empresária, advogada e colunista social representam uma 

proporção relativamente alta entre as deputadas, mas possuem somente uma citação cada. 

Apesar de serem profissões que favorecem carreiras políticas por um acesso direto ou 

indireto a recursos materiais, também são caracterizadas por uma maior disponibilidade 

de tempo livre e visibilidade social, recursos simbólicos de suma importância na política, 

como a literatura pertinente nos indica (Miguel e Biroli, 2011). Entre as relatoras, o capital 

delegado por cargos anteriores parece predominar conjuntamente com o capital familiar, 

como observado nas deputadas com posições em Comissões Permanentes. 
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Tabela 12. Presença de capital familiar em parlamentares que relataram projetos 

no Plenário da Câmara dos Deputados no ano de 2015, por sexo 

RELATORIA Masculino Feminino TOTAL 

Sim 27 (56,3%) 4 (66,7%) 31 (57,4%) 

Não 21 (47,7%) 2 (33,3%) 23 (42,6%) 

TOTAL 48 (100%) 6 (100%) 54 (100%) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da pesquisa Carreiras Políticas e Representação no Brasil.) 

 

A prevalência do capital familiar entre os deputados do sexo masculino se 

apresentou em todos os grupos analisados neste trabalho. Aqui, como em outras análises 

com um número maior do que duas deputadas, ele também aparenta ter relevância nas 

carreiras políticas de mulheres. A deputada Cristiane Brasil, relatora de um projeto, é filha 

de político, e as deputadas Soraya Santos e Raquel Muniz são esposas de políticos. A 

deputada Sandra Rosado é um exemplo claro de parlamentares que pertencem a um clã 

político. Ela é filha de Jerônimo Vingt Rosado Maia, ex-vereador e ex-prefeito da cidade 

de Mossoró (RN) e sete vezes deputado federal; sobrinha de Jerônimo Dix-Huit Rosado 

Maia, ex-prefeito de Mossoró e deputado federal na mesma Legislatura que sua sobrinha. 

Seu outro tio é Jerônimo Dix-Sept Rosado, ex-prefeito mossoroense e governador do Rio 

Grande do Norte. Entre seus primos estão os ex-deputados federais Carlos Augusto 

Rosado e Betinho Rosado e seu marido é Laire Rosado Filho, ex-deputado federal e ex-

secretário de agricultura do Rio Grande do Norte. Sua filha, Larissa Rosado, e seu filho, 

Lahyre Rosado Neto, também ingressaram na política.  
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Figura 21. Distribuição de relatorias para projetos deliberados no Plenário da 

Câmara dos Deputados no ano de 2015, de acordo com o sexo de parlamentares e 

de autoria do projeto 

 

(Temática hard (n=50); temática middle (n=24); temática soft (n=19); N=93) 

(Fonte: A autora, a partir de dados da Câmara dos Deputados) 

 

O gráfico acima demonstra uma importante faceta da divisão sexual do trabalho 

político. Ao mesmo tempo em que a quantidade de relatorias designadas a mulheres nas 

temáticas soft e hard não é significativamente diferente, a sua proporção indica 

claramente uma segregação da atuação parlamentar de deputados e deputadas. Entre as 

relatorias de projetos de temas vinculados ao social, as parlamentares ocuparam uma 

proporção similar à de ocupação das Mesas de Comissões da mesma temática (21,1% de 

relatoras e 25% das cadeiras na direção de Comissões). São também os únicos dois 

espaços em que a sua proporção foi superior à do total de deputadas na Legislatura (10%), 

com efeito positivo do sexo em cerca de +100%. Por outro lado, as deputadas relataram 

apenas 5,7% dos projetos de temáticas hard e middle somadas, com um efeito negativo 

do sexo em cerca de -50%. 

É possível observar que o tipo de projeto em que são permitidas atuar com maior 

frequência são também aqueles de menor preponderância no principal lócus de poder da 

Casa. A “permissão” de ocupar essas posições por parte daqueles que estão centralmente 

posicionados no campo, os Líderes e membros da Mesa, se relaciona intimamente com o 

tipo de atuação parlamentar que é tida como legítima para estas representantes. Assim, é 
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importante notar que a expressão da divisão sexual do trabalho político não se dá somente 

na exclusão de mulheres de espaços de poder, mas também na desvalorização do trabalho 

relacionado aos espaços a que elas têm acesso. O processo de especialização interno ao 

campo político faz com que essa desigualdade sofra constantes manutenções a cada vez 

que cargos com poder decisório sobre os trabalhos legislativos são distribuídos a 

parlamentares com um perfil de carreira historicamente construído como “masculino”. 

Uma vez posicionados de forma mais vantajosa no campo, eles possuem novas 

ferramentas para lutar pela conservação da relação de forças que os legitima. 

Conclusão 
 

Na análise dos dados, foi possível observar tendências distintas entre as posições 

mais restritas numericamente e aquelas de mais amplo acesso. Entre as primeiras se 

encontram a Mesa Diretora, as Presidência de Comissões e autoria de projetos. Em todos 

eles verificou-se a confirmação da tendência de uma baixa presença de mulheres, assim 

como na própria Legislatura. Nestes espaços, o efeito do sexo foi mais intenso do que o 

da raça e a trajetória das poucas mulheres presentes se aproximou mais da de seus pares 

do sexo masculino, em termos de experiência prévia em cargos eletivos e de presença de 

capital econômico. Para mulheres não-brancas nas posições mais restritas, a 

profissionalização política demonstrou-se particularmente significativa. Estes dados 

podem indicar que, conforme o acesso a determinadas posições se limita, aumentam as 

exigências de um acúmulo de formas de capital pouco compatíveis com o perfil de 

trajetória feminina na Câmara. A legitimação da ocupação destes espaços pelas 

parlamentares em questão parece vir da sua capacidade de percorrer caminhos 

semelhantes aos de políticos homens. Como apontado diversas vezes por feministas 

negras, a possibilidade de que mulheres brancas os percorram está historicamente 

relacionada com a terceirização de aspectos das suas vidas domésticas a mulheres negras 

(hooks, 1984). É preciso notar que as carreiras que seguem padrões de “sucesso” são 

precisamente aquelas em que há a superação de múltiplas barreiras, que para elas são 

ainda mais numerosas. 

Já nas posições com poder de agendamento que possuem um maior número de 

participantes, como as Mesas de Comissões, Lideranças e relatorias de projetos em 

Plenário, verificou-se um ligeiro aumento na proporção de mulheres em relação às 

anteriormente citadas. Com isso, fez-se possível verificar a atuação parlamentar de 
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deputadas de forma mais ampla. Conforme aumenta o número de mulheres, percebe-se 

de forma mais nítida que há uma segregação de parlamentares do sexo masculino e 

feminino de acordo com as temáticas de soft e não-soft (hard e middle) politics. As 

relatorias e as Comissões de temática soft foram as únicas entre as funções analisadas cuja 

proporção de mulheres foi maior do que a sua proporção na Legislatura (10%), chegando 

a 21,1% nas relatorias e a 25% nas Comissões. No entanto, este fenômeno não se traduziu 

na ocupação da liderança dos colegiados, demonstrando que a sua legitimidade nesses 

espaços é frequentemente limitada a posições secundárias. Além disso, foi possível notar 

um efeito da raça sobre eles, com mulheres não-brancas concentrando-se ainda mais em 

temas soft do que suas colegas brancas. É possível afirmar que, para a 55ª Legislatura da 

Câmara dos Deputados, há uma divisão sexual do trabalho político entre parlamentares 

que é também racializada. Ainda que de forma desigual para deputadas brancas e não-

brancas, esta estrutura relega a deputadas os espaços de menor prestígio e centralidade. 

Os dados apontam ainda um aumento na presença de capital familiar maior entre as 

deputadas que alcançam tal proeminência do que entre os deputados que o fazem, 

reafirmando a tendência observada por Miguel, Marques e Machado (2015) de que este 

capital é uma das principais formas de acesso de mulheres à política institucional. 

Observou-se, ainda, que as exigências feitas a mulheres negras em cargos de centralidade 

política são altas e os “atalhos” disponíveis a elas são ainda mais restritos do que os de 

mulheres brancas, favorecendo uma tendência à hiperqualificação entre as deputadas. Os 

recursos mobilizados por elas não são apenas menos variados, como também distintos 

daqueles tidos como mais legítimos neste espaço. 

 No Plenário, tido como o lócus central de poder da Câmara dos Deputados, foi 

possível observar a predominância de pautas relacionadas à administração pública, 

economia e segurança pública, de temática hard. Esta tendência contribui para a 

marginalização de deputadas no campo político, uma vez que elas são majoritariamente 

alocadas em espaços de trabalho relacionados a temas soft como a família, a educação e 

a saúde. Uma consequência desta estrutura é que as suas trajetórias típicas não convergem 

em posições de centralidade mesmo que elas se destaquem no seu microcosmo. A divisão 

sexual do trabalho político é, portanto, simultaneamente força estruturada e estruturante 

do campo político, incorporando-se ao seu habitus. Mesmo após os filtros sociais que 

dificultam a entrada de mulheres na política institucional, ela se expressa na insulação de 

deputadas em posições de baixo prestígio e na deslegitimação das formas de capital 

simbólico acessível a elas. 
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Partindo do pressuposto de que o Poder Legislativo se organiza em torno de 

partidos políticos, é necessário que se estude a expressão da divisão sexual do trabalho e 

as carreiras políticas de líderes partidários dentro e fora do Poder Legislativo. Como 

afirma Rezende (2018), a proporcionalidade partidária enquanto princípio de distribuição 

de recursos políticos na Câmara dos Deputados pode reforçar desigualdades de gênero, 

uma vez que partidos políticos são instituições generificadas. Simultaneamente, a 

sociedade brasileira e as suas instituições políticas são profundamente marcadas pelo 

racismo. Mecanismos de deslegitimação da atuação de mulheres e de pessoas negras no 

campo político não operam de forma idêntica, exigindo-se que se leve em consideração 

as suas convergências e interações nas trajetórias de mulheres não-brancas. Investigações 

sobre a racialização da divisão sexual do trabalho político tornaram-se possíveis desde a 

disponibilização de dados sobre raça pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2014, apesar de 

serem necessárias há muito mais tempo do que isso. A expansão da análise presente neste 

trabalho para outros espaços que determinam a estruturação e as rotinas do poder político 

poderá contribuir para um melhor entendimento das desigualdades políticas no Brasil. A 

pesquisa sobre quem pode atuar politicamente e como tal atuação se faz possível a grupos 

historicamente representados é, efetivamente, um estudo do funcionamento da 

democracia brasileira. 
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ANEXO I. Relação de Categorias de Projetos Legislativos 

 

Hard Politics  

Relações exteriores do Brasil, política internacional ou política interna de outros países  

Defesa (segurança nacional) 

Reforma política e legislação eleitoral 

Administração pública e reforma do Estado 

Política brasileira 

Corrupção, sonegação de impostos e crimes contra a ordem econômica  

Política econômica e tributária 

Política industrial 

Política agrícola 

Violência e segurança pública (incluindo reforma do código penal e trânsito)  

Reforma agrária (e outras questões fundiárias) 

Questões internas do Congresso 

Outras questões de infraestrutura (transportes, telecomunicações etc.)  

Economia em geral  

Soft Politics  

Saúde pública e saneamento 

Habitação 

Direitos humanos 

Questões sociais (pobreza, desigualdade, fome)  

Meio ambiente 

Educação 

Cultura e esporte 

Direitos do consumidor 

Família, direitos reprodutivos, infância e adolescência  

Middle Politics  

Emprego, trabalho e formação profissional  

Ciência e tecnologia 

Funcionalismo público 

Comunicação social  

Propriedade intelectual, pirataria, biopirataria e assemelhados  

Previdência social  

Questões Irrelevantes e Outros  

Questões religiosas 

Homenagens e comemorações em geral  

Outros  

(Fonte: Miguel e Feitosa (2009)) 
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ANEXO II. Classificação temática das comissões permanentes da Câmara dos 

Deputados 
 

Comissão Nome da Comissão Temática 

CAPR/CAPADR  

 

CCJC/CCJR  

CDEIC/CEIC/CEICT 

 

CREDN/CDN  

 

CFFC 

CFT 

CME  

CSPCCO/CSPCCOVN  

 

CVT/CVDUI 

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 

e Desenvolvimento Rural 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio 

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 

Nacional 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 

Comissão de Finanças e Tributação 

Comissão de Minas e Energia 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 

Crime Organizado 

Comissão de Viação e Transportes 

 

 

 

 

 

 

Hard 

CINDRA/CADR 

 

CCTCI 

 

CESPO 

CTASP 

 

CTUR/CTD 

Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento 

Regional e da Amazônia 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 

Informática 

Comissão do Esporte 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público 

Comissão de Turismo 

 

 

 

Middle 

CCULT 

CDC/CDCMAM 

CDHM/CDH 

CPD 

 

CDU/CDUI 

CE/CEC/CEID 

CLP  

CMADS 

 

CSSF  

Comissão de Cultura 

Comissão de Defesa do Consumidor 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias 

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência 

Comissão de Desenvolvimento Urbano 

Comissão de Educação 

Comissão de Legislação Participativa 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável 

Comissão de Seguridade Social e Família 

 

 

 

 

 

Soft 

*em 2015, foi criada a CPD, Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência como uma 

manobra política de esvaziamento da CDHM.  

Fonte: Marques e Teixeira (2018) 
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