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RESUMO 

O sistema político brasileiro, como reflexo da sociedade, é um espaço de 

subjugação das mulheres no exercício pleno de sua cidadania. A luta para se fazer 

presentee ocupar o espaço decisório na esfera pública não é garantia de igualdade entre 

os gêneros na política. A trajetória das mulheres no Parlamento é marcada por 

constrangimentos e barreiras, institucionais e simbólicas. O presente trabalho busca 

entender como a divisão sexual do trabalho político afeta a atividade legislativa 

direcionada à realidade das mulheres, levando-se em conta a produção legislativa do 

Senado Federal destinada exclusivamente às mulheres entre os anos de 1988 a 2017. Foi 

observado que os partidos são generificados, diante da baixa participação das mulheres 

nas lideranças de partidos e blocos, nos cargos da Mesa Diretora e presidência das 

comissões permanentes, entre os anos de 1988 a 2017. Foram verificadas a iniciativa 

legislativa de senadores, por sexo, no que diz respeito às matérias que versem, direta ou 

indiretamente, sobre os interesses das mulheres, propostos entre 1988 e 2017. Foram 

realizadas análises quanto ao sexo do parlamentar em termos absolutos e relativos, por 

meio da taxa de autoria, da ideologia partidária, da região do Brasil e da tramitação final 

do projeto, delimitadas em eixos temáticos: Poder e Participação Política, Trabalho e 

Autonomia Financeira e Violência contra a Mulher. Por fim, foi verificado se os projetos 

possuíam recorte racial. Os resultados obtidos apontam para a baixa participação política 

nas mulheres nos cargos diretivos dos partidos e da Casa, conforme indica literatura. O 

padrão foi verificado no que diz respeito à liderança de comissões permanentes, com a 

observação de que mulheres ganham espaço de direção principalmente em comissões 

com temática soft politics. Na observação das iniciativas legislativas que versem sobre 

seus próprios interesses, elas atuam primordialmente nos três eixos em estudo, em 

comparação à atividade masculina.  
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Introdução   

 

Desde o processo de redemocratização no Brasil, o número de mulheres 

parlamentares cresceu timidamente, alcançando o percentual de 16% nos anos de 2011 a 

2015. O ano de 2021 marca a comemoração dos 87 anos do direto de voto feminino, mas 

a história das mulheres no parlamento é marcada por constrangimentos e barreiras, 

inclusive simbólicas: até o ano de 1997, as mulheres eram proibidas de usarem calça no 

plenário Casa; e apenas em 2015 foi construído o primeiro banheiro feminino no plenário 

do Senado (SILVA, et al, 2017, p. 12). 

Com o objetivo de contribuir com a discussão sobre o espaço de atuação das 

mulheres na Câmara Alta brasileira, o presente trabalho busca entender como a divisão 

sexual do trabalho político afeta a atividade legislativa direcionada à realidade das 

mulheres, levando-se em conta a produção legislativa do Senado Federal destinada 

exclusivamente às mulheres entre os anos de 1988 a 2017, questionando “se essas 

mulheres têm sua atividade legislativa restrita aos papeis de gênero que delas se esperam” 

(WALTER, 2018, p. 20) e como os homens e as mulheres atuam no seu livre exercício 

parlamentar, considerando toda a estrutura institucional que os cerca. 

Para tanto, tem como objeto de estudo as 48ª a 55ª Legislaturas do Senado Federal 

brasileiro, que correspondem aos anos de 1988 a 2017. A escolha pelo período se deve à 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, no dia 5 de outubro de 

1988. A constituição cidadã foi um marco para garantia de deveres do Estado e direitos 

civis, representando um avanço na legislação de igualdade entre mulheres e homens. 

Durante este período tivemos cinco presidentes homens (José Sarney, Fernando Collor, 

Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva) e, finalmente, a 

eleição da primeira presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. O objeto de estudo amplo 

permite que analisemos o avanço da legislação relativa às mulheres iniciada no Senado 

Federal durante a Nova República. 

Quanto à escolha do Senado Federal para análise, existe muito pouco estudo sobre 

análise de gênero das matérias na Casa, especialmente no tocante à tramitação dos 

projetos de lei nas comissões permanentes, âmbito de maior discussão das matérias 

(dentre eles, destacam-se: Walter (2019), Mendonça (2009), Silva et al (2017)). A 

literatura se concentra primordialmente em estudos da Câmara dos Deputados. 

Entretanto, é importante não generalizar o legislativo, pois a Câmara Alta possui 

diferenças quanto à sua composição, ao tempo de mandato e à idade para ocupar o cargo 
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em relação à Câmara dos Deputados. O Senado Federal realiza eleições majoritárias e 

plurais, sem cotas e reservas de cadeiras. A eleição acontece de forma alternada com 

renovação a cada quatro anos de um terço e dois terços dos parlamentares. Todo esse 

cenário representa maior dificuldade para a entrada de mulheres no Senado Federal, 

exigindo das senadoras, na maioria das vezes, elevado prestígio político e experiência 

política anterior, o que pode acarretar diferenças de atuação legislativa em relação às 

deputadas federais e, consequentemente, resultados diferentes nos estudos de 

comportamento dentro do legislativo. 

Além disso, existem poucos estudos acadêmicos sobre a dinâmica legislativa das 

matérias de interesse direto das mulheres, em especial no Senado Federal. Muitos deles 

analisam a sub-representação das mulheres na esfera política. Os recortes de gênero do 

autor da proposição, de tramitação da matéria, além da composição de órgãos diretivos 

da Casa, delimitarão o estudo em tela, focando sempre em matérias nominalmente 

endereçadas às mulheres. A análise de cargos de direção e presidência das comissões e 

do Plenário são importantes por conta do controle de agenda legislativa que tais cargos 

operam, como a literatura de estudos legislativos já nos aponta. A presente pesquisa 

buscou testar a pergunta de pesquisa de Daniela Rezende (2017) em estudos da Câmara 

dos Deputados, ao analisar “em que medida os partidos adotam critérios generificados na 

alocação dos recursos mencionados, produzindo e reproduzindo, portanto, a desigualdade 

de gênero no Legislativo” (REZENDE, 2017, p. 1205), tendo em vista a prerrogativa de 

seus líderes de indicação para cargos com poder de agenda. 

O método de pesquisa utilizado do presente trabalho é a análise estatística 

descritiva a partir do levantamento em arquivos e documentos dos projetos, tomando-se 

como base a pesquisa publicada, em 2018, pelo Programa Pró-Equidade do Senado 

Federal, intitulada “Direitos das Mulheres no Senado Federal 1988-2017”. Foram 

selecionados projetos que tratem diretamente ou indiretamente o interesse das mulheres. 

A pesquisa contém 381 proposições que tramitaram no Senado Federal nos períodos de 

1988 a 2017, funcionando como Casa iniciadora ou revisora. A base de dados foi 

construída pela Senado Federal com dados coletados no site do Senado, utilizando-se a 

palavra-chave “Mulher”. As proposições foram classificadas nos eixos temáticos a partir 

da leitura dos projetos, identificando as mulheres como destinatárias da lei pretendida, 

direta ou indiretamente. Na pesquisa publicada foram selecionados 75 projetos no eixo 

temático “Poder e Participação Política Feminina”, 139 no eixo “Trabalho e Autonomia 
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Econômica das Mulheres” e 167 no eixo “Violência contra a mulher”. Para a presente 

análise, selecionamos apenas as proposições de autorias de senadoras e senadores. 

 Também foram coletados dados sobre cargos de liderança política e de direção 

em órgãos da Casa, como lideranças de partidos e blocos, presidência de comissões 

permanentes e cargos na Mesa Diretora. A análise dos cargos é importante por conta do 

controle de agenda legislativa que tais cargos operam.  O site da Câmara Alta serviu como 

fonte para elaboração da reunião de dados. Posteriormente passaremos para a análise 

descritiva dos dados coletados, para compreendermos como a divisão sexual do trabalho 

legislativo dos parlamentares do Senado Federal é caracterizada. Assim, os recortes de 

gênero do autor da proposição, de tramitação da matéria, além da composição de órgãos 

diretivos da Casa, delimitarão o estudo em tela, focando sempre em matérias que tiveram 

as mulheres como destinatárias da lei pretendida, direta ou indiretamente. 

No primeiro capítulo apresentamos a discussão sobre a dicotomia público-privado 

na estruturação da dominação de gênero no âmbito social. Para tanto, abordaremos a 

importância de uma epistemologia feminista que possibilite apreender analiticamente 

essa desigualdade de gênero, a inserção das mulheres na esfera pública e seu insulamento 

na esfera privada, passando por críticas aos preceitos liberais de universalidade, 

imparcialidade e privacidade. Concluímos o capítulo com a discussão sobre como a 

exclusão das mulheres da espera pública afeta o conceito de cidadania. 

No segundo capítulo tratamos da divisão sexual do trabalho, abordando sua 

definição, a importância da representação das mulheres na política institucional, 

chegando ao referencial teórico principal do presente estudo: como a divisão sexual do 

trabalho político afeta o exercício pleno das parlamentares mulheres.  

No terceiro capítulo apresentamos os estudos de Danusa Marques e Bruno 

Teixeira (2018), intitulado “Estranhas no ninho: uma análise comparativa da atuação 

parlamentar de homens e mulheres na Câmara dos Deputados”, assim como de Maria 

Luiza Walter Costa (2020), “Divisão Sexual do Trabalho no Senado de Brasil e 

Argentina: projetos de lei em análise”, que são pontos de partida importantes para esta 

pesquisa. Marques e Teixeira (2018) fazem um estudo empírico de como a divisão sexual 

do trabalho político afeta as deputadas brasileiras. Já Walter (2020) realizou pesquisa 

comparativa entre a atuação parlamentar de senadoras brasileiras e argentinas, 

verificando suas atuações e encaminhamentos de projetos de suas autorias. Assim, 

trazemos para o foco de nosso trabalho os pontos da metodologia de pesquisa e hipóteses 

desenvolvidos pelos autores. 
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Finalmente, foi realizada a análise da presença de mulheres e homens nas 

lideranças de partidos e blocos, além dos cargos da Mesa Diretora e presidência das 

comissões permanentes, entre os anos de 1988 a 2017. No que diz respeito ao estudo dos 

projetos relacionados especificamente às mulheres, iniciados na Câmara Alta, avaliou-se 

se as senadoras propõem com preponderância leis consideradas de interesse feminino em 

relação aos senadores Comparamos as taxas de autoria, utilizando as variáveis: sexo do 

autor da matéria relacionada às mulheres, número de projetos apresentados e número de 

parlamentar mulher ou homem na legislatura. Para avaliar se há divisão sexual do trabalho 

legislativo na definição da temática dos projetos em estudo, utilizamos as variáveis: sexo 

do autor do projeto de lei por eixo temático e legislatura. Para se investigar se há 

influência político-ideológica e regional nas propostas elaboradas por parlamentares 

mulheres, utilizamos as variáveis independentes: partido, estado do parlamentar e a 

classificação do posicionamento ideológico do partido do/a parlamentar (esquerda, centro 

ou direita). Para entendermos como as pautas são encaminhadas, de acordo com o sexo 

do proponente, delimitamos sua última situação na tramitação, dividindo-as em: em 

tramitação, aprovada, prejudicada, retirada pelo autor, arquivada no fim da legislatura, 

remetida à Câmara dos Deputados, arquivada geral e rejeitada. Finalmente, para analisar 

se existe recorte racial nos projetos relacionados especificamente às mulheres, usamos a 

variável: projeto generalista ou projeto com recorte racial, utilizando as palavras-chave 

“raça”, “negro”, “negra”. 

É importante ressaltar que o presente trabalho não busca essencializar o conceito 

de mulheres. Segundo Miguel, o termo traz um "essencialismo" potencial subjacente, 

como se as mulheres, pelo simples fato de pertencerem ao mesmo gênero, tivessem os 

mesmos interesses e demandas. Partiremos dos valiosos ensinamentos do autor: “Contra 

isto, há o fato de que os indivíduos ocupam, ao mesmo tempo, diferentes "posições de 

sujeito", cujas pressões são variadas e, por vezes, contraditórias” (MIGUEL, 2001, p. 

264). Portanto, entendemos que a produção legislativa é produzida no reflexo dos 

interesses de uma sociedade brasileira marcada não apenas pelo sexismo, mas 

principalmente pelo racismo, que precisa avançar enormemente no reconhecimento dos 

direitos da população vulnerabilizada.  
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Capítulo 1 - A dicotomia público-privada na estruturação da dominação de gênero 

 

 A dicotomia público-privada na estruturação da dominação de gênero foi 

trabalhada como panorama teórico-conceitual amplo para desenvolvermos a discussão 

sobre divisão sexual do trabalho político no Senado Federal, objeto do presente estudo. É 

importante se discutir como foram delimitadas as fronteiras entre as esferas pública e 

privada e a construção de um grupo detentor do poder, para entendermos que as 

delimitações dos papeis de gênero dentro do trabalho político decorrem de uma 

perspectiva mais ampla de subordinação das mulheres na sociedade e sua exclusão da 

esfera pública. 

 

1.1 Por uma epistemologia feminista 

 

 Para analisar e discutir a divisão sexual do trabalho político no Senado Federal, é 

fundamental o estudo da dicotomia público-privado, em especial sua construção histórica, 

suas bases teóricas, premissas e paradigmas.  

 Mesmo em um contexto em que 50,9% dos habitantes do Brasil são mulheres e, 

apesar de representarem metade da população mundial, há um padrão de opressão, 

invisibilidade e dominação nas relações de gênero, com marginalização das mulheres em 

todos os espaços de influência e poder. Por isso é de suma importância que nos 

coloquemos em posição de questionamento de como as relações sociais situam os homens 

e as mulheres. 

 Segundo Joan Scott (1986), em artigo que aborda o gênero enquanto uma 

categoria de análise, a análise de gênero trata-se de uma análise relacional, que preconiza 

a observação da organização social das relações entre os sexos. A autora explicita o 

gênero como uma categoria de análise que abandona o determinismo biológico e joga luz 

nas construções culturais que determinam o dever-ser das mulheres e dos homens. Assim, 

“o gênero torna-se implicado na concepção e na construção do próprio poder” (SCOTT, 

1986, p. 87). Portanto, a categoria gênero é utilizada pelas estudiosas feministas buscando 

explicar as desigualdades entre os homens e mulheres que a doutrina tradicional não é 

capaz de fazer.  Para tanto, não apenas abrem novo campo de discussão, mas também 

defendem a necessidade de transformação de paradigmas disciplinares, com críticas a 

premissas e padrões tradicionais (SCOTT, 1986, pp. 81-87). 
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 Para tanto, é importante preliminarmente falarmos sobre a epistemologias 

feministas. Segundo Hirata (2014), o pressuposto central das epistemologias tradicionais 

de criação de uma ciência neutra, objetiva, racional e universal na verdade traduz a visão 

de mundo da classe hegemônica “homens brancos”, produzindo o que chamou a autora 

de conhecimento situado ou perspectiva social (HIRATA, 2014, p. 61). 

 Partiremos da premissa de Iris Young (2012), que, ao discorrer sobre 

imparcialidade e público cívico, afirma que o ideal de imparcialidade “visa a reduzir 

diferenças à unidade (...) reduzir a pluralidade dos sujeitos a um único ponto de vista 

universal” (p. 178). Entretanto, a autora explica que uma ideia tem função ideológica 

quando ela objetiva reproduzir padrões de dominação e opressão, justificando-as, ou 

quando mascara relações sociais menos opressoras. Assim, defende que, como o ponto 

de vista universal produz a exclusão de alguns, o sentido de “público” deve ser alterado 

para marcar as diferenças dos grupos sociais (YOUNG, 2012, p. 188). 

 Portanto, em busca de marcar as diferenças dos grupos sociais, o conceito de 

conhecimento parcial deve ser aliado à discussão dos paradigmas interpretativos de 

interseccionalidade e consubstancialidade das relações sociais. É importante que se tenha 

um interesse acadêmico de articular gênero, raça e classe para que se pense categorias 

analíticas que não contribuam para a justificação ou manutenção das relações de 

dominação (HIRATA, 2014, pp. 62; 69)  

 Nessa linha, é de suma contribuição para o debate as críticas trazidas pela 

epistemologia feminista negra, nas lições de Patrícia Hill-Collins (1990). Segundo a 

autora, toda a estrutura de validação de conhecimento e as epistemologias da pesquisa 

acadêmica tradicional são controladas por homens brancos de elite. A doutrina tradicional 

utiliza-se de abordagens positivistas, que se valem de produção de generalizações da 

realidade, sob a premissa de distanciamento do objeto de estudo, ausência de emoção na 

pesquisa e ideia de inadequação de valores e emoções. Entretanto, são permeados por 

seus próprios interesses e determinam, por meio dessa relação de poder, quais perguntas 

são passíveis de investigação, por meio de referenciais interpretativos e metodologia 

determinadas. Desta forma, a classe detentora do poder no campo de conhecimento, além 

de produzir o ponto de vista, também fixa as epistemologias a serem validadas 

(COLLINS, 1990, pp. 401-404). 

 Seguindo essa linha de argumentação, segundo Hill-Collins (1990), as ideias não 

podem ser separadas dos indivíduos que as compartilham. Biroli (2014) explica que é 

necessário o conhecimento da identidade de quem produz o conhecimento, e 
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principalmente quem foi excluído, por não ter sido considerada sua vivência. E, é sabido 

que as esferas de poder e decisão são dominadas majoritariamente por homens, sob o 

manto da universalidade. Segundo Biroli, é preciso ter em mente o lugar social em que 

foi apreendido o conhecimento que baseou os conceitos do campo, para que se entenda a 

democracia moderna (BIROLI, p. 2014). 

 A Ciência Política, segundo Nancy Hartsock (1997), próprio campo de estudo em 

questão, não é receptiva aos conceitos feministas e pratica a invisibilidade das mulheres 

enquanto atores políticos, criando distorções acadêmicas da participação das mulheres no 

campo político. Trata-se de uma ciência política masculina, branca e rica e alvo das 

críticas feministas. Para a autora, a vertente feminista elaborou críticas à construção 

teórica da ciência política tradicional e questionou se as lacunas e distorções não estão 

situados na discussão para estruturar a forma e a definição da própria disciplina, que tem 

foco nas instituições formais governamentais e nos atores políticos, atividades essas 

exercidas majoritariamente por homens. A autora não centraliza a questão de gênero na 

definição das comunidades políticas, mas o coloca como importante fator estruturante. 

Assim, o questionamento passou a ser mais amplo e abrange não apenas o preenchimento 

de lacunas, mas o próprio questionamento de preceitos básicos e referenciais teóricos do 

campo. Por fim, a autora defende que se reconstrua a disciplina, não se limite a adicionar 

o gênero como uma variável, além de não tomarmos a categoria “mulher” como universal, 

sob o risco de excluir as especificidades das mulheres negras, grupo social ainda mais 

vulnerabilizado nos estudos sociais (HARTSOCK, 1997, pp. 231, 232; 243-244). Não 

podemos perder de vista que o feminismo enquanto conjunto de pensamento “moderno e 

ocidental” surgiu em um contexto de classe média europeu, com mulheres com uma 

realidade totalmente diferente das mulheres não-brancas e com outras formas de opressão.  

 Portanto, partindo da premissa de que o campo de conhecimento é sexista e racista, 

utilizamos uma das principais críticas dos estudos de gênero à tradicional diferenciação 

entre as esferas públicas e privadas.  Buscamos entender principalmente a função 

ideológica que os principais ideais construídos pelo campo científico atuam na relação de 

dominação e opressão das mulheres e inseri-los na problemática de construção do mundo 

social e, principalmente, da participação das mulheres no trabalho político.  
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1.2 A inserção das mulheres na dicotomia público-privado 

 Partindo da crítica à ciência tradicional e da necessidade do fazer-ciência sob a 

perspectiva feminista, questionamos não apenas o que é escolhido pelos pares para ser 

objeto de estudo científico, mas quem define o que deve ser considerado conhecimento. 

Para aprofundarmos no debate, se faz necessário trabalhar, sob os olhares críticos das 

epistemologias feministas, a categoria da dicotomização entre esfera pública e privada, 

para entendermos como a construção da delimitação das esferas criou um grupo detentor 

do poder, que define os interesses da esfera pública. 

  A construção tradicional da fronteira entre o público e o privado é marcada por 

uma série de características antagônicas entre as esferas que, como chama atenção Flávia 

Biroli (2014), foram construções históricas, que se valeram da perspectiva de um grupo 

detentor do poder. Portanto, não se trata de construções abstratas.  Tradicionalmente, a 

teoria política define a esfera pública pela razão, universalidade, impessoalidade, 

imparcialidade, enquanto a esfera privada é definida como particular, doméstica e íntima 

(BIROLI, 2014, pp. 31-32). Dessa forma, os homens se auto-definem como racionais e 

se colocam como detentores do espaço público, enquanto as mulheres são definidas por 

eles como naturalmente afetivas, emocionais e guardiãs do espaço doméstico e familiar.  

 Okin (1998), discutindo a questão da historização entre público e o doméstico a 

partir dos estudos de Michelle Rosaldo, aponta explicações multicausais para a 

desigualdade entre os sexos 

 

com base em pesquisas que comparam diferentes culturas, que o grau de 

sujeição das mulheres à autoridade (poder legitimado culturalmente) dos 

homens, em uma dada sociedade, é correlato ao grau em que a dicotomia 

público/doméstico é destacada (OKIN, 1998, p. 318). 

 

 Como argumenta Susan Okin, as esferas ditas como públicas são generificadas, 

construídas sob a base de dominação e responsabilização das mulheres pelo espaço 

doméstico. E a teoria política hegemônica não enfrenta essa questão (OKIN, 1998, p. 

319).  

 Algumas autoras feministas trazem a construção história da delimitação das 

esferas e remontam ao liberalismo e seu caráter patriarcal. Nancy Fraser (1990), em sua 

crítica ao conceito de esfera pública elaborado por Jürger Habermas, associa a 
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constituição da esfera pública à discussão de gênero segundo Joan Landes, afirmando que 

ela foi construída na França republicana em oposição à cultura dos salões franceses, em 

que as mulheres aristocráticas ficavam discutindo sobre política. O grupo de homens 

burgueses, em movimento de formação de classe, se apropriaram da narrativa, descolando 

o discurso para uma ideia de racional e viril, se auto-conceituando como universais e 

aptos ao governo, enquanto a esfera feminina foi tachada como artificial e afeminada. 

Assim, a base do conceito de esfera pública é excludente (FRASER, 1990, pp. 91-92).  

 Segundo Landes, a exclusão das mulheres do espaço público não foi acidental, 

mas embasou-se na ideia de Rousseau de associação do corrupto e artificial do Antigo 

Regime à presença feminina e constitui o conceito de universalidade. De acordo com 

Young, a “esfera pública foi traçada sob os princípios da imparcialidade e racionalidade 

para se delimitar com a necessidade, desejo e sentimento da esfera doméstica e as 

mulheres que a compõe”, concluindo que o ideal do público cívico resulta, portanto, de 

uma ideia de exclusão (YOUNG, 1987, pp. 185-186). 

Majoritariamente as críticas feministas não negam que haja distinção entre as 

esferas pública e privada, mas criticam a divisão social que acontece dentro de cada uma 

e a resultante dicotomização operada, o que interfere diretamente em sua hierarquização, 

atividades determinadas e valorizadas, além da valorização do indivíduo. Criticam 

principalmente a exclusão das mulheres da esfera pública (YOUNG, 2012,  pp. 197-199).  

Para Susan Okin (1998) a separação entre as esferas é uma ficção, pois ambas se 

impactam, dentro das perspectivas de vantagens e desvantagens, moldando as relações 

em cada âmbito e fixando desigualmente as oportunidades dos indivíduos. Dessa forma, 

a ficção atua na construção de alternativas e habilidades para os indivíduos de acordo com 

o sexo, criando uma hierarquia entre as atividades realizadas por homens e mulheres. Para 

ela, a sociedade deve superar o gênero para que a universalidade proposta pela teoria seja 

realmente alcançada. O sexo não pode ser um definidor de acesso à esfera pública 

(BIROLI, 2014, pp. 35-37). 

As teorias feministas criticam os limites convencionais entre o público e o privado 

no que diz respeito à inserção da mulher na esfera pública.  Para a maioria das teóricas, a 

inclusão das mulheres deve vir acompanhada de mudança da própria democracia, suas 

estruturas e instituições, levando-se em conta a abordagem de gênero. Mas deve-se ter 

cuidado para que a definição da atuação das mulheres não seja tomada como parâmetro 

para definição de especificidades e campos de atuação específicos e restritos dentro da 
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participação na esfera pública, reproduzindo a dicotomização quando se define o interesse 

político de mulheres e homens. No entanto, esta ideia não é unânime entre as teorias 

feministas. A autora Jean Bethke Elshtain, segundo Biroli (2014), defende a inclusão das 

mulheres na esfera pública em decorrência de uma abordagem positiva marcada por 

experiências de cuidado. Ou seja, operariam uma linguagem  moral distinta e superior à 

moral masculina, vigente na esfera pública tradicional. Por isso, as mulheres não 

deveriam ficar insuladas na esfera privada. Biroli, contudo, apresenta os problemas dessa 

teoria, como a  reaproximação com a visão idílica da família e da vida doméstica, o 

isolamento das mulheres na vida doméstica e o reforço dos estereótipos de gênero 

(BIROLI, 2014, pp. 35-37). 

Tomamos como base teórica da nossa discussão a premissa que o domínio 

masculino da esfera pública e o insulamento feminino na esfera privada funcionam como 

base de exclusão das mulheres na atividade política, tornando incompleta a sua cidadania.  

Pateman, em sua obra Críticas Feministas à dicotomia público/privado, questiona 

a teoria e a prática liberal, que partem da ideia que os princípios que regem a esfera 

pública são independentes das relações na esfera privada. Assim as desigualdades da 

esfera privada são irrelevantes para questões de igualdade política, sufrágio universal e 

liberdades civis da esfera pública. A autora, em sua obra, atinge o caráter patriarcal do 

liberalismo, entendendo que “a dicotomia entre público e privado obscurece a submissão 

das mulheres aos homens dentro de uma ordem aparentemente universal, igualitária e 

individualista” (p. 57), como se a separação entre as esferas atingisse ambos os sexos de 

maneira semelhante. Entretanto, a suposta igualdade de tratamento mascara relações 

estruturais de dominação das mulheres (PATEMAN, (1989), 2013, pp. 55-60). 

Miguel e Biroli, dialoando com a autora, afirmam que “a subordinação das 

mulheres é estruturante das práticas e das instituições liberais, e não um desvio ou índice 

de incompletude" (MIGUEL; BIROLI, 2010, p. 654). Portanto, o presente trabalho se 

filia  à ideia de que os preceitos liberais devem ser revistos, por serem marcados pela 

patriarcalismo.  

 

1.2.1 Críticas feministas ao ideal de universalidade  

 

 Carole Pateman (1989) tece críticas à teoria e prática liberal, enfatizando o caráter 

patriarcal do liberalismo, enquanto parte constitutiva da teoria. Para ela, o critério de 

universalidade, ligado ao liberalismo, exclui do mundo público a esfera privada 
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doméstica. Dialogando com a autora, Miguel e Biroli ainda destacam a exclusão de todos 

os indivíduos que não estão em conformidade com a moral burguesa (MIGUEL; BIROLI, 

2010, p. 658). Segundo Pateman, os homens são representados como a cultura, em 

contraposição às mulheres, representadas como natureza e restritas à sua função de 

procriação e subordinação no espaço doméstico. Desta forma, as mulheres não são 

totalmente excluídas da vida pública, mas sua participação subordinada está relacionada 

às posições e práticas patriarcais do espaço doméstico, o que marca uma “continuidade 

patriarcal que existe entre a divisão sexual do trabalho na família e uma divisão sexual do 

trabalho no local de trabalho” (PATEMAN, (1989), 2013, pp. 71-72). 

 Dialogando com Pateman, Walby (1990) traz a perspectiva da passagem de um 

patriarcado privado para patriarcado público com a evolução do capitalismo. A autora 

reconhece a possibilidade de acesso das mulheres ao espaço público, tanto espaços 

decisórios, como mercado de trabalho, mas ressalta que sua atuação é marcada por 

subordinação, agora de forma coletiva e diferente do patriarcado privado, que a 

subordinação ocorria dentro da família (WALBY, 1990, pp. 175-178). 

 Pateman entende que a pretensa universalidade defendida pelo liberalismo na 

separação entre o público e o privado pressupõe que ela seja aplicada da mesma maneira 

entre os sexos. E, segundo a autora, isso faz com que se obscureça a exclusão das 

mulheres na esfera pública e, principalmente, sua submissão, pois as posições adotadas 

não prezam pela igualdade (PATEMAN, (1989), 2013, p. 57). Nessa linha de raciocínio, 

preconizam Biroli e Miguel: 

 

Daí, também, a crítica ao fato de que as regras e os contratos orientados por 

valores universais, definidos nos termos dessa racionalidade e dessa 

moralidade, reproduzem formas de dominação e opressão, ao mesmo tempo 

que se revestem de uma fachada de realização do ideal da adesão e do 

consentimento voluntário de cidadãos igualmente livres (2010, p. 658). 

 

 Pateman tece críticas a John Locke que, em sua obra Segundo Tratado sobre o 

Governo Civil [1690], apresenta a base teórica do liberalismo para a separação entre o 

público e o privado. Locke defende que o poder político, diferente do poder paterno, só 

pode ser exercido por indivíduos iguais, adultos e livres, por meio de consentimento. O 

autor entende que homens e mulheres possuem por natureza diferenças que legitimam a 

dominação entre os sexos dentro da família. A autora conclui que a relação de dominação 
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natural exclui as mulheres da participação na esfera pública, pois retira a condição de 

liberdade e igualdade exigida dos indivíduos e exclui a esfera privada doméstica da 

discussão (PATEMAN, (1989), 2013, p. 59). Segundo Biroli, a consequência da pretensa 

universalidade liberal da esfera pública é a negação do “caráter político das relações 

familiares ou de trabalho”, o que gera limitação na autonomia das mulheres e contribui 

para a manutenção da subordinação feminina (BIROLI, 2014, pp. 31-32). 

 Em diálogo com o contrato sexual proposto por Pateman, Mills (2013) argumenta 

sobre a generalização da versão revisionista do contrato, com o objetivo de transformá-la 

em teorização da justiça racial e de gênero, trazendo o conceito de “contrato racial”, 

embasado em eventos históricos que remetem à dominação europeia aos povos não 

brancos. O autor entende que o contrato social de Rousseau, sob a promessa de justiça, 

paz e imparcialidade, na verdade tinha o objetivo de fixar o direito de propriedade e gerar 

lucro para pequeno grupo de ricos. Assim, “homens e brancos, por meio de um misto de 

força e ideologia, subordinam mulheres e pessoas de cor sob a égide de um contrato 

supostamente consensual” (MILLS, 2013, p. 31). Assim, as mulheres e os homens negros 

e pobres são objeto do contrato e oprimidos pelas instituições, sendo a subordinação uma 

construção humana coletiva criada por alguns homens por meio de teorias morais 

justificatórias, não uma mera condição natural (MILLS, 2013, pp. 17; 20-21; 31-32). 

 Portanto, as autoras feministas afirmam que os critérios liberais são 

contraditoriamente aplicados apenas aos homens, negam a subordinação feminina 

justificada por características naturais das mulheres e, principalmente, consideram que as 

duas esferas, apesar de “separadas e opostas, estão inextricavelmente interligadas; são 

dois lados da mesma moeda do patriarcalismo liberal” (PATEMAN, (1989), 2013, p. 59). 

Marcar a esfera privada como particular e a esfera pública como universal abre espaço 

para hierarquizá-las (BIROLI, 2014, p. 35). 

 

1.2.2 Críticas feministas ao ideal de imparcialidade 

 

 De acordo com  Iris Marion Young, o “ideal de imparcialidade [que estrutura as 

relações políticas na modernidade] visa a reduzir as diferenças à unidade, reduzir a 

pluralidade dos sujeitos a um único ponto de vista universal” (YOUNG, 2012, p. 178). 

Entretanto, tece críticas sobre a perspectiva da função ideológica do conceito de 

imparcialidade das relações no espaço público, afirmando ser uma ferramenta para 



19 
 

   
 

obscurecer interesses de grupos dominantes e justificar hierarquias, sob o prisma da lógica 

da identidade. Para ela,  

 

a lógica da identidade vai além da tentativa de ordenar e comparar as 

particularidades da experiência; ela constrói sistemas totalizantes em que as 

categorias unificadoras são, elas próprias, unificadas sob princípios, onde o 

ideal é reduzir tudo a um único princípio inicial. A lógica da identidade nega 

ou reprime a diferença. (...) O ideal da imparcialidade é o resultado dessa 

busca por um “ponto de vista moral” universal e objetivo. Sua concepção de 

razão expressa a lógica da identidade (YOUNG, 2012, pp. 172; 174).  

 

 Assim, nesta linha de argumentação, a autora tece críticas à doutrina tradicional 

da teoria política, afirmando que o ideal imparcial é uma ficção idealista, pois cria 

aparências em meio a uma realidade de perspectivas particulares dos sujeitos, negando 

suas diferenças. A tese da autora é de que o sentido público, ora excludente, deve ser 

aberto para expor as particularidades e pluralidades dos indivíduos. Apenas teremos 

decisões justas se quem for afetado pelas decisões puderem ter voz democraticamente. A 

tomada de decisão democrática é uma questão de justiça. A tentativa de reduzir todas as 

diferenças à unidade é o que na prática gera a negação da perspectiva de um grupo e, 

consequentemente, sua exclusão. Segundo a autora, a construção do bem comum é 

contraditoriamente marcada pelo ponto de vista e interesses de quem tem o poder de 

decisão, as classes privilegiadas e não a pretensa homogeneidade (YOUNG, 2012,  pp. 

178, 179; 188; 194; 197). Para além das críticas ao universalismo das teorias liberais, o 

feminismo também critica a exigência imparcial e universalista do republicanismo - 

vertente teórica que disputa com o liberalismo, mas abraça vários de seus pressupostos, 

como o universalismo na definição da cidadania republicana. 

 Concluindo sua argumentação, a autora traça o conceito de público heterogêneo. 

Diante dos ideais dos teóricos republicanos que criam a unidade embasada na ideia de 

exclusão em razão do desejo e do corpo, insulando as mulheres na esfera privada, a autora 

defende a adoção nas democracias participativas de um “ideal de um público heterogêneo, 

em que as pessoas se destaquem com suas diferenças reconhecidas e respeitadas por 

outras, embora, talvez, não totalmente compreendidas” (p. 198). As necessidades não 

devem apenas ser reconhecidas, mas também expressas, em busca de um novo ideal de 

justiça (YOUNG, 2012,  pp. 194-200). 
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 Assim, na linha de argumentos sustentado por Young, podemos trazer os 

ensinamentos de Hill-Collins sobre a importância de grupos falarem sob seu próprio 

ponto de vista e trazerem conhecimentos parciais e inserir no debate pontos de vista de 

outros grupos. De acordo com a autora, cria-se a possibilidade de trazer uma perspectiva 

mais ampla a partir de conexões e definições de traços em comum. Assim como no 

conceito de público heterogêneo trazido ao debate por Young, a autora valoriza a 

parcialidade no debate e, principalmente, o reconhecimento de sua posição (COLLINS, 

1990, p. 431). 

 

1.2.3 Críticas feministas ao ideal de privacidade  

 

 O conceito de privacidade dentro da discussão da dicotomia entre público e 

privado é de suma importância para os questionamentos sobre a construção da esfera 

privada. 

 Biroli e Okin tecem críticas à ideia de privacidade trazida pela doutrina 

tradicional, que perpassa as fronteiras convencionais entre as esferas público e privada. 

Retomando a argumentação de Biroli, a impossibilidade de o Estado intervir na esfera 

privada traz a manutenção de relações de autoridade que atuam diretamente na autonomia 

das mulheres, afirmando-se, assim, “a privacidade para o domínio familiar e doméstico 

como uma das ferramentas para a manutenção da dominação masculina”. O espaço 

familiar pode ser marcado como um espaço de agressão e de proteção aos agressores 

(BIROLI, 2014, pp. 32; 41).  

 Retomando a argumentação de Young, um dos princípios do conceito de público 

heterogêneo proposto é de que pessoas, ações ou aspectos da vida devam ser forçados à 

privacidade, no sentido de afastamento da interferência estatal (YOUNG, 2012, p. 198). 

Segundo a autora, 

 

Na política democrática, o ponto onde a linha da privacidade deve ser traçada 

se torna, em si, uma questão pública (Cunningham, 1987, p. 120). O propósito 

de proteger a privacidade é preservar as liberdades de ação, oportunidade e 

participação individuais. A reivindicação de qualquer instituição ou coletivo 

à privacidade, ao direito de excluir outros, só pode ser justificada como 

garantia para um alcance justificado da privacidade individual (YOUNG, 

2012, p. 198). 
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 Dentro da ideia de privacidade individual, Biroli chama atenção para o recorte da 

posição de classe na discussão sobre privacidade. O espaço de agressão, segundo ela, 

pode ser visto como “local de afeto, de desprendimento e de relações desinteressadas”, e 

por isso a privacidade deve ser garantida. A privacidade é entendida como espaço de 

existências mesmo contra valores morais socialmente construídos e autonomia do 

indivíduo preservada. Mas a discussão deve vir acompanhada dos questionamentos sobre 

desigualdade de gênero na esfera privada, pois a subordinação feminina no espaço 

privado acarreta falta de autonomia também no espaço público e deve ser politizada 

(BIROLI, 2014, pp. 38; 40; 46). 

 Importante trazer à discussão os argumentos de Okin (1998) sobre privacidade. 

De acordo com a autora, a privacidade na esfera doméstica sofre influências do 

liberalismo em seu caráter patriarcal. Sob as críticas de que o reconhecimento de 

privacidade na teoria lockiana se limitava à relação entre os chefes de família, não 

atingindo a relação em seu interior, e afirmando que na ideia de Warren e Brandeis a 

mulher era equiparada à propriedade do homem e assim compunha-se em seu direito à 

privacidade, a autora questiona se as mulheres na sociedade patriarcal poderiam ser 

contempladas pela privacidade a esfera privada, como preceitua o liberalismo.  Neste 

ponto, Okin defende a necessidade da privacidade no desenho social, mas afirma que isso 

só será possível se as mulheres tiverem as atribuições relacionadas ao gênero, marcadas 

pela diferença sexual biológica, reformuladas para que sejam garantidas oportunidades 

de atuação nas duas esferas, iguais às dos homens. Sem conferir a igualdade às mulheres, 

a privacidade reforça a própria desigualdade.  Concluindo, ela acredita que a igualdade 

entre os sexos almejada tornará as fronteiras entre as duas esferas, público e privada, 

menos demarcadas do que preceitua a doutrina tradicional (OKIN, 1998, pp. 321-328). 

 

1.3 Gênero no conceito de cidadania  

 

Concluindo, observamos que parte da exclusão da mulher na participação da 

esfera pública decorre de um problema de definição de cidadania. O homem se 

autoconsidera como sujeito universal, definindo seus próprios interesses como bem 

comum, tendo seu ponto de vista tomado como imparcial, como único detentor de um 

ideal de privacidade não atingido ou utilizado como espaço de opressão das mulheres.  

Assim, a crítica feminista demanda a inclusão de gênero no conceito de cidadania, 
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segundo preceitua Pateman. Para a autora, se falarmos em uma cidadania universal, nos 

omitiremos sobre a real exclusão das mulheres da esfera pública e a condição dos homens 

como indivíduos verdadeiramente livres e mulheres naturalmente subordinada a eles.  

Vale lembrar que existem críticas ao argumento. Diferente de Pateman, Okin quer 

acabar com a definição da categoria de gênero na consideração de cidadania 

(HARTSOCK, pp. 239-241). Retomando a discussão, para Okin, a sociedade deve 

superar o gênero para que a universalidade proposta pela teoria seja realmente alcançada, 

o sexo não pode ser um definidor de acesso à esfera pública (BIROLI, 2014, pp. 35-37). 

A partir do entendimento da teoria crítica feminista de que a dicotomia público-

privado permite que a submissão das mulheres pelos homens seja obscurecida nas 

relações de poder e funcione como forma de insulamento na esfera doméstica, sob o 

prisma da hierarquização das esferas, as mulheres são afastadas das discussões da esfera 

pública e seus interesses são afastados das agendas políticas. As poucas mulheres que 

conseguem romper as fronteiras entre as esferas e são inseridas na esfera pública, 

conforme questiona Pateman, mesmo assim ficam restritas aos padrões patriarcais 

(PATEMAN, 1989, p. 72)? Podemos indagar se a pretensa neutralidade liberal que 

embasa a esfera pública pode reconstruir as perspectivas particulares das mulheres como 

meras aparências, descoladas da realidade, conforme entende Nagel, citado por Young 

(2012, p. 177)? Na contemporaneidade, as mulheres conseguem atingir a cidadania plena?  

Segundo Miguel e Biroli, o tratamento dado às questões de gênero é o maior 

problema da democracia contemporânea. Para eles, “a cidadania incompleta das mulheres 

não foi um desvio do ideal liberal, mas um de seus pilares” (p. 661) (MIGUEL; BIROLI, 

2010, pp. 659-661).  Um estudo da divisão sexual do trabalho, em especial a divisão 

sexual do trabalho político, pode jogar luz nas questões abordadas. 
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Capítulo 2 – Divisão sexual do trabalho político 

 

 O presente capítulo conceitua divisão sexual do trabalho que decorre das relações 

sociais entre os sexos e como produzem hierarquia não só entre os indivíduos, mas 

também entre as atividades, impactando no acesso das mulheres ao espaço de poder. A 

seguir, abordamos a representação política das mulheres, destacando as consequências da 

sub-representação das mulheres no exercício pleno de fazer política. Por fim, como marco 

teórico fundamental da pesquisa, discorremos sobre a divisão sexual do trabalho 

legislativo, a fim de criar um arcabouço teórico para analisar se as senadoras têm sua 

atividade legislativa restrita aos papeis de gênero que delas se esperam. 

  

2. 1. Divisão sexual do trabalho 

 

Como discutimos no Capítulo 1, o insulamento na mulher na esfera privada é “o 

produto e a base” usada como justificativa para a exclusão das mulheres da esfera pública. 

A divisão entre as esferas pública e privada, um dos pilares da doutrina liberal, apresenta 

como resultado a divisão sexual do trabalho. Para Miguel e Biroli, “a divisão sexual do 

trabalho, nas duas esferas, é apresentada, ao mesmo tempo, como resultado e 

desdobramento de valores e instituições que são estruturantes do liberalismo” (p. 655) 

(MIGUEL; BIROLI, 2010, pp. 655-657; 659).   

Hirata e Kergoat (2007) discorrem sobre as diferentes acepções do termo divisão 

sexual do trabalho. Para elas, é tratada uma acepção sociográfica, que foca na diferente 

distribuição do trabalho laboral remunerado entre homens e mulheres e como essa 

diferença interfere na desigualdade de distribuição do trabalho doméstico gratuito. Mas 

elas também trabalham em uma segunda acepção do termo, que enquadra a desigualdade 

como sistemática e questiona a natureza do sistema que hierarquiza as atividades e, 

consequentemente hierarquiza os gêneros (HIRATA e KERGOART, 2007, p. 597). 

As autoras conceituam a termo:  

  

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente 

das relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a 

sobrevivência da relação social entre os sexos. Essa forma é modulada histórica 

e socialmente. Tem como características a designação prioritária dos homens à 

esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a 
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apropriação pelos homens das funções com maior valor social adicionado 

(políticos, religiosos, militares etc.) (2007, p. 599). 

  

A partir do conceito apresentado, podemos associar a discussão sobre divisão do 

trabalho e a dicotomização política entre as esferas pública e privada e sua constituição 

sexista. O trabalho gratuito de cuidado desenvolvido pelas mulheres, decorrentes de seu 

insulamento na esfera privada e doméstica sob a justificativa da afetividade, recebe valor 

menor perante às sociedades patriarcais. Enquanto isso, as atividades realizadas pelos 

homens, sob o manto da racionalidade, recebem um valor maior.  

Ainda nessa perspectiva, as autoras retomam a aplicação dos paradigmas 

interpretativos de interseccionalidade, trazendo para a discussão a interpretação sobre a 

consubstancialidade entre as dimensões de gênero, classe e raça. Segundo elas, o estudo 

da divisão sexual do trabalho precisa articular gênero, raça e classe. Ao analisar a 

sociedade francesa, as autoras relatam o aumento da participação de mulheres de classes 

mais favorecidas no mercado de trabalho, que precisam investir tempo no 

desenvolvimento de suas carreiras e utilizam-se do trabalho doméstico prestado por 

mulheres em condições precarizadas. Assim, cresce proporcionalmente o número de 

mulheres em profissões de nível superior e o de mulheres em situações precarizadas. E 

toda essa dinâmica continua a excluir os homens da atividade doméstica e fixa atributos 

e atividades tipicamente femininas (HIRATA e KERGOART, 2007, pp. 601-603).  

Trazendo a discussão ao nosso contexto brasileiro, nossa sociedade colonizada 

ainda deposita as obrigações das tarefas domésticas e familiares e, caso a mulher consiga 

delegar, às mulheres negras, a grande maioria das empregadas domésticas. O trabalho 

doméstico assalariado no Brasil é realizado majoritariamente de maneira informal, com 

baixos salários e em relações marcadas pelo racismo. Quando não consegue delegar as 

funções domésticas, as mulheres têm maior dificuldade de ascender ao poder, espaço de 

construção e discussão de problemas públicos. Existe a dificuldade de se pautar a 

valorização e divisão do dever de cuidado com os homens, pois o problema não afeta os 

indivíduos que estão no poder. Dentro dessa perspectiva, Biroli nos ensina que a divisão 

sexual do trabalho recai sobre o indivíduo de acordo com sexo e classe e é marcada por 

racismo estrutural, incidindo de forma diferente em mulheres privilegiadas, mas 

continuando a atingi-las. Gera-se hierarquia entre as mulheres, dando espaço para 

“padrões cruzados de exploração”. Como consequência, as mulheres não devem ser 

tratadas como grupo homogêneo (BIROLI, 2018, pp. 23; 38). 
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Em seu estudo sobre divisão sexual do trabalho, Flávia Biroli (2019) traz 

importantes reflexões sobre o tema. Segundo ela, definem-se não apenas vantagens e 

desvantagens de acordo com o sexo do indivíduo, mas constroem-se identidades. O 

gênero se produz na exploração do trabalho e na vulnerabilidade das mulheres.   

Atribuem-se habilidades e tarefas distintas de acordo com o sexo, entendendo-se que as 

relações de trabalho produzem gênero, pois “a produção dos papeis se estabelece em uma 

socialização que tem a ver com atribuição de competências e responsabilidades desde a 

infância”. (BIROLI, 2019, pp. 22-24). 

Retomamos o ensinamento de Walby (1990), que traz o importante conceito de 

patriarcado público que extrapola a opressão das relações domésticas e familiares, 

conceituada como patriarcado privado. Segundo ensinamentos da autora, com a evolução 

do capitalismo, a opressão contra as mulheres ganhou nova roupagem, marcando o acesso 

de mulheres a outros campos, de forma subordinada. Novas formas de opressão são 

criadas dentro do Estado e do mercado de trabalho, organizadas de forma estrutural. 

Mesmo com a obtenção de direitos formais, eles são apresentados de forma desigual às 

mulheres (WALBY, 1990, pp. 174-175). Biroli (1990), analisando o conceito, destaca 

que a família ainda permanece como espaço de vulnerabilidade (BIROLI, 2019, p. 35). 

É preciso situar este debate nas discussões sobre as assimetrias de poder, porque 

a divisão sexual do trabalho impacta as democracias contemporâneas e na ideia de 

cidadania plena das mulheres. A desvalorização do trabalho doméstico e sua 

generificação interferem diretamente não só no acesso das mulheres ao poder, como faz 

do espaço político um reduto masculino, que constrange mulheres quando se trata do 

acesso a posições centrais de atuação política (MIGUEL; FEITOSA, 2009, p. 201). 

 

2.2 A participação das mulheres na política  

 

A grande maioria das democracias contemporâneas apresentam uma baixa 

representação de mulheres nos cargos políticos. Segundo dados da Inter-Parliamentary 

Union, o Brasil está na 140ª posição na lista de mulheres em legislativos nacionais, entre 

188 países. 1 

Por se tratar de uma carreira profissional competitiva, inúmeros fatores interferem 

no sucesso feminino na carreira política profissional, como o insulamento das mulheres 

                                                           
1 Disponível em: Monthly ranking of women in national parliaments | Parline: the IPU’s Open Data 
Platform. Acesso em: 11 ago 2021. 

https://data.ipu.org/women-ranking?month=6&year=2021
https://data.ipu.org/women-ranking?month=6&year=2021
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na esfera privada e a divisão sexual do trabalho. Assim, da ambição ao acesso à efetiva 

atuação no campo político, as mulheres são marcadas por inúmeras barreiras, mesmo em 

um campo pretensamente neutro em regras formais de ingresso. 

Segundo Will Kymlicka, antes de decidirmos se o sexo deve ser levado em conta, 

é preciso analisar como o fator sexo tem sido considerado socialmente, nos atentando 

para o fato de que quase todos os papéis e posições importantes estão definidos de uma 

forma que estabelece privilégios de acordo com o sexo. 

Segundo o autor, há um favorecimento sistemático dos homens na definição de 

lugares sociais, qualificando suas condutas como mais valiosas. A sociedade dá posições 

valorizadas social e politicamente a determinado sexo, como por exemplo associando 

como dever do homem a obtenção de renda, permitindo aos homens se desenvolverem 

profissionalmente, enquanto as mulheres ficariam voltadas à criação dos filhos e trabalhos 

domésticos. Assim, gera para os homens a posição de controle sobre as oportunidades das 

mulheres, por meio de decisões sobre o status legal do aborto e critérios sobre requisitos 

laborais. A solução virá, segundo o autor, não apenas da ausência de discriminação, mas 

da posse do poder. Não apenas do fato de as mulheres poderem alcançar papeis definidos, 

mas de as mulheres serem livres para criar seu papel na sociedade com autonomia 

(KYMLICKA, 2001, pp. 381 - 384). 

Assim, além de considerarmos as críticas ao liberalismo, serão consideradas as 

teorias que analisam os padrões patriarcais culturais e de socialização presentes no espaço 

político, a fim de verificar como o sexo influencia na posição política da mulher. Joga-se 

luz ao sistema político formal, majoritariamente controlado e reproduzido por homens, 

produzindo constrangimentos estruturais que criam barreiras para a plena atuação das 

mulheres. Deste modo, Phillips nos indica que a inclusão política deve vir acompanhada 

de uma restruturação da própria democracia, levando-se em conta a perspectiva de gênero 

(MIGUEL; BIROLI, 2010, p. 660). 

Portanto, a presente discussão levanta questões sobre a participação das mulheres 

na política. Questiona-se: qual é a importância da representação feminina nas 

democracias? Depois de eleitas, as mulheres conseguem exercer plenamente seus 

mandatos?  

 

 

2.2.1 Importância da representação política das mulheres  

 



27 
 

   
 

Não podemos discutir a divisão sexual do trabalho legislativo sem adentrar nos 

fundamentos da representação política para, então, analisarmos as consequências da sub-

representação das mulheres no exercício pleno de fazer política. Quando falamos em 

participação das mulheres no espaço público, especificamente na participação política, 

uma das questões centrais é qual a importância da presença efetiva das mulheres na arena 

decisória? As demandas por direitos das mulheres seriam defendidas da mesma maneira 

por legisladores de ambos os sexos? 

Para discutir o sentido clássico do conceito de representação, a ciência política 

sempre recupera os argumentos de Hanna Pitkin (1967).  Segundo ela, existem quatro 

tipos de representação: a formalista, a descritiva, a simbólica e a substantiva. A 

representação formalista acontece quando o representado dá a autorização para que o 

representante aja em seu nome, mediante prestação de contas. Assim, une-se a 

preocupação do quem representa ao como se representa, na figura do accountability. 

Segundo Teresa Sacchet, “a representação não significa apenas agir com autorização da 

pessoa, e sim pelo interesse dela.” (SACCHET, 2012, p. 410). 

A representação descritiva acontece quando o representante substitui o 

representado nos espaços de decisão, fazendo com que os diferentes grupos sociais 

estejam presentes na arena decisória (PITKIN, 1967, p. 61).  Pitkin não defende essa 

forma de representação, pois foca-se no ato de escolha do representante, mas não no 

trabalho do representante, não garantindo sua responsabilidade (SACCHET, 2012, p. 

411). 

Já a representação simbólica baseia-se na crença de que os representantes evocam 

entre os representados, com base em uma dimensão abstrata, sem critérios racionais 

(PITKIN, 1967, p. 102). 

Por fim, a autora apresenta e defende a representação substantiva, na qual importa 

como o representante age, com foco na qualidade da representação, que não seja oposta 

aos interesses dos representados, desde que haja liberdade para agir (PITKIN, 1967, p. 

153). Nela, não importa se os representantes têm as características dos grupos, pois foca-

se no que eles fazem, na defesa de seus interesses.  

Nesse aspecto, incluímos a discussão sobre a sub-representatividade das mulheres 

na política. O debate sobre representação descritiva trabalharia o problema da sub-

representação, mas como seria possível trazer a dimensão da representação substantiva 

para este problema? Basta para as mulheres que homens defendam seus interesses? Que 

tipo de olhar homens lançam sobre um tema que afeta direta ou indiretamente as 
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mulheres? Como funcionaria a formação da agenda, o que eles elegeriam como problemas 

públicos, em um cenário onde o grupo mulher é sistematicamente excluído? Endossamos, 

assim, a afirmação de Miguel, ao analisar a problemática “interesses vs. identidade”: “Se 

meu interesse é representável por qualquer outro, que pode verbalizá-lo em meu lugar e 

agir para promovê-lo, minha identidade só se torna visível por meio de um igual” 

(MIGUEL, 2010, p. 28). 

Assim, contrapondo-se à ideia de representação substantiva, preconiza Martins: 

 

“é preciso mais que isso, o que pode se dar por meio de uma representação mais 

proporcional da sociedade no corpo legislativo, ou seja, a representação 

descritiva. (...) É preciso que haja uma proporcionalidade do corpo legislativo 

com a sociedade, sendo essa refletiva naquele, ainda mais quando há grupos 

excluídos dos espaços de decisão” (MARTINS, 2019, p. 20). 

 

 Portanto, não se trata apenas de uma questão de mera proporcionalidade de 

representação do corpo social nos espaços decisórios, mas também é preciso que haja 

uma justiça na representação. 

Para tanto, associamos as noções propostas por Phillips de representação 

substantiva, entendida como aquela em que o representante corresponde às ideias do 

representado e a ele é responsivo, mas não necessariamente se assemelha a ele; e a 

representação descritiva, em que há correspondência entre a identidade do representante 

e dos representados, exigindo-se a igualdade política. A autora conjuga as duas ideias, a 

fim de corrigir alguns vieses de representação de grupos tratados como desiguais na 

sociedade, citando: as mulheres, os diferentes grupos étnicos, os grupos marginalizados, 

silenciados ou excluídos (PHILLIPS, 2001, pp. 268; 272). A marca da subordinação faz 

com que a presença dos grupos seja importante nos espaços decisórios, pois essa 

subordinação marca suas demandas políticas específicas. Dessa forma, a autora ressalta 

que as duas ideias servem para se encontrar um “sistema justo de representação, não uma 

representação falsa dentre uma e outra” (PHILLIPS, 2001, p. 289). Segundo Miguel, se 

nos limitarmos à política de ideias, “o que interessa não é se mulheres são escolhidas 

representantes, mas se as reivindicações e interesses femininos são expressos, ainda que 

por homens, nos locais de deliberação” (MIGUEL, 2010, p. 27). 

Complementando a discussão, Young aborda a ideia de política de presença 

trazida por Phillips. Para ela, a representação pode ser feita por interesses, opiniões e 
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perspectivas. Por interesses, a autora entende como o que é importante para os indivíduos 

ou organização, e definem os meios para se chegar aos fins. Já as opiniões são os valores 

assumidos pelo representante e fundamentam suas decisões de como as coisas devem ser. 

Por fim, a perspectiva leva em conta a posição que o indivíduo tem no corpo social, que 

geraria experiências e interpretação do mundo de forma diferente (YOUNG, 2006, pp. 

157-163). Segundo a autora, “as posições estruturais produzem experiências particulares, 

relativa ao posicionamento, e compreensões específicas dos processos sociais e de suas 

consequências” (YOUNG, 2006, pp. 157-162). 

Entretanto, Young ressalta que a perspectiva “condiciona, mas não determina o 

que se vê”. Mesmo os semelhantes podem fazer uma interpretação diferente dos fatos. 

Mas essas perspectivas podem não ser conflitantes e trazem uma visão mais global do 

tecido social, não buscar um conteúdo unificado (YOUNG, 2006, pp. 166; 169). Assim, 

mais do que a simples presença dos grupos, é importante que as perspectivas sociais 

devam estar presentes.  

 

2.2.2 Divisão Sexual do Trabalho Político  

 

Partindo do pressuposto de que a divisão sexual é base fundamental sobre a qual 

se assentam hierarquias de gênero nas sociedades contemporâneas, ativando restrições e 

desvantagens que modulam suas trajetórias, a presença das mulheres no campo político 

também é marcada por uma sorte de constrangimentos que dificultam sua atuação plena 

e igual e as colocam em lugares desprivilegiados.  

A doutrina tradicional trabalha com a perspectiva do impacto da divisão sexual 

do trabalho no acesso das mulheres ao cargo público, diminuindo suas chances de atuar 

no espaço institucional para trazer suas perspectivas, necessidades e interesses, 

principalmente deixando de situar as demandas decorrentes de sua posição social como 

problemas públicos ou mesmo tomar parte das decisões sobre eles. Isso impacta nas 

democracias contemporâneas, mas podemos expandir a problemática da dificuldade de 

acesso ao cargo para empecilhos para atuação plena das mulheres após alcançar esse 

espaço (BIROLI, 2019, pp. 27-29). 

Aprofundando o debate sobre o trabalho político realizado em condições de 

desigualdade de gênero, Marques e Teixeira (2018) argumentam que a reconfiguração do 

campo político não se dá automaticamente apenas com a inclusão de mulheres 

parlamentares. A política de presença é importante, mas pode não ser a solução plena para 
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o avanço dos direitos das mulheres. Há a necessidade de se reestruturar as bases do 

campo, por conta de posições diferentes entre os parlamentares homens e mulheres no 

campo político, pois “o próprio campo político organiza hierarquicamente as áreas de 

atuação com base em uma divisão sexual” (MARQUES; TEIXEIRA, 2018, p. 96).  

Usando o conceito de patriarcado público elaborado por Walby, podemos 

verificar como novas formas de opressão, inclusive institucionais, agem hierarquizando 

a atuação das mulheres nos espaços de poder por meio da subordinação coletiva. O 

próprio campo cria suas hierarquias internas. Segundo Marques e Teixeira, podemos 

verificar os “traços patriarcais do campo político” (MARQUES; TEIXEIRA, 2018, pp. 

98-101).  

Miguel e Feitosa (2009), em estudo sobre discursos parlamentares proferidos por 

homens e mulheres, afirmam que as deputadas federais atuam mais em temas como 

direitos humanos, família, direitos reprodutivos, infância e adolescência, enquanto os 

homens em políticas econômicas, tributárias e homenagens, temas considerados de maior 

relevância no cenário político. Este estudo é referência para Marques e Teixeira (2018), 

que operam uma classificação das temáticas políticas, utilizando os conceitos de soft, 

middle e hard politics. Por hard politics entende-se o núcleo do processo político; por soft 

politics, assuntos sociais; e por middle politics, temas intermediários (MARQUES; 

TEIXEIRA, 2018, pp. 96-97). Para esta classificação, entende-se que há uma 

especialização, separação e hierarquização dos trabalhos legislativos realizados por cada 

sexo, de forma estrutural (nos termos de HIRATA, KERGOAT, 2007, p. 597), o que não 

significa que seja natural, mas “socialmente naturalizado”.   

Antes de avançar na discussão, é essencial propormos a crítica à classificação, que 

elenca discussões assistenciais como soft politics, de menor importância nos trabalhos 

legislativos. Segundo Marques e Teixeira, classificar uma matéria de acordo com seu eixo 

temático hierárquico pode reforçar estereótipos de gênero na política. Trazendo 

ensinamentos de Hege Skjeie (1991), a atuação em uma área de menos reconhecimento 

não é apenas uma especialização no tema, mas também reflete obstáculos que impedem 

adentrar em áreas mais valorizadas. (MARQUES; TEIXEIRA, 2018, pp. 101-102). 

Ainda, de acordo com Walter: 

 

É importante refletir se o que é classificado como “importante” e “hard politics” 

hoje é o que de fato é mais relevante para o equilíbrio social. Afinal, temas hoje 
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colocados como secundários, como o cuidado com o outro, são produto de um 

mundo dominado pelos homens (2018, p. 50). 

 

Ademais, ao abordar o tema da ética do cuidado, Miguel explica que um dos 

principais mecanismos de incorporação marginal dos grupos minoritários é o insulamento 

em nichos com escasso prestígio no campo, como por exemplo a mulher tratar 

exclusivamente de temas de seu interesse, considerando-as delicadas, com preocupações 

voltadas para os mais frágeis, com atributos morais diferenciados. Isso não decorre de 

perspectiva social diferenciada, mas de estereótipos de gênero. Prosseguindo em sua 

explicação, o autor questiona se as mulheres ocupam temas ligados à área social por opção 

ou por falta de opção, por serem os únicos nichos disponíveis para elas no campo político. 

E são temas mais desprivilegiados no campo político. Para ele, é fruto da divisão social 

do trabalho político que reserva aos homens tarefas com maior reconhecimento social 

(MIGUEL, 2001, p. 42) 

Assim, Miguel conclui: “quando entendemos que os interesses não são dados, mas 

construções sociais, fica mais fácil perceber que a exclusão das mulheres da arena política 

tem impacto na forma como elas vão entender sua posição no mundo social, e, portanto, 

seus próprios interesses” (MIGUEL, 2001, p. 28). 

Marques e Teixeira ainda chamam atenção de que o  

 

“insulamento do trabalho legislativo das mulheres pode ser resultado não de um 

interesse “fundamental” nessas temáticas, mas na ocupação dos espaços de menor 

prestígio e reconhecimento dentro do jogo político, que teria seu “núcleo duro” 

nas questões ligadas à gestão política e econômica, deixando em segundo plano 

questões sociais” (MARQUES e TEIXEIRA, 2018, p. 102). 

 

Assim, a divisão sexual do trabalho político se manifesta em insulamento em 

temas, mas não apenas nisso. A posição da parlamentar dentro do campo político também 

é afetada pela dinâmica política.  Segundo Miguel e Biroli, “embora as mulheres possam 

estar em grande número na base, tendem a ser sub-representadas nas posições de maior 

destaque, que exigem maior dispêndio de tempo” (MIGUEL; BIROLI, 2010, p. 669). Os 

espaços de alto prestígio não dizem respeito apenas à atuação em temáticas, mas também 

a cargos de direção, capazes de dar controle da agenda legislativa e de influenciar no 

processo decisório. A subordinação coletiva das mulheres pode ser vista nesses espaços.  
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Em pesquisa sobre distribuição de cargos na Câmara dos Deputados, Rezende 

(2017) nos traz importantes contribuições sobre o tema. Ao delimitar e analisar a 

distribuição de vagas na Mesa Diretora e nas comissões legislativas, sua pesquisa aponta 

para a   

 

distribuição desigual de recursos entre deputadas e deputados, indicando também 

a existência de uma espécie de divisão sexual do trabalho legislativo em que 

legisladoras se ocupam de temas relativos ao cuidado, reproduzindo os papéis 

tradicionalmente associados às mulheres, enquanto os legisladores se dedicam a 

temas mais prestigiosos, como Orçamento, por exemplo (2017, p. 1209). 

 

Assim, com base nos ensinamentos da divisão sexual do trabalho político, sob a 

perspectiva da Ciência Política, buscaremos contribuir para a discussão do exercício 

pleno das parlamentares na atuação de seu mandato legislativo, em especial do âmbito do 

Senado Federal. Passaremos pela investigação dos principais cargos com influência ou 

poder de agenda, a fim de se verificar se há uma subordinação coletiva das mulheres, por 

meio da hierarquização generificada dos cargos. Ademais, sob o recorte de projetos que 

se dirigem diretamente aos interesses das mulheres, verificaremos se a tendência de se 

insular mulheres em assuntos relacionados ao cuidado se confirma ao proporem 

disposições de seu próprio interesse. 
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Capítulo 3 – Metodologia de Pesquisa 

 

 No presente capítulo serão apresentados os trabalhos realizados por Danusa 

Marques e Bruno Teixeira (2018) e Maria Luiza Walter Costa (2018), que serviram de 

base para a construção de nossas categorias analíticas. Também fazemos exposição da 

metodologia do estudo dos projetos de lei relacionados às mulheres no Senado Federal, 

objeto da presente pesquisa. 

 

3.1 Adaptando categorias de Marques e Teixeira (2018) e de Walter (2018) 

 

Como base de nossa pesquisa, para a construção de nossas categorias analíticas 

nos debruçamos sobre o trabalho de Danusa Marques e Bruno Teixeira (2018), intitulado 

“Estranhas no ninho: uma análise comparativa da atuação parlamentar de homens e 

mulheres na Câmara dos Deputados”, assim como de Maria Luiza Walter Costa (2018), 

“Divisão Sexual do Trabalho no Senado de Brasil e Argentina: projetos de lei em análise”.  

Marques e Teixeira (2018) produziram estudo sobre a divisão sexual do trabalho 

legislativo categorizando a temática de atuação das deputadas e deputados federais em 

comissões classificadas em temáticas soft, middle e hard politics, analisando a tramitação 

de projetos de lei do ano de 2011 sobre infância (soft politics) e tributação (hard politics), 

sob a dimensão do sexo do autor e relator do projeto. Foram analisadas as variáveis: o 

total de autorias de projetos de lei, o despacho dos projetos para as comissões, o regime 

de tramitação, a distribuição de relatorias, a apresentação de pedidos de vista e a saída 

das comissões (MARQUES e TEIXEIRA, 2018, p. 93). 

Também investigaram os espaços de alto prestígio e competitivos, em especial a 

composição da Mesa Diretora e a participação de mulheres e homens nas comissões 

permanentes desde a 49ª Legislatura (1990-1995) até a 54ª (2011-2015), que foram 

majoritariamente destinados aos deputados, em detrimento das deputadas. Trata-se da 

análise de como a divisão sexual do trabalho operou sobre o mandato dos parlamentares, 

tendo como base a hierarquização das áreas de atuação legislativa, organizada pelo campo 

político (MARQUES e TEIXEIRA, 2018, p. 96).  

Sua pesquisa apontou para uma evidente divisão sexual do trabalho legislativo na 

Câmara dos Deputados, pois as mulheres atuam mais na temática infância, considerada 

de “menor prestígio” no campo político, e são menos atuantes nas temáticas hard politics. 

No que tange à ocupação de cargos de direção, distribuídos partidariamente pela Casa, 
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diante de poucas deputadas ocuparem tais cargos, os autores concluíram pela falta de 

interesse ou incentivos dos partidos em apoiarem as suas candidaturas (MARQUES e 

TEIXEIRA, 2018, pp. 104; 113-121). 

Walter (2018) aplicou as categorias mobilizadas por Marques e Teixeira (2018) 

com o recorte temporal de 2011 a 2015 para parlamentares do Senado de la Nación, na 

Argentina, e do Senado Federal brasileiro. O período escolhido representou o momento 

em que os países tinham mulheres no cargo de presidente da República: primeiro mandato 

de Dilma Rousseff no Brasil e segundo mandato de Cristina Kirchner na Argentina. A 

autora, a partir do panorama de sub-representação política das mulheres na política do 

Brasil e sua comparação com a boa posição percentual das argentinas, buscou em seu 

trabalho o estudo da divisão sexual do trabalho legislativo. Enquanto países como 

Argentina e Bolívia lideram o ranking de parlamentares mulheres no legislativo federal, 

dentre os 20 primeiros do mundo, o Brasil estava no ano de 2018 na 130ª posição, segundo 

dados do Inter-Parliamentary Union. No mesmo ano, a Argentina alcançou 41,7% de 

senadoras, enquanto o Brasil contabilizou 14,8%. 

Walter (2018) selecionou dois eixos temáticos: “tributação” e “família, crianças, 

adolescentes, mulheres e idosos”. Enquanto o primeiro é considerado uma hard politics, 

o segundo é visto, dentro da classificação norte-americana, mobilizada por Miguel e 

Feitosa (2009), como uma soft politics. Foram analisados 618 projetos de autoria dos 

senadores (225 projetos de lei no Brasil e 393 na Argentina) e elencadas as seguintes 

variantes: taxa de autoria, taxa de aprovação, taxa de arquivamento e taxa de relatoria. A 

hipótese inicial do trabalho é de que “quanto mais consolidada a presença de mulheres no 

parlamento, menos há de se falar em divisão sexual do trabalho nesse espaço” (WALTER, 

2018, pp. 7; 56). A hipótese não foi confirmada, pois tanto as senadoras argentinas, quanto 

as brasileiras, legislam mais do que os homens de matérias de soft politics. Mas na 

Argentina, país com avanço da participação feminina no parlamento, os homens ainda 

dominam a temática hard, enquanto no Brasil há participação semelhante de ambos os 

sexos, configurando uma “dupla jornada legislativa” das senadoras (WALTER, 2018, p. 

107). 

Com o objetivo de criar marcadores para comparação entre a atividade legislativa 

de mulheres e homens nas Câmaras Altas dos países em comento, Walter criou os 

indicadores, dos quais destacamos a taxa de autoria, de relatoria, de aprovação e de 

arquivamento de projetos de lei e a taxa de relatoria, representados, a título de exemplo, 

pela fórmula: Tx de autoria = nº de projetos apresentados de cada sexo/nº de 
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parlamentares de cada sexo. Segundo a autora, "a taxa de autoria é, portanto, uma 

ferramenta analítica importante, pois permite tirar conclusões sobre o número relativo de 

projetos de lei apresentados” (WALTER, 2018, p. 65-70). 

Assim, utilizando-se do indicador taxa de autoria, as mulheres apresentaram, 

relativamente, mais projetos na área de “família, crianças, adolescentes, mulheres e 

idosos”, mas também tiveram bom desempenho (apenas um pouco mais baixo que o dos 

homens) em projetos sobre tributação.  O mesmo padrão de atuação pode ser observado 

nas taxas de relatoria, de aprovação e de arquivamento de projetos de lei. Resultado 

diferente foi encontrado na Argentina, onde homens foram expressivamente mais autores 

de projetos sobre o tema hard politics em estudo, enquanto as mulheres sobressaíram no 

tema soft (WALTER, 2018, pp. 70-79). 

No que diz respeito aos projetos de interesse das mulheres, Walter investigou se 

as senadoras tendem a tratar mais do tema. Analisando 82 projetos que possuíam a 

palavra-chave “mulher/mulheres” na ementa da temática “família, crianças, adolescentes, 

mulheres e idosos”. Segundo Walter: 

 

43% dos projetos de lei das senadoras argentinas continham a palavra na 

ementa; ao lado de 17% no caso dos projetos das senadoras brasileiras (apenas 

2% a mais que os projetos de lei de autores homens). Conclui-se, portanto, 

que a variável “sexo do proponente” em relação aos projetos de lei que 

continham as palavras-chave “mulher/mulheres/mujer/mujeres” na ementa só 

foi significativa para o caso argentino (2018, p. 82). 

 

 Os estudos de Walter indicam que as senadoras brasileiras se destacam mais nos 

temas soft politics, mas nos temas hard politics elas possuem comportamento semelhante 

aos homens, configurando uma “jornada dupla no legislativo”. Quanto às taxas de 

aprovação e arquivamento, as mulheres tiveram mais sucesso que os homens na temática 

“família, crianças, adolescentes, mulheres e idosos”, e resultados semelhantes na temática 

tributária. As parlamentares argentinas, apesar de estarem em número relevante no 

parlamento, ainda estão insuladas em temáticas de soft politcs (WALTER, 2018, pp. 82-

83). 
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3.2 Metodologia do estudo dos projetos de lei relacionados às mulheres no Senado 

Federal 

 

Para responder nossa questão problema: “Como a divisão sexual do trabalho 

político afeta a atividade legislativa direcionada à realidade das mulheres, levando-se em 

conta a produção legislativa do Senado Federal destinada exclusivamente às mulheres 

entre os anos de 1988 a 2017?”, utilizaremos a estatística descritiva dos dados das 

senadoras e senadores autores das proposições objetos de estudo, além da tramitação final 

dos projetos, para contribuir com o debate. Ressaltamos que se trata de uma análise 

restrita às matérias relacionadas diretamente ou indiretamente às mulheres, mas algumas 

relações podem ser demostradas, tanto em relação à divisão sexual do trabalho político, 

quanto se a própria divisão sexual ocorre da mesma forma em projetos com temas sem 

recorte de gênero e projetos que trazem a vivência das mulheres na sociedade.  

Inicialmente, sob o recorte temporal de 1988-2017, com base nos relatórios da 

Presidência do Senado, contabilizamos o sexo dos líderes partidários e lideranças dos 

blocos. Destacamos as líderes mulheres, para entendermos seu perfil e em que contexto 

se deu a escolha de seu nome. A seguir, foi feita a delimitação dos membros da Mesa 

Diretora por sexo, delimitando os cargos de titulares e suplentes. Realizamos uma análise 

das mulheres que conseguiram alcançar cargos de titular, para entendermos quem são, e 

assim como nas lideranças partidárias, destacamos alguns contextos e decorrências de 

suas escolhas. Por fim, analisamos as lideranças das comissões permanentes por sexo, 

delimitadas por comissão e acompanhando sua evolução ao decorrer das legislaturas e de 

acordo com as três categorias analíticas: soft, middle e hard politics. Usamos como 

referência a classificação elaborada por Marques e Teixeira (2018), que distribuíram as 

comissões permanentes da Câmara dos Deputados por temática (MARQUES; 

TEIXEIRA, 2018, p. 106). 
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Fonte: MARQUES; TEIXEIRA, 2018, p. 106. 

 

A seguir, para um estudo das matérias direcionadas às mulheres no período citado, 

utilizamos a seleção de projetos realizada pelo Programa Pró-Equidade do Senado 

Federal, em trabalho intitulado “Direitos da Mulheres no Senado Federal 1988-2017”. A 

pesquisa contém 381 proposições de interesse das mulheres que tramitaram no Senado 

Federal nos períodos de 1988 a 2017, funcionando como Casa iniciadora ou revisora. A 

base de dados foi construída pelo Senado Federal com dados coletados no site do Senado, 

utilizando-se a palavra-chave “Mulher”. As proposições foram classificadas nos eixos 

temáticos a partir da leitura dos projetos, identificando as mulheres como destinatárias da 

lei pretendida, direta ou indiretamente. Na pesquisa publicada foram selecionados 75 

projetos no eixo temático “Poder e Participação Política” das mulheres, 139 no eixo 

“Trabalho e Autonomia Econômica” das mulheres e 167 no eixo “Violência contra a 
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mulher”. Para a presente análise, selecionamos apenas as proposições de autorias de 

senadoras e senadores. Foram excluídos os projetos de origem do Poder Executivo, da 

Câmara dos Deputados e das Comissões, com o objetivo de analisar o trabalho legislativo 

iniciado por parlamentares desta Casa. Assim, foram analisadas 229 proposições, 

divididas em projetos de emendas constitucionais, projetos de lei ordinários e de leis 

complementares e requerimentos, mantida a divisão em eixo temático realizada pela 

pesquisa do Programa de Pró-Equidade.  

As proposições foram divididas por eixos e legislaturas:  

 

Tabela 1 - Quantidade de proposições por eixo temático: 

Eixo  Poder e 

Participação 

Política 

Trabalho e 

autonomia 

econômica 

 

Violência 

contra a 

mulher 

 

Total de 

projetos de lei 

Quantidade de 

projetos 

apresentados 

 

46 

 

82 

 

101 

 

229 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Senado Federal (BRASIL, 2021). 

 

Podemos observar que a área temática violência contra a mulher foi o eixo mais 

proposto pelas senadoras e senadores, perfazendo 101 projetos. Enquanto isso, legislar 

sobre poder e participação política das mulheres ganhou menos relevo, contabilizando 46 

matérias propostas.  

Dividimos os projetos nas legislaturas em análise: 
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Gráfico 1 – Número de proposições por eixo temático e legislatura

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Senado Federal (BRASIL, 2021). 

 

Como observado, ocorreu um aumento progressivo da proposição de matérias 

relacionadas às mulheres nos eixos tratados ao longo das legislaturas, acompanhando o 

aumento do número de senadoras eleitas.   

Nos projetos em estudo, foi elaborada uma base de dados com proposições de 

interesse das mulheres destacadas no repositório, em formato CSV para o armazenamento 

e tratamento dos dados. Foram tabuladas as informações: os números e ano do projeto, o 

sexo do autor, o partido do autor, a ideologia partidária do autor, a unidade da federação 

do autor, que será agrupada por região do Brasil, a situação do projeto (última tramitação) 

e se possuem recorte racial. 
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É importante ressaltar que a tramitação das proposições foi analisada até março 

de 2021. Assim, movimentações posteriores não serão contempladas na presente 

pesquisa. 

Para a análise da classificação ideológica do sistema partidário brasileiro, 

tomamos como base Tarouco e Madeira (2012), apud Marques e Teixeira. Foram 

classificados como partidos de direita: DEM, PDC, PDS/PPR, PEN, PFL, PL, PP, PPB, 

PR, PRB, PRN, PRONA, PRP, PRS, PRTB, PSC, PSD, PSDC, PSL, PST, PTB, PTC, 

PTdoB, PTN, PTR e SD; partidos de centro: PMBD, PSDB e PROS; e partidos de 

esquerda: PCB/PPS, PCdoB, PDT, PHS, PMN, PPS, PSB, PSOL, PSTU, PT e PV 

(MARQUES e TEIXEIRA, 2018, p. 108). 

Para uma análise mais pormenorizada dos dados, inicialmente apresentaremos a 

porcentagem de mulheres que exerceram o mandato por pelo menos dois anos durante as 

legislaturas em estudo. A seguir, traçaremos em números absolutos o total de projetos 

apresentados por senadoras e senadores, divididos nos eixos temáticos em estudo. Para 

aprofundarmos o estudo, traçaremos a taxa de autoria dos projetos por legislatura, a fim 

de termos uma perspectiva mais atenta dos dados, considerando a proporção de mulheres 

em atuação na Casa.  

Após, com o objetivo de entendermos melhor quem são as senadoras que propõem 

matérias sob a perspectiva feminina, trabalharemos observando os partidos e regiões do 

Brasil, delimitados por eixo temático e sexo do parlamentar. 

Por fim, trabalharemos com a situação do projeto, delimitando o sexo do 

parlamentar e o eixo temático. As últimas tramitações foram classificadas como: em 

tramitação, aprovada, prejudicada, retirada pelo autor, arquivada no fim da legislatura, 

remetida à Câmara dos Deputados, arquivada geral e rejeitada. As informações foram 

obtidas no site do Senado Federal. 

O objetivo do levantamento de dados é permitir a comparação entre o desempenho 

da atividade legislativa de parlamentares mulheres e homens no que diz respeito ao 

recorte temático em estudo, além de sua participação em cargos com poder de agenda.  

Por fim, contabilizamos os projetos que possuem recorte racial. Apenas 4 dos 229 

dos projetos em estudo apresentaram tal perspectiva, que serão analisados no próximo 

capítulo. Como a variável raça/cor dos/as candidatos/as às eleições só foi adicionada às 

informações dos candidatos disponibilizada pelo TSE em 2014, não temos elementos 

suficientes para avaliar a variável raça dos senadores no presente trabalho. 
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Capítulo 4 – Análise das senadoras entre a 48ª à 55ª Legislaturas 

 

O presente capítulo será dividido em duas propostas de análise. Com o objetivo 

de contribuir para a discussão sobre a divisão sexual do trabalho político no Senado 

Federal, aplicando as ferramentas metodológicas anteriormente expostas, analisaremos 

os cargos que possuem posição de poder, especialmente por influenciarem a definição de 

agenda e encaminhamento do trabalho legislativo. São eles: liderança de partido e bloco 

com representação no Senado Federal, composição da Mesa Diretora e presidência das 

comissões permanentes.  

Dando continuidade ao trabalho, será apresentada a análise da atividade legislativa 

dos parlamentares, desde a apresentação do projeto de lei à sua respectiva tramitação. 

Serão analisados 229 projetos referentes aos direitos das mulheres, originários no Senado 

Federal, selecionados pelo Programa Pró-Equidade do Senado Federal, em trabalho 

intitulado “Direitos da Mulheres no Senado Federal 1988-2017”.  

Importante se faz a apresentação do panorama geral das senadoras eleitas entre a 

48ª e a 55ª Legislaturas. As mulheres são sub-representadas no Senado Federal. Foram 

selecionadas senadoras que exerceram seu mandato por no mínimo dois anos. Mesmo que 

de maneira pequena, a participação das mulheres na Câmara Alta evoluiu nas últimas 

décadas, como pode ser observado no gráfico a seguir:  
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Gráfico 2 - Porcentagem (%) de mulheres e homens que já ocuparam vaga no Senado 

brasileiro pós-19882 

Fonte: SILVA, Noëlle da et al, 2017, p. 12. 

 

Na 48ª Legislatura, o primeiro período objeto de nossa análise, nenhuma senadora 

exerceu o cargo por mais de dois anos. Segundo Noëlle et al., as primeiras mulheres 

eleitas no período democrático no Senado Federal foram Junia Marise e Marluce Pinto, 

nas eleições de 1990 (SILVA, et al, 2017, p. 11).  A primeira senadora suplente a assumir 

o cargo foi Eunice Michiles, suplente do senador João Bosco Ramos, que faleceu no 

exercício do mandato. A senadora assumiu em 1979 e ficou no cargo por sete anos 

(MENDONÇA, 2009, p. 49). 

Podemos observar que o número de mulheres eleitas pouco avançou, passando de 

4% em 1991 para 14% em 2019. O ponto máximo de mulheres escolhidas para a Câmara 

Alta se deu em 2011, ano marcado pelo início do mandato da primeira mulher presidente 

da República, Dilma Rousseff. Mas essa tendência de crescimento não se confirmou em 

2015, e o Senado baixou a representação das mulheres em dois pontos percentuais, de 16 

para 14%, se compararmos com a eleição anterior.  

 

4.1 Análise dos cargos de direção 

 

No Senado Federal, os cargos mais importantes, na Mesa Diretora e na presidência 

das comissões, são regimentalmente repartidos de acordo com a proporcionalidade de 

                                                           
2 Os autores consideraram apenas as senadoras que exerceram o cargo por mais de dois anos. 



43 
 

   
 

representação partidária. O partido com mais cadeiras tem prevalência na escolha dos 

cargos mais disputados. A seguir, a indicação dos membros de cada partido que vão 

ocupar os cargos destinados àquela legenda é feita pelo líder do partido ou do bloco 

partidário. Segundo Miranda,  

 

Esses acordos têm início, frequentemente, com a formação de blocos de partidos 

antes da distribuição dos cargos, o que permite a repartição das presidências das 

comissões mais valorizadas entre os partidos do bloco majoritário (2008, p. 65). 

 

Entretanto, conforme frisam Marques e Teixeira, mesmo que a minoria partidária 

seja contemplada na divisão de cargos, os grupos subalternizados, como as mulheres, não 

são contempladas nas regras de representação dos órgãos diretivos e continuam à margem 

do quadro político (MARQUES; TEIXEIRA, 2018, p. 104). 

Em sua pesquisa sobre as Casas Legislativas brasileiras, Miranda apresenta 

quadro com panorama dos cargos e órgãos previstos no Regimento Interno do Senado 

Federal, o qual nos dá informações sobre a forma de seleção e de quem é a prerrogativa 

da escolha. Por ele, podemos ver a importância dos líderes dos partidos e blocos: 
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Fonte: MIRANDA, 2010, p. 69. 

 

A presente pesquisa buscou testar a hipótese de Daniela Rezende (2017) em 

estudos da Câmara dos Deputados, ao analisar “em que medida os partidos adotam 

critérios generificados na alocação dos recursos mencionados, produzindo e 
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reproduzindo, portanto, a desigualdade de gênero no Legislativo” (REZENDE, 2017, p. 

1205), tendo em vista a prerrogativa de seus líderes de indicação para cargos com poder 

de agenda. 

Por conta da obrigatoriedade de se guardar a proporcionalidade partidária na 

divisão dos cargos na Câmara Alta, a primeira posição analisada foi de líder de partido 

por legislatura. Segundo Miranda, as lideranças partidárias influenciam o comportamento 

legislativo de duas maneiras: indicando membros para ocupar cargos de poder e 

maximizando estratégias legislativas. Ademais, as lideranças influenciam o processo 

legislativo ao tomar o uso da palavra em nome do partido antes da votação de matéria 

(MIRANDA, 2008, pp. 62-63). O líder do partido é eleito por sua bancada respectiva e a 

decisão é comunicada à Mesa Diretora. Os cargos de vice-líder são designados pelos 

líderes. O mandato tem duração de dois anos.  

 

Tabela 2: Líderes de partido por legislatura e sexo 

Legislatura  
Senadoras Senadores 

Número 

de 

partidos  

Percentual 

de 

senadoras 

por 

legislatura 

48  0 (0%) 17 (100%) 11  0 

49  0 (0%) 18 (100%) 12  4% 

50  2 (12,5%) 14 (87,5%) 12  6% 

51  2 (11,1%) 16 (88,9%) 8  7% 

52  2 (9,5%) 19 (90,5%) 14  12% 

53  2 (10%) 18 (90%) 14  13% 

54  5 (16,6%) 30 (83,4%) 20  16% 

55  6 (19,3%) 31 (80,7%) 21  14% 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Relatório da Presidência do Senado 

Federal (BRASIL, 2021). 

 

Inicialmente, em pesquisa delimitando o número de líderes indicados por sexo e 

legislatura, cumpre destacar que 163 homens foram líderes de partidos no período 

estudado, contabilizando 89,5% do total de líderes, enquanto apenas 19 mulheres 
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ocuparam tal posição, representando apenas 10,5% de ocupantes do cargo. Pode ser 

apontada uma evolução da presença das mulheres nas lideranças seguindo o aumento da 

presença de senadoras na Casa, no decorrer das legislaturas. A seguir, destacamos as 

mulheres que ocuparam essa posição conforme quadro. 

 

Quadro 3: Senadoras líderes partidárias por legislatura, partido e ano 

Legislatura  

Número 

de 

Senadoras  Partido, Nome da senadora e ano  

50  2  

PDT: Júnia Marise (1995-1996)  

PTB: Regina Assumpção (8 a 20.12.96)  

51 2 

Bloco de Oposição: Marina Silva (99)  

Bloco de Oposição: Heloísa Helena (2000) 

52  2  

PT: Ideli Salvati (2004 e 2006)  

PSOL: Heloísa Helena (2005-2006)  

53  2  

PT: Ideli Salvatti (2007-2008)  

PV: Marina Silva (2009-2010)  

54  5  

PP: Ana Amélia (25.out.2011 a 05.nov.2011)  

PSB: Lídice da Mata (2012 e 2014)  

PCdoB: Vanessa Grazziotin (6 a 11.fev.2011 e 2014)  

PSOL: Marinor Brito (2011)  

PSD: Kátia Abreu (2011-2013)  

55  6  

PSB: Lídice da Mata (2015 e 2017)  

PMDB: Simone Tebet (2018)  

PT: Gleisi Hoffmann (fev-jun.2017)  

PP: Ana Amélia (jun-nov.2018)  

PDT: Ângela Portela (11-14.jun.2017)  

PCdoB: Vanessa Grazziotin (2015-2018) 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Relatórios da Presidência do Senado 

Federal (BRASIL, 2021). 

 

Inicialmente, cumpre destacar que nos anos de 1999 e 2000, por constituírem um 

bloco parlamentar de oposição, os partidos PT, PDT e PV não elegeram isoladamente um 

líder partidário. Entretanto, para fins metodológicos, consideramos como líderes 

partidárias as senadoras Marina Silva e Heloísa Helena, ambas do PT. 

Com uma análise mais detalhada das senadoras que já foram escolhidas como 

líderes de partido, podemos observar que a grande maioria das líderes integram partidos 
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de esquerda. Araújo (2005), em seu estudo sobre partidos políticos e gênero, cita o estudo 

realizado por Katz e Mair (1992), comparando 79 partidos durante 30 anos, que indica 

que os partidos de esquerda possuíam maior percentual de mulheres como dirigentes e 

parlamentares em comparação aos partidos de outras ideologias partidárias, pois eles 

foram pioneiros em incluir normas internas para estimular a participação das mulheres na 

política (ARAÚJO, 2005, p. 199). A tendência foi confirmada no presente estudo. 

A análise da liderança dos blocos parlamentares, da maioria e da minoria, sob o 

enfoque de gênero também é de suma importância. Segundo art. 61 do RISF, as 

representações partidárias poderão formar bloco parlamentar, desde que represente, no 

mínimo, um décimo da composição do Senado. O líder do bloco será escolhido dentre os 

líderes dos partidos, no início da primeira e da terceira sessão legislativa.  

 

Tabela 3: Líderes dos blocos parlamentares: por legislatura e sexo 

Legislatura  
Senadoras Senadores 

Número de 

blocos  

48  -  -  0  

49  -  -  0  

50  0  2  1  

51  2  3  2  

52  1  6  3  

53  2  6  3  

54  0  9  4  

55  2  12  9 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Relatório da Presidência do Senado 

Federal (BRASIL, 2021). 

 

É importante dizer que, formalmente, o Senado nunca instituiu um Colégio de 

Líderes que, a exemplo do que ocorre na Câmara dos Deputados, é uma instância de poder 

na direção dos trabalhos legislativos. A criação formal de um Colégio de Líderes no 

Senado só foi proposta na 56ª Legislatura e ainda se encontra em tramitação, com o 

Projeto de Resolução (PRS) nº 26, de 2019, que já aprovou parecer favorável na CCJ, 

mas ainda aguarda exame da Comissão Diretora. Inicialmente, é importante dizer que os 

blocos foram constituídos pela primeira vez na 50ª Legislatura. Apenas por sete ocasiões 
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mulheres lideraram, em contraponto a 38 lideranças masculinas, se considerarmos os 

números em absoluto. Mas é importante frisar que em números relativos, a proporção 

chega bem próxima ao percentual de mulheres na casa (15,5%). Diferente da evolução 

dos cargos de liderança de partidos, não observamos uma evolução do número de 

mulheres em decorrência do aumento da representatividade feminina na Casa.  

Podemos observar o perfil das senadoras líderes de blocos no período estudado:  

 

Quadro 4: Senadoras líderes de blocos por legislatura, bloco e ano 

Legislatura Mulheres 

número de 

blocos 
Bloco, senadora e ano 

51 2 2 

Bloco de Oposição: Marina Silva (1999)  

Bloco de Oposição: Heloísa Helena 

(2000) 

52 1 3 

Bloco de apoio ao governo: Ideli Salvati 

(2004 e 2006) 

53 2 3 

Bloco da Minoria: Lúcia Vânia (2007)  

Bloco de Apoio ao Governo: Ideli Salvatti 

(2007, 08) 

55 2 9 

Bloco Democracia Participativa + Bloco 

Socialismo e Democracia: Lídice da Mata 

(2015 e 2017)  

Bloco da Maioria: Simone Tebet (2018) 

Fonte:  Elaboração própria, a partir dos dados do Relatório da Presidência do Senado 

Federal (BRASIL, 2021). 

 

O primeiro dado a ser considerado é que em momento algum uma senadora foi 

designada como líder do governo, nem mesmo durante o governo da Presidente Dilma 

Rousseff. O líder do governo é indicado pelo próprio presidente da República e indica os 

vice-líderes. No período analisado, 17 homens ocuparam o cargo. 

As mulheres passaram a representar blocos na 51ª Legislatura, quando Marina 

Silva e Heloísa Helena exerceram a liderança do Bloco de Oposição (PT, PDT, PSB e 

PPS), nos anos de 1999 e 2000. As senadoras pertenciam aos quadros do PT. O presidente 

da República na época era Fernando Henrique Cardoso, filiado ao PSDB.  
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Quando a senadora Marina Silva assumiu a posição, concedeu uma rápida 

entrevista ao jornal A Folha de São Paulo, no dia 7 de fevereiro de 1999.  Das quatro 

perguntas realizadas, a terceira delas foi:  

 

“Folha - É complicado compatibilizar vida de mãe de quatro filhos com a vida de 

senadora? Marina - Com certeza é difícil, ainda mais com meus problemas de 

saúde. A gente não consegue fazer isso sem uma boa dose de culpa. Uma coisa 

positiva é que pelo fato de eu não ter renunciado aos meus sonhos em função dos 

meus filhos, hoje os dois adolescentes me respeitam muito” (SENADO, 1999). 

 

É ilustrativo, pelo conteúdo da pergunta, o insulamento das mulheres na esfera 

privada, entendidas como guardiãs do espaço doméstico e familiar como características 

naturais, mesmo quando chegam a posições de poder, influência e destaque na política. 

Mesmo a senadora adentrando o espaço público, alcançando uma posição de prestígio 

dentro do Senado, como líder de bloco, seu papel tradicional de gênero, na figura materna, 

é visto como um empecilho para sua atuação política plena. 

Outra senadora que ganhou destaque foi Ideli Salvatti, na posição de líder do 

Bloco de Apoio ao Governo durante a vigência da Presidência de Luiz Inácio Lula da 

Silva. Ambos pertenciam ao PT. Em 2007 a senadora Lúcia Vânia foi líder do Bloco da 

Minoria, composto pelos partidos DEM e PSDB.    

Por fim, na 55ª Legislatura, o Bloco Democracia Participativa, formado pelos 

partidos PSB, PP e PPS teve como líder a senadora Lídice da Mata em 2015. Em 2017 

ele foi desfeito e criou-se o bloco Socialismo e Democracia, com a saída do PP e a entrada 

do PCdoB e PSOL. A senadora Lídice da Mata retornou à liderança. O Bloco da Maioria, 

formado pelo PMDB e PSDB, também teve representação feminina com a senadora 

Simone Tebet, em 2018. 

É importante observar que a presença da primeira presidente da República mulher 

não influenciou a escolha de lideranças femininas na base do governo no Senado Federal. 

A única líder da época foi a senadora Lídice da Mata, mas o partido do qual ela faz parte, 

PSB, rompeu com a base do governo quando o ex-governador Eduardo Campos decidiu 

se candidatar ao cargo de presidente da República. 

Podemos dizer que a grande maioria dos blocos liderados por mulheres compunha 

a ideologia partidária da esquerda. Mais uma vez confirmamos a tendência encontrada na 

literatura de que partidos de esquerda abrem mais espaço para lideranças femininas. 
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Como nos ensina Rezende, assim como na Câmara dos Deputados, os partidos políticos 

no Senado Federal organizam o trabalho político como “instituições generificadas e que 

os recursos por esses alocados obedecem, ainda que tacitamente, a critérios baseados em 

gênero” (REZENDE, 2017, p. 1205).  

No que diz respeito aos órgãos de poder na instituição, o principal deles é a 

Presidência da Casa. O presidente do Senado também assume a presidência da Mesa 

Diretora. A Câmara Alta brasileira nunca teve uma presidente mulher eleita, e apenas em 

2010 a senadora Serys Slhessarenko, na qualidade de 2ª vice-presidente, assumiu 

efetivamente o cargo, por conta da licença de saúde do presidente José Sarney, que 

coincidiu com a licença para concorrer a cargo de governador de Goiás do primeiro vice-

presidente Marconi Perillo.3 

A Mesa Diretora composta pelo presidente da Casa, dois Vice-Presidentes e 

quatro Secretários, além de quatro suplentes dos secretários. As lideranças indicam os 

candidatos aos cargos. Segundo art. 59, § 2º do RISF, a escolha deve obedecer à 

proporcionalidade partidária. O mandato tem a duração de dois anos. São atribuições do 

presidente da Mesa presidir o Congresso Nacional e as sessões plenárias, possuindo 

controle da agenda legislativa com a competência de designar a Ordem do Dia das sessões 

deliberativas e retirar matéria da pauta, além de nomear relatores. Os outros integrantes 

da Mesa assumem prerrogativas administrativas, disciplinares, financeiras e 

orçamentárias.   

Segundo critérios de sexo, a Mesa Diretora do apresentou a seguinte composição: 

                                                           
3 Em 2021 a senadora Simone Tebet foi a primeira mulher a concorrer à Presidência do Senado, entretanto 

o fez de forma independente, pois seu partido, MDB, deixou de apoiar oficialmente sua candidatura. Tebet 

recebeu 21 votos e foi vencida por Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que recebeu 57 votos. 
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Gráfico 3: Membros da Mesa Diretora (titulares e suplentes, por sessão legislativa) 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Relatório da Presidência do Senado 

Federal (BRASIL, 2021). 

 

De acordo com a divisão dos cargos segundo o sexo, podemos observar que as 

mulheres têm participação minoritária nos importantes cargos da Mesa. Somamos todos 

os cargos, incluindo os suplentes, perfazendo o total de quinze. 

Dos dezesseis períodos analisados, por sete vezes o colegiado foi totalmente 

masculino, por cinco vezes uma mulher fez parte; por duas vezes tivemos três mulheres 

nos cargos; e a participação contou com três mulheres por apenas duas vezes. Uma análise 

mais detida das colocações mostra uma realidade ainda mais desfavorável para as 

mulheres: 

 

Quadro 5: Senadoras que compuseram Mesa Diretora, por legislatura e cargo. 

Legislatura Senadoras (1ª e 2ª sessão) Senadoras (3ª e 4ª sessão) 

48 - - 

0

0

0

1

1

0

3

1

11

11

11

10

10

11

8

10

0

1

3

2

1

2

0

0
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49 - 

Junia Marise (PDT/MG) 

 3ª secretária 

50 - 

Junia Marise (PDT/MG) 

 2ª vice-presidente 

Emília Fernandes (PT/RS) 

suplente 

Marluce Pinto (MDB/RR) 

suplente 

51 

Marluce Pinto (MDB/RR) 

suplente 

Marluce Pinto (MDB/RR) 

suplente  

Maria do Carmo Alves (DEM/SE) 

suplente 

52 

Serys Slhessarenko (PT/MT) 

suplente 

Serys Slhessarenko (PT/MT) 

suplente 

53 - 

Serys Slhessarenko (PT/MT) 

 2ª vice-presidente 

Patrícia Saboya (PDT/CE) 

4ª secretária 

54 

Marta Suplicy (PT/SP) 

1ª vice-presidente 

Maria do Carmo Alves (DEM/SE) 

suplente 

Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM) 

suplente 

Ângela Portela (PT/RR)  

2ª secretária 

 

55 

Ângela Portela (PT/RR) 

4ª secretária - 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do Relatório da Presidência do Senado 

Federal (BRASIL, 2021). 

 

Das quinze mulheres que assumiram as posições na Mesa, nove eram suplentes. 

Apenas a senadora Junia Marise ocupou os cargos de 3ª secretária e 2ª vice-presidente 
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nas últimas sessões das 49ª e 50ª Legislaturas, respectivamente; as senadoras Serys 

Slhessarenko e Patrícia Saboya ocuparam as 2ª vice-presidência e 4ª secretaria nas últimas 

sessões da 53ª Legislatura; a senadora Marta Suplicy assumiu a 1ª vice-presidência na 

primeira metade da 44ª Legislatura; e a senadora Ângela Portela a 4ª secretaria nas 

primeiras sessões da 55ª Legislatura.  

Marta Suplicy foi a senadora que ocupou o cargo de maior destaque dentre elas, 

como 1ª vice-presidente. Na época, ela integrava os quadros do PT de São Paulo e foi 

noticiado um acordo interno do partido segundo o qual ela renunciaria na metade do 

período do mandato para que o senador José Pimentel ocupasse o posto. Entretanto, a 

bancada se reuniu e reviu o acordo, mantendo-a do cargo. Segundo noticiado na ocasião, 

a senadora havia postulado sua pré-candidatura à prefeitura de São Paulo e, a pedido da 

presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula, desistiu da posição em favor do então 

ministro da Educação Fernando Haddad. Em troca, manteria a vice-presidência do 

Senado, como “prêmio de consolação”. 

O fato nos remete aos estudos de Miguel e Biroli (2010) sobre barreiras que as 

mulheres sofrem para exercer sua ambição política, como quando a senadora Marta 

Suplicy foi pressionada pelo partido para não pleitear cargo eletivo de maior relevância. 

Por fim, foi realizado o estudo da presidência das comissões permanentes segundo 

o sexo. Até a 55ª Legislatura, o número de comissões permanentes no Senado era de 12, 

além da Mesa Diretora. Cada senador, com exceção do presidente da Mesa, pode 

participar de três comissões permanentes como titular e três como suplente, sendo 

designados pelo presidente do Senado, após indicação das lideranças dos partidos. 

Segundo art. 58, §1º da Constituição Federal, deve-se obedecer a representação 

proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares. É importante destacar que os 

partidos ou blocos com maior número de senadores possuem prioridade na escolha das 

comissões que irão presidir.  

Miranda destacou a importância das comissões permanentes da Câmara Alta 

brasileira:  

No Senado, permite-se que um número significativamente maior de tipos de 

proposição tenha votação conclusiva nas comissões e o presidente da Casa, 

depois de ouvir as lideranças, pode ampliar essa competência das comissões, 

abrangendo, inclusive, projetos em tramitação urgente ou de competência 

privativa do Senado e do Congresso (art. 91), o que é expressamente proibido no 

Regimento da Câmara (art. 24). A maior centralidade do sistema de comissões no 
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Senado explica a maior diversidade dos requerimentos que alteram o processo de 

discussão e votação das proposições. O segundo fator está relacionado com o 

maior poder de veto dos senadores, considerados individualmente, em relação ao 

dos deputados (MIRANDA, 2018, p. 78). 

 

A importância das comissões na condução do exercício legislativo é reconhecida 

pelos próprios senadores.  Em pesquisa realizada por Leany Lemos (2008), 88% dos 

senadores veem as comissões como importantes espaços de debate técnico dos projetos; 

91% entendem a relevância das comissões; 82% as consideram eficazes; e, por fim, 

58,8% entendem a CCJ como a mais importante, enquanto a CAE recebeu 35,3% das 

opiniões (REIS, 2017, p. 46). 

Uma das competências dos presidentes das Comissões é escolher os relatores dos 

projetos. De acordo com o RISF, a escolha deve obedecer à proporcionalidade partidária 

e a rotatividade entre os partidos majoritários. Em pesquisa sobre partidos políticos na 

Câmara dos Deputados e no Senado Federal, Miranda indica que, segundo literatura sobre 

o tema, as presidências da Mesa Diretora e das comissões hierarquicamente mais 

valorizadas, tais como a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e a 

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), são os cargos mais valorizados do Senado 

Federal (MIRANDA, 2008, p. 65). 

Foi feita a delimitação de número de presidentes das comissões segundo o sexo, 

delimitados por legislatura:  

 

Tabela 4: Presidência das Comissões Permanentes  

Comissões Senadoras Senadores N (100%) 

CAE 1 (5,9%) 16 (94,1%) 17 

CAS 4 (33,33%) 8 (66,67%) 12 

CCJ 0 14 (100%) 14 

CCT 0 7 (100%) 7 

CDH 2 (33,33%) 4 (66,67%) 6 

CDR 2 (11,11%) 7 (88,89%) 9 

CE 2 (11,11%) 16 (88,89%) 18 

CI 2 (13,33%) 13 (86,67%) 15 
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CMA/CTFC4 0 12 (100%) 12 

CRA 1 (12,5%) 7 (87,5%) 8 

CRE 0 15 (100%) 15 

CSF  0 4 (100%) 4 

Total  14 (9,2%) 138 (90,8%) 153 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 

 

Inicialmente, podemos notar uma discreta evolução da presença das mulheres ao 

decorrer das legislaturas. Nas 48ª, 49ª e 50ª Legislaturas nenhuma comissão foi presidida 

por mulheres. A primeira presidente de comissão foi Emília Fernandes, na Comissão de 

Infraestrutura, nos anos de 1999-2000. Com o passar das legislaturas, ressalvando queda 

na 54ª, foi vista uma evolução dos números, alcançando 6 senadoras presidentes na 55ª. 

Ao todo, 14 senadoras foram presidentes, perfazendo 9,2%, em contraposição a 138 

senadores, representando 90,8%. 

O quadro de distribuição das presidências por sexo do parlamentar mostra a 

grande desvantagem das mulheres na posição em todas as comissões permanentes. A 

CCJ, comissão mais disputada por fazer o controle de constitucionalidade e a 

admissibilidade das matérias, não teve uma presidente mulher durante o recorte temporal 

do presente estudo5. Outras comissões nunca tiveram uma mulher à frente, como a 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT), a 

Comissão Diretora do Senado Federal (CDIR), a Comissão de Meio Ambiente (CMA) e 

a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE).   

De acordo com a classificação proposta por Miguel e Feitosa (2009), as comissões 

que não tiveram senadoras como presidentes tem em comum o fato de que tratam de 

temas entendidos como hard ou middle politics, com exceção da CMA. Os dados podem 

apontar que as mulheres não têm o mesmo espaço de atuação em lideranças de comissões 

que trabalham temas considerados centrais na política brasileira. 

A CAE também tem grande relevância, pois além de debater as matérias 

relacionadas à economia do País, sabatina autoridades de instituições econômicas, como 

                                                           
4 As comissões de Meio Ambiente e de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do 

Consumidor, para fins metodológicos, foram analisadas em conjunto, pois só foram desmembradas no ano 

de 2015 

5 A senadora Simone Tebet assumiu a presidência da CCJ no biênio 2019-2020. 
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o Tribunal de Contas da União, Banco Central, Comissão de Valores Econômicos (CVM) 

e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) (SENADO, 2021). A única 

mulher a presidi-la foi a senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR), no ano de 2016. Ela assumiu 

a presidência no dia 8 de março, dia Internacional da Mulher, substituindo o senador 

Delcídio do Amaral, que renunciou ao cargo para se dedicar à sua defesa perante o 

Conselho de Ética, após prisão por denúncias na Operação Lava-Jato.  

Seu nome sofreu resistência, especialmente do PMDB, e a senadora precisou 

afirmar que não defenderia seus projetos perante a comissão.  

 

“Todos aqui conhecem a minha posição em relação ao governo federal e aos 

principais temas de debate do país. Porém, aqui quero afirmar meu compromisso 

de que, sempre que entender necessário defender minhas posições, farei fora desta 

presidência”, garantiu a senadora. “Aqui procurarei agir de maneira que todos 

possam colaborar, que os projetos sejam discutidos e apreciados, independente 

da posição que eu assumo como integrante da base do governo. Na condição de 

presidente da CAE, pretendo atuar como mediadora”. (VALOR ECONÔMICO, 

2016) 

 

Com essa declaração da senadora Gleisi Hoffmann, podemos observar que a 

senadora se coloca na posição de liderança, mas não pode exercer sua atuação política 

plena, pois para ser aceita no cargo foi condicionado que ela aja de maneira imparcial. 

Condicionar sua atuação, ao nosso entender, configurou um constrangimento à sua 

atuação frente à comissão. 

A comissão que apresentou maior representação feminina foi a Comissão de 

Assuntos Sociais (CAS).  Ela foi liderada oito vezes por homens (66,67%) e quatro vezes 

por mulheres (33,33%): senadoras Lúcia Vânia, do PSDB/GO, entre os anos 2003-2004; 

Patrícia Saboya, do PDT/CE, anos 2007-2008; Marta Suplicy, do PT/SP, nos anos de 

2007-2008; seguida de Rosalba Ciarlini, do DEM/RN, 2009-2010. No caso em estudo, a 

comissão foi representada igualmente por partidos de esquerda e de centro.  

A Comissão de Direitos Humanos também teve 33,33% de liderança feminina. 

Entretanto, guarda uma particularidade. A comissão foi instaurada em 2003 e por oito 

anos o senador Paulo Paim (PT/RS) a presidiu. Portanto, foram apenas duas mulheres que 

conseguiram intercalar a liderança com ele, a senadora Ana Rita, entre os anos de 2013-

2014 e Regina Sousa, entre os anos de 2017-2018, ambas pertencentes ao PT. 
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 Portanto, podemos ver maior incidência de mulheres no cargo de liderança dos 

partidos em comissões classificadas como soft politics, com menor prestígio dentro do 

Parlamento. 

Como conclusão, os dados analisados indicam que no Senado Federal 

encontramos o mesmo cenário de desprestígio das mulheres nas posições de coordenação 

política analisado por Marques e Teixeira no âmbito da Câmara dos Deputados, “com 

espaços competitivos e de alto prestígio sendo ocupados majoritariamente pelos homens 

e espaços periféricos e de baixo prestígio ocupados pelas mulheres, assim como uma 

atuação na produção legislativa também marcada por estes traços” (p. 102). Assim como 

na Câmara, parece não ter havido interesse dos partidos em apoiar candidaturas femininas 

para os cargos de direção do Senado (MARQUES; TEIXEIRA, 2018, pp. 102-104). 

Mesmo quando alcançados, as mulheres sofreram uma sorte de constrangimentos para 

exercerem suas funções. 

 

4.2 Análise da proposição e tramitação dos projetos 

 

Dando continuidade ao trabalho, será apresentada a análise do trabalho legislativo 

dos senadores, desde a apresentação do projeto de lei à sua respectiva situação final. Serão 

analisados 229 projetos referentes aos direitos das mulheres, originados no Senado 

Federal, selecionados pelo Programa Pró-Equidade do Senado Federal, em trabalho 

intitulado “Direitos da Mulheres no Senado Federal 1988-2017”, divididos em três eixos 

temáticos: poder e participação política das mulheres; trabalho e autonomia financeira 

das mulheres; e violência contra a mulher. 

Partimos da premissa de Miguel de que não basta a “política de presença”, ela 

deve ser aliada à "política de ideias”. O autor entende que  

 

pertencer a um grupo não significa expressar as suas demandas. Mulheres 

candidatas não precisam ter comprometimento com a questão feminina, e muitas 

vezes não têm. Enfim, é questionável a própria noção de que existem interesses 

objetivamente identificáveis, ligados às posições sociais. As mulheres podem 

discordar, como de fato o fazem, sobre quais são os seus verdadeiros interesses 

ou quais as medidas políticas que devem apoiar (MIGUEL, 2001, p. 264). 
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O presente trabalho não busca essencializar a condição das mulheres, 

principalmente não busca entender seus interesses como únicos. Nosso objetivo é 

verificar como as senadoras e os senadores tratam a pauta que foi elencada pelo Senado 

Federal como de interesse das mulheres, levada à agenda, mas sem com isso entendê-la 

como abrangente da demanda de diferentes mulheres, dada sua particularidade. O 

objetivo específico é verificar se a divisão sexual do trabalho político recai sobre o 

trabalho legislativo ao tratarem do tema.  

Para tanto, os primeiros dados trabalhados dizem respeito à autoria dos projetos 

de acordo com o sexo do parlamentar.  

 

Gráfico 4: Projeto e autoria por sexo  

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 

2021). 

 

Se considerarmos a média dos três eixos, verifica-se que as mulheres propuseram 

39,90% dos projetos relativos à temas de seu interesse específico, os homens 44,71%, 

enquanto 16,91% foram de autoria conjunta. Cumpre destacar que a grande maioria dos 

projetos de coautoria dizem respeito a propostas de emendas constitucionais, que 

necessitam da assinatura de pelo menos um terço dos senadores para ser iniciada.  

A primeira conclusão obtida é que a iniciativa das mulheres em matérias de seu 

interesse exclusivo ultrapassa a porcentagem de sua representação na composição da 
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Casa, que na legislatura de maior representação feminina, alcançou apenas 16% dos 

cargos (54ª Legislatura).  

Ao realizar a análise mais detida dos eixos temáticos, observamos uma mudança 

de tendência nas matérias do eixo poder e participação política das mulheres. Quando 

analisamos os três eixos individualmente, sem considerar o menor número de senadoras 

em atuação, percebemos que proporcionalmente há uma atuação maior das mulheres 

sobre o tema Poder e Participação Política das mulheres, enquanto os outros dois eixos 

contam com uma atuação maior masculina. 

Podemos observar a classificação das iniciativas por sexo do parlamentar, de 

acordo com a legislatura: 

 

Gráfico 5: Nº de projetos e autoria por sexo por legislatura no eixo Poder e Participação 

Política das Mulheres 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 
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Gráfico 6: Nº de projetos e autoria por sexo por legislatura no eixo Trabalho e Autonomia 

Econômica 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 

 

Gráfico 7: Nº de projetos e autoria por sexo por legislatura no eixo Violência contra a 

Mulher 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 
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Para investigarmos melhor a divisão sexual do trabalho legislativo nas autorias de 

projetos relativos às mulheres, contabilizamos as taxas de autoria por legislatura. 

Trabalhar com os dados relativos, diante da sub-representação das mulheres no 

parlamento, nos concede um panorama mais realista da atuação das senadoras. Conforme 

exposto no capítulo referente à metodologia, calculamos a taxa de autoria dividindo o 

número de projetos apresentados de cada sexo pelo número de parlamentares de cada 

sexo (WALTER, 2018, p. 65). Segundo a autora, "a taxa de autoria é, portanto, uma 

ferramenta analítica importante, pois permite tirar conclusões sobre o número relativo de 

projetos de lei apresentados” (WALTER, 2018, p. 70). Para fins metodológicos, 

consideramos apenas os parlamentares eleitos, excluindo os que exerceram o cargo como 

suplente.   

 

Tabela 5: número de senadores eleitos por legislatura 

Legislatura Número e percentual 

de senadoras eleitas  

Número e percentual 

de senadores eleitos 

48 0 (0%) 81 (100%) 

49 2 (2,46%) 79 (97,54%) 

50 5 (6,17%) 76 (93,83%) 

51 6 (7,4%) 75 (92,6%) 

52 10 (12,34%) 71 (87,66%) 

53 12 (14,81%) 69 (85,19%) 

54 11 (13,58%) 70 (86,42%) 

55 12 (14,81%) 69 (85,19%) 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 

 

Na 54ª Legislatura, a senadora Marinor Brito (PSOL/PA) tomou posse após 

impugnação da chapa do candidato Jader Barbalho. Mas no mesmo ano o senador 

assumiu sua vaga, por determinação do STF. Portanto, não contabilizamos a participação 

da senadora para fins metodológicos.  

 

Tabela 6: taxa de autoria geral 

Legislatura  Taxa autoria 

senadora  

Taxa autoria senador  

48  0  0,04 
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49  0  0,13 

50  1,40 0,09 

51  0,83  0,09  

52  0,60  0,08  

53  1 0,23 

54  2,45 0,45 

55  2,33 0,42 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 

 

A alta taxa de autoria das mulheres demonstra que de fato, proporcionalmente ao 

número de senadoras, as mulheres propõem consideravelmente mais que os homens nas 

matérias em estudo.  

Mendonça (2009) analisou 466 matérias apresentadas entre 1979 e 2006, final da 

52ª Legislatura e verificou que o tema mulher foi identificado em poucos projetos de 

autoria das senadoras, não restando como comprovada a tese de que mulheres tratariam 

em seus projetos de temas mais relacionados aos seus interesses (MENDONÇA, 2009, 

pp. 49-50). A autora conclui que as mulheres não se preocupam com uma causa 

específica, mas atuam em diversidade de temas. Corrobora com os estudos de Walter 

(2018), que conclui que os senadores participam de áreas hard politics em níveis 

semelhantes aos homens, configurando uma sobrecarga das senadoras, que atuam mais 

em soft politics (WALTER, 2018, p. 107). 

A presente pesquisa traz o recorte das proposições relacionadas às mulheres a 

partir da indicação de que as mulheres propõem consideravelmente mais que os homens 

nas matérias em estudo, considerando os três eixos de análise. Os dados sugerem que os 

homens operam na temática como coadjuvantes, como se a desigualdade de gênero fosse 

um assunto prioritariamente das mulheres e não relacional.  

Ainda configura de suma importância entender se existe discrepância de atuação 

no que diz respeito aos eixos temáticos. A partir da análise da autoria dos projetos, 

observou-se que as mulheres propuseram 55,81% dos projetos relacionados à poder e 

participação política feminina, em contraposição da autoria de apenas 19,56% dos 

homens. Cerca de 28,26% dos projetos foram resultado de coautoria, a grande maioria 

Projetos de Emenda Constitucional. Os dados sugerem que as senadoras propõem mais 

no que diz respeito à sua própria inserção nos espaços decisórios.  Por meio da taxa de 
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autoria, considerando a proporção de mulheres e homens atuando no Parlamento, 

confirmamos a primazia das senadoras nas iniciativas do eixo temático. 

 

Tabela 7: Taxa de autoria Eixo Poder e Participação Política das Mulheres 

Legislatura  Taxa autoria 

senadora  

Taxa autoria senador  

48  0  0 

49  0  0 

50  0,80 0,01 

51  0,16  0 

52  0,3 0  

53  0,41 0,02 

54  0,54 0,04 

55  0,41 0,04 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 

 

O segundo eixo, Trabalho e Autonomia Financeira das Mulheres, teve 29,26% dos 

seus projetos propostos por mulheres, 51,21% por parlamentares homes e 19,51% 

resultado de coautoria. Em uma visão em termos absolutos, os homens tiveram maior 

atuação no eixo em estudo. Entretanto, se levarmos em consideração a taxa de autoria 

calculada por eixo temático, em números absolutos as mulheres atuaram mais na temática 

em todas as legislaturas, como pode ser observado a seguir: 

 

Tabela 8: Taxa de autoria Eixo Trabalho e Autonomia Financeira das Mulheres 

Legislatura  Taxa autoria 

senadora  

Taxa autoria senador  

48  0  0,03 

49  0  0,07 

50  0,2 0,05 

51  0,16 0,04 

52  0,1 0  
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53  0,16 0,08 

54  0,72 0,14 

55  0,91 0,14 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 

 

O terceiro eixo, violência contra a mulher, apresentou 34,65% dos projetos de 

autoria feminina, 62,37% de autoria masculina, enquanto apenas 2,97% foram resultado 

de coautoria entre os parlamentares. Trata-se do eixo temático de maior participação 

masculina referente aos projetos de interesse das mulheres. Mas, assim como no eixo 

Violência contra a Mulher, a atuação feminina na autoria dos projetos a iniciativa dos 

senadores. 

 

Tabela 9: Taxa de autoria Eixo Violência contra a Mulher 

Legislatura  Taxa autoria 

senadora  

Taxa autoria senador  

48  0  0,01 

49  0  0,06 

50  0,4 0,05 

51  0,5 0,05 

52  0,2 0,08  

53  0,41 0,11 

54  1 0,27 

55  1 0,23 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 

 

A variável ideologia partidária também pode trazer dados necessários para 

entendermos como a divisão sexual do trabalho legislativo atinge parlamentares homens 

e mulheres de forma diferente, inclusive quando tratam de matérias de interesse exclusivo 

das mulheres. 
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Gráfico 8: Autoria por sexo e ideologia partidária em relação aos três eixos 

 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 
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Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 

 

Gráfico 10: Autoria por sexo e ideologia partidária dos senadores por eixo 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 
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 Os dados apontados na pesquisa sugerem que a maioria das senadoras autoras dos 

projetos em estudo pertence a partidos de esquerda. Dos 83 projetos propostos por 

mulheres, 58 deles pertenciam a senadoras de esquerda, perfazendo 69,88%.  

Nos três eixos em estudo, as parlamentares de esquerda dedicaram-se em maior 

quantidade ao tema. Destacamos a atuação de Emília Fernandes, do PDT/RS, com a 

propositura de quatro matérias na 50ª Legislatura, seis projetos da senadora Serys 

Slhessarenko (PT/MT) na 52 e 53ª Legislaturas, e seis projetos de Vanessa Grazziotin 

(PCdoB/AM). As três senadoras tiveram maior destaque de atuação no eixo temático 

Poder e Participação Política das Mulheres e ambas se encontram em partidos de 

esquerda.  

No eixo violência contra a mulher, as mulheres de esquerda propuseram mais que 

os homens de esquerda.  Dezessete senadoras trataram do tema, de forma diversificada, 

mas o número expressivo de projetos de senadoras de esquerda se deve à atuação de Gleisi 

Hoffmann (PT/PR), Marta Suplicy (PT/SP) e Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM). Juntas 

elas iniciaram treze projetos sobre a temática.  

Outro achado foi que a temática violência contra a mulher recebeu maior atenção 

dos homens dos partidos de direita e de centro, representando 53,65% do total de autorias 

em estudo (22 projetos, num total de 41), considerando os três eixos de estudo) de projetos 

em estudo propostos pelos senadores de centro e 70,96% do total de matérias de iniciativa 

dos senadores de direita (22 projetos, em um total de 31). Enquanto isso, as matérias que 

visam aumentar o poder e a participação política das mulheres na sociedade foram 

preteridas pelos homens. Os senadores de centro propuseram 7,31% das proposições 

sobre o eixo específico, enquanto os de direita atuaram ainda menos, com apenas 6,45% 

de suas iniciativas visando aumentar o poder feminino na política. 

A análise da região pela qual o/a senador/a foi eleito/a também pode trazer dados 

relevantes para entendermos como a divisão sexual do trabalho legislativo atinge 

parlamentares homens e mulheres de forma diferente, até quando tratam de matérias de 

interesse exclusivo das mulheres. 

Os dados nos possibilitam analisar a região do Brasil das senadoras e senadores 

que iniciaram as tramitações: 

 

Gráfico 11: Autoria por região do Brasil  
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Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 

 

A região Norte foi a que mais se destacou, com 21,83% dos projetos referentes 

aos direitos das mulheres. Entretanto, esse valor foi mais expressivo por conta do número 

de parlamentares do sexo masculino a iniciarem matérias sobre a temática em estudo.6 

No que tange aos projetos de autoria das senadoras, o número ficou equilibrado: 21 na 

região Centro-oeste, 21 no Norte, 18 no Sudeste e 17 no Sul.  Apenas a região Nordeste 

apresentou número menor de projetos de senadoras a tratarem sobre o tema, 9. Mas não 

podemos concluir que a combinação de efeito regional e sexo do parlamentar foi 

determinante no estudo, pois segmentar pela região não indicou nenhuma tendência 

regionalista específica, tendo em vista que a diferença do da região com mais autores para 

a região com menos deles foi pequena, de 8,73%.  

Para se entender como as matérias são tratadas pelos parlamentes, no que diz 

respeito à sua tramitação, é importante se observar sua tramitação final. No que tange à 

situação das matérias, classificamos as proposições por sua última tramitação, dividindo-

as em: em tramitação, aprovada, prejudicada, retirada pelo autor, arquivada no fim da 

legislatura, remetida à Câmara dos Deputados, arquivada geral e rejeitada, conforme pode 

ser observado na tabela a seguir. O projeto ser remetido à Câmara dos Deputados já é 

entendido como tramitação completa no Senado Federal e nos fornece indicadores 

importantes para análise. 

                                                           
6 Tabela de autoria por sexo e região do Brasil em anexo. 
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Gráfico 12: Situação do projeto 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 

 

 Para melhor entendimento se há diferença de tramitação nos projetos segundo o 

sexo do autor: 

 

Gráfico 13: Situação do projeto por sexo do autor 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 
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É importante notar que a maioria dos projetos de interesse das mulheres foi 

arquivado no final da legislatura7. Segundo Walter, “quanto maior a taxa de arquivamento 

na área, menor a participação dos senadores na produção legislativa, já que seus projetos 

sequer continuam a ser debatidos” (WALTER, 2018, p. 75). O RISF, de acordo com o 

art. 332, prevê arquivamento das proposições no final da legislatura, resguardadas 

exceções, a seguir: 

 

Art. 332. Ao final da legislatura serão arquivadas todas as proposições em 

tramitação no Senado, exceto: 

I – as originárias da Câmara ou por ela revisadas; 

II – as de autoria de Senadores que permaneçam no exercício de mandato ou que 

tenham sido reeleitos; 

III – as apresentadas por Senadores no último ano de mandato; 

IV – as com parecer favorável das comissões; 

V – as que tratem de matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional 

(Const., art. 49); 

VI – as que tratem de matéria de competência privativa do Senado Federal 

(Const., art. 52); 

VII – pedido de sustação de processo contra Senador em andamento no Supremo 

Tribunal Federal (Const., art. 53, §§ 3o e 4o, EC no 35/2001). 

§ 1o Em qualquer das hipóteses dos incisos do caput, será automaticamente 

arquivada a proposição que se encontre em tramitação há duas legislaturas, salvo 

se requerida a continuidade de sua tramitação por 1/3 (um terço) dos Senadores, 

até 60 (sessenta) dias após o início da primeira sessão legislativa da legislatura 

seguinte ao arquivamento, e aprovado o seu desarquivamento pelo Plenário do 

Senado. 

§ 2o Na hipótese do § 1o, se a proposição desarquivada não tiver a sua tramitação 

concluída, nessa legislatura, será, ao final dela, arquivada definitivamente. (NR) 

 

 Portanto, podemos entender o arquivamento no final da legislatura como um 

movimento recorrente de inúmeras matérias no processo legislativo federal. Conforme 

indica Mendonça, existe uma “demora muito grande por parte das comissões em analisar 

                                                           
7 Os dados relativos ao índice geral de arquivamentos ao final da legislatura não foram disponibilizados 

pelo Senado Federal, consulta via Lei de Acesso à Informação, solicitados em fevereiro de 2021. 



71 
 

   
 

as matérias e por isso, normalmente, o destino delas seja realmente o arquivo” 

(MENDONÇA, 2009, p. 42). 

 Com o objetivo de verificar se a tramitação final dos projetos variava segundo o 

sexo do autor dependendo do eixo temático estudado, elaboramos tabela especificando 

autoria por sexo e por situação do projeto em cada eixo.8 Destacamos para estudo os 

projetos que foram arquivados no final da legislatura, por ter se apresentado como maioria 

(53,27%) das ocorrências. 

 

Tabela 10: Projetos arquivados no final da legislatura por eixo e sexo 

 Arquivado fim da legislatura   
  

    

Autoria 

Senadoras  

Autoria 

Senadores  

Autoria 

Conjunta 

Total de 

projetos 

N (100%) 

Eixo 19    13   7 11 31 (67,39%) 46 

Eixo 2    12   20   5   37 (45,12%) 82 

Eixo 3    18   36   0   54 (53,46%) 101 

Total   47   67   18  132 (57,64%) 229 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 

 

Não podemos verificar um padrão de arquivamento em todos os eixos das matérias 

em estudo. No eixo Poder e Participação Política das Mulheres (eixo 1), 67% dos projetos 

foram arquivados.  O eixo Trabalho e Autonomia Financeira das Mulheres (eixo 2) teve 

45,12% das matérias arquivadas e o Violência contra a mulher teve 53,27% de 

arquivamento no final da legislatura. Muitos desses projetos não tiveram relatores 

nomeados e não passaram por nenhuma apreciação parlamentar. Ou mesmo foram 

nomeados vários relatores, mas sem que tenha sido emitido nenhum relatório nas 

comissões.  

Portanto, podemos concluir que existe menos engajamento em proposições que 

visem dar poder ou incluir as mulheres na participação política. Os parlamentares homens 

não só deixam de propor a matéria, como na qualidade de presidentes de comissões não 

pautam projetos que abririam caminhos para que a sub-representação das mulheres na 

                                                           
8 Tabela em anexo. 
9 Eixo 1: Poder e Participação Política das Mulheres; Eixo 2: Trabalho e Autonomia Financeira das 

Mulheres; e Eixo 3: Violência contra a Mulher. 
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política seja mitigada. Outro dado que demonstra falta de engajamento é a alta 

porcentagem de arquivamento dos projetos de autorias conjuntas. Das treze proposições, 

onze foram arquivadas, representando 84,60% dos projetos.  

 

Tabela 11: Arquivamento no final da legislatura por eixo e sexo 

   
  

    

Número 

Total de 

autoria 

senadoras 

Autoria de 

Senadoras 

arquivados 

Número 

Total de 

autoria 

Senadores 

Autoria de 

Senadores 

arquivados  

Número 

Total de 

autoria 

conjunta 

Autoria 

Conjunta 

arquivados  Total  

N 

100% 

Eixo 

110    24 13 54,15% 9 
7   77,77% 

13 
11 

84,60% 

31 

67,39% 

46 

Eixo 

2    24 

12 

50% 42 20 47,60% 16 

5   

31,25% 

37 

45,12% 

82 

Eixo 

3    35 18 51,43% 63 36 57,14% 3 

0   

0% 

54 

53,46% 

101 

Total   83 47 56,62% 114 67 58,77% 32 18 56,25% 

132 

57,21% 

229 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 

 

Quando comparamos o total de projetos propostos por sexo com o número de 

proposições arquivadas no final da legislatura, separadas por eixos de análise, 

encontramos resultados semelhantes entre parlamentares homens em mulheres, a grande 

maioria na casa dos 50% de incidência. O que nos chama atenção é a discrepância no que 

diz respeito à porcentagem de projetos tocantes ao poder e à participação política feminina 

em projetos propostos por homens. Dos nove projetos iniciados, sete deles foram 

arquivados, representando 77,77% do total. O dado indica que os homens não apenas 

deixam de legislar sobre o eixo em estudo, mas também não engajam os projetos em 

andamento. 

Por fim, contabilizamos os projetos que possuem recorte racial. Apenas quatro 

dos 229 dos projetos em estudo apresentaram tal perspectiva: PLS 23/2009, de autoria da 

senadora Serys Slhessarenko, que dispõe sobre a criação do “Dia Nacional da Mulher 

                                                           
10 Eixo 1: Poder e Participação Política das Mulheres; Eixo 2: Trabalho e Autonomia Financeira 

das Mulheres; e Eixo 3: Violência contra a Mulher. 
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Negra”, foi transformada na Lei 12.987/2014; o segundo o PLS 75/1997, foi de autoria 

do senador Abdias do Nascimento, que dispõe sobre medidas de ação compensatória para 

a implementação do princípio da isonomia social do negro, que foi arquivado no final da 

legislatura; o terceiro é o PLS 88/2015, de autoria do Senador Fernando Bezerra e foi 

arquivado no final da legislatura, que prevê multa àqueles que infringirem a determinação 

que veda considerar o sexo, a idade, a cor ou a situação familiar como variável 

determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de 

ascensão profissional; e o PLS 213/2003, do senado Paulo Paim que institui o Estatuto da 

Igualdade Racial e foi aprovado, gerando a Lei 12.288/2010. Cumpre destacar que o 

senador Abdias do Nascimento foi umas das principais referências do movimento negro 

brasileiro, assim como o senador Paulo Paim é um dos mais reeleitos e ativos senadores 

negros da Casa, indicando que a presença de homens negros também muda o caráter da 

deliberação. 

A falta de abordagem dos interesses de raça na presente pesquisa nos leva a 

entender que a transformação do interesse do grupo mulheres em um problema público é 

feita marginalizando os interesses da grande maioria das mulheres brasileiras: as 

mulheres negras. Apesar de representarem 28% da população nacional, o maior grupo 

demográfico do País, as mulheres negras têm sua agenda invisibilizada. Segundo Walter, 

“ao se fazer a opção de estudar espaços dominados pela elite, é importante reconhecer 

seu caráter de grupo social dominante” (WALTER, 2018, p. 37). 
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Conclusões 

 

Como conclusão, os dados analisados indicam que no Senado Federal 

encontramos o cenário de desprestígio das mulheres nas posições de coordenação política. 

Poucas mulheres ocuparam posição de liderança partidária, sugerindo falta de interesse 

dos partidos em apoiar candidaturas femininas. O estudo corrobora os ensinamentos de 

Rezende, que entende que os partidos políticos no Senado Federal organizam o trabalho 

político como “instituições generificadas e que os recursos por esses alocados obedecem, 

ainda que tacitamente, a critérios baseados em gênero” (REZENDE, 2017, p. 1205). 

No que diz respeito à presença das mulheres como líder de Blocos, apenas por 

sete ocasiões mulheres lideraram, em contraponto a 38 lideranças masculinas. Diferente 

da evolução dos cargos de liderança de partidos, não observamos uma evolução do 

número de mulheres em decorrência do aumento da representatividade feminina na Casa. 

Mas é importante ressaltar que em números relativos, a proporção chega bem próxima ao 

percentual de mulheres na Casa (15,5%). 

A situação também foi observada quando analisados cargos de Mesa Diretora. Das 

quinze mulheres que assumiram as posições na Mesa, nove eram suplentes. Marta Suplicy 

foi a senadora que ocupou o cargo de maior destaque dentre elas, como 1ª vice-presidente. 

Mesmo quando alcançados, as mulheres sofreram uma sorte de constrangimentos para 

exercerem a suas funções. 

Ao se analisar as lideranças das comissões, a pesquisa aponta que às mulheres 

foram mais designadas nas comissões que tratam da temática soft politics, como a 

Comissão de Assuntos Sociais e Comissão de Direitos Humanos, denotando um 

insulamento à temática de cuidado. Em comissões com temáticas hard politics, de maior 

prestígio político da Casa, como a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de 

Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, a Comissão Diretora do 

Senado Federal e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nunca uma 

mulher foi presidente. Quando uma mulher conseguiu a liderança de uma importante 

comissão permanente, como ocorreu com a senador Gleisi Hoffmann na Comissão de 

Assuntos Sociais, sua atuação foi condicionada à não defesa de causas próprias, 

configurando um obstáculo à sua plena atuação parlamentar.  

No que diz respeito à divisão do trabalho legislativo no que concerne a projetos 

direcionadas direta ou indiretamente às mulheres, entendemos que se abre um vácuo de 

iniciativa, que é ocupado pelas senadoras em qualquer que seja a temática. Em termos 
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relativos, considerando a proporção de senadoras no quadro da Casa, nos três temas em 

estudo as mulheres propuseram mais sobre seus interesses que os homens.  

Assim, os dados sugerem que as mulheres são sobrecarregadas nas temáticas de 

seu interesse, sendo que os homens operam ali como coadjuvantes, como se a 

desigualdade de gênero fosse um assunto prioritariamente das mulheres e não relacional. 

No estudo realizado delimitando as autorias por eixo, destacamos que o eixo 

relacionado ao poder e à participação política das mulheres tem uma atuação 

majoritariamente feminina. E esse eixo de atuação é o que também é o mais deixado de 

lado depois do projeto proposto, com uma taxa de arquivamento no final da legislatura 

consideravelmente maior que os eixos trabalho e autonomia financeira das mulheres e 

violência contra a mulher. O fato sugere que os homens propõem menos sobre 

participação política das mulheres, e também não se engajam na tramitação da matéria. 

Além disso, ao cruzarmos sexo dos autores dos projetos e ideologia partidária, 

69,87% dos projetos de interesse das mulheres foram propostos por senadoras integrantes 

de partidos de esquerda, atuando com maior presença em todos os eixos. 

No que diz respeito ao estudo da variável independente região do Brasil dos 

autores dos projetos, não podemos concluir que a combinação de efeito regional e sexo 

do parlamentar foi determinante no estudo, tendo em vista que segmentar pela região não 

indicou nenhuma tendência regionalista específica sobre as senadoras atuantes. 

Diante do baixo número de projetos com recorte racial dentre os selecionados 

como de interesse das mulheres, a presente pesquisa demonstra que é de suma 

importância debater a atividade legislativa sob a perspectiva de desigualdade de gênero, 

mas também de raça e classe, por ser o parlamento um espaço elitizado. Mas é importante 

observar que dos quatro projetos, dois são de autoria de senadores negros, que pode 

indicar como a presença dos grupos sociais pode mudar o caráter da deliberação. Nos 

filiamos aos ensinamentos de Walter, que defende que “a perspectiva social de variados 

grupos em interação gera legislações e políticas públicas mais justas” (WALTER, 2018, 

p. 102).  

Finalmente, podemos responder à pergunta de pesquisa proposta: a divisão sexual 

do trabalho político afeta a atividade legislativa direcionada à realidade das mulheres, 

levando-se em conta a produção legislativa do Senado Federal destinada exclusivamente 

às mulheres entre os anos de 1988 a 2017. As mulheres ocupam menos cargos partidários 

e institucionais de liderança, muitas vezes com poder de agenda. Ademais, as temáticas 

de interesses das mulheres recebem maior atenção das próprias mulheres, qualquer que 
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seja o recorte dado. Os homens são mero coadjuvantes do fazer legislativo referente à 

pauta diretamente direcionada às mulheres, tanto no que diz respeito à autoria de projetos, 

quanto no engajamento na tramitação, como se a temática não fosse relacional e não 

dissesse respeito às próprias estruturas da sociedade. 

Dados sobre interferência do sexo do parlamentar nas relatorias dos projetos nas 

comissões também podem demonstrar como a divisão sexual do trabalho político atua no 

Senado Federal, e pode ser indicada como agenda de pesquisa futura para aprimoramento 

do conhecimento sobre a atuação política das mulheres da Casa. 

Esperamos que o estudo possa contribuir para a análise crítica do processo 

legislativo da temática e da divisão sexual do trabalho político em geral. 
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Anexo 

 

Tabela 12: Presidência de senadoras em comissões permanentes, por legislatura 

Comis

sões 

48ª 

leg 

49ª 

leg 

50ª 

leg 

51ª 

leg 

52ª 

leg 

53ª 

leg 

54ª 

leg 

55ª 

leg 

Total 

de 

senador

as 

Total de 

senador

es  

CAE 0 0 0 0 0 0 0 1 
1  

5,9% 

16 

94,1% 

CAS 0 0 0 0 1 2 0 1 
4 

33,33% 

8 

66,67% 

CCJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 

100% 

CCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100% 

CDH 0 0 0 0 0 0 1 1 
2 

33,33% 

4 

66,67% 

CDR 0 0 0 0 0 1 0 1 
2 

11,11% 

7 

88,89% 

CE 0 0 0 0 0 1 0 1 
2 

11,11% 

16 

88,89% 

CI 0 0 0 1 0 0 1 0 
2 

13,33% 

13 

86,67% 

CMA/

CTFC
11 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 

100% 

CRA 0 0 0 0 0 0 0 1 
1 

12,5% 
7 87,5% 

CRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 

100% 

CSF  0 0 0 0 0 0 2 2 0 
4  

100% 

Total  0 0 0 1 1 4 2 6 
14 

9,2% 

138 

90,8% 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 

                                                           
11 As comissões de Meio Ambiente e de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do 
Consumidor, para fins metodológicos, foram analisadas em conjunto, pois só foram desmembradas no 
ano de 2015 



81 
 

   
 

Tabela 13: Autoria por sexo x região do Brasil  

 Centro-

oeste 

Nordes

te 

 

Norte 

 

Sudeste Sul Não 

especific

ado 

(Coautori

a e 

misto) 

Total 

F M F M F M F M F M 

Eixo Poder 

e 

Participação 

Política 

7 1 2 0 7 5 2 1 5 2 14 46 

Eixo 

Trabalho e 

Autonomia 

Financeira 

7 3 0 7 9 5 7 12 5 11 16 82 

Eixo 

Violência 

contra a 

mulher 

7 16 7 14 5 19 9 9 7 5 3 101 

Total por 

sexo 

21 20 9 21 21 29 18 22 17 18 33 229 

 41 

17,90% 

30 

13,10% 

50 

21,83% 

40 

17,46% 

35 

15,28% 

33 

14,41% 

229 

100% 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 

 

 

Tabela 14: Autoria por sexo por situação do projeto por eixo 

 

Em 

tramita

ção  

Aprov

ado  

Prejud

icado  

Retirado 

pelo 

autor  

Arquivado final 

da Leg  

Remetido à 

Câmara  

Arquiv

ado 

/geral  

Rejeitad

o  

  F M C F M C F M C F M C F  M C  F  M C F M C F M C 

Eixo 

112  3 1 0 3 0 1 0 0 1 3 0 0 13  
7  

 
11 1   0   0 1 0 0 0 1  0  

Eixo 2  3 3 3 0 3 1 0 6 2 0 3 0 12 20 5   8   6   5 1 0 0 0 1 0 

Eixo 3  3 8 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 18 36 0   11 10 2 1 2 1 0 2 0 

Total 

24  

10,48

% 

11 

4,8% 

9 

3,93% 

10 

4,36% 

122 

53,27% 

43 

18,78% 

6 

2,62% 

4 

1,75% 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do site do Senado Federal (BRASIL, 2021). 

                                                           
12 Eixo 1: Poder e Participação Política das mulheres; Eixo 2: Trabalho e Autonomia Financeira 

das mulheres; e Eixo 3: Violência contra a Mulher. 


