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RESUMO

A despeito de todos os avanços obtidos em relação ao reconhecimento dos direitos das mulheres
nas últimas décadas, ainda há uma profunda distância entre o reconhecimento da igualdade
formal entre homens e mulheres e sua concretização. Percebe-se, pelos diversos índices
noticiados e expostos nesta pesquisa, a existência de uma cultura em transição, com fortes
traços patriarcais e de dominação masculina, que se refletem sobre a organização da vida social,
especialmente na política e no direito, sempre considerados territórios inerentes aos homens.
Constitui motivação ao presente trabalho, a persistência da desigualdade de gênero nos espaços
públicos de poder, situação que, a partir da consolidação da redemocratização brasileira. A
publicação de diversos relatórios nacionais e internacionais informa a manutenção da subrepresentatividade das mulheres no Brasil, em especial nos locais de representação, como o
Poder Legislativo, a despeito de tentativas de inclusão, como o estabelecimento de cotas de
candidatura. A diminuta presença das mulheres e, portanto, das suas experiências, nos espaços
de construção da política e do Direito impacta, em termos de representação por presença, sobre
a qualidade da democracia erguida no Brasil após o regime militar. Pretendemos, com o estudo
apresentado, analisar e compreender a dinâmica de inclusão e desigualdade de gênero existente
na política brasileira, procurando captar o papel das instituições na produção e reprodução dessa
discrepância e de que forma ela se relaciona com o processo de governo no presidencialismo
de coalização, apontando os entraves partidários que dificultam o acesso da mulher aos cargos
públicos, bem como, a repercussão quantitativa dessa sub-representação nas atividades do
Senado Federal, como a produção legislativa e o estabelecimento das agendas. Grande parte
estudos realizados no país, sobre o tema, foca a sub-representação das mulheres na política
restritivamente ao âmbito da Câmara dos Deputados, passando ao largo da análise das relações
de gênero no Senado Federal. O estudo ambiciona, portanto, apresentar um diagnóstico
preliminar acerca de um problema de justiça social, que é a desigualdade de gênero nos espaços
de poder, sob o ponto de vista institucional do Estado Democrático de Direito, tendo como
locus de pesquisa o Senado Federal Brasileiro, na sua 54ª Legislatura, abrangendo os exercícios
de 2011-2015.
PALAVRAS-CHAVE: mulher – Senado Federal – desigualdade – sub-representação –
Governo.

12

ABSTRACT

Despite all progress made in regards of the recognition of women's rights in recent decades, yet
there is a deep gap between the formal recognition of equality between men and women and its
real achievement. By the various reported and exposed indexes in this research, it is perceived
that there is a culture in transition, with strong patriarchal traits and male domination, which
are reflected on the organization of social life, especially in politics and law, always considered
territories inherent to men. The persistence of gender inequality in public spaces of power – a
situation which, from the consolidation of Brazilian democracy and especially after the 1990s,
is of concern to government's agenda, movements for women rights and the international
community – motivates this work. The publishing of several national and international reports
informs the maintenance of under-representativeness of women in Brazil, especially in places
of representation such as the Legislative Power, despite inclusion efforts such as the
establishment of application quotas. The lack of presence and, therefore, the absence of women
experience in spaces of political construction as well as in Law impact negatively on the quality
of democracy built in Brazil after the military regime. We intend, with the presented study ,
analyze and understand the dynamics of inclusion and existing gender inequality in Brazilian
politics , trying to capture the role of institutions in the production and reproduction of this
discrepancy and how it relates to the process of government in presidentialism coalition ,
pointing partisan barriers that hinder women's access to public office , as well as the quantitative
impact of this under-representation in the activities of the Senate, as the legislative production
and the establishment of agendas. Much of studies conducted in the country on the theme ,
focuses on the underrepresentation of women in politics restrictively the scope of the Chamber
of Deputies, bypassing the analysis of gender relations in the Senate. Thus, the study aims the
understanding of a social justice issue, which is gender inequality in positions of power, from
an institutional point of view of the Democratic State of Law, having the Brazilian Federal
Senate in its 54th Legislature, covering the years 2011-2015, as the research locus.
KEYWORDS: woman – Federal Senate - inequality - under-representation - Government.
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INTRODUÇÃO

A desigualdade de gênero nos diversos espaços de organização social no Brasil é uma
situação evidente e grave, sejam estes espaços públicos ou privados1 2. De acordo com o último
Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em
2010, o número de mulheres no Brasil superava o dos homens em quase quatro milhões de
habitantes, ou seja, 51% da população eram mulheres.3 A maioria demográfica, no entanto, não
garantiu às mulheres a sua cidadania plena e a sua inclusão de forma equânime nas esferas de
poder e organização social.
Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2009, 4,1
milhões de famílias eram chefiadas por mulheres. A mesma pesquisa aponta que, embora as
mulheres tenham, em média, 9,7 anos de estudo entre as brancas e 7,8 anos entre as negras,
enquanto que os homens apresentam, em média, 8,8 anos entre os brancos e 6,8 anos entre os
negros, a maior taxa de desemprego é registrada entre as mulheres, 9,2% entre as brancas e
12,5% entre as negras, enquanto que entre os homens as taxas de desemprego ficaram em 5,3%
entre os brancos e 6,6% entre os negros.4

1

Aqui associamos gênero às relações sociais emergentes das diferenças entre os sexos, por razões que serão
abordadas em nosso Capítulo I.
2
CARDOSO, Luisa. A Mensuração da Desigualdade de Gênero: um índice para os estados brasileiros. 2012.
65 f. TCC (Graduação) - Curso de Economia, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência
da Informação e Documentação - Face, Universidade de Brasília, Brasília, 2012. Disponível em:
<http://bdm.unb.br/bitstream/10483/5731/1/2012_LuisaCardosoGuedesdeSouza.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2015.
3
BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2010. 2010.
Disponível em: <http://www.7a12.ibge.gov.br/voce-sabia/curiosidades/brasil-tem-mais-mulheres>. Acesso em:
05 fev. 2015.
4
BRASIL. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Retrato das Desigualdade de Gênero e
Raça.
4ª
ed.
Brasília:
IEPA,
2009.
Disponível
em:
http://www.ipea.gov.br/retrato/infograficos_mercado_trabalho.html. Acesso em 05 ago. 2015.
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A desigualdade de gênero também se revela na análise da composição do Poder
Legislativo. A sub-representação da mulher na esfera do poder político não é um fenômeno
social exclusivamente brasileiro.

De acordo com a União Interparlamentar (Inter-

Parlamentary Union – IPU)5, atualmente, a média de mulheres que ocupam o poder legislativo
no mundo é de 21,9% das cadeiras, e no Senado Federal (denominado de câmara alta no
relatório e em alguns países) este número é ainda menor, correspondendo a 20,2% dos assentos.
Estes dados do IPU informam, também, que o Brasil, apesar de ter 52,116% de seu eleitorado
composto por mulheres6, ocupa hoje o 118o lugar no ranking mundial da presença de mulheres
no parlamento, com apenas 9,9% delas entre os parlamentares na Câmara dos Deputados ou
Câmara Baixa, e 16% no Senado Federal ou Câmara Alta, atrás de países como Serra Leoa,
China, Libéria, Quênia, Somália, Azerbaijão, Chile, Índia, Colômbia, Camboja, e tantos outros,
e abaixo da média mundial supramencionada.7
Esse déficit ganha especial contorno no âmbito do Senado Federal Brasileiro, em que a
sub-representação feminina é evidente e, ao mesmo tempo, desprezada pelas instituições e
despida de qualquer política pública ou ação afirmativa para lhe corrigir ou ao menos promover
uma representatividade mais equânime.8
A análise ou construção crítica acerca dessa realidade brasileira impõe a necessidade de
desvendar possíveis gargalos e nós na estrutura dos sistemas eleitoral e governativo, que impede
a participação equitativa entre homens e mulheres no jogo político, em especial, no Poder
Legislativo.9
Para tanto, inicialmente, partimos da ideia de estudar como unidade de análise,
especificamente, a atuação da bancada de mulheres no Senado Federal, tomando como recorte
de tempo o do período entre a Constituinte e a 54ª legislatura que findou no início de 2015, para
assim compreender o reflexo da presença de mulheres para a agenda feminista e de conquista
da igualdade material pelas mulheres.

5

SWITZERLAND. Inter-Parliamentary Union. Women In Parliament: situation as of 1st june 2015. Disponível
em: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm. Acesso em: 05 dez. 2015.
6
BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Estatísticas Eleitorais 2014: Distribuição Eleitorado por
Sexo. 2014. Disponível em: <www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas-eleitorais-2014-eleitorado>. Acesso em: 05 fev.
2015.
7
SWITZERLAND, op. cit.
8
ALVES, José Eustáquio Diniz, PINTO, Regina Céli; JORDÃO, Fátima (Org.). Mulheres nas Eleições 2010.
Rio de Janeiro: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres / Associação Brasileira de Ciência Política, 2012.
Disponível em: nupps.usp.br/downloads/livros/mulheresnaseleicoes.pdf
Acesso em: 15 mai. 2014, p. 337.
9
FACIO, Alda. A Partir do Feminismo, Vê-se Um Outro Direito. Outras Vozes: Woman and Law in Southern
Africa, Maputo,
n.
15,
p.1-5,
maio
2006.
Semestral.
Disponível
em:
<http://www.wlsa.org.mz/lib/bulletins/OV15.pdf>. Acesso em: 01 out. 2014.
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A escolha do Senado Federal Brasileiro teve como fundamento a escassez de trabalhos
acadêmicos voltados para tal locus, em especial com recorte de gênero. Já a escolha do período
se relaciona com a curiosidade e interesse pelo processo de redemocratização do país após o
regime militar, em que se desenhou a igualdade formal e que o Brasil aderiu a diversos
instrumentos internacionais de combate à discriminação contra a mulher.
No entanto, a imersão no estudo das teorias feministas e dos diversos conceitos de
gênero revelou que a adoção desse caminho estaria completamente equivocada. Um estudo
com perspectiva de gênero não é sinônimo de análise sobre a mulher, mas sobre as relações
entre homens e mulheres, comparativamente, como veremos no Capitulo I. Assim, tornou-se
obrigatório o cotejo entre a atuação de todos os membros do Senado Federal, homens e
mulheres, que, por força Constitucional, totalizam 81 Senadores a cada legislatura, o que por
si, inviabilizaria em tão pouco tempo, uma pesquisa que abrangesse todo o período desde à
Constituinte. Por esta razão, optamos por localizar o estudo na 54ª legislatura, a mais
recentemente concluída no Senado Federal, em 2015, por apresentar dados mais relacionados
à tendência atual de seu funcionamento.
Além disso, a pesquisa bibliográfica abrangendo feminismo, gênero, democracia e
sistema político derrubou mais uma premissa ou objetivo da pesquisa, que era avaliar o impacto
da presença de mulheres na casa legislativa para agenda feminista. As leituras revelaram a
inexistência de uniformidade de agenda feminista, mesclando-se propostas progressistas e
conservadoras que ora se conectam, ora se repelem, permeando raça e classe como categorias
imprescindíveis e repletas de conflitos por protagonismos, o que impede uma análise simplista
a partir da ideia de que as mulheres teriam um interesse comum e atuariam em prol dele.10 11 12
Com efeito, essa visão unitarista e universalista das reinvindicações feministas não é rara, e se
insere na tendência de universalização dos próprios sistemas de dominação como produtores
de uma experiência comum de dominação, o entanto, ela produz uma tendência equivocada de
situar um “...sujeito estável do feminismo, compreendido como uma categoria una...” 13 que

10

ALVAREZ, Sonia E. Feminismos e Antirracismo: entraves e intersecções. Rev. Estud.
Fem. vol.20 no.3 Florianópolis Sept./Dec. 2012.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2012000300012. Acesso em: 15 jun. 2015.
11 “No debate teórico da militância, as prioridades e proposições variam porque há entendimentos distintos do
que são as desigualdades, onde residem suas raízes e o que significa superá-los.” MIGUEL, Luis Felipe. BIROLI,
Flávia. Feminismo e Política: uma introdução. São Paulo: Boitempo, 204, p. 147.
12 PINTO, Regina Céli Jardim. Política de Cotas. In: AVRITZER, Leonardo; ANASTASIA, Fátima. Reforma
Política no Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG. 2006; p. 105. Disponível em:
http://www.democraciaparticipativa.org/files/livro_reformaPol.pdf. Acesso em: 16 ago. 2015.
13
BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. 8ª ed. Rio de Janeiro:
Civilização brasileira: 2015. Tradução de Renato Aguiar; pp. 21-23.
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esvazia de sentido as demais intersecções políticas e culturais, como raça e classe, em que a
dinâmica de desigualdade de gênero se produz e reproduz ao longo da história.
Nessa imersão, constatamos um profundo silêncio quanto ao Senado Federal Brasileiro.
As leituras realizadas, que não foram poucas ao longo de seis meses visitando a Biblioteca
especializada da Fundação Carlos Chagas sob a orientação da Profª. Dra. Patrícia Bertolin, não
conseguimos identificar discussão de cotas para o Senado Federal ou qualquer outra abordagem
acerca da sub-representação das mulheres na respectiva casa Legislativa. Tampouco
encontramos referências sobre as relações de gênero nela estabelecidas, se essas relações
refletem, impactam ou são impactadas pelo processo governativo, se tais relações interferem
ou não na implantação de políticas públicas, no processo legislativo, na criação ou supressão
de direitos. Seja na ciência política, seja nas ciências sociais, áreas com bastante produção sobre
as relações de gênero, o Senado Federal ainda é um campo pouco explorado pelos estudos, que
se focam sobretudo na Câmara dos Deputados.14
Essas constatações desenharam um caminho claro e necessário para a análise sobre a
dinâmica das relações de gênero na política brasileira a partir do Senado Federal e de que forma
ela é impactada ou impacta no processo governativo brasileiro, na implantação de políticas
públicas, no processo legislativo e no reconhecimento ou supressão de direitos, focando-se na
54ª legislatura. Com isto, tentaremos identificar a existência ou não de entraves específicos para
a investidura de mulheres no cargo; de diferenças no tratamento das candidatura entre homens
e mulheres no que se refere à relação voto x financiamento; de diferença na execução de
emendas orçamentárias; de diferença na ocupação de assentos das Comissões Parlamentares e
Mesa Diretora; de diferença na votação e propositura de projetos de leis; de diferença nos perfis
e carreiras dos Senadores e Senadoras; de que modo o processo governativo, estabelecido pela
relação entre Poderes Executivo e Legislativo pode interferir ou não nesses aspectos.
Para responder a essas perguntas e traçar esse diagnóstico acerca do Gênero da Política
Brasileira, a partir das questões de gênero e igualdade no Senado Federal Brasileiro, o trabalho
foi dividido em quatro capítulos. O Capítulo I, “ Gênero, Direito e Igualdade”, aborda os
conceitos de gênero estudados pelas ciências, relacionando-os ao conceito de gênero que se
extrai da legislação brasileira. Esse capítulo apresenta os reflexos das diferentes concepções de
gênero na vida pública e na vida privada, relaciona gênero e direito como construções sociais e

14

CINTRA, Antônio Octávio, et al. O Poder Legislativo na Nova República: a visão da Ciência Política. In:.
AVELAR, Lúcia; CINTRA, Antônio Octávio (Org.). Sistema Político Brasileiro: uma introdução. 3ª ed. Rio de
Janeiro: Fundação Konrad Adenauer Stiftung; São Paulo: Editora Unesp, 2015. P. 95.
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trata do papel dicotômico do direito como reprodutor de desigualdades de gênero e promotor
da igualdade, traçando um breve panorama sobre a desigualdade de gênero na legislação
brasileira do período republicano.
O Capítulo II, “O Gênero da Política Brasileira”, apresenta uma análise acerca do
sistema político e da luta pelo reconhecimento de direitos políticos às mulheres, também trata
da condição de subalternidade a que a mulher foi relegada nas instituições partidárias, como
marco da institucionalização da desigualdade de gênero na política. O capítulo aborda os
entraves à participação da mulher nas agremiações partidárias; os compromissos internacionais
assinados pelo Brasil para a inclusão da mulher na política e seus reflexos na adoção das cotas
de candidatura e a insuficiência da política de cotas. Além disso, aborda as questões da
representação, coalização e cooptação na democracia brasileira.
O Capítulo III, “Senado Federal e Processo Governativo”, oferece uma análise acerca
do Senado Federal como casa integrante de um dos principais poderes do Estado brasileiro, o
Poder Legislativo, contextualizando historicamente seu surgimento e funcionamento,
explicando de que forma se dá o seu relacionamento como o Poder Executivo e a Câmara dos
Deputados no governo do País, quais são suas competências e seu papel no governo
democrático.
O Capítulo IV, “O Gênero do Senado Brasileiro”, concentra a maior parte dos resultados
da pesquisa realizada sobre a 54ª Legislatura, abrangendo o perfil e a distribuição dos Senadores
e Senadoras por Partido, Estado e Região. Esta análise tem como foco a atuação dos Senadores
e Senadoras no Orçamento Público Federal, a partir das características do financiamento de
campanha, do empenho e execução das emendas parlamentares individuais, analisadas também
por setor e local de destino; titularidade de comissões, Projetos de Lei apresentados; além de
analisar a composição da mesa diretora da casa.
Na conclusão, buscaremos sintetizar os resultados obtidos na pesquisa e nas análises,
sob a hipótese de que há desigualdades nas relações de gênero da política brasileira e
especificamente no âmbito do Senado Federal, que elas repercutem sobre as relações
governamentais e sobre o processo legislativo, comprometendo assim, a qualidade da
democracia no seu aspecto substantivo e da justiça social.
À consecução do estudo foi realizada extensa pesquisa bibliográfica e documental,
tendo como fontes a literatura do direito, das ciências sociais, da ciência política, da geopolítica,
da historiografia e da filosofia, além de documentos de órgãos oficiais como o Senado Federal
Brasileiro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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(IBGE), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar (DIAP), entre outros, além da legislação brasileira vigente.
Essa ideia de conjugar o Mestrado em Direito Político e Econômico e um estudo sob a
perspectiva de gênero na política nasceu do incômodo constante gerado ao longo de oito anos
de atuação como advogada na lida político-partidária, seara em que o machismo se faz presente
com bastante força. Nesse período, foi possível acompanhar de dentro da cúpula estadual de
alguns partidos os reflexos da luta pela maior inclusão política das mulheres, como a aprovação
de cotas em candidaturas e a destinação de cotas para difusão da participação política da mulher
no horário eleitoral gratuito em rádio e televisão e na distribuição do fundo partidário, uma das
mais importantes fontes de financiamento dos partidos políticos no Brasil15. Ao mesmo tempo,
houve a possibilidade de acompanhar a elaboração de estratégias para contornar as imposições
legais e manter o status quo predominantemente masculino da vida política. Essa dinâmica, ou
modus operandi, dos atores da política brasileira despertou a necessidade de melhor
compreender a relação desse jogo político com a concretização de direitos, a garantia da
cidadania e com o papel da ciência do direito para a construção da realidade desigual em que
vivemos.
Além disso, o estudo se revela de fundamental importância diante do cenário de crise
de governabilidade do presidencialismo de coalização neste segundo mandato de Dilma
Rousseff, e quarto do Partido dos Trabalhadores à frente da Presidência da República. Quadro
em que, pela primeira vez em 26 anos, o Partido na Presidência não conseguiu eleger o
Presidente da Câmara dos Deputados e vê obstruída a agenda governamental, em detrimento
da predominância de uma agenda negativa ao Executivo e regressiva de direitos. Essa situação
reforça o papel do Senado Federal como elemento de resistência da governabilidade e pode
transferir a essa Casa Legislativa o protagonismo do jogo político nos anos restantes desse
mandato presidencial.
A pesquisa aqui proposta ambiciona jogar uma luz de compreensão na dinâmica dessa
importante Casa Legislativa, o fazendo com o enfoque nas relações de gênero, o que sem dúvida,
pode agregar conhecimento imprescindível neste momento político do país e propiciar base
para a produção de novas pesquisas sobre carreira políticas de mulheres, incidência sobre
políticas públicas, sobre o papel do Senado Federal, entre outros temas igualmente importantes.

15

O fundo partidário hoje corresponde a aproximadamente metade dos valores arrecadados e gastos pelos partidos
políticos hoje. SPECK, Recursos, Partidos e Eleições: o papel do financiamento privado, do Fundo Partidário e do
horário gratuito na competição política do Brasil. In:. AVELAR, Lúcia; CINTRA, Antônio Octávio (Org.).
Sistema Político Brasileiro: uma introdução. 3ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer Stiftung; São
Paulo: Editora Unesp, 2015. P. 264.

20

O estudo também busca se inserir como parcela de contribuição para todas as
providências destinadas a compreender e estimular a participação das mulheres nos espaços de
poder, em busca do reconhecimento e da garantia do valor das mulheres como seres humanos,
independentemente dos reflexos dos mandatos. Papel este de fundamental importância no
momento em que se discute uma reforma política que tem como um dos temas a cota de assentos
para mulheres no Parlamento. Além disso, enquadra-se na linha de pesquisa “Cidadania
Modelando o Estado”, haja vista se tratar de uma abordagem acerca das relações de gênero na
representação democrática, marcada pela desigualdade. Com isso, trabalhamos o cenário
político sob o ponto de vista da justiça social e, consequentemente do exercício de cidadania
por uma parcela extremamente significativa da população brasileira, para entender o processo
de exclusão e inclusão das mulheres nas esferas de poder e do próprio Estado enquanto espaço
público. Somando-se a este olhar, a pesquisa também busca proporcionar uma aproximação
necessária, mas por vezes desprezada, entre o sistema jurídico e o sistema político governativo,
essencialmente imbricados.
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CAP. I – GÊNERO, DIREITO E IGUALDADE

A palavra gênero, ao longo da história da sociedade ocidental recebeu usos variados,
especialmente no que se refere a relações de poder e subordinação entre seres humanos. Neste
primeiro capítulo, trataremos dessas diversas acepções, permeadas pela dicotomia
público/privado, procurando compreender o papel do direito enquanto produtor de papéis e,
portanto, de desigualdade de gênero e como paradigma para a mudança das relações. Mais além,
traremos o tema à realidade Brasileira, para compreender o conceito de gênero adotado em
nossa legislação, como essa concepção foi tratada pelo direito brasileiro ao longo do tempo e
quais os efeitos sobre as situações de concreta (des)igualdade entre mulheres e homens no que
se refere às dimensões da justiça.

1.1.

O Termo “Gênero”: da biologia à construção social

A palavra gênero vem do latim genus, que significa nascimento ou raça. No dicionário,
o verbete assume diversos sinônimos, que podem designar um conjunto de elementos ou seres
com características comuns e, também, modo, maneira, estilo, ou ainda, na biologia, representa
uma unidade de classificação dos seres vivos sob a qual se reúnem uma ou mais espécies com
grande proximidade filogenética.16 17
Para as ciências sociais, trata-se de uma categoria recente, e de grande polissemia, tão
grande ou maior que a de classe, raça ou mesmo trabalho.

16

LOVISOLO, Elena (Brasil). Gênero. In: LOVISOLO, Elena; PEREIRA, Beatriz Helena de Assis; POZZOLI,
Thereza Cristina. Dicionário da Língua Portuguesa: Larousse Cultural. 1992. ed. São Paulo: Universo, 1992. p.
551.
17
A filogenia, também chamada de filogênese, é o termo rotineiramente utilizado para definir hipóteses de
relações evolutivas, ou seja, relações filogênicas, de um grupo de organismos. Em outras palavras, pode ser
definida como o termo que visa determinar as relações ancestrais entre espécies conhecida. In: MELDAU, Débora
Carvalho. Filogenia. Disponível em: http://www.infoescola.com/biologia/filogenia/. Acesso em 01 jun. 2015.
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1.1.1. Gênero como fator natural

De início, atribuiu-se ao gênero a significância das diferenças visuais entre os sexos.
“Na certeza visual que seus corpos portavam uma diferenciação significativa, reguladora de
uma precária organização social, foi que primitivamente a espécie humana ordenou, classificou
e nomeou o caos aparente do universo”.18 19
Assim, determinou-se o gênero como produção natural, imutável, dual e automática,
erguida a partir das diferenças biológicas e fisiológicas entre os sexos, sobre a qual se ergueu o
reconhecimento social de uma desigualdade natural, ou de essência, entre homens e mulheres.
Essa era a ideia de gênero hegemônica até meados do século XX.
Não há dúvidas de que a normatização desse ponto de vista decorreu do respaldo
determinante das ciências médicas e biológicas, cujos estudos, tidos como produções superiores
às de outros campos da ciência, sempre apontaram para assimetrias defendidas como imutáveis
entre homens e mulheres20. O determinismo biológico foi utilizado, então, como base fundante
para a construção essencialista, estabelecendo uma dualidade dita natural e eterna entre seres
humanos, a qual se traduziu na hierarquização das relações e, consequentemente em
desigualdade. O gênero, enquanto natureza, fundamentava-se na “biologia como destino”21.
A religião também se apropriou desse discurso naturalizante e cientificista para ratificar
os dogmas conservadores de uma ideologia de domesticidade tradicional22 e dominação das
mulheres e da sexualidade, em que a mulher tem na sua pele a inscrição de sua culpa e
condenação pelos males da humanidade23.

18

OLIVEIRA, Neuza apud COSTA, Ana Alice Alcantara. As Donas do Poder: mulher e política na Bahia.
Salvador: NEIM/UFba – Assembleia Legislativa da Bahia, 1998. P. 41.
19
Com a crise do Estado Absolutista e o Renascimento, na idade média, a ciência entrou em um processo de
emancipação em relação ao domínio teológico, ao mesmo tempo em que o Estado se afastava da Igreja, e o homem
assumia o centro da política como legislador moral. Destaca-se, no período, a concepção Kantiana sobre a
dualidade do homem como um ser natural e um ser moral. O período ficou conhecido como terceira crise do
pensamento racional ou caos da biodiversidade no Renascimento. BENITO Júnior, Eugênnio. A Ética, o Caos e
a
Felicidade.
Disponível
em:
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S010131062012000100006&script=sci_arttext. Acesso em 02 jun. 2015.
20
SMART, Carol. La Teoría Feminista y el Discurso Jurídico. In: LARRAURI, Elena. Mujeres, Derecho, Penal
y Criminología. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1994, p. 182
21
BUTLER, Judith. Problemas de Gênero: feminismo e subversão de identidade. 8ª ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2015; p .25.
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FRASER, Nancy. Mapeando a Imaginação Feminista: da redistribuição ao reconhecimento e à representação.
Revista de Estudos Feministas, Florianópolis, 15(2): 240, maio-agosto, 2007; pp. 291-308. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2007000200002 Acesso em: 18 out, 2015.
23
PUELLO OROZCO, Yury (Org.). Religiões em Diálogo: violência contra as mulheres. São Paulo: Católicas
pelo Direito de Decidir, 2009; pp. 7.
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De acordo com a concepção essencialista, as mulheres teriam, todas, as mesmas
características, pelo simples fato de terem nascido mulheres. Essas características não se
alterariam nem de individuo para individuo, nem com o tempo, tampouco por fatores sociais,
psicológicos ou de qualquer outra ordem. O estado das coisas se entendia determinado pelo
simples fato de que homens são homens e mulheres são mulheres, naturalmente diferenciados
por seus órgãos sexuais, cromossomos, hormônios, capacidade ou incapacidade de gerar filhos,
por exemplo. Suprimia-se, portanto, a diversidade das identidades individuais tanto dos homens,
quanto das mulheres e a influência da socialização e da cultura.
Psicologizando ou biologizando as constatações sociológicas e culturais
historicamente produzidas, realizam afirmações universalistas que aprisionam
a feminilidade em modelos estruturados, ainda que ideologicamente
valorizados (mulher como mãe e esposa).24

Sob a perspectiva essencialista e universalista de gênero, a diferença biológica entre
homens e mulheres justificaria de forma quase sacramental a discriminação destas últimas,
consideradas naturalmente mais frágeis que os homens e incapazes para certas atividades. 25
Desta forma, haveria uma justiça natural na desigualdade entre os gêneros que não poderia ser
superada, uma vez respaldada por diferenças naturais e imutadas entre homens e mulheres,
sobre as quais se sustentaram diversas formas de organização política e social. 26
Connel e Pearse também destacam o papel da psicologia na construção da ideia de
“...que homens e mulheres são naturalmente opostos em seus pensamentos, emoções e
capacidades”27. Aquilo que denominam doutrina da psicologia pop teria contribuído para a
ocorrência de danos em diversas áreas, como a educação, as regras trabalhistas e as próprias
relações de afetividade entre as pessoas, ao replicar como verdade científica e, portanto,
“absoluta e imutável”, a naturalização das diferentes capacidades entre homens e mulheres.28
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2014. p.45.
25 BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina: a condição feminina e a violência simbólica. Rio de Janeiro:
Bestbolso, 2014. 172 p. Tradução de Maria Helena Kühner, p. 24.
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Segundo Bourdieu, “A divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como se diz por vezes para
falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável…funcionando como esquemas de percepção, de
pensamento e de ação…” para o autor “. O autor critica a ordem social androcêntrica na qual “a força da ordem
masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação...” BOURDIEU, Pierre. A Dominação
Masculina: a condição feminina e a violência simbólica. Rio de Janeiro: Bestbolso, 2014. 172 p. Tradução de
Maria Helena Kühner, p. 21-22.
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CONNEL, Raewyn. PEARSE Rebecca. Gênero: uma perspectiva global. São Paulo: nVersus 2015. Tradução
de Marília MOSCHKOVICH. p. 85.
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Idem. Ibidem; p. 86.
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Safiotti aponta o importante e revolucionário papel da psicanálise como referência de
análise sobre a vida social, a partir do estudo da história de vida pessoal, cujos conceitos
influenciaram as ciências pedagógicas, como psicologia, a sociologia, a filosófia. No entanto,
a autora reconhece o caráter paradoxal da teoria que de um lado inovou a abordagem das
questões sexuais, mas de outro, “...contribuiu para manter a mulher envolta em mitos cuja
vigência limitou largamente a mudança dos papéis sociais femininos”.29 A obra, “O Mal-Estar
na Civilização”, de Sigmund Freud, considerado “pai da psicanálise” reforça os elementos
criticados por Saffioti relativamente à visão da psicanálise sobre as mulheres.
As mulheres representariam os interesses da família e da vida sexual; o
trabalho cultural é sempre mais transformado em dever dos homens, ele lhes
atribui tarefas sempre mais difíceis, obrigando-os a efetuar sublimações
pulsionais, às quais as mulheres são menos aptas.30

De forma semelhante, Zaretsky aponta a respeito da influência analítica na sociedade,
em especial sobre a intimidade das famílias, no pós-Guerra nos Estados Unidos. “Os analistas
tinham essa capacidade porque as pessoas confiavam neles. Medicalizada, a classe muitas vezes
traiu essa confiança, tornando patológicas as aspirações das mulheres e homossexuais, dentre
outros grupos”.31 Ao medicalizar os anseios, patologizando-os, a psicanalise reforçou como
padrão social a domesticidade heteronormativa32 da vida familiar.
Essa visão contribuiu para estruturar uma organização androcêntrica da sociedade, na
qual o nascimento automaticamente atribuiria a certos seres humanos plenitude de direitos e
poderes e a outros, a mera condição de objeto, dada a sua inferioridade natural que justificaria
a perda de valor de tudo o que se pudesse associar às características femininas.33
29

SAFFIOTI, Heleieth. A Mulher na Sociedade de Classes. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2013; p. 404405.
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FREUD, Sigmund. (1923) O Mal-Estar na Civilização. ESB, v.XXI, 1976, p.119.
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ZARETSKY, Eli. Segredos da Alma: uma história sociocultural da psicanálise. São Paulo: Cultrix, 2006.
Tradução de Marta Rosas; p. 279.
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reconhecer que esse padrão social não se coaduna com os ditames constitucionais do Estado Brasileiro, como
ocorreu no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277 e na Arguição de Descumprimento de
receito Fundamental nº 132, que em 2011 tiveram decisão no sentido de reconhecer a união homoafetiva como
entidade familiar e assim, afastar qualquer impedimento ao registro de casamento e união estável. PETRY, Ana
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Não há dúvida de que a biologização do gênero criou um sistema de definição de
hierarquias, de dominação e papéis sociais que gozou de normatividade social.
A diferença biológica entre os sexos, isto é, o corpo masculino e o corpo
feminino, e, especificamente, a diferença anatômica entre os órgãos sexuais,
pode assim ser vista como justificativa natural da diferença (desigualdade)
socialmente construída entre os gêneros.34

Essa normatização das construções sociais afastou das mulheres qualquer perspectiva
de igualdade e cidadania, embasando diversos sistemas de dominação masculina, como por
exemplo, o patriarcado 35. Sistemas esses, plurais em si mesmos36, que moldaram de forma
desigual todas as relações e instituições sociais, como a escola, a família, o trabalho, o direito
e tantas outras, relegando a mulher à subalternidade. Até hoje os estereótipos essencialistas
permeiam o senso comum e como bem aponta Bourdieu, a família é o principal sistema
reprodutor dessa divisão de papéis.
É provavelmente à família que pertence o papel principal na reprodução da
domesticação e da visão masculina; é na família que se impõe a experiência
precoce da divisão sexual do trabalho e da representação legítima desta
divisão, garantida pelo direito e inscrita na linguagem.37

Embora, como adiante se verá, esta abordagem naturalista já tenha sido desmistificada
no campo das ciências sociais e da própria psicanálise38, ela ainda reproduz padrões sociais que
alimentam os diversos sistemas de dominação masculina.39
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1.1.2. Gênero como construção social e subjetividade

A análise puramente biológica, que identifica gênero e sexo como sinônimos, estruturou
as relações sociais de forma desigual até meados do século XX, mas aos poucos foi sendo
questionada pelas ciências sociais, pela psiquiatria e pela psicologia.40
Desde a década de 1960, sob a influência do movimento feminista, o termo gênero
passou a ser utilizado pelas ciências sociais para designar as distinções socialmente construídas
como masculinas e femininas, baseadas nas diferenças entre os sexos. Ao contrário de afirmar
que essas diferenças biológicas são a origem e fundamento justificador de toda a desigualdade
entre homens e mulheres na sociedade, essa percepção feminista compreende que essas
desigualdades são construídas socialmente a partir daquelas diferenças. A crítica do movimento
feminista aponta que a concepção essencialista de gênero constitui uma inversão na relação
entre causa e efeito, uma vez que as desigualdades são produzidas pela própria sociedade “...
por meio de processos que são responsáveis pela transformação da história em natureza, do
arbitrário cultural em natural...”41, e que buscam na biologia algum fundamento essencial para
se justificar.
Assim, “... o que se entende como homem e mulher não é um conjunto de dados
anatômicos, mas uma construção social e cultural com uma base biológica instável e mais ou
menos ambígua”

42

(tradução livre).

Corolário do caráter social e cultural do que se

compreende como homem e mulher ou como masculino e feminino é a inexistência de
características imanentes e inertes à individualidade, às interações com o espaço e a sociedade,
com as instituições, o Estado e a economia. De sorte que a imutabilidade atribuída ao gênero
biologicamente considerado é irreal, embora empregada como ferramenta ideológica para a
construção das hierarquias diversas de dominação.
Aquilo que, na história aparece como eterno não é mais que o produto de um
trabalho de eternização que compete a instituições interligadas, tais como a
Família, a Igreja, a Escola e também, em outra ordem, o esporte e o
jornalismo.43
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A abordagem feminista desconstrói a naturalização da desigualdade entre homens e
mulheres, ao afirmar que mesmo a compreensão do que é homem e do que é mulher decorre
das experiências sociais.44 A partir dela se torna necessário questionar o poder, as oportunidades
e o acesso a direitos, antes mesmo de se discutir qualquer diferença biológica ou de outro tipo
entre os seres.
Na prática, essa concepção de gênero entende que diferenças fisiológicas entre homens
e mulheres não poderiam mais justificar a desigualdade, uma vez que a fisiologia, ela mesma
um produto social per si, não determinaria a inferioridade natural das mulheres.
Retirou-se, então, a responsabilidade dos fatores naturais pela desigualdade, atribuindoa tão somente às relações sociais, pois ao contrário de serem naturais e estáticas, passaram a ser
compreendidas como distinções erguidas a partir da socialização e da cultura sobre os sexos.45
Em outras palavras, a definição social dos órgãos sexuais, longe de ser um simples registro de
propriedades naturais, diretamente expostas à percepção, é produto de uma construção efetuada
à custa de uma série de escolhas orientadas46.
As práticas em que corpos são envolvidos formam estruturas sociais e
trajetórias pessoais, o que, por sua vez, fornece condições para novas práticas
nas quais os corpos são envolvidos. Processos corporais e estruturas sociais se
conectam pelo tempo. Somam-se ao processo histórico no qual a sociedade é
corporificada e os corpos são arrastados para a história...A corporificação
social envolve a conduta do indivíduo... Gênero é uma forma específica de
corporificação social. 47

Essa construção distingue sexo e gênero, no escopo de suas construções sociais,
atribuindo ao sexo o caráter de distinção baseada na diferenciação puramente biológica 48 ,
baseada em características anatômicas e fisiológicas dos indivíduos, enquanto o gênero, sob

“...gênero é um conceito desenvolvido para contestar a naturalização da diferença sexual em múltiplos terrenos
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São Paulo: nVersus, 2015; p. 113.
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essa perspectiva, consiste na atribuição cultural de papéis e poderes nas relações sociais com
base na diferenciação biológica, o que lhe confere um caráter histórico, político e dinâmico.49
O conceito de gênero é utilizado para aludir às formas históricas e
socioculturais em que homens e mulheres interagem e dividem suas funções.
Estas formas variam de uma cultura para outra e se transformam ao longo do
tempo. Sob esta concepção, gênero é uma categoria que permite analisar
papéis, responsabilidades, limitações e oportunidades diferentes para homens
e mulheres em diversos âmbitos, tais como uma unidade familiar, uma
instituição, uma comunidade, um país, uma cultura. (tradução livre)50

As construções institucionalizadas determinam normativamente as expectativas de
comportamento de cada indivíduo, ou seja, os estereótipos ou papéis de gênero, ao que
Bourdieu denominou de habitus51, e Cornell e Pearce denominaram social embodiment52. Com
isto, afasta-se qualquer salvaguarda essencialista da normatização da desigualdade com base
nessas diferenças.
Acontece que esta construção social, por muito justificada pelas ciências como natural,
é, de fato, injusta e desigual, na medida que transformou as mulheres em um produto apropriado
pelo homem, ou como se referiu Rubin, num material bruto domesticado no sistema controlado
pelos homens, ao lhes atribuir papéis submissos, secundários, sobre os quais se fundamentam
relações de hierarquia e poder deles sobre elas, desenhadas a partir de características anatômicas
hoje questionadas. 53
Scott, sob esta ótica, acrescenta que gênero é, também, um modo primordial de dar
significado às relações de poder, de forma que qualquer alteração nas relações sociais entre os
papéis de gênero pré-estabelecidos é, obrigatoriamente, uma forma de mudança ou transgressão
na representação de poder, que é fruto da interação social54.
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Rosario Aguirre assume a mesma perspectiva de Scott, ao falar em sistemas de gênero
constituídos por relações de poder e como fatores estruturantes das dimensões econômica,
política e simbólico-cultural da sociedade, destacando que os sistemas de gênero existentes são
historicamente masculinos e desiguais, conferindo um poder superior aos homens, muito
porque atrelados à concepção essencialista. 55
MacKinnon, ao estudar o feminismo, trata de gênero e sexualidade como teorias de
poder, criadas pela erotização da dominação e submissão entre homens e mulheres.56
A percepção de gênero como relação de poder também é destacada por Krook, ao tratar
do viés de gênero nas instituições políticas, nas quais as relações de poder são vistas como parte
fundamental da própria estrutura de gênero.57
Sardenberg sustenta que a adoção dessa compreensão do gênero como relação de poder
implicou em
...consideração das formas sociais, políticas, econômicas e culturais que
sublinham as formas e graus diferentes em que homens e mulheres têm
controle sobre recursos e produtos e podem, assim, usufruir dos frutos de seus
esforços.58

Desmistificada da eternização arbitrária da desigualdade entre homens e mulheres, à
categoria gênero também foi incorporada a historicidade, reforçando a dissociação automática
do homem à cultura e da mulher à natureza, e o papel das relações sociais para tratar da
produção e reprodução dos estereótipos de gênero.59
Essa abordagem do termo gênero como fruto das diversas formas de interação relacional
diária entre homens e mulheres, no exercício dos papéis masculino e feminino, para construção
conjunta da sociedade e normatização da hierarquia, para o exercício do poder, deu ao
movimento feminista a expectativa do fim da gender-blindness 60 sobre a história da
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humanidade e da construção de saberes. Fruto da cultura androcêntrica e pautada sempre num
sujeito universal homem, a história contada levou à submissão das vivências femininas a um
apartheid 61 , invisibilisando as mulheres, como se não tivessem uma experiência própria e
diferente, ou como se atuassem em um mundo paralelo e não participassem dos acontecimentos
sociais, econômicos e políticos do mundo dos homens, estes tomados como representantes
absolutos da humanidade.
O uso do termo “gênero” em seu aspecto social e cultural considera que os mundos de
homens e mulheres têm uma relação de pertencimento e reciprocidade, de forma que seria
inadequado o estudo de um sem o outro. Da mesma forma, ao se falar em gênero como relações
de poder, práticas, crenças, valores e papéis sociais simbólicos (estereótipos) estabelecidos
culturalmente a partir das diferenças sexuais,62 não se está tratando apenas das mulheres, “O
mundo das mulheres faz parte do mundo dos homens, não são esferas separadas. Tomá-los
como esferas separadas reforça o mito de que a experiência de um sexo tem muito pouco ou
nada a ver com o outro...”63. Assim, o gênero dá nome ao significado das relações sociais e de
poder entre homens e mulheres, masculino e feminino, moldadas ao longo da história e
passíveis de transformações64.
...gênero se refere a um fenômeno bem mais amplo, o da construção social
do masculino e do feminino, enquanto mulher é uma categoria de gênero,
uma construção social de gênero. Daí porque não pode haver oposição,
exclusão ou substituição de uma pela outra, porque mulher é uma classe ou
categoria dentro de gênero.65
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No entanto, mesmo essa concepção de gênero, mais ampla e de caráter relacional, vem
sendo questionada, desde o final do século XX, por excluir manifestações de categorias sexuais
distintas do sexo biológico e assim não abarcar transexuais, travestis e transgêneros, e também,
o que alguns denominam de gênero neutro. Essas correntes enfatizam a apropriação subjetiva
e a representação cultural do masculino e do feminino como fatores de determinação do gênero
independentemente de diferenças sexuais.66
Os teóricos defensores dessa significação, utilizam o termo para distinguir
características sexuais psicológicas das fisiológicas, desvinculando-se, também do
determinismo biológico, 67 ao aceitar que pessoas nascidas com determinado sexo (genitália ou
cromossomo) passem a integrar categoria sexual diversa e assim adotem um papel social que
não é esperado para os sujeitos que nasceram com o mesmo sexo. Para essa teoria normativa,
conhecida como Teoria Queer, que tem como estudiosos Judith Lorber, Susan Farrel68, Judith
Buttler69, Richard Micolski70, Guacira Lopes Louro71, Berenice Bento72, entre outros, há uma
distinção entre sexo, categoria sexual e gênero, que permite o trânsito por diferentes papéis
sociais, independentemente do sexo biológico. Para esta corrente,
Se o gênero são os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não
se pode dizer que ele decorra de um sexo desta ou daquela maneira. Levada a
seu limite lógico, a distinção sexo/gênero sugere uma descontinuidade radical
entre corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos. (...) Se o sexo é,
ele próprio, uma categoria tomada em seu gênero, não faz sentido definir o
gênero como interpretação cultural do sexo.73
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O questionamento acerca da predominância da construção cultural e subjetiva de gênero
sobre a construção social a partir de diferenças biológicas fomentou o debate em alguns países.
No ano de 2014, a Suprema Corte Australiana reconheceu a existência de um gênero neutro,
portanto, dissociado do sexo biológico, o que significa dizer que a pessoa que não se identifica
nem como homem, nem como mulher.74
No Brasil, este debate já existe, inclusive submetido ao crivo do Supremo Tribunal
Federal, porém, o que se observa é que nosso sistema jurídico e social ainda se encontra em
transição da concepção essencialista de gênero para a perspectiva relacional do termo, que se
amolda ao conceito de gênero como categoria relacional de poder culturalmente construída,
trabalhado por Scott 75, sem se aproximar fortemente da ampliação do debate para esta última
corrente, conforme será abordado a seguir e razão pela qual será o conceito adotado por esta
pesquisa.
Sob qualquer perspectiva, estudar o termo gênero e seus significados requer a
abordagem de questões de diferença e desigualdade entre seres humanos imbricadas ao
compreende por justiça democrática76, cujo conceito vereamos adiante.
Ora, a democracia exige igualdade social. Isto não significa que todos os socii,
membros da sociedade, devam ser iguais. Há uma grande confusão entre os
conceitos como: igualdade, diferença, desigualdade, identidade.
Habitualmente, à diferença contrapõe-se a igualdade. Considera-se aqui
errônea essa concepção. O par da diferença é a identidade. Já a igualdade,
conceito de ordem política, faz par com a desigualdade. As identidades, como
também as diferenças, são bem-vindas. Numa sociedade multicultural, nem
deveria ser de outra forma. Lamentavelmente, porém, em função de não haver
alcançado o desejável grau de democracia, há uma intolerância muito grande
em relação às diferenças (...) As desigualdades constituem fontes de conflitos,
em especial quando tão abissais como no Brasil.77

Diferença e desigualdade não são, assim, sinônimos. Diferença está para identidade,
enquanto desigualdade está para a noção uniformizante da igualdade.

A dicotomina

diferença/igualdade estabelece uma falsa oposição sobre a diversidade dos indivíduos que leva
a crer que a diferença significaria desigualdade, quando, de fato, as diferenças entre os
indivíduos e as coletividades compõem a sua identidade e devem ser objeto de proteção do
direito. Isto significa que as diferenças não podem ser tomadas como justificativas para
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exclusão da dignidade e da cidadania, ao contrário, o direito deve salvaguardar o
reconhecimento das diferenças, o direito à diferença e a coexistência equilibrada entre os
diferentes para a construção de uma vida comum78. A equivocada ênfase na diferença como
um fator de inferiorização ou hierarquização da vida social acarreta tanto a desigualdade quanto
a exclusão. A desigualdade hierarquiza quem está dentro do sistema, impondo uma posição de
subalternidade, enquanto que a exclusão se pauta na segregação, como um processo em que
uma cultura se utiliza de discursos normativos para desqualificar grupos sociais, como “...o
racismo e o sexismo”79. A igualdade entre homens e mulheres deve se assentar, portanto, no
reconhecimento da diferença entre eles, de forma que essa diferença não se constitua em fator
ou justificativa para exclusão ou segregação das mulheres, instrumentalizando assim, a
plenitude da cidadania e integração à vida social e política.80

1.2.

As Diferentes Concepções de Gênero e o Tratamento da Dicotomia Público e
Privado

A dicotomia público/privado permeia a história da vida em sociedade. Quando se fala
em dicotomia, está-se a falar de parâmetros de delimitação, representação e ordem
reciprocamente considerados, de forma que o público/privado está para o direito como
democracia/autocracia está para ciências sociais, destacando a capacidade fundamental de
divisão entre duas esferas81.
Essa dicotomia direito público/direito privado (esfera pública/esfera privada) ganha
força com o surgimento do próprio direito público, este que tomou lugar na formação do Estado
Moderno, diante da necessidade de limitação/regulamentação do poder governante sobre os
indivíduos governados, no âmbito do território e dos pactos inerentes à formação do próprio
Estado.82 O direito privado já era existente, herdado da tradição do direito romano, e regulava
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instituições como a família, o contrato, a propriedade e os testamentos, sendo denominado de
direito da razão, ou seja, “um direito cuja validade passa a ser reconhecida independentemente
das circunstâncias de tempo e de lugar de onde se originou e que está fundada sobre a ‘natureza
das coisas’”, segundo a tradição privatista romana.83
Nessa despolitização das falas, nessa evacuação do real, o mito desloca o
plano da história para o da natureza, decreta a “abolição dos atos humanos”,
reveste-os da “simplicidade das essências” e, como num toque de mágica,
reorganiza um mundo isento de contradições.84

A partir da dicotomia público/privado, Bobbio destaca outras dicotomias decorrentes e
interligadas, quais sejam, sociedade de iguais/sociedade de desiguais, lei/contrato e justiça
comutativa/justiça distributiva. As relações entre “...detentores do poder e destinatários do
dever de obediência”85 são relações desiguais e nesse sentido, estabelecem uma subordinação,
da qual o melhor exemplo é a relação entre governantes e governados, portanto, são relações
públicas. De outro lado, as relações privadas seriam relações primordialmente igualitárias,
como também defendem liberais86 e jusnaturalistas. As primeiras, ou seja, as relações desiguais,
públicas, são pautadas pela lei, enquanto as relações entre iguais se estabelecem pelo contrato.
Como corolário, segue a dicotomia das formas de justiça, a comutativa e a distributiva.
A primeira preponderante nas trocas, em que se tem por parâmetro a igualdade entre seus
sujeitos contratantes, portanto, o direito privado. A segunda tem por foco a criação de
obrigações ou direitos pela autoridade pública, ou seja, pelo Estado, pressupondo a sociedade
de desiguais, ou seja, a esfera pública e o domínio da lei, em que a justiça deve reconhecer e
corrigir as barreiras de acesso aos recursos econômicos e sociais.
Há, ainda, a dicotomia decorrente do nascimento economia política, traduzida elo
binômio esfera econômica e esfera política, sendo a primeira notadamente desigual por força
da divisão do trabalho, porém assumindo caráter de igualdade formal no âmbito do mercado,
ou seja, dos contratos, enquanto que a sociedade política seria essencialmente desigual. A esfera
econômica representaria o estado de natureza, pois a liberdade do mercado seria uma vocação
natural, enquanto que a esfera política representaria o estado civil e político, o que se traduz na
dicotomia entre direito natural/direito positivo. Sendo o direito natural o direito dos privados,
dos iguais, teria por fundamentos a propriedade e o contrato. E o direito positivo, emanado do
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Estado, suprimiria o estado de natureza, com força vinculatória, respaldada pelo poder
coercitivo. Como consequência, tem-se a dicotomia entre Estado Mínimo Liberal, marcado pela
emancipação social / Estado intervencionista, com forte atuação do político na vida social87.
Adam Smith, teórico do liberalismo, ao trabalhar o tema sob o ponto de vista do
desenvolvimento econômico, cunhou o termo “mão invisível”, que seria a capacidade de
“autorregulação natural” do mercado, por meio do equilíbrio de interesses entre os seus agentes,
atuando em situação de igualdade formal, como requisito essencial à geração de riqueza,
primando pela sobreposição do privado ao público, este que representaria, na visão do teórico,
a excessiva intervenção Estatal a ser evitada.88
Essa perspectiva liberal buscou instituir uma autoridade política responsável, porém
limitada, utilizando-se dessa distinção entre a esfera privada (econômica) e esfera pública
(política), em substituição à noção de soberania patriarcal e hierárquica decorrente da extensão
do poder e da organização familiar, fenômeno também destacado por Bobbio, como veremos
adiante. Além disso, ao tratar de uma forma de organização econômica “natural”, a teoria liberal
incidia diretamente sobre a organização social diminuindo a interferência Estatal no âmbito das
relações privadas, como por exemplo, as trocas e a família.89
Essa sobreposição do privado sobre o público baniu a organização familiar da Esfera
Pública, e teve seus efeitos danosos, em especial para as mulheres, já que o ambiente familiar
deixou de ser assunto afeito à vida pública, o que se reverteu em reforço à dominação patriarcal.
Além disso, também as classes pobres, negros, entre outros, ficaram alijados do jogo de iguais
do mercado, acentuando a situação de miserabilidade.
Em oposição ao Estado Liberal, a história política da humanidade apresenta registros
dos Estados Nação, marcados pelo forte intervencionismo que, ao extremo, como ocorrido no
nazismo e no fascismo, extirparam a vida privada da sociedade, mesmo os lares se tornaram
públicos. A esse propósito, Agamben90, Zaretsky91, Lafer92 e Arendt93 relatam os problemas de
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sobreposição do público sobre o privado especialmente no nazismo, e outros regimes
autoritários pelo mundo, na sua ética totalitária em que o Estado retirava a soberania dos
indivíduos cujas vidas considerasse irrelevantes. Agamben94 e Benjamin95 assim denominam
de vida nua, essa vida despida de sentido para o Estado que, ampliado pela supremacia do
público, detinha o direito verticalizado e absoluto de retirar não só a soberania, mas a própria
vida de quem entendesse desnecessário, inútil, supérfluo, sem respeitar a decisão dos indivíduos
sobre suas próprias existências, reconhecendo-se a violência como aparato exclusivo do
Estado.96
As experiências de sobreposição ora da esfera privada, ora da esfera pública remetem à
observação de Bobbio quanto ao equilíbrio entre elas, ao prescrever que as esferas dicotômicas
público/privado “...não se superpõem por completo”97, funcionando assim, como mecanismo
de uma necessária tensão entre os universos do indivíduo e da coletividade, o todo98:
“...se delimitam reciprocamente, no sentido de que a esfera do público chega
até onde começa a esfera do privado e vice-versa. Para cada uma das situações
a que convém o uso da dicotomia, as duas respectivas esferas podem ser
diversas, cada uma delas ora maior, ora menor, ou por um ou por outro dos
dois termos.”99

A família, entendida como mecanismo de organização social, está no centro dessa
dicotomia. Inicialmente integrada na esfera de normatização do direito privado e sua tradição
romana, portanto, da natureza, a família é, ao mesmo tempo, reconhecida como uma relação
entre desiguais e dotada de um aspecto eminentemente político e público, na medida que
formadora do próprio Estado.100
Vale lembrar que Aristóteles, na obra “A Política”, reconheceu o aspecto político e
público da família como base de formação da cidade e do Estado, que eram entendidos como o
todo. E nesse sentido, a família consistia na união formada por “necessidades naturais”, entre
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“...seres incapazes de existir um sem o outro, ou seja, a união da mulher e do homem para a
perpetuação da espécie...e a união de um comandante e um comandado para a preservação
recíproca...”, 101 caso este último que se referia à escravidão, integrante da família como
tecnologia do trabalho e da produção, ambos necessários à sobrevivência. Como unidade de
produção, a família era organizada em “papéis socialmente estabelecidos e reconhecidos”102.
Essa concepção reforçava o caráter patriarcal da sociedade antiga, em que o pai de família se
equiparava ao soberano, e a mulher, os filhos e os escravos, submissos, eram os governados,
sob a justificativa de respeito a uma ordem de necessidades naturais, evidenciando sua
hierarquização.
Zaretsky destaca a existência de uma empresa familiar comum, na qual homens e
mulheres trabalhavam no mesmo empreendimento de sobrevivência, de caráter eminentemente
privatista 103 . Esse espaço produtivo foi profundamente alterado com a transformação da
sociedade nos Séculos XIX e XX. Homens e mulheres passaram a ocupar diferentes lugares na
dicotomia público/privado, em que pese tenha se mantido o papel subalterno delas, reforçando
o estabelecimento de papéis de gênero, segundo os quais, as mulheres passaram a ser vistas
como dependentes dos homens, em que pese “seu trabalho como esposas e mães”104 tenha dado
suporte à autonomia desses homens.
Bobbio, ao tratar do caráter ambíguo da família em relação à dicotomia público/privado,
também se refere ao reconhecimento pelo Estado Constitucional Moderno, do patriarcalismo,
do paternalismo e do despotismo presentes na concepção de Estado como família ampliada
proposta por Aristóteles, na qual os poderes do Soberano se identificam com os poderes do
patriarca, pai ou senhor.
A família pertence convencionalmente à esfera privada contraposta à esfera
pública, ou melhor, é reconduzida à esfera privada lá onde é superada por uma
organização mais complexa, que é exatamente a cidade (no sentido
Aristotélico da palavra) ou o Estado (no sentido dos escritores políticos
modernos); mas com respeito à diferença das duas sociedades, é uma
sociedade de desiguais.105

Vê-se que pela “natureza das coisas”, na concepção aristotélica, a existência da mulher
estava atrelada ao ambiente familiar, portanto, ao direito privado e hierarquizado a partir de
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papéis de gênero, que lastreava a manutenção do status quo de dominação patriarcal e que foi
preponderante até o surgimento do Estado Moderno, embora este tenha, em sua estruturação,
herdado bastante da cultura familiar patriarcal.
Ainda que pressionada pelo ingresso da mulher no mercado de trabalho e consumo, em
decorrência das transformações estruturais no mundo capitalista, no Séc. XX, essa sobreposição
do privado prevalecia. Filósofos jusnaturalistas e contratualistas, notadamente de caráter liberal,
ao defenderem a sobreposição do privado ao público, pela “natureza das coisas”, sob o prisma
de uma aparente igualdade, contribuíram para o reforço dessa dicotomia, fato este criticado por
Benhabib e que reforça a perpetuação da situação de desigualdade em que se encontram as
mulheres, até hoje.
O ensino tradicional da ética e da política, de Aristóteles a Montesquieu,
afirmou Durkheim, procurou responder à questão: porque seria a natureza das
coisas a melhor forma de existência social e política? Essa tradição examinou
várias ordens políticas e sociais, sempre sob a perspectiva o aspecto da sua
adequação à natureza das coisas como a melhor forma para o ser humano.
“Natureza” era, assim, equivocadamente entedida como um fato, como a
totalidade dada, e como uma norma, como um dever ser, mas não é. 106
(tradução livre)

Ideia semelhante é exposta por Miguel ao criticar o uso na naturalização das
desigualdades, como instrumento dispositivo das elites.
É nesse momento, quando a desigualdade é questionada, que se reerguem as
vozes dos que afiançam que ela é “natural” e “eterna”, o que talvez seja a
definição mais simples do elitismo... A palavra “natureza” é crucial: para o
elitismo, a desigualdade é um fato natural. Isto está na raiz da atração que esse
pensamento tem sobre aqueles que ocupam posições de elite. Em vez de
estarem nessas posições como fruto do acaso, de contingências ligadas à
estrutura da sociedade e aos padrões de dominação nela vigentes, seriam
recompensados por seus méritos intrínsecos.107

Ao longo da história da mulher no ocidente, a organização da vida social foi repartida
nessas duas esferas. No âmbito da domesticidade, ou seja, do pertencimento dos indivíduos a
dada família, as mulheres permaneceram em isolamento, submissas ao poder patriarcal, como
seu papel “natural”, suscitando o outro significado da dicotomia, que se refere ao
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público/secreto108. Neste segundo aspecto, o secreto se refere à exteriorização a um círculo
restrito de pessoas, enquanto que o público pressupõe uma exteriorização ampla, do que decorre
o princípio da publicidade inerente às Repúblicas. O ambiente doméstico abrigava a “vida”
afeita ao secreto, onde se forjavam invisíveis os sofrimentos e anseios das mulheres, sob a
resistente chancela do argumento popular de que “...em briga de marido e mulher, não se mete
a colher”.
A alternância e longevidade dos diversos sistemas de opressão (absolutismo, escravidão,
patriarcado, etc.) conduziram, igualmente, à persistência de situações desiguais e de reforço
desta dualidade. Interessam especialmente à nossa pesquisa os reflexos do patriarcado e da
divisão sexual do trabalho dele decorrente, na atribuição naturalizada de aptidões imutáveis
entre homens e mulheres para a vida pública e privada, respectivamente, bem como, a
invisibilidade da mulher enquanto ser político, que até hoje respalda alarmantes situações de
violência e mantém os entulhos da barreira impermeável entre público e privado.109
À construção dessa realidade generificada, há que se registrar a ênfase no privado
desencadeada como reação ao pós-guerra. Como visto anteriormente, Zaretsky aponta que a
inviolabilidade da divisão entre público/privado foi desmantelada durante a segunda guerra
mundial, em que o regime nazista destruiu a privacidade da população, especialmente dos
prisioneiros. A supressão do espaço privado, atinente ao direito de propriedade, ao direito de
locomoção, de leitura, com o lar se transformando em uma prisão, aumentava ainda mais a
opressão das mulheres. Havia um verdadeiro imperialismo do público.110
Segundo o autor, o fim da guerra promoveu uma virada na vida social, com a
sobreposição do privado, especialmente marcando o avanço do Estado Liberal. A psicologia,
dominada pelos homens e como ator chave das formulações sociais, atrelou à domesticidade,
significados relativos à sexualidade e à vida pessoal, exaltando os relacionamentos binários
pautados na heteronormatividade e no estabelecimento de papéis de gênero, como
mencionamos no item anterior. “A ênfase na privacidade escondia uma nova ênfase na
domesticidade. A ideologia dominante da família do pós-guerra frisava o seu caráter
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privado”. 111 Nota-se, portanto, uma relação explicita entre modelos de Estado, modelos
econômicos e sobreposição de esferas, ao longo da história da humanidade.
Em que pese ser possível identificar, claramente, que a divisão entre público e privado,
ou político e pessoal, decorre de arranjos sociais relacionais, até a década de 1970, com a
segunda onda do feminismo, a polarização da vida pessoal era justificada por argumentos
essencialistas, que atribuíam caráter de “ordem natural das coisas" aos papéis e estereótipos de
gênero no mundo privado, pautados em seu conceito biológico que, por sua vez, reforçavam a
exclusão da mulher em relação à esfera pública. O reforço dos papéis e estereótipos foi
promovido por uma série de aparelhos de normatização social e reprodução, como a própria
psicologia, a medicina, a igreja, a escola, entre outros que estabelecem padrões aceitáveis para
a vida em sociedade.
Cultura passou a ser identificada como criação e mundo dos homens porque a
característica biológica das mulheres e seus corpos as aproximam mais da
natureza do que os homens, e por causa das suas responsabilidades na
educação infantil e nas atividades domésticas, as colocam em maior
proximidade com a natureza. Assim, a mulher e a esfera doméstica são vistas
como inferiores à esfera cultural e às atividades masculinas, com isto, as
mulheres são vistas necessariamente subordinadas aos homens. (tradução
livre) 112

A atribuição patriarcal de aptidões naturalizadas, refletidas na divisão de esferas da vida,
criou barreiras, por vezes normatizadas, entre o Estado (público) e o doméstico (privado), e
com isso, fortaleceu o poder e o controle dos homens sobre as mulheres. Como exemplo desta
dinâmica generificada e de isolamento das esferas, citamos o não reconhecimento do crime de
estupro da esposa pelo marido, com amparo na legislação penal e na jurisprudência, que
persistiu no Brasil até 2005, quando a Lei nº 11.106 revogou os incisos VII e VIII do art. 107
do Código Penal, que previam o casamento da vítima com o agente como hipótese excludente
de ilicitude desse tipo penal.
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Sonegava-se, portanto, o direito à necessária repercussão do político sobre a intimidade
e sobre as situações de injustiça e opressão ocorridas no âmbito familiar, reforçando a
desigualdade, a segregação e o silenciamento a que as mulheres permaneciam submetidas, sob
a perspectiva essencialista de gênero.
A radicalização do feminismo na década de 1970, estimulada pela crescente
participação das mulheres no mercado de trabalho e consumo, ao questionar o conceito
biológico de gênero e lhe atribuir o caráter relacional, social, cultural e histórico, desmistificou
a impermeabilidade da dicotomia público/privado no que se refere à vida das mulheres. A
separação entre as esferas também passou a ser vista como mais uma construção social, cultural
e histórica, atrelada aos diferentes sistemas políticos e de organização social e dominação.
Neste aspecto, as vozes do movimento feminista ressoam críticas também ao sistema
capitalista liberal, moldado como garantidor das liberdades individuais e protetor da vida
privada, como oposição aos regimes de intervenção do Estado na vida particular. Modelo este
gestado no ambiente das trocas, dominado por homens, a partir da consolidação dos papéis de
gênero e que se opunha ao intervencionismo Estatal, no intuito proteger a liberdade desses
homens, inclusive para subjugarem as mulheres.

Distinções entre público e privado têm tido um papel central, especialmente
na teoria liberal – “o privado” sendo usado para referir-se a uma esfera ou
esferas da vida social nas quais a intrusão ou interferência em relação à
liberdade requer justificativa especial, e “o público” para referir-se a uma
esfera ou esferas vistas como geralmente ou justificadamente mais acessíveis.
Algumas vezes é o controle da informação sobre o que ocorre na esfera
privada que é destacado, algumas vezes é a liberdade em relação a ser
observado em alguns momentos é a liberdade em relação à interferência ou
intrusão nas atividades, solidão ou decisões de alguém.113

Okin e Pateman apontam o liberalismo como um modelo de Estado mantenedor da
fronteira intransponível entre o público/privado, uma vez erguido sobre a influência do
patriarcado e da submissão da mulher ao ambiente doméstico, ao que se acrescenta o uso da
concepção essencialista de gênero como fator determinante. De tal sorte que o Estado Liberal,
ao privilegiar a liberdade dos homens em sua vida privada, manteve-se omisso quanto ao caráter
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político das famílias e da repercussão de seus arranjos internos na vida pública de seus pares e
no Estado, portanto, quando à efetiva quebra de barreiras entre lar e sociedade.114 115
O espaço público, da produção econômica, da política, do direito, foi então concebido
como essencialmente masculino, enquanto o espaço doméstico e de reprodução deveria
naturalmente ser ocupado pelas mulheres. A divisão de público e privado foi moldada conforme
estereótipos de gênero normatizados socialmente, enfatizando a dependência da mulher em
relação ao homem, sua falta de autonomia e inadequação “natural” para a vida pública.
Okin, alertando para os diferentes significados dessa dicotomia, esclarece que o termo
é usado, tanto para distinguir Estado e sociedade, quanto para tratar de vida doméstica e não
doméstica. O que basicamente leva à compreensão de que o Estado é o público, enquanto
família, vida íntima e doméstica são o privado, e que as duas esferas são distintas e não se
comunicam, portanto, o Estado – político – estaria obstado de intervir no âmbito familiar e nas
relações desiguais e de dominação nele existentes, segundo a dinâmica do laissez-faire116. O
discurso criticado por Okin também encontra divergências na obra de Bobbio, que, como vimos,
enfatizou a característica da família como ente que, embora privado, demanda a intervenção
Estatal, tendo em vista a desigualdade nela existente.
Neste aspecto, Okin entende que é necessário reconhecer que o “pessoal é político”117,
pois, a manutenção do distanciamento entre Estado e vida civil apenas contribui para que se
ignore a relevância da justiça na vida pessoal “...e uma parte central da desigualdade de gênero”,
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a pretexto de uma aparente neutralidade e da preservação da intimidade. Ao mesmo tempo que
se ignora os efeitos da organização da vida privada na vida pública.118
Feministas de diferentes tendências políticas, e em uma variedade de
disciplinas, revelaram e analisaram as conexões múltiplas entre os papéis
domésticos das mulheres e a desigualdade e segregação a que estão
submetidas nos ambientes de trabalho, e a conexão entre sua socialização em
famílias generificadas e os aspectos psicológicos de sua subordinação.119

A dicotomia assim construída e protegida, sobretudo sob o paradigma do liberalismo,
contribuiu para a manutenção dessas concepções estruturadas sobre estereótipos de gênero,
firmando uma divisão sexual, ao afastar a intervenção e o cuidado do Estado das relações
ocorridas dentro das famílias, mantendo-se o status de subalternidade feminina.
Ao entendermos a relação intrínseca e de imprescindível equilíbrio entre
político/público com o pessoal/doméstico, reconhecemos que:
O que acontece na vida privada pessoal, particularmente nas relações entre os
sexos, não é imune à dinâmica de poder, que tem tipicamente sido vista como
a face distintiva do político. E nós também queremos dizer que nem o domínio
da vida doméstica, pessoal, nem aquele da vida não-doméstica, econômica e
política, podem ser interpretados isolados um do outro. (...) Nós
demonstramos como as desigualdades dos homens e das mulheres no mundo
do trabalho e da política são inextricavelmente relacionadas, em um ciclo
causal de mão dupla, às desigualdade no interior da família.120

A ideia de que o pessoal é político, defendida por Okin, encontra similitude no que
Fraser concebe como teoria tridimensional da justiça, a qual abrange demandas de distribuição,
reconhecimento e representação, interligadas e interdependentes, como bases para uma justiça
democrática radical e transnacional. Cunhada sob a gramática de direitos humanos estabelecida
após a segunda-guerra mundial, ante a celebração de diversos tratados e acordos internacionais,
em que a dicotomia público/privado se transformou em doméstico/internacional, para efeitos
de padrões de garantia da cidadania global, a teoria tridimensional da justiça proposta por Fraser
reconhece que o político, ou seja, a jurisdição na qual se insere o Estado e as regras de decisão
sobre as quais se estrutura a vida social nesse Estado, é determinante para a existência e
enfrentamento das demandas relativas ao status ou reconhecimento e às barreiras de acesso aos
recursos econômicos ou redistribuição, que permitam a paridade da integração social, ou seja,
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a efetiva cidadania. Contexto esse em que a representação das mulheres “...é uma questão de
pertencimento social”.121
Dada a visão de justiça como paridade participativa, isso significa que pode
haver obstáculos distintamente políticos à paridade, irredutíveis à má
distribuição ou ao falso reconhecimento, apesar de estarem a eles entrelaçados.
Tais obstáculos surgem da constituição política da sociedade, em oposição à
estrutura de classe ou à ordem de status. Baseados em um modo
especificamente político de ordenação social, eles só podem ser
adequadamente entendidos, através de uma teoria que conceitua representação,
juntamente com distribuição e reconhecimento, como uma das três dimensões
fundamentais da justiça.122

O Estado brasileiro e seus sistemas, desde à colonização, refletem exatamente a cultura
generificada e polarização entre público/privado, marcada pela supremacia e dominação
masculina que relegou a mulher ao ambiente doméstico. Essa herança, imbricada à própria
constituição do Estado Democrático, ainda se faz notar, especialmente pela persistência de
desigualdades materiais a que são submetidas as mulheres e outras minorias e que se referem
às questões de distribuição, reconhecimento e representação, portanto, de Justiça Social, como
veremos adiante.

1.3.

O Direito e a (Des)Igualdade de Gênero no Brasil

1.3.1. O gênero do direito brasileiro

O direito, assim como o gênero, é uma produção cultural, histórica e dinâmica,
consistente num conjunto de princípios e normas que regulam e controlam as relações sociais
e de poder de um dado Estado, em um certo momento, com vistas a sua própria manutenção123.
O direito vigente se relaciona diretamente com o tipo de Estado e modelo econômicos adotado
em cada momento em determinado país, e traduz normativamente a relação desses modelos em
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relação à dicotomia público/privado. Como conjunto de regras que estruturam e mantém a vida
política e social construída com base em princípios e valores socialmente reconhecidos, o
direito se enquadra no conceito de instituição traçado por Krook, assim como a escola, a família,
o trabalho e outros espaços de socialização.124
O Direito é, por conseguinte, um fato ou fenômeno social; não existe senão na
sociedade e não pode ser concebido fora dela. Uma das características da
realidade jurídica é, como se vê, a sua socialidade, a sua qualidade de ser
social.125

Como fenômeno social que é, o direito reforça o conteúdo relacional do termo gênero
e, no seu aspecto normativo, opera como instrumento de construção dos estereótipos de gênero,
ao mesmo tempo que reflete os padrões de relações de hierarquia e poder socialmente
construídos sobre as diferenças entre os corpos. Assim, o direito, em uma dúplice ação, opera
para “criar” o sujeito e representá-lo, conforme as construções sociais normatizadas no campo
do poder126. Ao se falar em construção social, está-se tratando das circunstâncias históricas em
que as relações sociais atuam para construir significados, hierarquias e papéis, que, no campo
do direito, são normatizações com caráter pedagógico contínuo127 que organizam a vida em
sociedade, coercitivamente, ou por meio de práticas aceitas e reconhecidas como exemplares.
Seja na formalização das regras sociais por meio de instrumentos legislativos, seja no
reconhecimento e proteção a costumes sociais, o direito atua por meio de diferentes grupos
sociais vinculados às estruturas históricas, interesses econômicos e políticos dominantes,
representantes de ideologia próprias, tanto no campo da criação, quanto na seara da aplicação
da lei, de forma que a desigualdade decorrente é, por vezes, vista como inerente, natural e
essencial. Assim, da mesma forma que outras instituições sociais, o direito exerce papel
fundamental na legitimação do poder dominante e com isso, também opera no estabelecimento
de hierarquias e (des) igualdades de gênero.
Graças a esse caráter universal e coercitivo, o Direito tem sido um dos
responsáveis pela legitimação da diferença de gênero e, nesse sentido, reflete
– ainda que lentamente – as transformações sociais que foram responsáveis
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não apenas pela segregação da mulher, como também pelo seu movimento de
emancipação. 128

Direito e gênero, portanto, assemelham-se como produções sociais de papéis, poder,
hierarquia e desigualdades. O direito ora reproduz a subordinação feminina, ora ampara a
autonomia das mulheres em detrimento da dominação e hierarquia superior dos homens,
dependendo do sistema jurídico e sócio-normativo vigente e de sua construção, em cada lugar,
em determinada época. A lembrar que o direito também foi instrumento da produção e
manutenção da dicotomia público/privado. A forma de elaboração e organização dos sistemas
jurídicos influi diretamente neste papel do direito de produtor de igualdade ou reprodutor de
desigualdades.
Se o Direito não controla definitiva ou isoladamente a vida social e os seus
valores (...), as leis, a jurisprudência, as práticas jurídicas de variados níveis
têm um papel constitutivo importante na segregação discursiva de uma
hierarquia entre pessoas.129

Neste aspecto, Facio compreende o direito como um sistema social criado para a
dominação, especialmente de mulheres, na medida em que trata mulheres e homens com base
em princípios universais, objetivos e racionais, especialmente nas construções jurídicas liberais,
como se não houvesse uma relação de poder entre os gêneros, o que resulta na manutenção e
reprodução da subordinação feminina.130
Smart define o direito como masculino, justamente porque os homens eram senhores do
mundo público, portanto, do mundo no qual o direito foi e ainda é gestado, e sendo atores
absolutos da construção e aplicação do direito traduziram em leis os valores universais,
essencialmente masculinos. Além disto, a autora, ao tratar do direito no mundo ocidental, o
destaca como criador do gênero, ao definir a mulher e os tipos de mulher, especialmente no
âmbito do direito penal, ao justificar o homicídio de mulheres em caso de adultério, a violência
sexual nas relações matrimoniais, o não reconhecimento de filhos havidos fora do casamento,
o tratamento dispensado à prostituição, entre outras figuras. 131
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Na mesma linha de pensamento, Beleza afirma que
A própria lei é também um instrumento importante de condicionamento
ideológico e por isso o seu valor ultrapassa a aplicação em casos concretos,
na medida que exprime os valores e convicções dominantes numa
sociedade.132

Mackinnon também destaca que a coercitividade e a autoridade do Estado liberal
organizam a sociedade de acordo com os interesses do gênero masculino, como se o masculino
fosse o modelo normativo implícito para a humanidade. Além disso, entende que as leis
refletem o ponto de vista socialmente dominante, garantindo que “...a lei não somente reflete
uma sociedade em que os homens governam as mulheres, mas governam de uma forma
masculina”.133
Teles também destaca a exclusão dos interesses nas mulheres na construção dos
ordenamentos jurídicos dos Estados modernos, vez que até o século XX as mulheres foram
alijadas da elaboração e organização dos sistemas jurídicos, inclusive no Brasil, permanecendo,
até bem pouco tempo, excluídas da esfera pública, relegadas exclusivamente ao espaço privado,
tratamento esse que deixa seus vestígios na presença rarefeita das mulheres nos espaços
públicos ainda na atualidade, como demonstramos anteriormente. Para a autora, isto explica os
problemas, até hoje persistentes, na aplicação do direito por conta das interpretações
excludentes por parte dos seus operadores.134
Uma vez alijadas do protagonismo histórico social da vida pública, com fundamento em
uma suposta inferioridade biológica, as mulheres, como não-sujeitos, não participavam de
forma ativa da elaboração da normatividade social que embasaria o sistema jurídico formal.
Subjugadas aos interesses masculinos, as mulheres não eram consideradas sujeitos de direitos,
não participavam sequer do mundo público, de forma que o direito era elaborado por homens e
para atender os seus interesses dominantes de homens. Ainda assim, o direito, ou o sistema
jurídico, era reconhecido como universal e justo, pois traduzia, evidentemente, os interesses
dos sujeitos da história, os homens. No entanto, a norma nascida de uma elaboração social
marcada pela desigualdade e pela exclusão, por vezes deixa de ser inclusiva e justa, ainda que
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regularmente inserida no sistema político, posto que reafirma os interesses de apenas uma
categoria.
Da mesma forma que o gênero, o direito também não pode ser compreendido como
essencialmente desigual, posto que a desigualdade é, também no direito, fruto da construção
social de hierarquias de poder e dominação.
Pensando no sistema jurídico brasileiro, é possível entender a construção do direito
como fator de desigualdade de gênero, na medida em que à mulher foi oferecida a presença
guetizada no espaço público há menos de cem anos e ainda assim, sua presença foi descontínua
e é reduzida, tanto quantitativa, quanto qualitativamente. Ao se analisar os Poderes Legislativo
e Judiciário, responsáveis por criar as leis e aplicá-las ao caso concreto, respectivamente, notase a predominância masculina.
O Poder Legislativo, instituição fundamental do sistema político democrático e
representativo, por exemplo, é marcado pela sub-representação feminina, conforme relatamos
em nossa introdução, o Brasil ocupa hoje a posição 118º no ranking mundial de presença de
mulheres nas casas legislativas, segundo dados da Inter-Parliamentary Union135 o que significa
que o sistema normativo persiste sendo formulado sob o ponto de vista do padrão masculino,
para atender às necessidades deste grupo de interesse, conforme será visto mais adiante.
No Poder Judiciário, a situação não é muito diferente, segundo dados do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), as mulheres ocupam apenas 35,9% dos cargos de magistratura, nos
Tribunais Superiores, a relação é de 7 magistradas para 33 no STJ, e 2 magistradas para 10
magistrados no STF, o que também sugere que a aplicação do direito persiste sendo feita do
ponto de vista dos homens, seja por omissão, seja por interpretações parciais e excludentes.136
Como visto, e defendido por Fraser, a mera presença das mulheres nos espaços de poder
e construção política, ou seja, lugares de representação entre sociedade e Estado, é condição
essencial para o alcanço de uma justiça democrática137 e para a mudança desta realidade que é
fruto do processo histórico de construção da sociedade brasileira, marcada pelo patriarcalismo
e pela dominação masculina, que, como veremos adiante, em que pese o reconhecimento
normativo da igualdade formal, ainda não concretizou materialmente a paridade entre homens
e mulheres.
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Evidentemente que o quadro relatado possui reflexos no Direito que é determinado por
tais condições históricas e sociais.138 Por essas e outras constatações, MacKinnon afirma que
“o direito vê e trata a mulher como os homens veem e tratam as mulheres” (tradução livre).139

1.3.2. O direito patriarcal e conceito de gênero no ordenamento brasileiro

A predominância da compreensão binária e relacional de gênero no direito brasileiro
deflui da leitura dos próprios textos normativos. O texto constitucional, por exemplo, torna
clara a opção por significado relacional ao termo gênero:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos
desta Constituição;140
(...)
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
(...)
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
(...)
§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos
igualmente pelo homem e pela mulher.

Este tratamento dado ao gênero também pode ser observado em dispositivos
infraconstitucionais que regulam as diferentes relações sociais, como a Consolidação das Leis
do Trabalho:
Art. 76 - Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga
diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador
rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer,
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em determinada época e região do País, as suas necessidades normais de
alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.141

Ou ainda, a Lei Geral das Eleições:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras
Municipais, até cento e cinquenta por cento do número de lugares a preencher.
(...)
§ 3o Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. (Redação
dada pela Lei nº 12.034, de 2009).142

A recente aprovação da lei que reconheceu o feminicídio como qualificadora do tipo
penal homicídio reforça a constatação do predomínio de interesses legislativos e, portanto, de
camadas sociais defensoras do atrelamento da legislação ao conceito binário de gênero, muito
provavelmente em decorrência do recrudescimento da visão essencialista defendida pela
significativa bancada fundamentalista hoje detentora de mandato na Câmara dos Deputados.
Isso porque, no processo legislativo de elaboração e votação da lei, o termo “...em razão de
gênero...” que qualificava o crime, foi substituído pelo termo, “...em razão do sexo”, por força
do lobby da bancada conservadora no Congresso Nacional.143
Ao se referirem ao binômio homem e mulher, ao mesmo tempo em que tratam da
garantia de direitos individuais e sociais, de obrigações familiares comuns e do acesso a
instrumentos de participação política e econômica, bem como a diferentes recursos e proteções,
os textos legais destacados constroem e refletem o aspecto relacional, cultural e histórico,
erigido a partir das diferenças entre os sexos e certa tendência de interferência do Estado para
a desconstrução da barreira intransponível entre público e privado.
Além dos textos legais supracitados, uma análise da atividade judicial que se pressupõe
como um dos fatores de concretização e dinamização do direito, reforça a adoção, até o
momento, do entendimento de gênero como fenômeno cultural, baseado nas diferenças entre
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os sexos. Uma pesquisa textual na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) apresenta
230 referências para a palavra gênero, nem todas se tratam de relações sociais entre masculino
e feminino (algumas tratam, por exemplo, de gêneros alimentícios), mas entre aquelas inseridas
nesta categoria, apenas uma diverge da associação de gênero ao construído relacional com base
nas diferenças biológicas entre homens e mulheres para designar masculino e feminino. Tratase de um Recurso Extraordinário que pode conferir novo significado ao conceito jurídico de
gênero adotado pela legislação brasileira, ao abordar o direito de autodeterminação de
identidade e registros públicos de transgêneros, independentemente do aspecto fisiológico, cuja
repercussão geral a toda sociedade foi reconhecida por maioria de votos pelo STF, porém sem
que, até o momento, o mérito tenha sido julgado.144
Nós vivemos um sistema binário dos gêneros, historicamente construído,
reproduzido de forma cotidiana pelas práticas sociais hegemônicas, no qual
cada gênero está intimamente associado a um sexo biológico.145

Em que pese ser inegável que o conceito de gênero relacional – e automático – com base
na distinção biológica entre homens e mulheres, não é suficiente para abarcar a diversidade das
relações e identidades hoje encontradas, a abordagem da questão de gênero no direito brasileiro
ainda segue esta lógica, presentes matizes significativos de reconhecimento da teoria naturalista
por parte da sociedade, especialmente segmentos atrelados à religião.
Como reflexo da cultura patriarcal 146 e da compreensão naturalista de gênero, a
institucionalização das diferenças entre homens e mulheres como fator de desigualdade foi, por
longa data, promovida pelo próprio direito no Brasil.
A sociedade brasileira é historicamente patriarcal, perpetuando valores e
ações que legitimam a autoridade masculina e a valorização do homem. Tem
produzido, como reflexo disso, um ordenamento jurídico androcêntrico, em
144
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que vários institutos nitidamente reprodutores dessa desigualdade, só
recentemente foram revistos...147

O sistema jurídico brasileiro, até a década de 1990148, oferecia chancela judicial para o
estabelecimento e reconhecimento de uma superioridade hierárquica natural dos homens e da
subalternidade das mulheres em relação a esses no desenho de seus papeis sociais 149 ,
reconhecendo, por exemplo, a tese da “legítima defesa da honra” como excludente de ilicitude
no que se denominava de “crime passional” que tivesse por vítima uma mulher. Essa tese teve
sua aplicação e reconhecimento afastados em 1991, por decisão do STJ e apesar disso, ainda
em 2001 se registrou caso em que a tese foi aplicada e reconhecida em primeira e segunda
instâncias de julgamento: 150
Em 2001, o Superior Tribunal de Justiça afastou a legítima defesa da honra
por ausência do requisito da atualidade (art. 25 do Código Penal). Neste
processo, o réu foi acusado de homicídio qualificado por matar a esposa, de
quem estava separado há 30 dias, porque ela se negou à reconciliação quando
por ele procurada na residência de seus pais. Curioso é que, absolvido pelo
júri, o Tribunal de Justiça do Estado confirmou a decisão salientando não ser
“aquela causa excludente desnaturada pelo fato de o casal estar separado, há
algum tempo, e porque a vítima não tinha comportamento recatado” (REsp
203632/MS, 6ª T, j. 19.04.2001, DJ 19.12.2002, p. 454). Somente no
julgamento do recurso especial a decisão foi revertida.151

Brito confirma que a própria dogmática jurídica, como substrato da interpretação e
instrumentalização do direito, reproduz um paradigma excludente que torna o direito incapaz
de exercer, de fato, uma função protetiva, de reconhecimento e distributiva, revelando um
problema estrutural do direito. Neste sentido, a autora destaca comentário do jurista Damásio
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de Jesus, datado de 1993, acerca do dever dos cônjuges no que se refere ao ato sexual, como
dispostos no antigo código civil, a demonstrar que o problema estrutural abrange diversos
ramos do direito.152
A mulher não perde o direito de dispor de seu corpo, ou seja, o direito de se
negar ao ato, desde que tal negativa não se revista de caráter mesquinho.
Assim, sempre que a mulher não consentir na conjunção carnal e o marido a
obrigar ao ato, com violência ou grave ameaça, em princípio caracterizar-seá o crime de estupro, desde que ela tenha justa causa para a negativa.153

Antes da Constituição de 1988, o direito brasileiro normatizava a discriminação que
emanava de uma cultura de dominação masculina opressora e resistente, historicamente
desenhada por uma parceria desigual entre homens e mulheres, em que estas permaneciam
vulneráveis, na medida em que aos homens se atribuíam vantagens e oportunidades a elas
negadas.154
A legislação brasileira anterior à Constituição de 1988 “...transformou a força física do
homem, em poder pessoal, em autoridade...” 155. Seja por meio de leis discriminatórias que
negavam a igualdade e também o caráter de sujeito de direitos às mulheres, seja pela atuação
das instituições e agentes do Estado, inclusive judiciais que perpetuavam a cultura misógina em
suas decisões e atos156.
A institucionalização do poder masculino correspondeu largamente à
incorporação de grande parte da vida social aos códigos e ao controle jurídico
e burocratizado do Estado, com a simultânea diminuição dos âmbitos nos
quais o poder informal das mulheres teria sido historicamente exercido, o
doméstico e o sagrado. 157

Em que pese a Constituição de 1967, precedente da atual, ter previsto em seu art. 150 a
igualdade entre homens e mulheres158, não houve força e tempo bastantes a alterar o sistema
legislativo vigente e criar instrumentos jurídicos capazes de concretizar o ideal de igualdade,
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mormente por conta do regime de supressão de direitos civis e políticos que se instaurou no
país em 1964, com o golpe militar que durou 21 anos, no qual a eficácia da Constituição foi
suprimida por sucessivos Atos Institucionais do Executivo.
O regime revogou direitos constitucionais, civis e políticos; suprimiu ou
controlou os canais de representação de interesses e estabeleceu uma ditadura
virtual do executivo federal sore os demais poderes da república (Legislativo
e Judiciário) e da federação (administrações estaduais). Isso foi conseguido
principalmente através do Ato Institucional nº 5 (1968 e dos seus
sucessores).159

Permanecia vigente, então, um sistema jurídico opressor e desigual, no qual as mulheres
sequer tinham reconhecido direito à personalidade, segundo determinava o Código Civil de
1916, que vigorou até 2002. O estatuto civil conferia ao casamento o status de transferência do
pátrio poder do pai para o marido, de forma que a mulher deixava de precisar da obrigatória
autorização do pai para a prática de atos da vida civil, para depender da autorização
imprescindível do marido. Esse mesmo Código determinava que a chefia da família caberia ao
homem.160
Em 1962, entrou em vigor a Lei n° 4.121, conhecida como Estatuto da Mulher Casada,
que apesar de manter a relação de desigualdade e submissão, foi considerada, à época, um
avanço, por eliminar a necessidade de autorização do marido para que a mulher trabalhasse e
ao reconhecer colaboração da mulher no exercício do poder familiar. Por outro lado, esta lei
proibia a mulher de negociar seus bens particulares sem a autorização do marido, a obrigava a
adotar o nome dele, e determinava que ele passasse a ser o seu representante legal. A mulher
não podia gerir seus próprios recursos ou a si própria, mantendo-se sacralizada a relação de
dependência econômica supressora da autonomia da mulher.
Até a década de 1960, a mulher dependia de autorização do marido para assinar contrato
de trabalho e até 1989, deu-se vigência ao parágrafo único do art. 446 da CLT que autorizava
ao marido requerer a rescisão do contrato de trabalho da mulher. Ainda na década de 1990,
eram comuns os casos de homicídios de mulheres, praticados por cônjuges ou companheiros,
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em que estes eram inocentados com base na tese da legítima defesa da honra, por terem
cometido o crime motivados por ciúme.161
Atuando como agente promotor da desigualdade de gênero, o direito inferiorizava as
mulheres, submetendo-as à posição de objeto da esfera doméstica, na medida que as excluía da
esfera pública, por conseguinte, da intervenção do Estado. Ao privilegiar a privacidade e o
segredo da vida doméstica e conferir plenos poderes aos homens no âmbito familiar, território
até então blindado à jurisdição, o direito atuou como mecanismo de manutenção da dominação
masculina e impediu a proteção àquelas em situação de maior vulnerabilidade.
A dicotomia entre público e privado era, então, sacralizada pelo direito que obstava o
estabelecimento de uma relação direta e necessária entre os papéis desempenhados na vida
privada e sua repercussão no exercício do poder na esfera pública.
...a preservação da esfera privada à intervenção do Estado e mesmo às normas
e aos valores majoritários na esfera pública significou, em larga medida, a
preservação das relações de autoridade que limitaram a autonomia das
mulheres. (...) Em nome da preservação da esfera privada, os direitos dos
indivíduos na família foram menos protegidos do que em outros espaços,
ainda que neles as garantias também fossem incompletas e diferenciadas de
acordo com as posições sociais. A garantia de privacidade para o domínio
familiar e doméstico, foi vista, por isso, como uma das ferramentas para a
manutenção da dominação masculina.162

1.3.3. A conquista da igualdade formal

Vislumbrando um cenário favorável à implementação de mudanças neste sistema
jurídico perverso, o movimento feminista participou intensamente da Assembleia Nacional
Constituinte de 1988, tendo a igualdade como bandeira fundamental.163 Acreditava-se que para
o alcance material da igualdade, isto é, sua existência de fato, era imprescindível que houvesse
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primeiramente uma “...igualdade formal legislada” 164 , a partir da qual se pautassem
instrumentos para eliminação efetiva da desigualdade.
Com a promulgação da Constituição de 1988, atenta aos movimentos internacionais,
especialmente de valorização e garantia de direitos humanos, e aos reclamos feministas,
delineou-se essa ordem formal de igualdade, sobre a qual deve se fundar a organização do
Estado e o modo de viver da sociedade brasileira, para a conquista da igualdade material.165.
A Constituição de 1988 é um marco fundamental na instituição da cidadania das
mulheres no ponto de vista legal, ao afirmar, nos seus princípios, que homens e mulheres são
iguais em direitos e obrigações. “ (...) Este é o princípio a partir do qual todas as regras
institucionais do Estado brasileiro devem estar referenciadas, no que diz respeito ao seu papel
na regulação das relações de gênero”166. Além disso, o texto Constitucional também garantiu
uma série de outros direitos fundamentais específicos para as mulheres, como a licença
maternidade e previu mecanismos para a concretização dessa igualdade formalmente
reconhecida, entre os quais em destaque as políticas públicas.167
Considerando que a “...lei materializa o ideal de justiça de determinada sociedade...”168,
a partir da concepção constitucional, todo o corpo normativo e todas as relações sociais no e do

Estado Brasileiro deveriam se desenvolver no sentido de garantir a igualdade entre homens e
mulheres, de forma a permitir que todos tenham liberdade para decidirem e desenvolverem suas
aptidões pessoais sem limitações, ultrapassando os limites estabelecidos em função do gênero.
Sendo a igualdade um pressuposto da cidadania, entendida como liberdade para o exercício dos
direitos fundamentais, cabe ao Estado, por dever Constitucional, garantir meios de efetivação
dessa igualdade, 169 superando a cidadania verticalizada, sinônima de obediência pura ao
soberano, para impor deveres ao Estado, vez que a “...cidadania está intimamente relacionada

164

TIAGO, Maria Teresa Borges; NUNES, José Manuel Rosa; VIEIRA, José António Cabral. Igualdade de
género no trabalho e no emprego: nas empresas açorianas. Açores: Gráfica Açoreana, 2005. 124 p. 12.
165
MORAES, Alexandre De. Direito Constitucional. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p.34.
166
ÁVILA, Maria Betânia. Cidadania, Direitos Humanos e Direitos das Mulheres. In: BRUSCHINI, Cristina,
UNBEHAUM, Sandra G (Org.). Gênero, Democracia e Sociedade Brasileira. Ed. 34. São Paulo: FCC, 2002, p.
130.
167 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legitimidade Jurídica das Políticas Públicas: a efetivação da cidadania. In:
SMANIO, Gianpaolo. BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. O Direito e as Políticas Públicas no Brasil. São
Paulo: Atlas, 2013; p. 3.
168
BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; CARVALHO, Suzete. A segregação ocupacional da mulher: será a
igualdade jurídica suficiente para superá-la? In: BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; ANDREUCCI, Ana Claudia
Pompeu Torezan (Org.). Mulher, sociedade e direitos humanos. São Paulo: Rideel, 2010. p. 181-206.
169 SMANIO, Gianpaolo Poggio. A Conceituação da Cidadania Brasileira e a Constituição Federal de 1988. In:
MORAES, Alexandre de. GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Os 20 Anos da Constituição da República
Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2009; p. 335.

57

aos mecanismos jurídico-políticos de integração na sociedade e inclusão social...”, dos quais
são destaques as políticas públicas.170
A previsão constitucional significou, a princípio, o rompimento com o sistema
institucionalizado de dominação masculina, e, ao mesmo tempo, a sobreposição do público ao
privado, ao negar vigência a qualquer medida discriminatória, reconhecendo a igualdade como
princípio fundamental e base do Estado, atribuindo-se a este último, deveres e mecanismos para
a concretização desse valor ideal. Assim, a igualdade jurídica criou um marco institucional para
o rompimento do paradigma público / privado, que sempre limitou a atuação do Estado sobre
as relações domesticamente estabelecidas, que figuravam intocáveis onde os homens reinavam
absolutos.171
...a justiça requer arranjos sociais que permitam que todos participem como
pares na vida social. Superar a injustiça significa desmantelar os obstáculos
institucionalizados que impedem alguns sujeitos de participarem em
condições de paridade com os demais, como parceiros integrais da interação
social.172

Neste aspecto, merece destaque a Lei Maria da Penha, promulgada em 2006, que passou
a tratar com mais rigor a violência doméstica e transferiu para o Estado a iniciativa da
investigação e do processamento dos crimes, permitindo, inclusive, a denúncia da situação de
violência por terceiros.173
Além da Constituição e dos importantes instrumentos legislativos que se seguiram, vale
ressaltar a importância da adesão do Brasil a tratados internacionais, que formam uma
gramática universal de reconhecimento e garantia aos Direitos Humanos, incluindo a mulher
como titular desses direitos. 174 Entre esses instrumentos internacionais se destacam a
Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher –
CEDAW (ratificada em 1984), a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher (Ratificada em 1994), O Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos (ratificado pelo Brasil em 1992), o Pacto Internacional de Direitos Econômicos,
170
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Sociais e Culturais (ratificado pelo Brasil em 1992), a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos – Pacto de São José da Costa Rica (ratificada pelo Brasil em 1992, e Declaração de
Viena sobre Direitos Humanos (1993).
Alguns destes instrumentos internacionais, anteriores à década de 1980, só puderam ser
ratificados pelo Brasil após a promulgação da Constituição de 1998, marco da consolidação
democrática pós regime-militar e da adesão do Brasil à “...arena internacional de proteção dos
direitos humanos”.175
Apensar disso, há que se considerar que o sistema de igualdade formal, daí derivado,
foi elaborado, majoritariamente, por homens, a partir das suas realidades, persistindo situações
de evidente desigualdade formal, como por exemplo, a concessão de licença maternidade de
120 dias, e de licença paternidade de apenas 05 dias, reforçando a ideia de que a mulher é a
única responsável pela família e pelo lar, ou seja, atribuindo, na divisão sexual do trabalho, a
responsabilidade exclusiva da mulher sobre o cuidado que passa a funcionar como vetor de
desigualdade.176
Mesmo com todo o esforço do movimento feminista, a conquista da igualdade jurídica
proporcionada pela Constituição e todo arcabouço legislativo consequente, não foram
suficientes para garantir a concretização da igualdade material e superação da herança de
dominação.
...a divisão sexual do trabalho e de prioridades, a distribuição desigual de
poder e acesso a recursos, as ideologias e relações de gênero manifestam-se
em todos os níveis e em toda a sociedade....177

A despeito de ser inegável a evolução do sistema jurídico erguido a partir da
Constituição de 1998, essa igualdade jurídica inseriu a mulher numa realidade construída sobre
o androcentrismo, marcada pela desigualdade, inclusive de gênero. Adotando-se a expressão
cunhada por Posthuma e Lombardi178 ao tratarem da divisão sexual do trabalho, destacando a
175
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reprodução social de valores estereotipados em relação ao gênero, verifica-se que o processo
de igualdade jurídica contribuiu para a “inserção excluída”, ou, nas palavras de Aganbem,
“exclusão incluída”179 da mulher no exercício da cidadania, sem garantir sua efetiva igualdade
material.
... a legislação que se pressupõe apta a tornar concreto o ideal de justiça é, de
fato, construída por alguns ‘porta-vozes’ do(s) grupo(s) dominantes da
sociedade que, inadvertidamente (ou não), perpetuam o status quo.180

A distorção entre a conquista da igualdade formal e a efetiva concretização da igualdade
material pode ser medida em números. Dados do último censo realizado pelo IBGE, registram
que as mulheres representavam 51,2% da população do país em 2010.181 O que significa 3,9
milhões a mais de mulheres do que homens. O mesmo estudo aponta que as mulheres
apresentam mais anos de estudo em comparação aos homens, no ano de 2009, 60% das
matrículas no ensino superior eram de mulheres, no entanto, o rendimento mensal médio dos
homens é quase o dobro do rendimento das mulheres e a presença destas em cargos de direção
ainda é reduzida. Segundo dados do Global Summit of Women 2015, as mulheres ocupam
apenas 6,4% dos cargos de direção nas principais empresas da América Latina. No ano de 2009,
35,2% das famílias Brasileiras eram chefiadas por mulheres, mas a renda per capta dessas
famílias era bastante inferior em relação àquelas chefiadas por homens. 182
No campo da violência, a desigualdade material também é marcante. Estudo do Instituto
de Pesquisa e Estatística Aplicada (IPEA), estima que de 2001 a 2011, tenham ocorrido mais
de 50 mil feminicídios no Brasil.183 Em 2013, foram 4.762 feminicídios registrados.184
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No âmbito da política, a situação de desigualdade pouco difere. Dos 27 Senadores
eleitos em 2014, apenas 5 são mulheres. Dos 513 Deputados Federais eleitos no mesmo ano,
apenas 51 mulheres, apesar de ter 52,116% de seu eleitorado composto por mulheres.185
Superadas as barreiras legais à igualdade jurídica, sem a correspondente presença da
mulher nos espaços de poder, e persistindo sua inserção em situações de violência, é situação
que exige o questionamento das próprias instituições e, principalmente, da realidade
socialmente construída em que vivem as mulheres, de verdadeira negativa à cidadania, aqui
compreendida como “direito a ter direitos” 186 , ou, na expressão cunhada por Fraser, o
equivalente à “morte política”187.
É comum a oposição entre igualdade formal, princípio que resulta de textos
constitucionais, e a igualdade concreta (ou real), que seria aquela que se deve
procurar e constatar a partir de uma análise das situações de fato. (...) É
necessário, de fato, afirmar a existência de um princípio de referência: a
igualdade de oportunidades e de tratamento. O princípio da igualdade de
tratamento se define como igualdade de direitos em situação igual. Ele é
necessário à construção do direito e à busca da eficácia dos dispositivos
antidiscriminatórios. 188

Bertolin e Carvalho189 sugerem, à consolidação de um novo modelo social que supere
as desigualdades materiais entre homens e mulheres, a participação feminina e de
representantes de outras “minorias” em todas as frentes de debates, como instrumento para a
concretização da igualdade material, o que perfeitamente se encaixa na teoria tridimensional da
justiça proposta por Fraser citada neste capítulo. Sendo a atividade parlamentar
necessariamente uma dessas frentes, responsável pela representação da sociedade na produção
legislativa, portanto, pela normatização da vida social, buscamos entender como se dá o
tratamento as relações de gênero na política brasileira e qual a repercussão nas relações entre
Legislativo e Executivo, na consecução de políticas públicas e na atividade legislativa
localizando a pesquisa no Senado Federal Brasileiro e abordando, também, a situação dos
partidos políticas, sob a perspectiva de crítica ao sistema de democracia representativa. Neste
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sentido, procurou-se depreender a existência ou não de igualdade no acesso e desempenho entre
homens e mulheres no espaço de poder que é o Senado Federal Brasileiro, na 54ª Legislatura.
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CAPITULO II- O GÊNERO DA POLÍTICA BRASILEIRA

Fraser, ao propor a Teoria Tridimensional da Justiça Democrática Radical, dá destaque
à construção do espaço político como elemento imprescindível à consecução da justiça,
entendida como paridade de participação, englobando redistribuição, reconhecimento e
representação.190
Considerando o espaço político como um espaço de poder, de debate e de
institucionalização da justiça, por excelência, analisar a paridade de participação das mulheres
na política brasileira significa analisar a própria justiça do sistema democrático. Assim, tornase imprescindível compreender o processo histórico que levou à configuração da representação
democrática hoje existente no Brasil e nele situar a mulher como sujeito de direitos políticos e
entender a sua participação na dinâmica entre atores e instituições que atuam no processo de
representação.
Esse breve resgate histórico da construção da democracia representativa no Brasil
poderia nos levar ao início do processo republicano e às instabilidades dele decorrentes191, ou
mesmo à instauração de um sistema pré-democrático com o esboço de uma estrutura
representativa, ainda no período Monárquico pós-Colonial 192 . No entanto, considerando a
atualidade do foco dessa pesquisa, centralizamos a abordagem histórica no processo de
redemocratização do país, após o regime militar.
Desta forma, o capítulo que se segue trata da questão de gênero no sistema político
democrático brasileiro, tendo como pano de fundo recortes acerca da retomada da democracia
no Brasil, apontando alguns aspectos conceituais aos quais aderimos para efeito da análise
proposta, no tocante à democracia, representação, passando pelo reconhecimento da igualdade
de direitos políticos às mulheres no Brasil, abordando ainda a existência de um elite política
nas agremiações, diretamente relacionada à força do Estado e ao jogo de manutenção do poder.
Apresenta, também, detida análise sobre a igualdade de gênero numas das principais
instituições de representação ou intermediação entre a Sociedade e o Estado, qual seja, os
partidos políticos.
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2.1. A Redemocratização Tutelada e as Mulheres

Não pretendemos, neste item, fazer um relato aprofundado do regime militar
antecedente à instalação das bases da democracia atualmente vigente no Brasil, mesmo porque
as informações históricas do período são retomadas ao logo dos demais capítulos e este não é
o objeto da pesquisa. No entanto, a transição democrática oferece um modelo de análise do
processo histórico de construção da atual democracia no país, na tentativa de compreender de
que forma a perspectiva de gênero se relaciona com a construção e manutenção das instituições
políticas hoje existentes.
De 1964 a 1985, o Brasil viveu um regime militar caracterizado por um sistema
autoritário de governo, sob a titularidade das Forças Armadas (FFAA), com forte concentração
de poderes nas mãos do Presidente da República e marcado pela restrição de direitos políticos
e civis, a despeito da continuidade do funcionamento do Congresso Nacional por quase todo o
período.193
O regime militar foi instalado por um golpe articulado entre militares e civis da direita
oposicionista ao governo - sobretudo membros da UDN (União Democrática Nacional), partido
de tradição liberal - que derrubou o Presidente eleito, João Goulart194. Os militares também
eram opositores do governo e, pautando-se na luta conservadora e anticomunista estimulada
pelo contexto da Guerra Fria, entendiam haver uma aproximação perigosa que deveria ser
eliminada entre Goulart e o comunismo. Após o golpe, as Forças Armadas assumiram as
funções de governo, contrariando as expectativas dos aliados civis de direita. As FFAA
permaneceram no poder por 21 anos, indicando os Generais Presidentes.195 196 O episódio é
frequentemente relatado como “...um ‘golpe dentro do golpe’, ocorrido assim que os militares

193

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira;
p. 159.
194 SIQUEIRA NETO, José Francisco. BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. MENTONE, Carla Carolina.
Organização Política e Sindical. In: SIQUEIRA NETO, José Francisco. BERTOLIN, Patricia Tuma (Coord).
Direito do Trabalho no Brasil: de 1946 a 1985. Vol. 1. São Paulo: Atlas, 2015; p . 22.
195
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira;
p. 159.
196
MARTINS, Luciano. A “Liberalização” do Regime Autoritário no Brasil. In: O’DONNEL, Guillermo.
SCHMITTER, Philippe C. WITHEHEAD, Laurence. Transições do Regime Autoritário: América Latina. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais/ Edições Vértice, 1998; p. 115.

64

assumiram o poder. Trataram eles, imediatamente, de afastar os civis, seus aliados até a véspera
– do governo federal”.197
Martins indica que a provável função histórica do regime burocrático-autoritário no
Brasil, assim como nos demais países da América Latina, tenha sido a “...’tarefa revolucionária’
de promover, generalizar e garantir um modo de expansão capitalista baseado na forte
intervenção estatal, na organização oligopolista da produção e na internacionalização da
economia”.198
Paulo Arantes ratifica a constatação de Martins ao afirmar que a ditadura militar
cumpriu a missão histórica de encerrar a Era Vargas, provocando o que chamou de “colapso do
populismo”, que permitiu eliminar os entreves à expansão do capital.199
Carvalho divide o período do regime militar em três fases 200 . A primeira, que
corresponde ao período de 1964 a 1968, sob o comando do general Castello Branco e abarcando
o começo do governo do, também general, Costa e Silva, ficou caracterizada por forte repressão
em seu início e dificuldades econômicas. O governo de Castello Branco representou o domínio
de setores liberais das Forças Armadas e foi marcado pela recuperação econômica ainda em
1968.201
A segunda fase tomou lugar em 1968 e durou até 1974. Foi o período mais repressivo
do regime militar e de maior negativa ao reconhecimento e garantia de direitos civis e políticos.
Governou, nesse período, o general Garrastazu Médici representante dos quadros militares mais
violentos. A despeito de toda a truculência do Regime, foram alcançados índices
significativamente elevados de crescimento econômico. No entanto, mesmo com o crescimento
econômico, o salário mínimo persistiu em uma trajetória decrescente, revelando que as camadas
populares estavam alijadas dos benefícios e do jogo da economia.
Por fim, a terceira fase do regime durou de 1974 a 1985, em que se operacionalizou o
processo de liberalização que culminaria com a transição para a democracia, consolidada na
Constituição de 1988. O período se iniciou com a posse do general Ernesto Geisel que governou
até 1979 e continuou sob o comando do general João Batista Figueiredo, que governou até 1985,
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quando foram realizadas eleições indiretas para a Presidência da República, com candidatos
civis.
Ao longo dessas fases, o governo passou a ser organizado por meio de “Atos
Institucionais” que suprimiam direitos civis e políticos, além de controlarem canais de
representação de interesses, com vistas a eliminar riscos à manutenção do regime. Parte desses
atos, ordenados pelo chefe do governo militar, foram incorporados à Constituição de 1967202,
outros, posteriores à publicação do texto constitucional, tiveram poder de revogar e suspender
dispositivos da Constituição ainda vigente, a pretexto de sua regulamentação e, também, foram
incorporados à Constituição por meio de Emendas Constitucionais. Essas medidas fixaram o
reconhecimento constitucional da concentração de poderes no Executivo Federal, abolindo-se
as formas de controle sobre o governo.203 No ano seguinte, em 1968, o governo baixou o “Ato
Institucional” nº 5 – AI5 -, o mais severo e restritivo, que inclusive suspendeu o habeas
corpus.204
Os

“Atos

Institucionais”

simbolizaram

a

constitucionalização

de

normas

antidemocráticas e de medidas de exceção.205 Esses atos foram responsáveis pela cassação de
direitos políticos dos principais opositores do regime, provocando a clandestinidade de alguns
e a descontinuidade institucional de certos atores da oposição, como por exemplo, partidos
políticos pré-existentes. Houve intervenção também nos sindicatos e a aposentadoria forçada
de servidores públicos. A forças de oposição foram desarticuladas, por vezes, pelo uso de
destruição física de elementos chave, sobretudo após a edição do AI-5 e da Lei de Segurança
Nacional que institucionalizaram a pena capital para crimes políticos. “Indubitavelmente se
tratava de um regime repressor e violador de direitos humanos, e desde logo calcado na
Doutrina da Segurança Nacional”.206
As regras do jogo eleitoral foram alteradas, afetando diretamente as instituições
representativas e, portanto, o exercício da democracia. Apesar disso, era nítida a preocupação
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das FFAA de evitar “...um processo de autodesagregação...” e “...o surgimento do caudilhismo”,
o que provocou medidas tanto no jogo eleitoral, para evitar a personalização dos governos,
como no âmbito interna corporis, destinadas a impedir a criação de círculos de lealdades
pessoas dentro dos quadros militares. 207

208

Com isso, além de regras voltadas a evitar a

politização e as clivagens nas fileiras, buscou-se manter o sistema representativo, todavia sob a
forma indireta, com a eleição para a Presidência da República. O governo utilizou, ainda, a
estratégia de vedar a reeleição e estabelecer de limites aos mandatos, bem como, mantiveramse livres as eleições para Vereadores, Deputados e Senadores, impedindo a perpetuação de uma
única liderança.209
No lugar do voto livre e direto para a escolha do Executivo, o regime se utilizava do
“...desempenho econômico...” como legitimador do governo, instrumentalizado na manutenção
do sistema representativo, exercido por meio das eleições indiretas.210 A busca do desempenho
econômico se atrelava diretamente à compra de apoio para a burocracia governante, garantindo
o sucesso nas eleições indiretas para a Presidência da República, em detrimento das liberdades
políticas. Desta forma, contextos de crise econômica representavam uma significativa ameaça
à estabilidade do governo, pela ausência de recursos para manter a sua legitimidade. 211 O
funcionamento dos sistemas eleitorais e partidários foi mantido, porém este último foi recriado
de forma artificial e compulsória,212 tutelada pelo governo, que se utilizava de barganhas e
constantes mudanças nas regras eleitorais para garantir a manutenção do status quo, o que
significa que as regras procedimentais variavam conforme a conjuntura de risco ao governo,
sobretudo após a perda da legitimidade pela via do crescimento econômico.
A respeito do sistema eleitoral vigente, o Ato Institucional nº 02, decretado em 1965,
instaurou o bipartidarismo no Brasil, como forma de barrar as forças oposicionistas. ARENA Aliança Renovadora Nacional (agremiação de apoio e sustentação do regime militar) e o
Movimento Democrático Brasileiro – MDB (oposição controlada ao regime militar)
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protagonizaram a cena partidária a partir de então. Como dissemos, o AI-2 foi o instrumento
usado pelo regime para abolir a eleição direta para presidente da República213. A decisão de
escolha do presidente foi, então, isolada da participação popular, transferindo-se a votação para
os delegados que integravam o Colégio Eleitoral e eram parlamentares eleitos entre os dois
partidos criados sob a tutela e estreito controle do regime. A ARENA, partido de apoio ao
governo, mantinha o maior número de parlamentares, garantindo a vitória da situação e
afastando riscos ao regime, ao menos até 1974.214 Martins, ao descrever o processo de alienação
da participação política popular e da representação democrática, denomina essa prática como
escolha de dirigentes pelo “consenso inter-elite”.215
O mesmo ato institucional aumentou os poderes do Presidente da República, na medida
em que concedeu a ele autoridade absoluta para dissolver o parlamento, decretar estado de sítio,
determinar intervenção nos estados, demitir funcionários. O AI-2 também alterou a estrutura
do judiciário, com a finalidade de alocação de partidários do regime, os quais ficaram
encarregados do julgamento de causas que se referissem à segurança nacional.216
Martins destaca que, paradoxalmente, apesar de todo o autoritarismo burocrático, o
regime militar tinha como valor e ideologia o estabelecimento futuro de instituições estáveis e
verdadeiramente democráticas. No entanto, o desenvolvimento político, social e econômico
seria pré-condição para que isto ocorresse e o seu alcance seria o objetivo do regime, o que
corrobora a ideia de que a provável função do regime como preparativo para a expansão
capitalista, conforme apontado pelo autor. Era uma ideologia racionalizada ela Escola Superior
de Guerra, que tentava conciliar o autoritarismo com ideias democráticas. 217 Observação
semelhante é feita por Rocha, sobre a posição das Forças Armadas: “[O] valor da democracia
não era negado, e pretendiam que a repressão fosse uma medida excepcional, com duração
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temporária”218. No entanto, todas as medidas adotadas pelo regime em prol de uma “paz social”
afetavam e restringiam o exercício democrático e calavam violentamente os movimentos pelo
reconhecimento de direitos.
Todavia, essas restrições não bastaram a evitar a disputa entre radicais e moderados
dentro dos quadros das FFAA e da oposição. As eleições de 1974 indicaram a mudança de
curso do regime, tornando nítidas as fissuras da estabilidade de sua manutenção, provocada
tanto por fatores endógenos, quanto exógenos219. Segundo Martins, essas eleições foram as
mais livres de todo o governo militar. Em que pese terem sido realizadas durante a vigência do
AI-5, o mais repressivo de todos, o resultado das eleições foi a expressão da popularidade do
partido de oposição, MDB, alicerçada no caráter plebiscitário contra e pró-governo, mais do
que alguma disputa programática. Além disso, o resultado das eleições demarcou a divisão
territorial do país em relação aos setores produtivos. As regiões mais industrializadas se
revelaram redutos da oposição, enquanto que os setores agrários permaneceram na conta de
apoio ao regime.220
O endurecimento das regras para as eleições de 1978 teve por finalidade afastar o que
Martins apontou como dupla ameaça ao governo Geisel, que era a possibilidade de perda da
autoridade sobre a burocracia militar e do controle político do processo de liberalização. O AI
– 5 e a Lei Falcão garantiram o “...sucesso na restauração do seu controle sobre a burocracia
militar e na criação de regras que obstruíssem a ação política e o progresso eleitoral da
oposição”. 221
No entanto, Geisel foi sucedido por Figueiredo em 1979 e, apesar de garantir o
compromisso de retomada da democracia, Figueiredo manteve o padrão de controle rígido da
liberalização, adotando as estratégias traçadas por Golbery – principal conselheiro político do
Presidente -, no sentido de evitar uma disputa plebiscitária nas eleições, através da criação de
uma oposição confiável e moderada.222
João Figueiredo assumiu a Presidência em 1979, afirmando o propósito de
concluir o processo de abertura política iniciado por seu antecessor, “em ritmo
218
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que garantisse a segurança do regime”. Em pronunciamento inesquecível,
explicou como pretendia agir com quem se opusesse à abertura: “Eu prendo e
arrebento”.223

A medida adotada foi, então, a adoção do pluripartidarismo e a anistia geral, para que o
retorno dos líderes populistas pré-1964, que estavam no exílio, fragmentasse a oposição. Criouse, então o Partido Popular – PP. As eleições de 1980 foram adiadas para 1982, com
restabelecimento de voto direto para Governadores dos Estados Membros. Medidas essas que
buscavam garantir o controle do governo sobre o processo de transição.224
Martins também indica que o início do processo de liberalização brasileira foi
provocado pelas dificuldades de manutenção da política de barganha para legitimação do
regime, o que ele chama de “... problemas de economia interna...” que beneficiaram a
oposição.225 O custo normal dessa operacionalização da compra de apoio político foi agravado
pelos choques do petróleo, ao que se acresceram as divergências internas nas próprias forças
armadas e a insatisfação do setor industrial com excesso de personalização do poder,
empregado para conter a dissidência interna da corporação.226
Além disso, Rocha aponta a efervescência da sociedade civil, destacando as greves
sindicais no ABC Paulista, na década de 1970 e a participação da OAB, da Igreja Católica,
entre outras entidades, nos movimentos contra o regime.227 Havia também a guerrilha, cujo
crescimento no período de 1968 e 1969 provocou a reação do governo, a partir de mecanismos
de repressão política, articulando vários serviços policiais e cuja experiência pioneira foi a
Operação Bandeirantes (OBAN), financiada por empresários paulistas, que recolheu à tortura
vários militantes contra o governo, entre eles mulheres integradas à esquerda oposicionista.228
O´Donnell e Schmitter também destacam essa efervescência da sociedade civil como
parte de um movimento cíclico comum aos regimes autoritários, em que a politização e o
conflito social se acentuam no período precedente à instalação do autoritarismo - fato observado
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na década de 1960, durante o governo de Goulart 229 -, esfacelando-se durante o regime
autoritário e recrudescendo ao menor sinal de liberalização, ao que denominam de “ressurreição
da sociedade civil”.230
Esse ressurgimento deve ser cotejado com o sucesso que a maioria dos
regimes autoritários alcança no sentido de despolitizar, assim como atomizar,
suas respectivas sociedades. Através da repressão física, da manipulação
ideológica e do encorajamento seletivo. Esses regimes conseguem orientar a
maioria das pessoas para a busca exclusiva de objetivos de natureza privada.
(...) Os indivíduos podem se sentir, por um certo tempo, aliviados por ficarem
“livres da política” e satisfeitos com a busca de alvos voltados para eles
mesmos.231

A destruição dos espaços políticos, entendida pelo regime como “...evidência de ‘paz
social’...”, era mantida pelos riscos, inclusive físicos, de se opor a esta ordem.232 Arantes indica
uma significativa preocupação do regime, desde a sua implantação pelo Golpe, na contenção
da “...grande mobilização social das ‘pessoas comuns’, trabalhadores surpreendentemente sem
cabresto à frente...”, o que ele qualifica como tentativa do regime de “...extinguir ‘o poder
formativo da política enquanto dimensão primordial do encaminhamento das expectativas
humanas’”.233 No entanto, ao menor movimento de diminuição desses riscos, as identidades
políticas e os movimentos auto organizados emergem novamente, retornando o ciclo ao seu
patamar de explosão.234
Os movimentos sociais que surgiram e tomaram corpo no período, sobretudo os de
mulheres, surgiram autonomamente e movidos por preocupações autênticas e
concretas, como a luta contra o custo de vida ou em favor da anistia a presos políticos.
Surgiram da tomada de consciência de seus direitos e adotaram forma diversa do
clientelismo que costumava caracterizar as relações entre as classes subalternas e o
poder.235
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Há que se destacar que os movimentos de resistência estavam presentes durante todo o
regime, com destaque para a guerrilha urbana e seus vários grupos, como o MR-8, o movimento
estudantil, além do cinema e da música. No entanto, a movimento de liberalização ampliou o
espectro de participação e reivindicação populares, que se tornaram mais evidentes, acentuando
a violência de sua repressão pelo regime.
O ressurgimento do movimento feminista tomou assento nas reinvindicações sociais,
especialmente a partir do Ano Internacional da Mulher, em 1975, que marcou a luta pela
igualdade entre os sexos, que passou a integrar as inúmeras pautas políticas nacionais236. As
mulheres tiveram expressiva participação nesse momento político do país, de resistência e
ressurgimento dos reclamos públicos da sociedade civil, vez que as restrições de direitos e
perseguições políticas também apresentavam significativos recortes de gênero. Seja por via da
supressão de direitos civis e políticos que significavam retrocesso ainda maior para as mulheres
que galgavam a conquista da efetiva igualdade, seja em razão das perseguições políticas que
intervinham nas dinâmicas familiares, acarretando mais um ônus na divisão sexual do trabalho,
seja em decorrência do engajamento provocado pelos ideais feministas e de esquerda que
eclodiram na década de 1970, registrou-se a presença de mulheres tanto no apoio ao golpe,
quanto no movimento de oposição e guerrilha, da qual fez parte a atual Presidenta Dilma
Rousseff.237
De um lado, as mulheres se destacaram nos movimentos de luta pela democracia.
As mulheres resistiram de diferentes formas à ditadura. Elas se organizaram
em clubes de mães, associações, comunidades eclesiais de base, em
movimentos contra o custo de vida e por creches. Desafiando o papel feminino
tradicional, participaram do movimento estudantil, partidos, sindicatos. Ainda
que sempre em menor número que os homens, pegaram em armas, na tentativa
de derrubar o regime militar. Foram elas ainda que iniciaram o movimento
pela anistia.238

Terezinha Zerbini, em 1975, engajou-se na luta das mulheres em buscas de seus
familiares desaparecidos do regime e criou o movimento pela Anistia, um dos pilares da
transição para a democracia.
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... Terezinha Zerbini, esposa de um general cassado, promoveu um abaixo
assinado com a assinatura de 16 mil mulheres em favor da anistia. Surgia o
Movimento Feminino pela Anistia. Maria Augusto Capistrano, esposa do
desaparecido David Capistrano foi uma das participantes entusiastas do MFA.
Ela lembra: “E começaram a acontecer aquelas reuniões no Teatro Ruth
Escobar, grandes assembleias. A discussão era em torno da necessidade de um
movimento pela anistia que abrangesse a sociedade e não fosse só ligado ao
setor feminino. Então surgiu a ideia do Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA)”.
239

O engajamento das mulheres contra o regime sofreu dura repressão. Elas foram
perseguidas, presas e torturadas. Para o regime militar, notadamente, as mulheres engajadas
eram duplamente transgressoras, pois além de violarem as regras autoritárias, ousavam
desrespeitar o lugar tradicional e natural das mulheres. A tortura passava a ter um viés de gênero
que acrescentava um aspecto ainda mais violento aos castigos empregados.
... quando eram capturadas pelo regime, as forças repressoras tentavam
recolocá-las em seu “devido lugar”. Eram chamadas de “vagabundas” e
“prostitutas” e eram obrigadas a ficar nuas em frente aos agentes da ditadura,
sempre do sexo masculino (...) A própria tortura das mulheres era diferente
daquela destinada aos homens. Para além das perversidades que eles sofriam,
elas foram alvo sistemático de violência sexual. Muitas grávidas sofreram
abortamentos forçados durante as sessões de tortura. Em outros casos, eram
aplicados choques elétricos em seus órgãos genitais, com ameaças de que não
conseguiriam mais engravidar. Nem as crianças eram poupadas do terror:
algumas mulheres foram torturadas em frente a seus filhos ou foram
impedidas de amamentá-los. Crianças também foram torturadas física e
psicologicamente para atingir suas mães.240

Os abusos sexuais foram incorporados como arma de tortura e penalidade, como relata
a Maria Amélia de Almeida Teles, Amelinha, militante comunista presa aos 28 anos, em 1972,
pelo regime militar.
Eu estava sentada em uma cadeira do dragão, nua, amarrada, levando choque
no corpo inteiro, ânus, vagina. Enquanto isso, o Gaeta, que era um torturador,
estava se masturbando e jogando esperma em cima de mim”, relata Amelinha.
“A hora que eu caio no chão, ele me põe em uma cama de lona que tinha ali
do lado e começa a esfregar meus seios, apertar minha bunda. Isso é uma
violência. E assim foram várias vezes, com vários outros torturadores. Mas
existem os casos de ter penetração vaginal que as mulheres contam. E são
muitos casos, não um ou dois. (...)
O estupro era uma política de Estado. Era uma prática, não eram exceções. O
estupro tem sido usado no mundo inteiro como uma arma de guerra. Aquilo
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foi uma guerra contra o povo e eles usaram o estupro também. Era uma forma
de dominação: eu controlo suas ideias, eu controle seu corpo.241

Além dos movimentos sociais de esquerda, as mulheres também fizeram oposição no
Parlamento. Em 1966 houve a eleição seis de mulheres para a Câmara dos Deputados Federal,
todas pelo MDB, das quais cinco foram cassadas pelo regime em 1969.242
De outro lado, houve mulheres que se agruparam em defesa do regime contra a ameaça
comunista, como o caso da União Cívica Feminina – UCF, em São Paulo, que congregou
esposas de militares, empresários, políticos e burocratas, ou da Campanha da Mulher pela
Democracia (CAMDE), no Rio de Janeiro, e tantas outras pelo país, todas com significativa
influência da Igreja Católica e responsáveis pela realização da Marcha da Família com Deus
pela Liberdade, em 1964, no período pré-golpe.243
...as entidades femininas fazem parte de um amplo processo que inclui
entidades de tipos diferentes – estudantis, de classe, femininas – e que
funcionam como uma maneira de mobilizar as classes médias em função dos
interesses das elites orgânicas. No caso específico da conjuntura pré-64,
segundo o autor, visavam a causar uma situação de crise em que as Forças
Armadas justificassem sua intervenção.244

Essas entidades também tiveram participação durante o regime militar, entregando os
membros da esquerda opositora, como relata Maria Helena, membro da UCF.
Eu sabia que na Operação Bandeirantes eles tinham um trabalho grande de
desbaratar aparelhos, que eram as células comunistas que se reuniam. Como
nós fazíamos nossas reuniões, eles também faziam. Nós fazíamos as nossas
porque eles faziam as deles. Então eu me ofereci e disse: ‘Vocês ligam quando
tiverem alguma denúncia que eu vou guardar na minha memória visual chapas
de carros para passar pra vocês, para desbaratar aparelhos’. Assim consegui
desbaratar muitos aparelhos.245
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De todo modo, seja apoiando a ditadura, seja na frente de luta contra o autoritarismo, o
engajamento das mulheres deixa claro que os acontecimentos da vida pública repercutiam, com
se repercutem na esfera privada e o contrário é verdadeiro, numa dinâmica cíclica inerente à
existência em sociedade e aos sistemas que nela se entrelaçam.
Esse engajamento refletiu na incorporação de reinvindicações das mulheres no sistema
jurídico oriundo da redemocratização, consolidada pela Constituição de 1988, conforme
salientam Bertolin e Kamada.
No seu projeto original, a igualdade de todos estava prevista – “Todos
são iguais perante a lei” -, porém, no texto final, abarcando as questões
de gênero, foi acrescentado que “homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. Dessa forma,
ficou reconhecido que existem diferenças, baseadas no fato de se
pertencer a um gênero e que, inscritas na Constituição, não serão mais
fontes de desigualdade.246

A promulgação de um Estado Democrático de Direito pela via Constitucional cumpriu
o papel de estabelecer uma ordem jurídica formalmente igualitária e, portanto, inclusiva,
afirmando a cidadania das mulheres e outras minorias que até então se encontravam excluídas
de qualquer proteção jurídica, ou mesmo, da titularidade de direitos.
Entretanto, e a despeito do importante papel no cenário político pré-democrático e da
inclusão como atores no sistema jurídico decorrente, as mulheres não galgaram espaços de
igualdade material nos estágios da organização da democracia política instaurada com a
Constituição de 1988, o que se traduz nos índices de subrepresentatividade e subalternidade
que apresentamos no capítulo anterior, fato esse que persiste afetando a consolidação do Estado
de Direito, sob o ponto de vista da justiça, da distribuição, do reconhecimento e da
representação, apontados por Fraser247.
Fato significativo para isto encontra raízes no próprio processo de liberalização tutelada
em que se assentaram os fundamentos da nova democracia brasileira, cuja elaboração,
discussão e aprovação se construiu sob o protagonismo de um Congresso eleitor sob a égide da
ditadura militar, em que apenas 26 mulheres detinham mandatos e que concedeu aos partidos o
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monopólio do jogo político, sem estabelecer critérios para sua democratização interna, o que
acarretou a solidificação de uma elite partidária composta, em parte, por atos do próprio regime
autoritário.
Buscando o modelo analítico proposto por O’Donnell e Schmitter, compreende-se que
a transição do regime autoritário militar para a democracia no Brasil se deu por via pactuada,
entre atores moderados do próprio regime e de uma oposição controlada e limitada por ele,
portanto, entre elites conservadoras do cenário político das quais as mulheres não faziam
parte.248 249
Um pacto pode ser definido como um acordo explícito, mas nem sempre
publicamente explicado ou justificado, entre um conjunto de atores, na busca
de definir (ou redefinir) regras cujo sentido orienta seu comportamento
político, com base em garantias mútuas relativas aos “interesses vitais” dos
participantes dos pactos.250

Essa literatura da transitologia aponta algumas características das aberturas pactuadas,
como a permanência de alguns atores políticos; a interdependência entre esses atores, de forma
que não poderiam impor uns ao outros a sua vontade; a existência de necessário acordo entre
alas menos radicais do regime e da oposição; extensão de garantias; compromisso de
continuidade na pactuação; regulação da competição com a exclusão da representação de
elementos não pactantes; distribuição de benefícios entre as partes; abstenção do uso da
violência; caráter gradual e contínuo; e o estabelecimento de uma coalização que permita o
compartilhamento e a rotatividade na função executiva, no que denominam de “cartel de elites
partidárias”. 251 Martins, aponta a presença dessas características no caso brasileiro que se
destaca por ser o mais longo processo de democratização da América Latina, com 11 anos entre
concessões e restrições.252
O modelo de liberalização adotado no Brasil sob a administração Geisel e em
parte do governo Figueiredo pode ser resumido da seguinte forma: 1)
restauração progressiva dos direitos civis e políticos; 2) restabelecimento de
alguns canais de representação de interesses e 3) adoção de formas de
validação legal para a escolha de dirigentes e para os atos de governo. Mas,
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ao mesmo tempo, controles autoritários foram institucionalizados para conter
o exercício desses direitos e funções políticas dentro dos limites impostos pela
autoridade executiva. Esses limites podiam ser ampliados ou reduzidos, de
acordo com a fase do processo político, a mentalidade política do dirigente e
a intensidade das demandas expressas por grupos estratégicos e pela imprensa.
Eles podiam, da mesma forma, tornar-se objeto de negociação parcial – desde
que determinados itens não-negociáveis fossem aceitos como tais pela
oposição. Esses itens não negociáveis parecem consistir do seguinte: 1) os
protagonistas do regime não devem ser chamados a responder pelos atos
arbitrários realizados em nome da revolução; 2) os setores oposicionistas, que
propõem o que poderia ser percebido como uma organização
fundamentalmente diferente da sociedade, não podem ser representados
politicamente e 3) as forças oposicionistas não podem aspirar a governar antes
de o “trabalho da revolução de 1964” ter sido consolidado. Esse “trabalho da
revolução” é um conceito amplo e mutável pelos próprios protagonistas do
regime.253

O modelo proposto se fundamentava, então, em algumas concessões, sem efetivamente
se concretizar como democracia, vez que excluía elementos como negociação e consenso sobre
as regras do jogo, responsabilidade dos dirigentes, alternância de poder e direito de
representação ampla. 254 Além disso, eliminava a participação e representação de alas radicais
da oposição, já que a transição se dava pelo acordo entre alas moderadas do regime e de partidos
opositores. A partir desse ajuste se assentaram bases para a instalação de uma democracia
limitada, marcada pela permanência de algumas características do regime autoritário na própria
Constituição de 1988, conforme pontuam Figueiredo e Limongi e veremos nos capítulos
seguintes.255
Essa transição “à prestação” que ocorreu no Brasil, segundo o modelo de O’Donnell e
Schmitter, reduziria o risco de uma ruptura ou de um triunfo das forças opositoras, temido pela
possibilidade de acarretar profundas alterações nos sistemas de distribuição e acumulação
vigentes, afetando diretamente as elites políticas e as estruturas das Forças Armadas256.
Parece, outrossim, crucial que durante o período de transição seja obtido, de
alguma maneira, um compromisso entre interesses de classe para garantir à
burguesia que seus direitos de propriedade não serão afetados no futuro
previsíveis e para satisfazer os trabalhadores e vários grupos de assalariados
com a perspectiva de que suas reinvindicações em termos de compensações e
de justiça social terminarão por ser atendidas.257
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Os autores destacam que o ponto fundamental desses pactos seria a “...criação de
arranjos mutuamente satisfatórios em termos de procedimentos” entre agentes antagônicos,
para que tivessem a possibilidade de uma compensação futura. Para isso, indicam a necessidade
de institucionalização de direitos de representação e formas de negociação que aglutinem os
interesses dos agentes em associações como sindicatos e partidos, com capacidade de dirigir o
comportamento dos seus membros para os compromissos negociados, evitando a ressurreição
convulsiva das forças da sociedade civil. Trata-se, portanto, de um movimento conservador de
descompressão e, simultaneamente, abafamento do clamor por mudanças vindo de camadas da
sociedade civil, nas quais estavam as mulheres.258
As formas de representação funcionaram então, durante todo o regime militar e também
durante o período de liberalização, como uma ferramenta para o controle social e
estabelecimento do ritmo das mudanças, com o rígido controle exercido pelo governo
especialmente sobre os partidos e sindicatos. Tanto o bipartidarismo adotado ao começo do
regime, quanto o multipartidarismo, que marcou a liberalização, voltaram-se para o controle da
representação e dos movimentos sociais de oposição ao regime e manter as rédeas da
legitimidade inicial do próprio governo e, posteriormente, do processo de liberalização,
impondo às agremiações o papel de colaboradoras do regime. O que significa dizer que o
sistema partidário foi usado pelo regime militar como instrumento de manutenção de controle
político e social, uma vez que os Partidos, tanto no bicameralismo, quanto no multipartidarismo
tutelado, permaneciam atrelados ao Estado.
Esse arranjo encontra semelhança no modelo de atividade sindical imposto na década
de 1950, em que a atuação dos Sindicatos era menos de representação de classe, do que de
“órgãos de colaboração com o poder público”. Nesse sentido, McIlroy aponta que “...os
sindicatos envolvem-se com a política desde sua origem...”,259 de forma que não é sem sentido
a comparação aqui proposta. Os Sindicatos passaram a funcionar como organizações
oficialmente dirigidas, fenômeno denominado “peleguismo”, em que as reinvindicações
populares eram desprezadas. 260
Definido como um órgão de colaboração com o poder público, passa de uma
atitude de resistência à ordem política e econômica a uma atitude paulatina
mas progressivamente legalista, buscando firmar-se mais em termos jurídicos
do que políticos e mediante mobilização apenas formal da massa trabalhadora
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– não trazida ao sindicato, que é levado a ela, como uma outorga do poder
público.261

Hall, aponta que essa estrutura sindical alicerçada na década de 1950 foi mantida
durante o regime militar, tendo o controle de seu funcionamento aumentado no governo de
Castello Branco, com a destituição de dirigentes combativos.262 A observação também é feita
por Bertolin, Siqueira e Mentone, segundo os quais “... o Estado voltou a interferir nas eleições
sindicais, como na época do ‘atestado de ideologia’ (revogado em 1952), além do fato de que,
em todo o período, importantes sindicados foram mantidos sob intervenção...”.263 Uma política
de controle semelhante, portanto, a que foi imposta aos partidos com a implantação do
bipartidarismo e mesmo posteriormente, com a tutela do multipartidarismo.
Esse modelo de atrelamento dos Sindicatos ao Estado não passou sem críticas no
período de eclosão dos movimentos da sociedade civil, especialmente no que se refere à
“...irrupção das greves sindicais no ABC paulista...” na década de 1970.264 O movimento ficou
conhecido como “Novo Sindicalismo”, em oposição ao “peleguismo” que dominava os
sindicados, alijando os trabalhadores do protagonismo político.265 A mesma crítica veio pesar
sobre os partidos, tomando lugar a crise de representatividade.266
O Estado, portanto, alternava-se entre repressor e controlador das principais entidades
de representação popular, reduzidas a colaboradoras do governo, que através de mecanismos
de subordinação e dependência política, econômica e financeira e, por vezes, restringindo o seu
funcionamento na legalidade, buscava atrofiar a capacidade de organização dos trabalhadores
e das camadas populares.267 268

261

Idem.Ibidem; p.170.
HALL, Michel M. Corporativismo e Fascismo: as origens das leis trabalhistas brasileiras. In: ARAÚJO, Angela
(Org.). Do Corporativismo ao Neoliberalismo: estado e trabalhadores no Brasil e na Inglaterra. São Paulo:
Boitempo, 2002; p. 60.
263
SIQUEIRA NETO, José Francisco. BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. MENTONE, Carla Carolina.
Organização Política e Sindical. In: SIQUEIRA NETO, José Francisco. BERTOLIN, Patricia Tuma (Coord).
Direito do Trabalho no Brasil: de 1946 a 1985. Vol. 1. São Paulo: Atlas, 2015; p . 47.
264
ROCHA, Antonio Sergio. ROCHA, Antonio Sergio. Genealogia da Constituinte: do autoritarismo à
democratização. Lua Nova, São Paulo, v. 1, n. 88, p.29-87, jul. 2013. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-64452013000100004&script=sci_arttext>. Acesso em: 15 out. 2015.
265
BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; KAMADA, Fabiana Larissa. Caderno Espaço Feminino - UberlândiaMG - v. 25, n. 1 - Jan./Jun. 2012. Disponível em: file:///C:/Users/Gaspari/Downloads/13656-78746-1-PB.pdf.
Acesso em: 27 nov. 2015.
266
LAMOUNIER, Bolívar. O Que se Constrói Quando se Constrói a Democracia. In: AVELAR, Lúvia. CINTRA,
Antonio Octávio. Sistema Político Brasileiro: uma introdução. São Paulo: Editora Unesp, 2015; p. 23.
267
SIMÃO, Aziz. Sindicato e Estado: suas relações na formação do proletariado de São Paulo. São Paulo:
Dominus Editora, 1966; p.196-197.
268
SIQUEIRA NETO, José Francisco. BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. MENTONE, Carla Carolina.
Organização Política e Sindical. In: SIQUEIRA NETO, José Francisco. BERTOLIN, Patricia Tuma (Coord).
Direito do Trabalho no Brasil: de 1946 a 1985. Vol. 1. São Paulo: Atlas, 2015; p . 53.
262

79

O controle e repressão aos mecanismos de representação popular foram, assim,
instrumentos do processo de liberalização para a transição pactuada, garantindo que, no
primeiro momento, apenas as elites moderadas participassem, atuando como interlocutoras da
sociedade civil. Embora não tenha silenciado os movimentos sociais, esse procedimento
exerceu efeitos diretos sobre a democracia, “...os partidos políticos, o parlamento e os atores da
sociedade civil tradicionalmente influentes – como os sindicatos – ficaram subordinados na
tomada de decisões”.269
O processo de liberalização no Brasil teve como ponto de dupla importância a adoção
do multipartidarismo, a partir da reforma implantada em 1979. Ao mesmo tempo em que se
continha o avanço da oposição centralizada no MDB, por via do fracionamento de agremiações,
represavam-se, também, as manifestações da sociedade civil, criando uma instância pulverizada
monopolista da representação, com vistas a provocar a desmobilização da explosão de
movimentos e grupos diversos. Buscou-se canalizar as forças dos protestos para as eleições e a
tutela das reinvindicações sociais para os partidos políticos que, por sua vez, permaneciam
vinculados a um sistema de controle e cooptação pelo Estado na dinâmica do governo, focados
em garantir sua própria participação preponderante nele, num sistema retroalimentado. 270
“Assim, os partidos, reestruturados ou emergentes (pelo menos aqueles que estimam ter uma
boa chance de obter representação), mostraram-se tanto como agentes de mobilização, quanto
como instrumentos e controle político e social. ”271
No que se refere a esse papel dos Partidos Políticos no processo de transição brasileiro,
o movimento pelas “Diretas-Já” é um exemplo desse contingenciamento da sociedade civil por
meio do protagonismo controlado dos Partidos. O movimento se iniciou com um Projeto de
Emenda Constitucional apresentado pelo PMDB em 1983, que propunha a eleição direta para
a escolha do Presidente da República, portanto, buscava alterar as regras do jogo político.
A campanha integrava o programa do Partido que também tinha como bandeira a Constituinte.
Capitaneado pelo PMDB, o movimento exigia eleições diretas para a escolha do Presidente da
República, ficando conhecido como “Diretas Já”, que sob a bandeira de traduzir os anseios
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sociais, formou um pacto entre oposição e partido da situação descontente com o regime272. O
Projeto obteve, assim, lastro na eclosão dos movimentos sociais e de greve que tomavam conta
do país, mas foi somente com o impulso dado, em nível nacional, pelo PMDB, que se deu esse
apoio popular. 273 Esse pacto ficou conhecido como Aliança Democrática e tinha por objetivo
lançar um candidato de consenso à Presidência da República, mas não vingou, sendo a
campanha derrotada.274 Apesar disso, a campanha foi derrotada e, em 1985, foram realizadas
eleições indiretas que indicaram Tancredo Neves à Presidência da República, com o seu
falecimento, José Sarney, também do PMDB, assumiu a Presidência sob a qual se conduziu o
processo Constituinte.275
O episódio, por sua vez, reforça o diagnóstico de Martins, de que à pactuação é
imprescindível que os pactuantes não consigam impor uns aos outros a sua vontade, em especial,
que a oposição não tenha apoio e recursos para impor qualquer mudança de regime sem o
acordo.276
Incapaz de impor um novo regime por via de uma ruptura ou de comandar a liberação
em cronograma próprio, os partidos se afastam das discussões principiológicas para se aterem
à discussão acerca das “regras do jogo”, ou seja, sobre os procedimentos de contingência que
garantam certa competitividade e respeito a esta competição e não sobre questões que
efetivamente envolvam a justiça social, como a propriedade, por exemplo.
A maioria dos partidos está disposta a pagar um preço pela sua chance
de obter o melhor possível para si. Esse preço frequentemente envolve
a participação em compromissos implícitos ou pactos explícitos com
regime transicional e com outros partidos, assim como o controle de
suas bases de sustentação mais militantes.277

Então os partidos deixam de discutir a democracia no seu aspecto substancial, para se
atrelarem aos requisitos formais da democracia que garantam a competitividade. Isto significa
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que a escolha democrática pressupõe um pacto de competitividade e de convivência entre os
consensualistas para que haja a possibilidade de alternância periódica de poder, evitando a
polarização, e entre o autoritarismo, para que não haja responsabilização pela violência do
regime. É, portanto, a autolimitação dos atores que leva ao acordo, o que implica em concessões
ideológicas, afastando-se extremos, para permitir negociar, inclusive com o autoritarismo.278
A elaboração de uma Constituição foi o instrumento utilizado para consolidar a
transição pactuada, não apenas no Brasil. No entanto, a derrota do movimento “Diretas Já”, fez
com que a elaboração da Constituição fosse gestada por um Congresso Constituinte eleito de
forma indireta, ainda no regime autoritário. A lembrar que a Constituinte brasileira da Nova
República foi realizada na Presidência de José Sarney, escolhido em eleições indiretas e sob a
maioria de parlamentares que eram ex-integrantes do partido da situação, ARENA.279 O que
significa que de todos que participaram do Congresso Constituinte que marcou a consolidação
da democracia brasileira, apenas 26 eram mulheres.
Desta forma, os pactos inter-elites, ao reprimirem a revolta popular e a possibilidades
de um contra-golpe, aglutinando em consenso os moderados de oposição e do autoritarismo,
terminam por instalar ou perpetuar sistemas de elites e de desigualdade, institucionalizados na
democracia em construção, especialmente quanto às formas de participação, de
responsabilidade e de controle popular sobre os agentes políticos. Esses sistemas impõem certa
ambiguidade em relação à democracia instalada, ao mesmo tempo em que consagram
instrumentos de monopólio do poder político e, portanto, impedem a paridade de disputa e
exercício desse poder, reconhecem a igualdade de todos. 280
Isto não significa que no Congresso Nacional Constituinte brasileiro não tenha havido
a participação popular por meio de associações, acadêmicos e especialistas, o que de fato houve
e muito fortemente, com destaque para as subcomissões temáticas, que resultaram em avanços
significativos. Entretanto, o sistema democrático ali fundado se mostrou como reflexo do
aglutinamento da participação popular por via da representação partidária, ao limitar as formas
constitucionais de participação direta da população nas decisões do governo e ao estabelecer
um sistema fortemente centralizado no monopólio dos partidos sobre o exercício democrático
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da representação e do próprio governo, como demonstraram Benevides 281 , Figueiredo e
Limongi.282 Essa articulação foi descrita por Fernandes. “[O] ‘pacto social’ que o Governo
manipula com tamanha tortuosidade vale pelo que é. Um meio canhestro para desmobilizar o
movimento popular (...), um meio medíocre de subjugar os partidos da ordem e a maioria
parlamentar a conveniências e interesses...283
A essa transição Fernandes denominou de “conciliação conservadora”, pautada na
estratégia político-militar de contenção dos movimentos sociais.284 Segundo Fernandes, o pais
viveu, de 1979 a 1988, sob uma ordem constitucional ilegítima, uma “...transição lenta, gradual
e segura e com um regime que se constituiu como equivalente civil da ditadura militar
burguesa...”, destacando-se a repetição, até mesmo, das pessoas envolvidas. Nesse aspecto,
Fernandes questiona, por exemplo, o papel do PMDB, surgido de um movimento de oposição,
mas que se tornou o principal partido de base na nova ordem política e social do país, nesse
período de transição.285
Assim, a Constituição Cidadã guarda semelhanças com a chamada “ideologia da
outorga” do período Vargas, em que a indução vertical de direitos e o fortalecimento do Estado
escamotearam a persistência de traços autoritários, limitantes da participação direta e que
desconsideram a capacidade de atuação política popular.286
A “Nova República” não nasceu sob um signo aziago. Ela teve uma origem
perversa; veio ao mundo e cresceu graças a uma maternidade que a deformou
e perverteu para sempre. Filha da ditadura (ou, para usar uma linguagem
amena de convenção histórica, da República institucional), ela retrata aquilo
do qual se pode dizer: “quem puxa aos seus não degenera”.287

O sistema democrático derivado do processo de transição do regime autoritário
brasileiro, conservou, portanto, elementos da forte presença Estatal, inclusive na ordem
econômica (a lembrar do disposto no art. 170 da Constituição de 1988), mas especialmente no
que se refere à forma de exercício da soberania, mediante representação política monopolizada
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pelos partidos políticos, com poucos e difíceis instrumentos para a participação direta e para a
democratização do sistema de representação.288 À lembrança do ocorrido na década de 1930,
o processo de transição conciliadora para a nova república promoveu uma mescla de interesses
que permite o emprego da observação de Antunes na atualidade: “...num rearranjo de poder
onde nenhuma fração dominante na fase anterior foi absolutamente excluída”,289 lembramos
que as mulheres não estavam entre elas.
A inclusão da igualdade formal, de direitos e garantias fundamentais, de instrumentos
de tutela constitucional, da supremacia da lei e do devido processo legal no texto Constitucional
estabeleceram, no entanto, as bases para criar entre a população subalterna o apoio e sustentação
necessários para a Constituição de 1988, mesmo com a permanência de dispositivos autoritários
e de controle da efetiva e direta participação popular na construção política do país.
A respeito da manutenção de elementos autoritários e de concentração de poderes,
trazemos a observação de Schwartzman, indicando que esta dinâmica de persistência de
resquícios de concentração de poder no Estado subverte a representação.
Nessa situação a participação política não se faz por representação de
interesses junto ao Estado mas antes, como bem diz Apter, por ‘representação
do Estado junto aos diversos setores da sociedade’. Dono da iniciativa, o
Estado tem condições de promover a participação de uns e reduzir a de outros,
e a participação mais eficaz não será mais aquela que melhor possa articularse para reinvindicações junto ao Estado, e sim aquela que melhor consiga se
aninhar no interior da própria máquina governamental. (...) A esta participação
essencialmente situacionista, dependente, corresponde bem o termo
“cooptação”.290

O autor entende por “cooptação política” o sistema de “...participação política débil,
dependente, controlado hierarquicamente de cima para baixo...”, em que aqueles que controlam
a arena política estabelecem vínculos de dependência com pessoas ou grupos sociais que
ingressam na arena política.291
Esse sistema é facilmente percebido em nossa constituição, que em seu art. 5º, incisos
XVI a XXI reconhece a liberdade de associação, mantendo, porém, quanto à associação de
trabalhadores e partidos políticos, a tutela do Estado para o regular funcionamento dessas
associações, vinculando essas entidades à formalismos e requisitos legais e a registro específico.
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O tema da liberdade de associação retoma a discussão que permeou a liberdade sindical na
Assembleia Constituinte de 1946, como demonstra a fala do então Deputado João Amazonas,
do Partido Comunista, “[O] que se pretende, na prática, é repetir o mesmo erro, dizer apenas,
teoricamente, que é livre a associação sindical ou profissional, mas de tal maneira condicionada
pelos dispositivos das leis vigentes, que de nada adianta consignar essa conquista”. 292 Neste
ponto, o discurso de Ferreira de Sousa, naquela ocasião, permanece bastante atual: “...os
sindicatos se tornaram simples sucursais da entidade oficial. (...) a simples expressão ‘liberdade
sindical’ ou ‘livre associação sindical’ é de conteúdo duvidoso e faculta abusos integrais”.293
A Constituição estabelecida preservou a autonomia de organização das agremiações,
que pouco têm de democráticas em seu funcionamento, como demonstraremos a seguir. Ao
mesmo tempo, no entanto, vinculou o regular funcionamento dos partidos políticos ao
reconhecimento e fiscalização por um órgão integrante dos Poderes do Estado (Poder Judiciário
- Tribunal Superior Eleitoral), bem como sua existência econômica a recursos públicos oriundos
do chamado fundo partidário, também ao acesso ao horário eleitoral gratuito e,
simultaneamente, a doações privadas, essencialmente de setores econômicos, comprometendo
a efetiva representação de interesses, na medida em que permitem a dinâmica da cooptação
apresentada por Schwartzman294.
Além disso, os regimentos internos das Casas Legislativas ampliaram a importância dos
partidos como referência para o processo de governo, na medida em que elevaram os recursos
possíveis para que os líderes dos partidos comandem suas bases, de forma que as agremiações
permanecem dependentes do seu desempenho eleitoral, para obter representatividade na
votação de leis e poder negociar com o Executivo, dinâmica da qual depende sua própria
sobrevivência nas eleições subsequentes.295
Da mesma forma que ocorreu com os Sindicatos, os Partidos foram reconhecidos como
pessoa jurídica de direito privado. O art. 17 da Constituição assegura aos partidos a autonomia
de organização e gestão do funcionamento, bem como, de estabelecer sua estrutura de cargos.
Por outro lado, a Constituição limita a constituição dos Partidos, ao estabelecer requisitos que
restringem o seu funcionamento eleitoral, como, por exemplo, o apoiamento mínimo de 0,5%
dos votos válidos (excluídos brancos e nulos) na última eleição para a Câmara dos Deputados,
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distribuídos por, pelo menos um terço ou mais dos Estados, com o mínimo de 0,1% do
eleitorado que haja votado em cada um deles, comprovado pela assinatura dos eleitores que não
podem ser filiados a qualquer partido político. Este procedimento de validação se assemelha à
Carta de Reconhecimento que conferia existência legal aos Sindicatos, acentuando suas funções
burocráticas em detrimento de sua função representativa.296
Em todos os sistemas partidários de nossa história política, a forte
dependência dos partidos em relação aos aparelhos de Estado sempre foi a
tônica. À diferença da Europa, em que muitos dos principais partidos se
apoiaram, ao menos em suas primeiras décadas de existência, numa sociedade
civil bem organizada, no Brasil as maiores agremiações sempre estiveram na
órbita do Estado – desde a fundação, dada no interior de aparelhos executivos
e legislativos (a maioria), ou a partir do momento em que galgaram posições
de comando no país (como é o caso petista).297

Como aponta Romano, a nova gramática social instalada no Brasil com a consolidação
da democracia pela via Constitucional alterou o significado das instituições e da forma com que
se organizam, mantendo, outrossim componentes e práticas autoritários que interferem na
representação e na participação políticas e, por sua vez, na igualdade.298
Conclusão semelhante é apontada por Lamounier sobre liberalização e participação,
traçando um perfil tridimensional da democracia, a partir da teoria de Dahl, acrescentando a
questão da desconcentração que se refere às condições sócio econômicas e ao controle de poder,
aproxima-se da teoria tridimensional da justiça de Fraser. O diagrama proposto por Lamounier
apresenta uma fórmula de equilíbrio entre a desconcentração de fatores produtivos e do aparato
estatal e ou aumento da representação, que compreende a institucionalização e o direito de
contestação e participação políticas, o aumento da igualdade e da mobilidade social, a fim de
se evitar a instabilidade da democracia, os regimes autoritários e a instalação de movimentos
radicais. O resultado ótimo previsto pelo autor, no entanto, difere drasticamente da proposta de
Fraser. Para Lamounier, o ideal esperado seria a formação de poliarquias estáveis, ou seja,
sistemas em que o poder é monopolizado por elites em ambiente de ampla competição,
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passando anteriormente pela experiência de representação oligárquica, com a desconcentração
do aparato Estatal e das riquezas produtivas, conforme demonstra a Figura 1.299

Figura 1. Gráfico da Consolidação Democrática:
Representação, Desconcentração e Democratização

Fonte: LAMOUNIER, Bolívar. Brazil: inequality against
democracy.300

Segundo o autor, a análise da liberalização democrática, sob essa perspectiva
tridimensional, coloca que xeque a liberalização e a transição brasileiras, exigindo a
continuidade do processo de desconcentração como condição de equilíbrio a longo prazo, o que
tenderia à poliarquia de Dahl, sob pena de se instalar uma democracia instável.301 302
A respeito da importância do sistema de competição, Schwartzman entende que sua
existência é necessária, porém, não basta a garantir a inexistência de “...formas abusivas de
oligarquização e monopolização de recursos sociais e econômicos por grupos restritos”. 303
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Os 25 anos de democracia sob a vigência da Constituição de 1988 demonstram que a
tese da democracia instável de Lamounier não se consolidou. De outra forma, ainda que
alcançado o monopólio do poder político e um sistema de ampla competição, a persistência de
profundas desigualdades sociais, alta concentração de riquezas e baixa mobilidade social,
sobretudo refletidas na situação da mulher no Brasil, da qual tratamos no capítulo anterior, não
determinaram uma mudança ou instabilidade no regime, mas expõem a existência de uma
democracia restrita ou limitada, que afeta e impede o alcance da vida justa e igualitária, para a
qual, segundo Fraser, é indispensável a efetiva participação de todas as camadas sociais nos
espaços políticos, afetando assim os sistemas de reconhecimento e distribuição.304

2.2. A Democracia Como Sistema Político no Brasil

No país, como marco final da transição do regime autoritário, a Constituição de 1988,
em seu preâmbulo, instituiu um Estado Democrático de Direito, sob a forma Republicana,
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos. De acordo com o parágrafo único do artigo primeiro,
situado entre os princípios fundamentais da República, todo poder emana do povo que o exerce
por meio de representantes eleitos ou diretamente.
Do ponto de vista da metodologia de transição de regimes autoritários para regimes
democráticos, proposta por O´Donnell e Schmitter, a democracia deve ser entendida como uma
questão contingente, mas que permite, pela análise de modelos proeminentes, reconhecer-se a
existência de um mínimo de elementos formais à sua configuração, quais sejam, a amplitude
de direito ao voto, o voto secreto, as eleições periódicas, a competição interpartidária, o
reconhecimento das associações voluntárias e da responsabilidade dos governantes. Ademais,
os autores apontam a cidadania como princípio orientador e indicador da democracia, isto é, o
direito à igualdade face às escolhas coletivas e dever de respeito aos governantes. Quanto mais
completa e avançada a democracia, acrescentam-se outras instituições, como, por exemplo, a
limitação de mandatos e a responsabilidade do administrador ou accountability. 305
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Acerca do conceito de Democracia, Lamounier critica as construções dogmáticas, ou
que preveem uma espécie de rol de instituições imprescindíveis a sua caracterização,
classificando-as de “pré-requisitismos”, na medida que indicam necessidades prévias a serem
alcançadas para que se considere instalada uma democracia. De acordo com o autor, a
democracia real difere dessa compreensão e se trata de um arcabouço constitucional para a
resolução pacífica de demandas e antagonismos, configurando-se na medida em que a
sociedade concorda em resolver esses conflitos por meio de eleição, de forma que a conceitua
como “...uma realidade histórica, não um modelo ideal”306. No entanto, o autor não foge ao
reconhecimento de elementos essenciais a uma democracia ao conceituá-la.
Podemos conceituá-la como um sistema político no qual o acesso legítimo ao
poder se dá mediante eleições periódicas, limpas e livres, e os governos se
mantém responsabilizáveis (accountable), graças a restrições constitucionais,
à atuação de órgãos judiciários e à vigilância exercida pela imprensa e por
uma variedade de instituições e associações autônomas.307

Em outro trabalho, O’Donnell também enfrenta o questionamento acerca dos atributos
que definem uma democracia, centrados nas eleições livres e periódicas como única forma de
alcance do poder, garantidas por um sistema de direitos políticos positivados, que, no entanto,
não afastam questionamentos decorrentes do contexto social, do grau de participação dos
cidadãos e a transparência e responsabilidade pública dos governos.308
Esses questionamentos nos remetem ao duplo conceito de democracia proposto por
Bobbio. Segundo o autor, a democracia identifica uma das formas de organização do poder
político, segundo a qual, o povo é o titular do seu exercício, de forma que ao seu reconhecimento
importa determinar quem governa, como governa e para que fins governa, evidenciando o duplo
aspecto do conceito, que abrange um conteúdo formal e também um conteúdo substancial,
consistente na igualdade social e econômica, atinentes, sobretudo à forma do seu exercício.309
O conteúdo substancial proposto por Bobbio nos remete à qualidade da democracia para
além dos requisitos formais, questão abordada por Diamond e Morlino, segundo os quais haverá
uma boa democracia quando se:
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proporciona aos seus cidadãos um alto grau de liberdade, igualdade política e
controle popular sobre públicas políticas e formuladores de políticas através
do funcionamento legítimo e legal de instituições estáveis. Uma boa
democracia é, portanto, primeiro um regime amplamente legitimado que
satisfaz as expectativas dos cidadãos quanto à governança (qualidade em
termos de resultado). Em segundo lugar, uma boa democracia é aquela em que
os seus cidadãos, associações e comunidades desfrutam de grande liberdade e
igualdade política (em termos de qualidade e conteúdo). Em terceiro lugar, em
uma boa democracia, os próprios cidadãos têm o poder soberano para avaliar
se o governo fornece a liberdade e a igualdade de acordo com o Estado de
Direito. Cidadãos e suas organizações e partidos participam e competem para
manter os eleitos responsáveis por sua atuação política e suas ações. Eles
monitoram a eficácia e a equidade da aplicação das leis, a eficácia das decisões
governamentais, bem como a responsabilidade política e capacidade de
resposta dos eleitos funcionários. Instituições governamentais também são
responsáveis perante a lei e a Constituição. 310 (tradução livre)

Ademais, esse conteúdo substancial, traduzido na questão de quem, para quem e como
se governa, também é o foco da teoria tridimensional da justiça ou teoria da justiça democrática
radical proposta por Fraser, abrangendo reconhecimento, redistribuição e representação como
garantias da paridade social no processo de produção do próprio espaço político, no que chama
representação metapolítica. Quando não há essa paridade na construção do político, está-se
diante de uma falsa representação, portanto, da ausência de efetiva justiça e da democracia
substancial, fato que ocorre às mulheres, diante da já mencionada sub-representação nos
espaços de poder, caracterizando, no mínimo, um problema da democracia brasileira.311
No que se refere à igualdade de gênero, não podemos nos dissociar da noção de duplo
conteúdo da democracia, ou de tridimensionalidade da justiça democrática, em que se
reconheçam os aspectos formais atinentes à igualde jurídica e às regras constitutivas do jogo
democrático e a imprescindibilidade igualdade social e econômica que envolvem o
reconhecimento das mulheres como sujeitos de direitos e a eliminação de barreiras ao exercício
desses direitos, que permitam a efetiva paridade de participação na construção do espaço
político.
Neste sentido, José Afonso Silva compreende a Constituição de 1988 como verdadeiro
elemento transformador da sociedade, na medida que desenha
...perspectivas para a realização social profunda, pela prática de direitos
sociais que ela inscreve e pelo exercício dos instrumentos que oferece à
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cidadania e que possibilitam concretizar as exigências de um Estado de justiça
social, fundado na dignidade da pessoa humana.312

As políticas públicas voltadas à materialização da igualdade de gênero pertencem ao
escopo desses instrumentos constitucionais de justiça e transformação social apontados pelo
autor. Todavia, como vimos, essas políticas, no Brasil, ainda não foram suficientes ao alcance
do objetivo da igualdade material, o que compromete a justiça e a própria democracia.
Retomando o preâmbulo constitucional, tem-se que, no Brasil, a república democrática
é exercida pelo povo diretamente ou por meio de representantes eleitos, o que significa o
reconhecimento constitucional da convivência entre democracia representativa ou indireta, na
qual o povo delega as funções de governo a representantes eleitos; e democracia participativa
ou direta, com o exercício de algumas funções de governo diretamente pelo povo, por meio de
institutos constitucionalmente previstos. A esta conjugação se dá o nome democracia
semidireta.313
Interessa-nos, para a análise aqui proposta, a compreensão da forma com que se organiza
a democracia representativa que, segundo Canotilho, significa:
...em primeiro lugar, a autorização dada pelo povo a um órgão soberano,
institucionalmente legitimado pela Constituição (criado pelo poder
constituinte e inscrito na lei fundamental), para agir autonomamente em nome
do povo e para o povo. A representação (em geral parlamentar) assenta, assim,
na soberania popular. Esta, por sua vez, e como se acentuou atrás, pressupõe
a ideia de povo igual, ou seja, o povo formado por cidadãos iguais, livres e
autónomos e não por um povo distribuído, agrupado e hierarquizado em
termos estamentais, corporativos ou orgânicos.314

O autor também destaca a dupla dimensão que o conceito deve abranger, ou seja, o seu
conteúdo formal, atinente aquilo que se expressa no texto constitucional, e o seu conteúdo
material, que compreende a força de legitimidade do órgão representativo, sobre o conteúdo
justo de seus atos que permita a identificação dos cidadãos, para além de suas crenças e
concepções políticas. Sob o ponto de vista material, o autor aponta três premissas fundamentais
que consistem na representação como atuação no interesse dos outros, que são os cidadãos; a
representação como disposição para responder, que se refere à capacidade de decidir de acordo
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com as necessidades dos representados; e a representação como processo dialético entre
representantes e representados, atenta aos interesses do povo e existentes no povo.315
Um outro conceito decorrente dessa prescrição constitucional se refere ao
reconhecimento do povo como soberano. Ao expressar que todo poder emana do povo, nossa
Constituição toma por base o princípio da soberania popular, que por sua vez apresenta cinco
dimensões, expostas por Canotilho:
(1) O domínio político – o domínio de homens sobre homens – não é um
domínio pressuposto e aceite; carece de uma justificativa quanto à sua origem,
isto é, precisa de legitimação; (2) a legitimação do domínio político só se pode
derivar do próprio povo e não de qualquer outra instância <fora> do povo real;
(3) o povo é, ele mesmo, o titular da soberania ou do poder, o que significa:
(i) de forma negativa, o poder do povo distingue-se de outras formas de
domínio <não populares> (monarca, classe, casta); (ii) de forma positiva, a
necessidade de uma legitimação democrática efectiva para o exercício do
poder (o poder e exercício do poder derivam concretamente do povo), pois o
povo é o titular e o ponto de referência dessa mesma legitimação – ela vem do
povo e a este deve se reconduzir; (4) a soberania popular – o povo, a vontade
do povo e a formação da vontade política do povo – existe, é eficaz e
vinculativa no âmbito de uma ordem constitucional materialmente informada
pelos princípios da liberdade política, da igualdade dos cidadãos, de
organização plural de interesses politicamente relevantes, e
procedimentalmente dotada de instrumentos garantidores da operacionalidade
prática deste princípio; (5) a constituição,
material, formal e
procedimentalmente legitimada, fornece o plano da construção organizatória
da democracia, pois é ela que determina os pressupostos e os procedimentos
segundo os quais as <decisões> e as <manifestações de vontade do povo> são
jurídica e politicamente relevantes.316

Ao eleger representantes e a eles delegar poderes, o povo não delega sua soberania,
preservada no sentido de fiscalização das atividades dos seus representantes, no processo de
escolha eleitoral e na titularidade de interesses, além da titularidade transnacional de sua vida
em si e de sua vida política317. Benevides destaca que o povo confia aos representados apenas
uma parte de sua autoridade, preservando a sua capacidade de escolha e participação
constitucionalmente garantidos por meio do voto.Em alguns, casos, não o do Brasil, preserva o
povo, inclusive, o poder de responsabilizar os representantes por meio de instrumentos de
accountability.
A autora relembra Rousseau, segundo o qual a soberania popular não era passível de
representação, uma vez que, em se tratando de vontade geral, não admitiria ser alienada ou
Idem. Ibidem; p. 124.
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representada, de forma que qualquer lei não ratificada pelo povo seria nula. 318 A ideia se
assemelha ao que Hesse propõe como binômio constituição real e constituição jurídica, as quais,
para se operarem no verdadeiro sentido constitucional, devem estar concomitantemente
presentes, sob pena de havendo apenas a constituição juridicamente formal, despida de seu
conteúdo real, não ser legitima e nem respeitada pelo povo.319
Atentando para o recorte de gênero, como efeito do reconhecimento constitucional da
igualdade entre homens e mulheres, tem-se que às mulheres foi atribuída parcela da soberania
democrática, o que per si, atrai uma pluralidade de conteúdos desde à elaboração leis em
situação de igualdade e se submeter a elas em situação de igualdade, ao direito de evocar a
proteção do Estado e de organismos internacionais para salvaguardar a sua própria vida, cercada
de valor político. Essa organização da democracia se dá no sistema político adotado por cada
Estado que rege o significado, a extensão e o conteúdo da soberania, conforme haver ou não o
compromisso internacional com sua ampliação para além da noção territorial.
No entanto, o processo de transição do regime autoritário para a democracia, no Brasil,
não significou uma ruptura total com características autoritárias e de controle ou cooptação da
representação, historicamente estabelecidos, especialmente pela dinâmica imposta aos partidos
políticos a à participação popular.320 A situação compromete a qualidade da democracia e a
possibilidade de representação igualitária e justa, de acordo com o que propõe Fraser, impondo
mais um entrave à participação das mulheres na política em condições de igualdade.321

2.3. O Sistema Político Brasileiro e a Mulher como Sujeito Político

Como dito, a abordagem do gênero na política pressupõe a compreensão da dinâmica
de (des) igualdade entre homens e mulheres no exercício da soberania inserida no sistema
político brasileiro, de tal sorte que o primeiro ponto que será tratado é o próprio conceito desse
locus abrangente da pesquisa.
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Ela Wiecko 322 conceituou sistema como um conjunto de instituições e órgãos
articulados para uma finalidade legalmente estabelecida. Quando se trata de sistema político,
esses elementos interagem para uma finalidade socialmente vinculante, como conceitua
Oliveira.
Simplistamente, um sistema pode ser descrito como um conjunto no qual os
vários elementos interagem por um princípio comum. O termo político, por
seu turno, refere-se ao fato de que existem decisões que vinculam de um modo,
mais ou menos extenso, toda a coletividade. É possível afirmar, então, que um
sistema político qualquer é uma subespécie de sistema social, dentro do qual
vários elementos estão voltados à produção de discursos impostos,
coercitivamente, a uma determinada coletividade. 323

Há uma relação estreita entre sistema político e forma de governo, na medida em que as
diferentes formas de governo interferem na organização e relação entre as instituições e no
modo de compreensão do princípio comum, ou dos princípios comuns 324 , em torno do(s)
qual(is) essa dinâmica se dá. Analisando o sistema político sob a perspectiva descritiva da
tipologia das formas de governo, encontram-se como espécies a democracia e a autocracia, cuja
diferença se extrai do caráter ascendente ou descente do poder. “... democráticas são as formas
de governo em que as leis são feitas por aqueles aos quais elas se aplicam (...), autocráticas, as
formas de governo em que os que fazem as leis são diferentes daqueles para quem elas são
destinadas (...)”.325 A par dessa dinâmica entre fonte e destinatários de poder, organizam-se as
relações entre as instituições do sistema que submeterão governantes e governados, conforme
o tipo de governo estabelecido, o que, no caso da democracia brasileira, necessariamente leva
à ideia de representação.
Vargas Hernández, ao estudar a forma democrática, traduz a função do sistema político
como veículo de intermediação entre sociedade civil e Estado, constituído por instituições
públicas e partidos políticos, imprescindível para a cidadania e que se relaciona com a
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organização das regras que estabelecem o acesso ao poder político e com o desenho
institucional determinante para o desenvolvimento econômico, social e político de um país.326
No espaço para decisões e para a relação entre Sociedade e Estado, Rocha, acentua o
caráter abstrato “...do funcionamento institucional de um país...”, organizado sobre uma
estrutura de tomadas de decisões coletivas a respeito do “âmbito de atuação e funcionamento
dos governos representativos”. O autor, ao estudar o sistema político brasileiro, aponta a relação
dicotômica e interativa entre Estado e Sociedade, como elementos do sistema, e que se daria de
forma não homogênea, tendo em vista o poder normativo e coercitivo concentrado nas mãos do
Estado, exercidos na sua forma de organizar a vida da sociedade, poder esse que lhe é atribuído
por ela, por meio do voto, e exercido pelos representantes eleitos. 327
A lógica de funcionamento dos sistemas políticos assume que a Sociedade,
através do processo de agregação e transmissão de preferências dos cidadãos,
efetuado pelas eleições, é quem estabelece os objetivos e fixa as prioridades.
328

Os eleitos exercem, assim, a função representativa do sistema político, a qual consiste
na intermediação entre Sociedade e Estado, aglutinando as demandas sociais reivindicadas e
selecionando as prioridades. Segundo o mencionado autor, em que pese o modelo
genericamente desenhado prever que esses representantes não tenham autonomia para defender
interesses próprios, o que se concretiza no sistema brasileiro é o exercício da função
representativa pelo mandato eletivo conforme os interesses em torno dos quais o representante
foi eleito, que não necessariamente correspondem aos interesses populares, 329 sugerindo
contrastes entre representações de ideias e de presença que afetam diretamente o exercício da
soberania popular.
A crescente preocupação com o tema da exclusão política desafia o
entendimento tradicional sobre os mecanismos representativos, em essencial
a percepção arraigada de que a chave da boa representação política está no
programa e nas ideias compartilhadas entre representantes e representadas/os
– sem qualquer referência à identidade das/os representantes. Contra isso,
cada vez mais é afirmada a necessidade de presença física dos grupos
excluídos nos locais de decisão, o que se traduz frequentemente na adoção de
326
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cotas eleitorais. Mas não se trata de escolher uma ou outra forma de
representação e sim de, compreendendo os limites de cada uma, buscar um
sistema mais justo que incorpore tanto as ideias quanto presença. 330

Ao caso das mulheres, torna-se evidente que o problema da sub-representação na
política se traduz em uma demanda pela representação igualitária entre homens e mulheres,
portanto, por mais presença de mulheres na política, quebrando o silêncio sobre o qual
comodamente se mantém o status quo da política brasileira. Segundo Phillips, trata-se de um
problema que emerge do reenquadramento das questões de igualdade política no tratamento de
quem é e o que é para ser representado, portanto, afeta o exercício soberania, na medida que
subverte a expressão de vontade do povo e a igualdade na tomada de decisões. A autora adota
o pressuposto de que os interesses de determinada clivagem social são melhor protegidos
quando representados por quem compartilha das mesmas experiências, lançando um desafio à
tradicional política de ideias defendida pela democracia liberal.331
Importa-nos compreender que o exercício dessa soberania na democracia representativa,
em que essa representação cumpre a função de intermediação entre sociedade e Estado,
relaciona-se de forma imediata e dependente da garantia de direitos específicos,
constitucionalmente estabelecidos e regulamentados, a saber, o direito de votar e de ser votado
(a) que se aderem às regras do jogo democrático. Conforme o regime político adotado,
encontram-se maiores ou menores restrições ao exercício de tais direitos, “quanto menor forem
as barreiras colocadas ao ingresso dos indivíduos nos direitos políticos, mais democrático será
um sistema político”332. Ou ainda:
...a participação do maior número possível de habitantes de um Estado (país)
em pelo menos um dos dois processos sobreditos (tomada de decisões
vinculantes e escolha dos representantes que tomarão as decisões),
configurará um sistema mais ou menos democrático.333

É neste ponto que Rocha aponta o problema básico da representação, a inclusão, “...que
pessoas têm o direito de apresentar suas demandas e carências (ou seja, quem tem direito de
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votar) e quem pode fazer-se portador das demandas e preferências de determinado conjunto da
sociedade (isto é, quem pode ser votado) ”.334
A partir desse problema apontado, duas perspectivas se desdobram quanto à
representação, uma, a que abordaremos no primeiro momento, refere-se às barreiras ao
exercício da representação, seja através da escolha dos representantes, seja do ponto de vista de
se colocar à escolha dos eleitores para o exercício da representação, esse duplo viés se entrelaça,
havendo uma dependência direta da capacidade eleitoral passiva em relação à capacidade
eleitoral ativa, ou seja, somente pode se candidatar e ser eleito(a) quem estiver em pleno
exercício da capacidade eleitoral ativa, ou seja, capacidade de votar, além de outros requisitos
estabelecidos em lei. Outra perspectiva se refere ao exercício da representação propriamente
dita é a defesa de interesses das elites.
Para Vargas Hernández, os arranjos institucionais, marcados pela cultura política de um
país, delimitam o jogo político por meio da criação de oportunidades, barreiras ou riscos ao
desenvolvimento. Essas barreiras afetam diretamente os direitos políticos acima mencionados,
seja pela exclusão legal, isto é, decorrente da normativa vigente no país, seja em razão da cultura
política instalada, com reflexos diretos nas dinâmicas partidária e eleitoral.335 A perspectiva do
autor se enquadra à noção de reconhecimento como requisito para a efetiva justiça, proposta
por Fraser e já mencionada. Em síntese, corresponde à eliminação das barreiras culturais,
jurídicas e políticas opostas à inclusão de sujeitos na ordem jurídica e política, ao
reconhecimento de direitos e da igualdade entre os membros da sociedade, um dos tripés da
teoria da justiça democrática de Fraser.336
Relativamente às limitações culturais ao reconhecimento e exercício de direitos, Klein
afirma ser
... indispensável conhecer os fundamentos da sociedade brasileira, suas
dimensões patriarcais e patrimoniais que repassaram sua seiva para o
ordenamento jurídico como um todo, onde estão inclusos os partidos políticos
como instituições jurídicas. 337

334

ROCHA, Antonio Sergio. Sistema Político Brasileiro: estrutura e processo governativo. São Paulo: Plêiade,
2002, p.21.
335 VARGAS HÉRNANDES, José Guadalupe. Sistema Político y Gestión Política. Revista de Investigaciones
Políticas y Sociológicas, Santiago de Conpostela, v. 6, n. 1, p.09-19, jan. 2007. Disponível em:
<http://revistas.unab.edu.co/index.php?journal=reflexion&page=article&op=viewArticle&path;[]=576>. Acesso
em: 09 jun. 2015.
336
FRASER, Nancy. Reenquadrando a Justiça em um Mundo Globalizado. Lua Nova, São Paulo, 77:11-39, 2009.
337
KLEIN, Antonio Carlos. A Importância dos Partidos Políticos no Funcionamento do Estado. Brasília:
Brasília Jurídica, 2002; p. 79.

97

Neste aspecto e refletindo a dicotomia público/privado, marcante na sociedade
patriarcal, as mulheres estiveram legalmente excluídas do exercício de direitos políticos até
1932. Essa exclusão permanecia normatizada pela negativa do direito a voto. Foi somente
naquele ano que se reconheceu às mulheres a prerrogativa de votar, como fruto da luta do
movimento sufragista que marcou o início do Século XX, impulsionado pelo crescente ingresso
de mulheres no mercado de trabalho. Esse movimento tomou espaço em um período de
contrastes da entrada da mulher no mundo público do trabalho e o lento crescimento do
eleitorado, especialmente marcado pela exclusão das mulheres e pelo voto censitário, situação
que no Brasil piorou muito ao fim do século XIX338. A luta pelo voto da mulher apresentou
alguns expoentes, como Bertha Lutz, diretora da Federação Brasileira para o Progresso
Feminino e Leolinda Daltro, presidente do Partido Republicano Feminino, fundado em 1910.
Merece destaque também, Juvenal Lamartine, presidente do Rio Grande do Norte, que em 1927
reconheceu e igualou a ambos os sexos o direito de votar e ser votado naquele estado.339
No entanto, o direito a voto para as mulheres, reconhecido em 1932, não teve como
consectário automático o direito a ser votada, este que foi reconhecido às mulheres somente
com a Constituição Brasileira de 1934.340 Constituição essa, que pela primeira vez na história
do sistema político/jurídico brasileiro, trouxe expressa em seu texto a igualdade entre os sexos:
Art. 113, §1º Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem
distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos
pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou idéias políticas.341

Poucos anos depois, Getúlio Vargas instalou o Estado Novo e outorgou uma nova
Constituição, em 1937. Na Constituição do Estado Novo e nas seguintes, de 1946 e 1967,
ocultou-se a menção expressa à igualdade entre os sexos, retomada somente com a Constituição
de 1988, atualmente em vigor, que devolveu às mulheres o expresso comando escrito da
igualdade formal, reconhecendo sua capacidade eleitoral ativa (direito ao voto) e incluindo-as
nas hipóteses de elegibilidade (capacidade eleitoral passiva, direito de ser votada), o que tornou
o Constituição de 1988 um marco para a conquista da cidadania. Portanto, ao longo da história
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do país, o exercício dos direitos políticos pelas mulheres foi permeado por interrupções, sendo
o período inaugurado pela Constituição de 1988 o mais longevo de plenitude.342
Por outro lado, ainda que incluídas legalmente, ou seja, conferido o direito de votar e
serem votadas, persistem barreiras de poder e culturais institucionalizadas nas esferas que
compõem o poder político. São notáveis os entraves ao acesso da mulher ao sistema partidário
e ao sistema eleitoral, alimentados por fatores como a divisão sexual do trabalho entre outros,
que reforçam a subrepresentatividade da mulher nos espaços de poder, como veremos adiante,
dificultando a interface entre o Estado e parcela significativa da sociedade, as mulheres,
comprometendo, por conseguinte, a efetividade da democracia e da justiça democrática.
... há indícios de que é pequeno o interesse ou a preocupação no interior dos
partidos em escolher lideranças ou organizar a representação política feminina.
(...) Em suma, socialização e aprendizagem de papéis incluem-se entre os
fatores sociais e psicossociais de estruturação de papéis que exercem uma
influência relevante sobre a participação política. 343

Assim, do breve cotejo entre a função do sistema político e o papel da mulher apontado
na dicotomia público/privado, estudada em nosso primeiro capítulo, tem-se novamente
evidenciada a repercussão da organização da vida privada, que atua no âmbito da sociedade,
para a construção da agenda dos representantes que irão pautar as ações do Estado, isto é, do
reflexo direto da vida privada no Estado e na sociedade, em um patamar de reciprocidade no
reconhecimento e garantia de direitos. Desta forma, a atribuição de papéis de gênero às
mulheres na vida privada modela, ao mesmo tempo em que é modelada, pela atuação do Estado,
por vezes reforçando a desigualdade entre homens e mulheres, na medida em que se reflete na
própria constituição das leis que guarnecem o seu sistema jurídico, então, da mesma forma que
o pessoal é político, o pessoal também é jurídico e tem-se um desvio no paradigma democrático
da igualdade que impede a superação de barreiras para que a mulher faça parte da elaboração
dos espaços de poder.
É certo, portanto, que para compreender os sistemas político e jurídico brasileiros, bem
como seus reflexos na organização social, sob a perspectiva da pesquisa, no intuito do
aperfeiçoamento das instituições, torna-se imprescindível a análise de sua função representativa,
enquanto intermediária entre Estado e Sociedade. Para isto, é necessário abordar a desigualdade
entre homens e mulheres tanto no sistema eleitoral, quanto no sistema partidário como etapas
de ingresso ao espaço político de poder.
342
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2.4.Partidos Políticos: a subalternidade do lar para o espaço púbico

O Senado Federal Brasileiro, objeto desse estudo e integrante do Poder Legislativo
Federal, tem sua sede em Brasília, Capital do Distrito Federal. Brasília, localizada no centro do
país, foi uma cidade implantada pelo então presidente Juscelino Kubitschek, concretizando um
planejamento existente desde à Independência, 344 para receber a transferência da capital do
Brasil. Com projeto de Oscar Niemeyer, a nova capital foi inaugurada em 21 de abril de 1960,
abrigando as sedes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
O espaço, como o direito e o gênero, também “...é produzido e reproduzido pelos
homens em suas relações entre si e com a natureza... ele é, outrossim, um espaço social”345.
Não há neutralidade no espaço, que pode se constituir em obstáculo ou facilitador, e a história
de Brasília, como aponta Vesentini, é um exemplo de como o espaço masculino, construído por
homens e para homens, funciona como um entrave ao relacionamento entre as mulheres e o
poder político.
...Brasília simbolizou na ideologia nacional-desenvolvimentista o “futuro do
Brasil”, o arremate e a obra monumental da nação a ser construída pela
industrialização coordenada pelo Estado planificador, pela ação das forças do
progresso (aquelas voltadas para o desenvolvimento do “capitalismo nacional)
que paulatinamente iriam derrotar as “forças do atraso” (o imperialismo, o
latifúndio, e a política tradicional, demagógica e “populista”).
Localizada no “coração do Brasil”, ...Brasília seria o exemplo meridiano da
“nova civilização” que se gestava...Em suma, Brasília seria a “Capital da
Esperança”...346

Na década de 1960, em que Brasília foi inaugurada, as mulheres já votavam e poderiam
ser eleitas. No entanto, ocupavam poucos cargos públicos, uma vez que os direitos políticos
não se fizeram acompanhar por direitos civis, no caso das mulheres, que permaneciam
dependentes de seus pais ou de seus maridos, para movimentação bancária, por exemplo. Pouco
tempo depois da inauguração da nova capital foi deflagrado o golpe militar, em 1964, que
perdurou até a década de 1980, com a supressão generalizada de direitos civis e políticos, o que
marcou nova ruptura no exercício ativo do dos direitos políticos pelas mulheres e na luta pelos
direitos civis.347
344
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Em 1986, foram realizadas eleições nacionais e os representantes eleitos naquele pleito
integraram o Congresso Nacional Constituinte, encarregada de elaborar uma nova Constituição
para o Brasil após o regime militar. Não houve registro de eleição de mulheres para o Senado
Federal, e para a Câmara dos Deputados, apenas 26 mulheres foram eleitas. Uma delas foi a
então Deputada Federal Lídice da Mata, do PSB (Partido Socialista Brasileiro) da Bahia, que
relatou a experiência na chegada à Sede do Congresso Nacional, na moderna e planejada capital
do país, “capital da esperança”:
Enfrentamos preconceitos de todos os tipos. Nós chegamos num Congresso
que não tinha sequer banheiro feminino. O plenário só tinha banheiro de
homem, um banheiro único porque a presença da mulher era tão minúscula
que não se fazia necessário esse tipo de equipamento. A primeira questão foi
a luta pelos banheiros, por incrível que possa parecer. Terminou que se
estabeleceu um acordo pelo qual as mulheres ficariam no anexo 4 para garantir
que teriam banheiro privativo nos seus gabinetes. Mas na luta para que
tivéssemos banheiro dentro do plenário, foi feita uma reforma na Câmara para
garantir o banheiro feminino ali. Foi uma luta um tanto cultural, surda, para
que a compreensão da presença das mulheres não fosse apenas de um
enfeite.348

A ausência do banheiro feminino também é relatada pela Deputada Rita Camata, como
menciona Sow:
...as mulheres constituintes foram obrigadas a solicitar uma audiência com o
presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulysses
Guimarães, para que fosse providenciado um banheiro feminino nas
dependências do plenário da Câmara dos Deputados, local onde ocorriam as
reuniões, discussões e votações dos parlamentares, porque existia somente um
banheiro masculino, o que causava grande constrangimento às deputadas.
Com frequência ouviam comentários indelicados sobre a situação.

Jornais da época também retrataram o episódio, como o Jornal do Brasil.
No ano passado várias Constituintes – entre, extremos, como a Deputada
Sandra Cavalcanti e Bete Mendes (...) – rebelaram-se porque, tendo sido todo
o congresso projetado em vista do sexo masculino, acabaram em gabinetes
sem banheiro. A deputada Mônica São Thiago reclamou, na época, que tinha
de dividir o mesmo banheiro com 24 parlamentares homens... Além dos
banheiros exclusivos que essas parlamentares acabaram ganhando, a grande

companhia de Bertha Lutz, que na qualidade de suplente, assumiu a vaga de deputada federal. No entanto, pouco
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XX, a participação da mulher nessa esfera pública de poder não seguiu uma linearidade, entremeada por períodos
alternados de supressão de direitos e redemocratização. ALENCAR, Chico, et all. História da Sociedade
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conquista é que, segundo as feministas, pelo menos já está se conseguindo
botar nas cabeças femininas, a consciência do machismo.349

A simbologia da ausência de banheiro feminino na principal Casa Legislativa do País,
responsável pela elaboração da Constituição Jurídico-Política do Estado Brasileiro é
significativa. Ao que parece, a participação da mulher na vida pública não constava nos planos
de Brasília e da elite política no poder, tampouco era relevante a ponto de se enxergar suas
necessidades na produção do espaço político. Brasília, “Capital da Esperança”, é para o que
veio: um espaço para eliminar os grupos de pressão, para se afastar das agitações locais, para
distanciar representantes e representados 350 e, nesse bojo, para a afastar as mulheres. A
esperança da Capital não era para todas.
Além da falta de banheiro exclusivo, as mulheres do Congresso Nacional foram
submetidas a um concurso promovido por deputados e Senadores para escolher a musa da
Constituinte351. Tais fatos são significantes da clara mensagem de que a política brasileira é
machista.
A imaturidade política para receber essas constituintes mostrou-se também no
convívio dentro do Congresso Nacional, onde deputados e Senado res
promoveram um concurso para escolher a musa da Constituinte, fato que
provocou repúdio entre as 26 deputadas eleitas para a ANC/1987.Afirma
Camata: “Não estávamos ali para um concurso de beleza, mas para
trabalharmos”.352
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Assim como a história quando contada tem um lado, que é o dos heróis vencedores,
sempre homens353, a democracia erguida como fundamento normativo de um Estado de Direito
tem seus grupos de interesses, e no Brasil, a mulher não faz parte deles.354
Uma breve análise da história política e da própria reconstrução democrática do país a
partir do final dos anos 1970 basta para constatar que o Estado Brasileiro e suas instituições
não se mantêm incólumes às questões de gênero, que condicionam uma herança estruturalmente
desigual355.
Como visto no capítulo anterior, até a Constituição de 1988, o Brasil não reconhecia à
mulher o status de cidadã, de sujeito de plenos direitos, reservando-lhe apenas a vida doméstica
dos espaços privados com uma ou outra discreta participação nos espaços públicos. A liberdade
civil não era, portanto, formalmente universal, era um atributo exclusivamente masculino, de
forma que a diferença sexual se tornou uma desigualdade política, um paradoxo entre liberdade
e sujeição, essa última a situação da mulher356. Ao tempo se entendia haver uma dicotomia
intransponível justificada entre vida doméstica e vida pública, que impedia a atuação do Estado
no âmbito familiar e que naturalizava diferentes papéis socialmente construídos para homens e
mulheres, a justificar a permanência da mulher reclusa ao lar, focada nas atividades
reprodutivas de criação dos filhos e cuidados domésticos, enquanto os homens exerciam o dom
da vida pública, seja no âmbito civil, profissional ou político.357 Com isto, “... a exclusão das
mulheres da categoria fundamental de ‘indivíduo’ teve expressão social e legal...” 358. Foi no
âmbito dessa exclusão social da metade da humanidade que estruturou a sociedade normatizada
e que se estrutura o funcionamento das casas parlamentares no Brasil.
Com efeito, a criação e transformação dos blocos e elites políticas se deu nesse universo
público dos homens, vinculados a certas classes sociais, a determinados interesses econômicos,
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a específicas bandeiras religiosas, círculos sociais esses dos quais a mulher não fazia parte, ou
se fizesse, era de forma invisível ou subalterna. A criação dos partidos como elementos
fundamentais do sistema político é um bom exemplo dessa dinâmica generificada, “...os
partidos políticos, para tais patriarcados, funcionaram e funcionam como meros instrumentos a
serviço de seus interesses particulares. ”.359
Dada a complexidade própria e a permeabilidade com a estrutura jurídica em que se
insere, tem-se que a definição legal do que vem a ser partido político pode variar conforme o
sistema jurídico vigente, como propõe Bastos:
Muito genericamente pode-se afirmar sobre ele o seguinte: trata-se de uma
organização de pessoas reunidas em torno de um mesmo programa político
com a finalidade de assumir o poder e de mantê-lo, ou, ao menos, de
influenciar na gestão da coisa pública através de críticas e oposição. Nota-se
que o partido político é um organismo situado entre o indivíduo e o Estado.360

Dallari destaca que:
Tendo-se firmado no início do século XIX como instrumentos eficazes da
opinião pública, dando condições para que as tendências preponderantes no
Estado influam sobre o governo, os partidos políticos se impuseram como
veículo natural de representação política.361

Araújo destaca os partidos políticos como o canal que viabiliza o voto como forma de
escolha e legitimação da representação política, compondo o sistema partidário que, juntamente
com o sistema eleitoral, integram o sistema político do país que se reconhece como “democracia
representativa ocidental”.362
Para Klein, o partido político pode ser definido como:
... entidade duradoura e de extensão nacional que dá relevo aos núcleos locais,
procura atingir o poder para exercê-lo e conta, para isso, angariar adeptos e
eleitores a fim de construir uma base de apoio na população, sem a qual não
haverá como os partidos políticos e seus dirigentes manter-se estavelmente no
poder.363
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No sistema brasileiro em vigor, os partidos podem ser entendidos como instituições
privadas organizadas por atores do seio social, com amparo no sistema jurídico (salvo nos
regimes ditatoriais em que, em regra, os partidos eram obrigados a atuar na clandestinidade),
com objetivo de alcançar o poder, marcados pelos interesses e significados daqueles que os
compõem, não se mantendo isentos, assim, às relações de dominação e de hierarquia de gênero.
Essas proposições conceituais de partido reforçam uma de suas mais importantes
características, que é a intermediação entre Estado e Sociedade, para fins de implementação de
políticas públicas, do que se extrai a noção de representação, inerente ao sistema político
brasileiro.364
Ao contrário do que se compreende no senso comum, a atuação e importância dos
partidos não se limitam à representação política eleita, dado o caráter de elemento aglutinador,
de “... organização coletiva e veiculação de ideias em relação à vida social e política...”365, com
vistas à disputa e obtenção do poder político.
Sabe-se assim que, por força da normatização do sistema eleitoral em nosso país, os
partidos são essenciais à construção do sistema político, com especial destaque no cenário da
redemocratização, abordado no início deste capítulo. Isso porque a Constituição Brasileira, em
seu art. 14, §3°, inciso IV, estabelece a prévia filiação partidária como condição de
elegibilidade366. Neste aspecto, no Brasil é vedada a denominada candidatura avulsa, ou seja, a
candidatura sem partido e com isso, os partidos detêm verdadeiro monopólio sobre as
candidaturas e, assim exercem influência determinante e direta na composição das Casas
Legislativas e no Poder Executivo, portanto, na representação.
Gomes, ao explicar a importância dos partidos políticos, afirma que não há “...
representação popular e exercício do poder estatal sem a intermediação partidária”. 367 Esta
conclusão é reforçada pelo posicionamento do Supremo Tribunal Federal – STF, que
reconheceu, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, que o mandato eletivo
proporcional pertence ao partido político, que pode requerer, judicialmente, a decretação da
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perda do cargo em face do parlamentar, no caso desse trocar de legenda partidária no curso
mandato para o qual foi eleito.368 369
Desta forma, os partidos é que indicarão quem serão os candidatos nas eleições, que
preencherão os principais cargos do sistema político, estabelecendo suas prioridades internas
para o esforço eleitoral, e assim, transferem ao detentor do mandato, toda a carga de seleção e
exclusão do processo partidário.
...o escrutínio propriamente dito é precedido de um pré-escrutínio, no curso
do qual o partido procede à escolha dos candidatos, que enfrentarão, em
seguida, os eleitores (...). Todavia, o pré-escrutínio nunca é puro, e a influência
dos dirigentes do partido aí se manifesta muito nitidamente, na maioria das
vezes, trata-se de um escrutínio limitado a uma categoria privilegiada de
cidadãos (...). Quando não existe esse pré-escrutínio, os candidatos são
designados pelos dirigentes do partido, segundo uma técnica que se assemelhe
à cooptação. 370

Como veremos adiante, a dinâmica partidária influencia ainda mais diretamente o
processo governativo, ao assumir papel preponderante no controle de agenda do Poder
Legislativo, como triagem para as políticas de governo propostas pelo Poder Executivo, como
estudaremos no capítulo seguinte.
Desta forma,
O modo de ser de um partido, desde a sua organização interna até a maneira
como procura orientar os portadores de sua legenda, reflete o modo de ser do
próprio Estado, visto que a Administração Pública é afetada quando este
partido, eventualmente, alcança o poder e leva para o serviço público os seus
vícios internos.371

A história dos partidos políticos no Brasil, da mesma forma que o exercício de direitos
políticos pelas mulheres, também não tem como marca a linearidade, tendo em vista a
alternância periódica entre regimes democráticos e ditatoriais, esses últimos supressores da
existência das agremiações partidárias livres. Gomes relata que a primeira referência a um
Partido Político no Brasil, ocorreu no ano de 1822, por meio da imprensa, que os denominava
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de facções pré-partidárias, envolvidas na luta pelo fim do império, momento em que não havia
sequer previsão de voto para mulheres372.
Todavia, o primeiro esboço de organização partidária no Brasil remonta à
Independência. Por volta de 1837, no período da Regência de D. Pedro II, em que se criaram o
Partido Liberal e o Partido Conservador. Há que se notar que nesse momento da história do
Brasil, o país era marcadamente patriarcal e patrimonialista, de forma que até hoje “... atitudes
e práticas preconceituosas ou explicitamente discriminatórias que envolvem as relações de
gênero em geral se reproduzem, também, no interior dos partidos políticos”.373
Foi somente a partir do século XX, com a Constituição de 1934, que houve uma efetiva
sistematização da dinâmica partidária no país, porém não concretizada. A não implantação do
sistema foi provocada pela chegada do Estado Novo, em 1937 que suprimiu a organização
proposta na constituinte anterior.
Em 1946, os partidos ganharam status constitucional, como elemento fundamental ao
sistema democrático, adotando-se a forma do pluripartidarismo. Mais tarde, em 1965, com o
Ato Institucional nº 02, decretado pelo governo militar, os partidos foram extintos, criando-se,
em seu lugar, duas associações políticas nacionais com funcionamento autorizado pelo governo,
as quais não poderiam utilizar a designação de partido político, eram a Aliança Renovadora
Nacional – ARENA (agremiação de apoio e sustentação do regime militar) e o Movimento
Democrático Brasileiro – MDB (oposição controlada ao regime militar)374.
Quanto à permanência de partidos políticos sob a organização bipartidária durante o
regime militar,
Embora seu habitat natural seja a democracia representativa, onde vigora o
pluripartidarismo, os regimes totalitários, cônscios de sua importância,
criaram ambientes artificiais, gerando uma espécie de vida em cativeiro, no
bojo de suas plúmbeas estruturas, para os partidos políticos. 375

372

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2011. P. 84.
ARAÚJO, Clara. Partidos Políticos e Gênero: mediações nas rotas de ingresso das mulheres na representação
política. Revista de Sociologia Política, Curitiba, v. 1, n. 24, p.193-215, jun. 2015. Disponível em:
<http://www.scielo.br/readcube/epdf.php?doi=10.1590/S0104-44782005000100013&pid=S010444782005000100013&pdf_path=rsocp/n24/a13n24.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2015.
374 Sugira então o “... bipartidarismo tutelado (ARENA versus MDB), no âmbito do regime militar, de 1965 a
1979. MORAES, Filomena. Democracia e Partidos Políticos no Brasil sob a Constituição Federal de 1988. In:
SANTIAGO, Ana Claudia; SALGADO, Eneida Desiree. Direito Eleitoral: debates ibero-americanos. Curitiba:
Íthala, 2014, p. 426.
375 KLEIN, Antonio Carlos. A Importância dos Partidos Políticos no Funcionamento do Estado. Brasília:
Brasília Jurídica, 2002; p. 45.
373

107

À semelhança da desmobilização sindical operada na década de 1930, o bipartidarismo
criou ‘partidos oficiais’376, como forma de manipular a vida política autêntica, transferindo à
clandestinidade e repressão violenta os movimentos que tentassem se manter independentes e
autônomos, provocando assim, certa descontinuidade na representação política.
Ao final de 1979, durante o processo de reabertura democrática, foram extintas as duas
associações políticas, reinstituindo-se o pluripartidarismo, por meio da Lei nº 6.767, de forma
inicialmente tutelada pelo governo militar ainda vigente, objetivando fragmentar e “...conter o
progresso da oposição” e assim manter o controle do processo,377 378 impedindo o crescimento
contínuo no MDB (sigla de oposição ao governo), que havia obtido um resultado bastante
expressivo nas eleições de 1974. A ideia básica seria evitar uma disputa eleitoral ente
defensores e oponentes do governo que possivelmente teria um caráter plebiscitário, haja vista
o bipartidarismo e, também, afastar o risco de uma derrota para a oposição.379
A adoção do pluripartidarismo no período de transição se assemelha à instituição da
pluralidade sindical, na década de 1930. Rodrigues explica que a adoção da pluralidade sindical,
naquela ocasião, manteve-se aquém da libertação das entidades, uma vez que “...persistiam as
limitações à autonomia sindical, decorrentes, em última análise da definição do sindicado como
órgão de ‘colaboração’, com o Estado, no estudo e solução dos problemas que direta ou
indiretamente, se relacionarem com os interesses da profissão”.380 E foi o que se deu com as
agremiações partidárias.
Com a liberação dos Partidos, surgiram várias legendas, de forma que em 1981, “...cinco
partidos obtiveram registro provisório...” 381, alguns das quais existem até hoje, como o PT
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(Partido dos Trabalhadores), o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), o PMDB (Partido do
Movimento Democrático Brasileiro), o PDT (Partido Democrático Trabalhista), entre outros.382
É de se observar que a adoção do pluripartidarismo 383 e, consequentemente, da
constituição dos partidos políticos como hoje existentes no país, decorreu da transição
controlada do regime autoritário para a democracia, em face do enfraquecimento do regime
militar, ocasionada tanto por razões políticas, quanto pela crescente crise econômica.384 385 Para
esse processo foi fundamental a pressão dos movimentos sociais de militância política, nos
quais se registrou a participação feminina, ainda que em pequeno número386. Participação essa
que, por sua vez, contribuiu para a quebra do estereótipo de gênero da mulher mãe, esposa e
dona de casa, restrita ao ambiente privado.
As mulheres também estiveram presentes nesses movimentos por decisão
própria, estavam comprometidas com a causa de libertação do povo. Houve
mulheres assassinadas nas ruas, nas câmaras de tortura, nos movimentos de
guerrilha. Sua presença causava grande impacto, o que podia ser percebido
pela reação da imprensa e dos militares. Estes subestimavam a capacidade das
mulheres, mas, ao vê-las atuando com desenvoltura na luta armada, tiveram
reações de ódio e repúdio veemente. As torturas eram usadas, intensamente,
contra homens e mulheres. Mas estas foram submetidas, de modo mais intenso,
à tortura sexual, aos estupros e mutilações... As mulheres que se integraram à
luta armada romperam com preconceitos e barreiras junto às famílias e à
própria organização política de esquerda a que pertenciam.387

Essa participação se concentrou no campo da sociedade civil, em associações de bairro,
profissionais, sindicatos que ressurgiam, e movimentos ligados à Igreja Católica e mesmo em
382

ALENCAR, Chico; CARPI, Lucia; RIBEIRO, Marcus Venicio. História da Sociedade Brasileira. 16a ed.
Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1996, p. 404.
383
Segundo Dallari, os sistemas pluripartidários são maioria e se caracterizam pela existência de vários partidos,
todos com iguais chances de se sobrepor aos demais. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral
do Estado. 24a ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 164.
384 MARTINS, Luciano. A “Liberalização” do Regime Autoritário no Brasil. In: O’DONNELL, Guillermo.
SCHMITTER, Philippe. WHITEHEAD, Laurence. Transições do Regime Autoritário: América Latina. São
Paulo: Vértice/Editora Revista dos Tribunais, 1988; p. 131/132.
385
“O artigo 17 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 determina que é livre a criação, fusão,
incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Assegurou também ao partido político
autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, bem como manteve a exigência do
caráter nacional do partido político, instituída pelo Código Eleitoral, Decreto nº 7.586/1945”. BRASIL. Tribunal
Superior Eleitoral. Criação e Funcionamento dos Partidos Políticos à Luz da Constituição Federal de 1988.
Disponível em: http://www.tse.jus.br/institucional/escola-judiciaria-eleitoral/revistas-da-eje/artigos/criacao-efuncionamento-de-partidos-politicos-a-luz-da-constituicao-federal-de-1988. Acesso em: 01jun. 2015.
386
RIDENTI, Marcelo Siqueira. As Mulheres na Política Brasileira: os anos de chumbo. Tempo Social: Revista
de Sociologia. USP. São Paulo. 2(2): 113-138, 2 sem. 1990; P.1. Disponível em:
http://www.fflch.usp.br/sociologia/temposocial/site/images/stories/edicoes;v022/AS_MULHERES.pdf. Acesso
em: 05 mai. 2015.
387
TELES, Amelinha, LEITE, Rosalina Santa Cruz. Mulheres no Cenário Político: clandestinidade e luta armada.
In: TELES, Amelinha; LEITE, Rosalina Santa Cruz. Da Guerrilha à Imprensa Feminista: a construção do
feminismo pós-luta armada no Brasil (1975-1980). São Paulo: Intermeios, 2013; p. 32.

109

movimentos de resistência como a guerrilha, cujo protagonismo para a restauração do regime
democrático foi sufocado pela multiplicação dos Partidos Políticos e pela moderação de “forças
dominantes de oposição ao regime autoritário”, bem como pelo domínio do processo pelos
próprios militares.388
Para a maioria das elites da oposição, o que estava em jogo na transição
brasileira era a construção de um regime democrático, e não a de condições
institucionais para uma política democrática. Uma vez realizada a transição
do regime, haveria tempo para se falar sobre as diferenças.389

Se por um lado a participação da mulher na militância política desenhou alguma ruptura
com os estereótipos tradicionais de gênero, por outro, transferiu aos espaços públicos a
subalternidade feminina, ao lhe destinar papéis pouco expressivos, longe da liderança dos
movimentos e das elites políticas, que é considerada, até então, prerrogativa do universo
masculino390.
Assim, apesar da significativa participação das mulheres na militância política que
compôs os partidos registrados na nova democracia, nas primeiras eleições gerais após a
redemocratização, em 1982, apenas 8 mulheres foram eleitas para a Câmara Federal. Nos
estados, das 134 candidatas às Assembleias Legislativas, foram eleitas apenas 28. 391
Nas eleições de 1986, que compôs o quadro do Legislativo encarregado da elaboração
da nova Constituição, apenas homens foram eleitos para o Senado Federal Brasileiro, num total
de 72 cadeiras. Na mesma eleição, foram eleitas 26 mulheres para a Câmara dos Deputados
Federal, de um total de 487 parlamentares.392 O baixo número de eleitas se deve a vários fatores,
inclusive à reduzida quantidade de candidatas. Para a Câmara dos Deputados Federal, foram
apenas 186 candidatas em todo o país. Além desse baixo número de eleitas à Câmara dos
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Deputados, e da não eleição de qualquer mulher para o Senado Federal, registrou-se a sua
insignificante participação na gestão dos partidos políticos que se consolidavam.

2.4.1. O gênero da elite partidária

Ao início deste capitulo, fizemos um breve retrospecto do processo de transição do
regime autoritário para a democracia hoje vigente no Brasil, demonstrando, neste percurso, o
atrelamento das instituições de representação popular ao Estado, em especial, o caso dos
Partidos Políticos, como integrante do aparato de controle político e social.
A institucionalização partidária estabelecida com a Constituição de 1988 pouco difere
das anteriores, no que se refere ao atrelamento e controle dos Partidos pelo Estado, sendo este
a principal fonte de recurso das agremiações, através de repasses de fundo partidário, do
estabelecimento, com subsídio estatal, de horário gratuito de propaganda partidária e eleitoral
nas emissoras de rádio e televisão, e ainda, pelos benefícios decorrentes da indicação para
cargos, Secretarias e Ministérios, o que Ribeiro denomina de ‘patronagem partidária’. 393
Em anos eleitorais, ao caixa partidário eram acrescidas doações privadas de pessoas
físicas e jurídicas para campanhas eleitorais, em valores expressivos oriundos principalmente
das pessoas jurídicas, o que viabilizava mais um canal de sustento e cooptação para as
agremiações. No entanto, a reforma eleitoral aprovada em 2015 pela Lei nº 13.165, alterou a
Lei Geral das Eleições, Lei nº 9.504/97, e vedou o recebimento de doações provenientes de
pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais, o que passa a valer para as eleições
imediatamente seguintes, acentuando ainda mais evidente o atrelamento dos Partidos ao
financiamento pelo Estado.394
Segundo Ribeiro, esse movimento de dependência, ou patrocínio pelo Estado, assume
múltiplas funções. De um lado, funciona uma moeda de troca pela coalização governativa, uma
disponibilização de recursos públicos feita pelo Executivo em troca de apoio político. De outro
lado, o acesso aos recursos públicos tem forte repercussão como instrumento de diferenciação
393

RIBEIRO, Pedro Floriano. Elites partidárias no Brasil: dados preliminares. In: Elites em Diferentes Escalas:
teoria e metodologia no estudo de grupos dirigentes, 1, 2013, Curitiba. Anais. Curitiba: UFPR, 2013. p. 1 - 15.
Disponível
em:
https://www.academia.edu/6766035/Elites_partid%C3%A1rias_no_Brasil_dados_preliminares_Party_elites_in_
Brazil_preliminary_data_. Acesso em: 04 dez. 2015.
394
BRASIL. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Lei Geral das Eleições. Lei. Brasília, DF, Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9504.htm>. Acesso em: 07 dez. 2015.

111

e vantagem eleitoral, conforme a manutenção e identificação com espaços específicos de
atuação no aparelho estatal, facilitando o surgimento de lealdades eleitorais. E ainda, a
patronagem também atua na organização partidária, na medida em que se presta à recompensa
ou punição à fidelidade de apoiadores internos e externos.395
Assim, o Executivo, por controlar o acesso a cargos e ministérios, dispõe de
recursos para negociar o apoio dos partidos e parlamentares à sua coalização
e para influenciar as próprias condições de obtenção e continuidade de
relevância dos partidos que estão no governo, por meio dos quais pode compor
maiorias para aprovar seus projetos e reformas. Por sua vez, os Partidos
garantem a sua relevância para os governos graças à sua força partidária no
Congresso, alcançada com seu desempenho na arena eleitoral, que é
potencializado com os recursos políticos de que dispõem ao participar do
aparato governamental.396

O efeito dessa dinâmica de patronagem, aliada à baixa rotatividade das direções
nacionais dos partidos - normatizada por via estatutária, amparada pela liberdade de
organização constitucionalmente garantida -, à livre reeleição para cargos proporcionais e à
ausência de instrumentos de accountability, consubstancia-se na expressiva manutenção da
presença de mandatários nas cúpulas partidárias, favorecendo a concentração de poder
decisório nas mãos dos líderes, a reeleição constante, a manutenção de postos, cargos e recursos
nas mãos dos poucos membros, desestimulando, assim a atuação parlamentar individualizada,
num circuito que se auto alimenta.397

398

Nesse circuito, a presença de diversos grupos de

interesse é catalisada pela patronagem estatal, mantendo a coesão, ainda que tensa, entre as
elites partidárias.
“Por trás da presença constante de parlamentares e ocupantes de cargos
de confiança nas executivas está a busca de coesão e articulação entre
distintos elementos do corpo partidário, tanto em sentido horizontal
(direção nacional, bancadas no Congresso e governo federal), como no
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vetor vertical-federativo (direção nacional, bancadas, gestões e
diretórios subnacionais)”.399
A estrutura de institucionalização dos partidos na democracia representativa brasileira
determina, assim, a formação de elites dirigentes, minorias que se beneficiam do aparelho do
Estado para monopolizar, ou para sobrepor suas preferências nas decisões políticas, no controle
da agenda pública, mesmo na supressão da tomada de decisões que afetam toda a vida em
sociedade, notadamente com vistas à manutenção do status quo,400 portanto, impedindo que se
promova uma circulação do poder decisório e dos recursos políticos, a incluir novos atores. Os
vínculos de barganha com o Estado substituem, assim, a base social como sustentáculo da vida
partidária, potencializando o alheamento da população e a manutenção dessas elites no poder.401
Para Hollanda, essa “...controvérsia entre elitismo e democracia é tão antiga quanto à
tradição da filosofia política...”, referindo-se à crítica de Platão sobre a forma política em
Atenas que, segundo o filósofo, ignorava necessidade de reconhecimento de desigualdades
naturais entre os homens que tornariam desaconselhável a presença do homem comum nas
decisões da pólis, essas que deveriam ser confiadas à elite dos homens sábios.402
A autora também destaca a crítica da elite política, a partir do reconhecimento de que
os sistemas políticos são, na verdade, sistemas de dominação e que, segundo os maiores cânones
da teoria das elites – Mosca, Pareto e Michels - “...toda forma política produz distinção entre
minorias dirigentes e maioria dirigida...” 403 , de forma que “[Na] percepção elitista, todo
exercício da política, alheio às suas justificativas formais, está fadado à formação de pequenos
grupos que subordinam a maior parte da população”.404
A autora destaca que o elitismo se acomodou à democracia brasileira, alterando-a. A
democracia passou a ser um mercado político, em que
“...os critérios de definição do voto não são expressão direta das vontades dos eleitores,
mas resultado de estratégias eleitorais, dos políticos. Os homens comuns,
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compradores ou votantes, não são, portanto, sujeitos do seu desejo, mas vítima e
objeto de um desejo405 moldado a partir de fora...”

Dessa forma, Hollanda afirma que as elites, relativamente estáveis, como elementos
decorrentes e intrínsecos ao sistema político, impedem o alcance do ideal de democracia.406
Essa afirmativa nos remete à análise de Fraser, na teoria tridimensional da justiça, uma vez que
as elites assim estabelecidas se mostram como obstáculo tanto ao reconhecimento, quanto à
redistribuição e à participação407.
Com efeito, vimos que a conformação dessa elite partidária, por meio da patronagem
ofertada pelo Estado e legalmente reconhecida, repousa suas bases no processo de transição
democrática e formalização de agremiações ainda durante o regime militar, portanto, desde o
período não democrático em que, como vimos, a participação política da mulher ou era
menosprezada ou era duramente reprimida. A igualdade legislada não havia sequer entre
homens, ante o Estado autoritário que interrompeu, também, qualquer progresso no
reconhecimento das mulheres como sujeitos de direito.
Isto significa que a institucionalização partidária manteve as mulheres na subalternidade,
fato este que persiste até hoje, a despeito da proeminência de campanhas internacionais de
inclusão e da conquista de igualdade formal na Constituição de 1988, na qual se fundamenta o
regime democrático ora vigente.
De acordo com o Índice Global da Desigualdade de Gênero de 2014, do Fórum
Econômico Mundial, o Brasil ocupa a 74ª posição em desigualdade relativa à capacitação
política. Somando-se a isso, o incremento da desigualdade salarial no país fez o Brasil cair 10
posições entre os anos de 2013 e 2014, ocupando hoje a posição 71 do ranking. Em relação aos
25 países da América Latina, o Brasil caiu para o 15º lugar.408
Analisamos a insistente ausência feminina na composição das Comissões Executivas
Nacionais dos 32 partidos atualmente registrados junto ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE.
Essas comissões são encarregadas da gestão político administrativa dos partidos. Na análise,
focamos na presença de mulheres nos principais cargos dessa gestão, que, de acordo com a Lei
nº 9.096/1995 – Lei dos Partidos Políticos, e a Lei nº 9.504/1997- Lei Geral das Eleições, são
o presidente, o tesoureiro, e o secretário geral, que importam na efetiva representação dos
partidos perante a justiça eleitoral e demais áreas da justiça, bem como perante bancos e
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FRASER, Nancy. Reenquadrando a Justiça em um Mundo Globalizado. Lua Nova, São Paulo, 77:11-39, 2009.
408World Economic Forum. Global Gender Gap 2014: Brazil. Disponíel em: http://reports.weforum.org/globalgender-gap-report-2014/economies/#economy=BRA. Acesso em: 17 ago. 2015.
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registros públicos.409 410 27 anos após a Constituição declarar a igualdade entre os sexos, a
situação da presença de mulheres nos partidos políticos parece ter parado no tempo.
A assimilação das mulheres no interior das organizações partidárias é
obviamente difícil. As resistências aumentam na medida em que se passa dos
níveis mais baixos da hierarquia aos mais altos, dos diretórios locais aos
regionais e nacionais. É fácil evidenciar os limites do exercício da cidadania
por parte das mulheres e de alguns grupos sociais menos privilegiados via
partidos políticos.411

A Figura 2 demonstra o percentual de mulheres presidentes de Partidos Políticos hoje
no Brasil. Apenas o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, o Partido da Mobilização Nacional –
PMN, e o Partido Comunista do Brasil – PC do B apresentam mulheres na presidência nacional.

Figura 2. Percentual de partidos presididos por mulheres,
no Brasil, em 2015.

9%
HOMENS
MULHERES

91%

Fonte: elaboração própria a partir de dados do TSE.

A Figura 3, apresenta o percentual de mulheres no cargo de tesoureira, que é responsável
pela arrecadação, pelos gastos e pela prestação de contas anual e de campanha dos partidos.
Apenas o Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, o PMN, o Partido Socialista dos
Trabalhadores Unificado _ PSTU, o Partido da Causa Operária – PCO, o PTN, o Partido
Republicano Brasileiro _ PRB, e o Partido Republicano da Ordem Social– PROS, possuem
mulheres como tesoureiras, totalizando 07 mulheres nestes cargos, nos 32 partidos registrados
no TSE até julho de 2015.
409

KLEIN, Antonio Carlos. A Importância dos Partidos Políticos no Funcionamento do Estado. Brasília:
Brasília Jurídica, 2002; p. 45.
410 De acordo com a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, regulamentada pela Instrução Normativa nº 03/2008 e
pela Resolução nº 23.093/2009, ambas do TSE, ao registro de um órgão partidário, basta a existência destes três
cargos.
411 AVELAR, Lucia. O Segundo Eleitorado: tendências do voto feminino no Brasil. Campinas: Editora da
Unicamp, 1989, p. 37.
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Figura 3. Percentual de mulheres na tesouraria de partidos, no
Brasil, em 2015.
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HOMENS
MULHERES

78%

Fonte: elaboração própria a partir de dados do TSE.

A Figura 4 aponta a presença de mulheres no quadro de Secretária Geral, que dos três
cargos é o que menos detém poder de mando, pois não assina qualquer documento sem a rubrica
do Presidente ou do Tesoureiro, o Partido Socialista Brasileiro – PSB, o Partido Trabalhista
Cristão – PTC, o PMN, o Partido Verde – PV, o PSTU, o Partido Republicano Trabalhista
Brasileiro – PRTB, o Partido Socialista Democrático Cristão – PSDC, o PCO, o Partido Social
Liberal Nacional – PSL, o PRB, o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, o Partido Pátria
Livre – PPL, o Partido Ecológico Nacional – PEN, e o PROS, têm uma mulher no cargo,
totalizando 14 partidos, o que equivale a 43,7% dos partidos registrados.

Figura 4. Percentual de mulheres na secretaria geral dos partidos,
no Brasil, em 2015

HOMES

44%
56%

MULHERES

Fonte: elaboração própria a partir de dados do TSE.

Em alguns casos, como no PRTB, por exemplo, todas as mulheres na gestão são parentes
do presidente do partido.
Com a finalidade pensar o comprometimento dos partidos com a participação das
mulheres em sua gestão, e apresentar objetivamente o status da inclusão da mulher na vida
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partidária, conferimos os estatutos e a composição dos órgãos de direção nacional dos 32
partidos políticos atualmente registrados no Tribunal Superior Eleitoral, e os classificamos em
06 grupos, quase todos não excludentes entre si:
O primeiro grupo, representado na Figura 5 abaixo, é formado partidos sensíveis à
questão da desigualdade entre homens e mulheres na gestão partidária e assim, preveem em
seus estatutos cotas para mulheres nos seus cargos de direção. Neste grupo estão o PT – Partido
dos Trabalhadores, que prevê a cota de 50% para mulheres em seus cargos de direção; o PDT
– Partido Democrático Trabalhista, que prevê a destinação de 30% dos cargos de direção para
as mulheres; e o PPS – Partido Popular Socialista, que prevê a destinação de 30% dos cargos
de direção para mulheres. O percentual deste grupo sobre a totalidade dos partidos é
demonstrado no Figura 4, a seguir:

Figura 5. Percentual de partidos que preveem cotas para as mulheres
em seus cargos de direção – Grupo 1, no Brasil, em 2015.

9%
PREVISÃO DE COTAS
SEM COTAS

91%

Fonte: elaboração própria a partir de dados do TSE.

O segundo grupo, representado na Figura 6 abaixo, por outro lado, apresenta os partidos
que silenciam completamente a respeito da desigualdade entre homens e mulheres em seus
estatutos. Neste grupo estão os seguintes partidos: PTC – Partido Trabalhista Cristão, PSC –
Partido Socialista Cristão, PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMN –
Partido da Mobilização Nacional, PHS – Partido Humanista da Solidariedade, PSDC – Partido
Social Democrata Cristão, PCO – Partido da Causa Operária, PTN – Partido Trabalhista
Nacional, PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PCB – Partido Comunista
Brasileiro, PROS – Partido Republicano da Ordem Social, somando 11 partidos.
Já o terceiro grupo, também representado na Figura 6, apresenta partidos que
mencionam a questão genericamente e em caráter extrapartidário, ou seja, como um problema
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da sociedade que não lhes afeta e também não estabelecem diretrizes específicas para tratá-la:
PC do B – Partido Comunista do Brasil, PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira, PRB
– Partido Republicano Brasileiro; PPL – Partido Pátria Livre, totalizando 04 partidos.
Para ilustrar a análise, agrupamos 2 e 3 na Figura nº 06. O Figura demonstra que a
temática da desigualdade da participação das mulheres nas instâncias partidárias já é
considerada por 53% dos partidos hoje registrados no TSE. A forma de tratamento da questão
é desenhada nos demais Figuras:

Figura 6. Percentual de partidos silentes sobre a desigualdade entre
homens e mulheres, no
Brasil em 2015, conforme respectivos
estatutos.

partidos que abordam a
desigualdade

13%

34%

53%

partidos que não
abordam a desigualdade
partidos que mencionam
o problema sem tratar
dele

Fonte: elaboração própria a partir de dados do TSE.

O quarto grupo, desenhado na Figura 7, engloba partidos cujos estatutos preveem a
criação de órgãos com caráter de apoio, cooperação, ação doutrinaria, política ou educativa para
mulheres, no entanto sem direito a voto ou poder de gestão. Neste grupo estão o PP – Partido
Progressista, PT do B – Partido Trabalhista do Brasil, PRP – Partido Republicano Progressista,
PPS – Partido Popular Socialista, PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PSL –
Partido Social Liberal Nacional, PSOL – Partido Socialismo e Liberdade, PR – Partido da
Republica, PSD – Partido Social Democrático, PSB – Partido Socialista Brasileiro, DEM Democratas, PT – Partido dos Trabalhadores, PDT – Partido Democrático Trabalhista, PTB –
Partido Trabalhista Brasileiro, SD -Solidariedade; totalizando 15 partidos.
Destacamos que o PT, o PPS e o PDT aparecem também neste grupo, somando a
previsão de órgãos setoriais e consultivos ao já mencionado estabelecimento de cotas para as
mulheres em seus cargos de direção, o que demonstra, ao menos a princípio, uma preocupação
na inclusão mais abrangente das mulheres na dinâmica partidária.
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Figura 7. Percentual de partidos que preveem a criação de Órgãos
consultivos e setoriais para as mulheres, sem direito a voto. Brasil,
2015.
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do TSE.

O quinto grupo, apontado na Figura 8, reúne os partidos que conferem assentos à
Secretaria de Mulheres em seus órgãos de direção nacional, regionais e municipais e é formado
pelo PV – Partido Verde, PSB – Partido Socialista Brasileiro e PEN – Partido Ecológico
Nacional.

Figura 8. Percentual de Partidos com previsão de assento com
direito a voto para as Secretarias Nacionais para Mulheres nas
direções partidárias, Brasil, 2015.
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89%

Fonte: elaboração própria a partir de dados do TSE.
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Enquanto o sexto grupo, representado na Figura 9, aponta os partidos que efetivamente
formalizaram junto ao TSE a criação de Secretarias para Mulheres como Órgãos de Direção,
que foram o PV, SD, PCO, PCB e DEM.412
O curioso, no caso do quarto e do quinto grupos, é que dos três Partidos que estabelecem
em seus estatutos que a Secretaria Nacional para Mulheres terá assento e voto na direção
nacional, apenas um deles, o PV, efetivamente registrou a Secretaria para Mulheres junto ao
TSE. E os demais que registram esta secretaria no TSE não conferiram expressamente a ela
assento e direito de voto na Direção Nacional. 413

Figura 9. Percentual de Partidos que Registraram no TSE suas
Secretarias Para Mulheres, Brasil, 2015.

16%
Possuem
Não possuem

84%

Fonte: elaboração própria a partir de dados do TSE.

Nota-se que a agenda da inclusão feminina não é unânime entre os partidos, persistindo
silenciada por mais de 34% deles. Além disto, apesar de algumas legendas assumirem a agenda
da inclusão feminina na política em seus estatutos e programas, dados obtidos junto ao TSE
demonstram efetiva distância entre a formalização jurídica e a normatização social
intrapartidária, portanto, revelando uma dicotomia entre arranjo jurídico e prática social.
Um claro exemplo do não cumprimento das diretrizes estatutárias pode ser analisado no
Partido dos Trabalhadores, que em 2010 elegeu a primeira Presidenta da República no Brasil,
reeleita em 2014. O seu estatuto, registrado junto ao TSE em 2013, elenca como bandeiras a
democracia, a pluralidade e outros valores democráticos e de justiça social. Esse mesmo
documento estabeleceu a cota de 50% para mulheres nos diferentes órgãos de direção partidária
(grupo 1 – Figura 5), e apresenta todo um discurso de inclusão. No entanto, apesar da previsão
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de número igual de homens e mulheres nos cargos de direção, o PT apresenta comissões
gestoras nas diversas esferas regionais, com número de ímpar de integrantes, o que impede a
concretização da divisão dos cargos em 50% para contemplar as mulheres.
O Estatuto do PT estabelece, ainda, uma Secretaria de Mulheres dentro do que denomina
de órgãos setoriais, basicamente consultivos que não têm assento nas diretorias executivas ou
comissões gestoras das diversas esferas partidárias. Não há uma Secretaria para Mulheres
descrita como órgão de direção partidária em qualquer nível. Atendendo às exigências da
legislação eleitoral, há previsão expressa no estatuto, para que 5% do fundo partidário seja
destinado a programas de incentivo à participação feminina na política. Não existem cotas
próprias para candidatura, além daquelas previstas na legislação eleitoral. Finalmente, a
despeito da previsão de que 50% dos cargos de direção do partido sejam ocupados por mulheres,
a consulta ao registro da comissão executiva nacional do partido junto ao TSE revela que, dos
25 membros, apenas 10 são mulheres, percentual de somente 40%.414
Observa-se também, que da junção dos partidos que integram os grupos 3 e 4 acima
descritos, tem-se 15 partidos que preveem a questão de uma forma não comprometedora,
silenciando quanto à efetiva outorga de poder de mando, ou quanto à diretrizes e ferramentas
que efetivamente garantam a participação igualitária da mulher em posições de comando.
Especialmente os quatro partidos classificados no grupo 03 reconhecem a igualdade de gênero
como bandeira política apenas no aspecto exterior à vida do partido, sem qualquer previsão de
inclusão das mulheres em sua gestão interna.
Ademais, historicamente são poucas as legendas que têm mulheres entre suas principais
lideranças e fundadores e, quando as têm, há uma nítida relação familiar desenhada, reforçandose o papel de gênero e a subserviência herdada do ambiente doméstico415.
A despeito de já se vislumbrar alguma mudança na perspectiva de inclusão das mulheres
na vida político-partidária, nota-se que ainda são expressivos os limites ao seu pleno ingresso
nessas estruturas. No que diz respeito à questão da desigualdade entre homens e mulheres na
gestão administrativa dos partidos políticos, o silêncio prático e estatutário das agremiações e,
sobretudo, o silêncio da legislação eleitoral, em especial da Lei n.º 9.096/1997 – Lei dos
414
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Partidos Políticos, que regulamenta a atuação dessas entidades do sistema eleitoral, e mesmo
da Constituição, revela uma verdadeira supressão sistemática e proposital da questão estrutural
da inclusão das mulheres pela organização partidária.416 417
Devemos lembrar que “os partidos políticos respondem diretamente pela formação da
classe que irá dirigir o país, por deterem constitucionalmente o monopólio eleitoral...”418, assim,
os partidos têm influência direta no sistema político ao arregimentar os representantes que
estabelecerão o diálogo entre Estado e Sociedade.
A previsão constitucional dos partidos, hoje existente, foi criada pela Assembleia
Constituinte formada pelos congressistas eleitos em 1986, os mesmo que elegeram uma musa
para o importante marco histórico, escolhida dentre as 26 mulheres, deputadas federais, que
não tinham sequer banheiro feminino exclusivo na Casa Legislativa. De forma que não é de se
estranhar que os partidos sejam tratados como uma extensão das relações de gênero socialmente
estabelecidas, relegando às mulheres os papéis secundários.
As arenas políticas e canais de acesso às posições de poder (construídas por
homens) são instituições corporativas de representação de interesses, com
normas próprias de recrutamento e treinamento político, com formas de
definição de políticas que assimilam apenas indivíduos e grupos já
legitimados. 419

Assim, há quase 25 anos da primeira eleição direta no país após o regime militar, a
redemocratização parece ter resolvido o problema do banheiro feminino, não se podendo dizer
o mesmo quanto à participação da mulher na vida partidária e na política como um todo.
As desigualdades presentes na sociedade são vistas como congeladas do lado
de fora de uma arena política impermeável a elas, o que sustenta as ficções
dos “cidadãos iguais perante a lei” e dos “contratos entre pessoas livres e
iguais”. No entanto, as desigualdades materiais e simbólicas transbordam para
a arena política, contribuindo para impedir que determinados grupos tenham
pleno acesso a ela ou nela sejam capazes de promover eficazmente seus
interesses.420
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O episódio narrado pela então deputada Lídice da Mata, transcrito no início deste item
e corroborado pela fala da ex-parlamentar, Rita Camata, suscita uma análise crítica à
democracia ainda em reconstrução no Brasil. No capítulo anterior, em que discutimos a relação
entre gênero e direito, pudemos identificar que o Brasil está numa fase nitidamente de transição
entre o regime patriarcal e a consciência da dominação masculina. A herança do patriarcado é
visível nos discursos comuns de naturalização da desigualdade entre o homens e mulheres que
reverberam no seio social e ainda na ordem jurídica do Estado Democrático de Direito,
inclusive nos partidos políticos, como se procurou demonstrar.
Sendo os partidos políticos um dos principais elementos do sistema político brasileiro,
portanto, da representação política democrática, monopolistas das candidaturas, e estando os
partidos marcados pela desigualdade de gênero, por vezes funcionando como primeira barreira
institucional ao ingresso feminino na política, não há surpresa nos problemas que hoje se
registram quanto à baixa participação feminina nas esferas de poder.
No caso das mulheres, uma evidência de tais desigualdades pode ser
observada no interior das organizações partidárias, nas quais a entrada de
mulheres ainda é “filtrada”. A despeito das “seções femininas” nos partidos
políticos, o quadro é nítido: formaram-se “guetos” onde as mulheres se
isolaram. 421

Pensamos que não foram as mulheres que se isolaram nesses guetos, mas a dinâmica
partidária, ao ter que se adaptar à inserção das mulheres na vida pública, consentiu com seu
ingresso nos partidos de uma forma tutelada que não interferisse no jogo político das elites. A
partir de 1978, houve um movimento de criação de “departamentos femininos” nos partidos
políticos, ou seja, ao invés de assimilar a participação das mulheres e incorporá-las à
integralidade da vida partidária, os partidos criaram os espaços próprios para elas, os guetos422.
Até hoje essa inserção das mulheres por via de seções partidárias femininas constitui
fator determinante para a sub-representação das mulheres nas esferas de poder intra e extra
partido. Isoladas nesses guetos, ou nas secretarias para mulheres, sem poder de voto nas
direções partidárias, sem acesso aos cargos de efetivo poder de decisão dentro das direções, as
mulheres estão distanciadas das elites, portanto, afastadas do primeiro crivo de escolha dos
futuros representantes da sociedade junto ao Estado e das decisões de candidaturas prioritárias,
destinação de recursos, definição de alianças e bandeiras a serem defendidas. Esses arranjos
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internos retiram da mulher não só a competitividade, como o próprio estímulo à atuação política,
além de garantirem a manutenção do status quo da elite sexista dirigente.423
O que se observa é a correção dessa realidade de sub-representação depende, também,
da “...superação dos espaços de segregação que as têm confinado historicamente”.424
A ausência de legislação expressando a forma e a periodicidade de escolha das direções
dos partidos contribui para a manutenção desta situação desigual, que transforma os partidos
políticos em organismos dirigidos por verdadeiras oligarquias que detém o poder de determinar
e impor os nomes de sua preferência para as disputas intrapartidárias e eleitorais. Além disso,
Lembo destaca o “... emprego de artimanhas...” com objetivo de impossibilitar o livre exercício
da oposição intrapartidária, como manobras estatutárias, restrição de direito de voto em
assembleia, redução da publicidade dos atos partidários, horários inviáveis, longas discussões
sem qualquer conclusão ou diretriz, tudo isso com o intuito de manter o poder do mesmo grupo,
em regra, fundador ou atrelado ao fundador do partido.425
O Partido Verde, por exemplo, há mais de 10 anos é presidido pelo mesmo filiado e
fundador, situação parecida se registrando com o PTN, desde 2009. A figura abaixo demonstra
que a metade das agremiações partidárias registradas hoje no país possuem caráter oligárquico
revelado numa constância de presença dos mesmos elementos em suas direções por 06 (seis)
ou mais anos:426

Figura 10. Alternância das direções partidárias de
2006 a 2015
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do TSE.
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Para a elaboração do quadro, levamos em conta as anotações do Departamento de
Registro de Atos Partidários do TSE e ainda, a previsão estatutária de cada agremiação, acerca
da alternância periódica de seus órgãos diretivos. A avaliação não se aplica a algumas
agremiações, por serem partidos recentemente constituídos, neste rol estão PPL e PSD. Entre
os 44% que alternam suas presidências, estão DEM, PC do B, PHS, PMDB, PR, PRB, PROS,
PSB, PSOL, Solidariedade, PT, PSDB, PSDC e PTB, totalizando 14 agremiações. Entre os 50%
que não alteram a presidência partidária estão: PV, PRP, PSTU, PTC, PT do B, PSL, PSC,
PRTB, PPS, PP, PEN, PDT, PCO, PTB, PTN, PCB, totalizando 16 agremiações.

2.4.2. Outros obstáculos à igualdade entre homens e mulheres na vida partidária

Não há dúvidas de que a dinâmica partidária é o primeiro entrave institucionalizado ao
ingresso da mulher na vida política. No entanto, outros fatores também colaboram para que o
interesse da mulher na política seja pequeno, ou seja, abafado, como apontam Grossi e Miguel:
Os partidos são, portanto, na visão da grande maioria das presentes,
responsáveis por parte significativa das dificuldades que as mulheres
enfrentam quando decidem se candidatar. Mas, os debates trouxeram à tona
outras dificuldades para o bom exercício da vida pública, problemas que
giraram em torno da articulação entre carreira política e vida familiar.427

A divisão sexual do trabalho e a dicotomia entre público e privado, que ampliam a
jornada de trabalho total das mulheres, neste aspecto, reforçam a sua exclusão da arena de
participação política. Nesse ambiente, por sua vez, também impera a visão de mundo que
constrange a mulher a gerir a vida doméstica, cuidar de casa, filhos, afazeres privados, e ainda,
trabalhar mais para receber salários menores.428
Considerando a equação “tempo econômico x tempo livre”, o primeiro representando o
tempo utilizado nas atividades produtivas e reprodutivas, portanto, subdividido entre tempo
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econômico pago e não pago, e o tempo livre entendido como tempo para uso pessoal, Dedecca
apresenta alguns resultados importantes:
... a trajetória recente do capitalismo parece não estar produzindo uma redução
do tempo econômico e, apesar de toda a parafernália eletroeletrônica que
caracteriza os domicílios, tampouco daquele gasto para reprodução social na
organização familiar. (...) O menor tempo livre é observado para as mulheres
e, em especial para aquelas com filhos com até 15 anos. No caso dos homens,
encontra-se um tempo econômico pago mais elevado e tempos não pagos e
para organização familiar menos intensos. Situação inversa é encontrada para
as mulheres. Essas possuem um tempo econômico pago menor, mas realizam
jornadas mais extensas de trabalho não pago e na organização familiar.429

Os papéis culturalmente atribuídos aos homens e às mulheres criam no tecido social
uma série de constrangimentos para que essas adentrem e mantenham uma vida pública,
especialmente quando essa atuação não representa retorno financeiro à família, ou a
participação em alguma atividade cuja socialização se entenda como feminina, portanto não
competitiva. 430
Bertolin e Kamada apontam, ainda, a crença de que apenas os homens são protagonistas
sociopolíticos, especialmente na vida política. “Há a exigência de que mulheres gerem e criem
filhos...” 431, como empecilhos ao ingresso e progressão da mulher na vida pública. Kamada
ratifica a banalidade com que socialmente se mantém a ideia de que o ambiente privado é o
locus de identidade e atuação da mulher, e o público é a identidade do homem, atribuindo-se a
elas habilidades naturais para os afazeres doméstico e sensibilidade instintiva, emotividade e
irracionalidade.432
Desta forma, são as atribuições da vida doméstica e características emocionais
socialmente conferidas às mulheres que terão papel determinante na sua possibilidade de
ingresso e ascensão na esfera pública, seja no trabalho, seja na política, tanto por razões
individuais, quanto por ser este o pensamento determinando de uma cultura que extrapola a
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esfera privada e permeia as instituições do mundo público.433 Destaca-se que essas atribuições
que não têm reconhecido o seu valor econômico, porque não são pagas.
“É verdade, entretanto, que as tarefas e responsabilidades que são atribuídas às
mulheres pela sociedade exigem dedicação integral, negando-lhes o tempo necessário à
militância política”.434 Os reflexos dessas exigências de cumprimento de papéis sociais foram
levantados por Miguel junto a mulheres detentoras de cargos de liderança política,
... indicam, então, que há uma proporção maior de mulheres solteiras,
separadas ou viúvas na política. Dito de outra forma, aparentemente, o
casamento oferece ao homem um apoio ou uma retaguarda para sua atividade
política, mas para a mulher é um complicador a mais, uma tarefa extra que
concorre com seus compromissos públicos. (...) Isso faz com que, muitas
vezes, as mulheres iniciem tardiamente sua carreira política (apenas depois
dos filhos crescerem) ou limitem seu progresso devido a fatores que raras
vezes são importantes para os homens, como não mudar de cidade ou evitar
ausências prolongadas de casa. A política, então, replica – e acrescenta suas
próprias peculiaridades – os problemas que mulheres dedicadas a uma carreira
profissional enfrentam devido à desigualdade na esfera privada.435

Abraçar mais uma esfera de atuação se torna para as mulheres verdadeiro sacrifício, ou
mesmo uma barreira material e ao mesmo tempo simbólica que impede tanto o ingresso, quanto
a progressão para aquelas que conseguem adentrar na vida política, reforçando a sua
subalternidade.436
Essas barreiras institucionalizadas demonstram, claramente, a herança da sociedade
patriarcal em que a esfera pública e as atividades de produção eram o habitat “natural” dos
homens, enquanto às mulheres eram consideras aptas às atividades reprodutivas, de geração e
cuidados para o lar e a família, servindo aos senhores. Por essa razão, “a adoção de cotas
constitui, no mínimo, um reconhecimento explícito de que a discriminação por gênero existe, e
precisa ser remediada por mecanismos institucionais”. 437 (Tradução livre)
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Todas essas dificuldades, inerentes ao período de transição e luta por consecução da
igualdade de fato entre todos os seres humanos e que se traduzem em constrangimentos sociais,
foram relatadas no art. 185 do Plano de Ação da Conferência de Pequim Sobre os Direitos das
Mulheres:
A desigualdade no terreno público tem, muitas vezes, suas raízes nas atitudes
e práticas discriminatórias e no desequilíbrio nas relações de poder entre a
mulher e o homem existente no seio da família, como se define no parágrafo
29 supra. A divisão do trabalho desigual e as responsabilidades nos lares, que
também se originam de relações desiguais, limitam as possibilidades que as
mulheres têm de encontrar tempo para adquirir o conhecimento necessário a
participar da tomada de decisão em espaços públicos mais amplos. A divisão
mais equitativa dessas responsabilidades entre mulheres e homens, não apenas
proporciona uma melhor qualidade de vida às mulheres e a suas filhas, como
também lhe assegura maiores oportunidade de elaborar políticas, práticas e
gastos públicos de uma forma que seus interesses possam ser reconhecidos e
levados em conta. As redes e modalidades não oficiais de tomadas de decisão
em nível de comunidades locais que reflitam um espírito predominantemente
masculino restringem a capacidade da mulher de participar, em pé de
igualdade, da vida política, econômica e social.438 (Tradução livre)

A plataforma apontada no mencionado artigo demanda não somente normas e alterações
nas regras eleitorais. Sobretudo, o artigo alerta para a necessidade de questionar a divisão sexual
do trabalho, no sentido de desmitificar os papéis sociais de gênero.
Neste sentido, normas e políticas públicas devem ser tratadas para todas as esferas da
vida pública e da vida privada. Deve haver a necessária intervenção legal na dinâmica familiar
– para que permita o equitativo compartilhamento das responsabilidades pela criação dos filhos
entre homens e mulheres, o que poderia ser obtido não só pela previsão já existente no Brasil,
mas pela correta aplicação do instituto da guarda compartilhada. É urgente, ainda, uma revisão
nas regras trabalhistas que se repercutem na maternidade, para que esta não se torne um
empecilho à progressão de carreira das trabalhadoras e reconheçam o homem como parte da

“185. La desigualdad en el terreno público tiene muchas veces su raíz en las actitudes y prácticas
discriminatorias y en el desequilibrio en las relaciones de poder entre la mujer y el hombre que existen en el seno
de la familia, como se define en el párrafo 29 supra. La desigual división del trabajo y de las responsabilidades
en los hogares, que tiene su origen en unas relaciones de poder también desiguales, limita las posibilidades que
tiene la mujer de encontrar tiempo para adquirir los conocimientos necesarios para participar en la adopción de
decisiones en foros públicos más amplios, y, por lo tanto, sus posibilidades de adquirirlos. Al repartirse más
equitativamente esas responsabilidades entre la mujer y el hombre, no sólo se proporciona una mejor calidad de
vida a las mujeres y a sus hijas, sino que también se les dan más oportunidades de configurar y elaborar políticas,
prácticas y gastos públicos, de forma que sus intereses puedan ser reconocidos y tenidos en cuenta. Las redes y
modalidades no oficiales de adopción de decisiones a nivel de las comunidades locales, que reflejan un espíritu
predominantemente masculino, restringen la capacidad de la mujer de participar en pie de igualdad en la vida
política, económica y social.” Genebra. Organização das Nações Unidas. Declaração de Pequim. Disponível em:
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família, igualmente responsável por todos os encargos não só públicos, mas especialmente
privados.
Fundamental, também, que se procedam alterações na normatização dos partidos
políticos para que efetivamente se tornem instâncias democráticas, inclusive internamente,
afastando os entraves ao acesso da mulher nos espaços de poder e combatendo os estereótipos
de gênero existentes nesse e em outros ambientes, que reproduzem o conteúdo simbólico que
mantém a distribuição desigual de poder. 439

2.5.Tratados Internacionais e Participação Política da Mulher: a insuficiência das cotas

O texto da Constituição de 1988 repercutiu a gramática internacional de Direitos
Humanos440 estabelecida após a II Guerra Mundial, 441 442o que resultou num extenso rol de
direitos cristalizados como fundamentos do Estado Democrático Brasileiro, de forma que não
são passíveis de alteração ou supressão, a menos que haja uma ruptura com a integralidade da
ordem jurídica e política institucionalizada. Fato este que faz de nossa Constituição uma das
mais avançadas do mundo no que se refere às garantias de direitos fundamentais.443
A adoção desse aparato internacional de Direitos Humanos pela Constituição de 1988
deve ser entendida como instrumento de ampliação e garantida da cidadania. A cidadania aqui
compreendida no sentido do direito a ter direitos444, encontra, pois, como uma de suas fontes
obrigatórias e vinculantes, a ratificação de Tratados, Convenções e Acordos Internacionais de
Direitos Humanos, que em contrapartida, impõem deveres para os Estados signatários,
prevendo avaliações periódicas e a possibilidade de sanções aos signatários que as
descumprirem ou não implementarem suas diretrizes.445
439
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Como dito em nossa introdução, a existência entraves à participação efetiva da mulher
nos espaços de poder e tomada de decisão não são exclusividades do Brasil, de forma que a
Organização das Nações Unidas, desde à década de 1970 vem envidando esforços concentrados
em tratados internacionais e ações específicas, para mudar essa realidade. Dentre os diversos
instrumentos internacionais voltados à consecução da igualdade de fato entre mulheres e
homens nos âmbitos público e privado, a seguir destacamos dois ratificados pelo Brasil e
fundamentais para as mudanças que já ocorreram na esfera pública e nas que se possam
estabelecer no futuro próximo. Qualquer proposta de reforma política que abranja a maior
participação da mulher na esfera pública deve se pautar nas perspectivas e objetivos traçados
por essas duas convenções em sua integralidade, tendo em vista o caráter supralegal que
adquirem os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil.
O Brasil é signatário da Comissão para Erradicação de Todas as Formas de
Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW), realizada em 1979 e assinada em 1980, sendo
ratificada no país em 1984.

446

Em seu preâmbulo, essa convenção reconhece como

discriminação a exclusão, distinção ou restrição de direitos com base no sexo, que tenha por
objetivo comprometer ou destruir o gozo ou exercício de seus direitos, independentemente de
seu estado civil, e tem por fundamento a igualdade humana, seus direitos e liberdades
fundamentais nos domínios político, econômico, social, cultural, entre outros.
Por recomendação do art. 1º da CEDAW, todos os países signatários se obrigaram a
inscrever em seus textos constitucionais a igualdade de direitos entre homens e mulheres, ao
que, conforme mencionamos no Capítulo I, o Brasil atendeu com a Constituição de 1988. O art.
7º da CEDAW impõe aos Estados partes o dever de garantir a livre participação política da
mulher, em igualdade de condições com os homens, para que tenham a possibilidade de
participar da vida pública, da formulação e execução de políticas públicas e de ocupar qualquer
cargo público. A Convenção prevê, ainda, em seu art. 4º, que os Estados signatários adotem
ações afirmativas como medidas temporárias destinadas a acelerar a igualdade material entre
homens e mulheres.447
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Com isso, o Brasil se encontra comprometido e obrigado a envidar todos os esforços
para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, inclusive no âmbito da
política.
Além da CEDAW, o Brasil é signatário da Conferência de Pequim, realizada em 1995,
que trata mais detalhadamente da necessidade de inclusão da mulher na política, alertando para
sistemas culturais de manutenção da subalternidade da mulher, inclusive para a necessidade de
mudanças nos próprios partidos políticos a fim de que se alcance o objetivo estratégico de
“...adotar medidas para garantir à mulher a igualdade de acesso à plena participação nas
estruturas de poder na tomada de decisões” 448 (tradução livre). A conferência destaca o papel
fundamental da participação da mulher na vida pública como exigência tanto de justiça quanto
de democracia, “...sem a participação ativa da mulher e a incorporação de seu ponto de vista a
todos os níveis do processo de tomada de decisão, não se poderão realizar os objetivos de
igualdade, desenvolvimento e paz”. (tradução livre).449
A Convenção de Pequim prevê, também, em seu art. 190, medidas a serem tomadas
pelos signatários a fim de atingir os objetivos de igualdade material entre homens e mulheres
na vida política, como por exemplo, adotar mudanças nos sistemas eleitorais para estimular os
partidos a integrar as mulheres. Dentre essas medidas, entende que os signatários devem
considerar, “...a possibilidade de examinar a estrutura e os procedimentos dos partidos com a
finalidade de eliminar todas as barreiras que discriminem direta ou indiretamente a participação
da mulher” (tradução livre), promovendo a igualdade de direitos entre homens e mulheres nos
espaços de poder e decisão.450
É certo que a Constituição brasileira estabelece em seu art. 84, inciso VIII, um
procedimento complexo para que os tratados internacionais passem a ter vigência no território
nacional. Além da assinatura e ratificação pelo Chefe do Poder Executivo, é necessária a
aprovação do Congresso Nacional, tramitação essa que ocorreu com a CEDAW e com
PEQUIM, cujos dispositivos foram integrados ao sistema jurídico vigente no Brasil:451
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É importante destacar que os tratados, convenções e pactos acima assinalados,
que foram assinados em fóruns internacionais e ratificados pelo Congresso
Nacional brasileiro, são considerados como direito especial que a lei interna
não pode revogar.452

A partir de então, o país adotou algumas medidas no intuito de atender aos preceitos das
respectivas convenções na seara política, não sem resistência por parte de partidos e
parlamentares.
Em setembro de 1995, foi aprovada a lei nº 9.100, que tratava das eleições municipais
a se realizarem em 1996, e estabeleceu uma cota mínima de 20% das candidaturas para as
mulheres aos cargos proporcionais, quais sejam, vereadores. O dispositivo não falou de reserva
de vagas, mas de efetiva candidatura, tendo assentado o TSE a impossibilidade de substituição
de candidatas mulheres por homens no decorrer do pleito.453
Em 1997, a Lei nº 9.504, conhecida como Lei Geral das Eleições, em seu art. 80 das
disposições transitórias, previu cota mínima de 30% e máxima de 70% para cada sexo nas
candidaturas. A lei surgiu com a aprovação do projeto de lei nº 2.695/1997, que não teve quanto
às cotas especificamente, maiores discussões. As cotas então aprovadas trataram da reserva de
vagas para candidatura, sem a necessidade de preenchimento obrigatório. No entanto, para a
sua aprovação, era necessário o apoio da bancada masculina no Congresso Nacional, o que
somente ocorreu com a aprovação do aumento total do número de candidaturas em cada eleição,
o que, na prática, esvaziou o sentido da ação afirmativa e manteve o status quo de
predominância masculina nas casas legislativas.454
Acredita-se que o legislador tenha aumentado o número total de vagas para
candidaturas por que temia a aprovação das cotas e a redução dos lugares para
alocar os candidatos homens. Assim, ampliaram-se as vagas em 30%,
percentual equivalente ao estabelecido pela própria cota (de acordo com a lei
de 1995 o percentual era de 120%).455

infraconstitucional. Finalmente, aqueles que não versarem sobre Direitos Humanos, ingressam no sistema
jurídico como leis ordinárias.
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Em 2009, a Lei nº 12.034 provocou alterações no parágrafo terceiro do art. 10 da Lei
Geral das Eleições, o qual passou a vigorar com a seguinte redação: “do número de vagas
resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de
30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada
sexo”456. Essa lei, no que se refere às candidaturas, promoveu duas importantes alterações. Ao
trazer em sua redação a cota mínima de 30% para um dos sexos, não especificando qual,
permitiu que um partido político lance 70% de candidatas mulheres e 30% de candidatos
homens, o que nunca ocorreu. A segunda alteração foi tornar obrigatório o preenchimento das
vagas mínimas, não sendo suficiente a reserva de vagas, sob pena de indeferimento da chapa
de candidatos da agremiação, ou da redução do número de candidatos do sexo oposto.
No entanto, “com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apenas 17,3%
dos partidos cumpriram a Lei de Cotas...”457 nas eleições subsequentes à alteração. Na prática,
os Tribunais mitigaram essa obrigatoriedade quanto ao preenchimento do percentual mínimo
por sexo, como registra o Acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por ocasião do
julgamento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)458 do Partido Verde,
cujo excerto ora se transcreve:
Destarte, em relação ao cargo de Deputado Estadual, ressalto que o Partido
Verde não observou o disposto no §5º do art. 18 da citada Resolução, previsto
também no art. 10, §3º da Lei nº 9.504/97, com redação dada pela novel Lei
nº 12.034/2009, circunstância, porém, que a meu ver não obsta o deferimento
do seu DRAP, vez que a reserva da vaga foi preservada pelo partido.
Outrossim, não seria razoável obrigar o partido a preencher o referido
percentual sem a existência de mulheres interessadas em se candidatar. Além
disso, deve ser observado o respeito à autonomia partidária.
Por fim, insta salientar, que a redação dada ao §3º do artigo 10 da Lei nº.
9.507/97 foi introduzida pela Lei nº 12.034/2009, tornando obrigatório o
preenchimento de 30% das vagas por um dos sexos. No entanto, a meu ver,
esta obrigatoriedade não é exigível para o pleito de 2010 em razão do exíguo
lapso temporal entre a publicação da Lei nº 12.034/2009 (30.09.09) e o prazo
final para a filiação partidária (03.10.2009), o que impossibilitaria a
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organização do partido para o cumprimento da lei. Portanto, para presente
pleito basta que seja preservada a reserva legal.459

Kamada destaca o argumento reducionista da Justiça Eleitoral (em suas diversas
instâncias) de que os partidos não poderiam ser penalizados “...se não há mulheres interessadas
nas vagas...”460, como ocorreu na decisão transcrita.
Além da chancela da Justiça Eleitoral para o descumprimento do preenchimento
mínimo de vagas nas eleições de 2010, verifica-se que até hoje a política de cotas para
candidatura de mulheres não é suficiente para promover a esperada igualdade material no
campo político. Estudo realizado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM)
demonstra um déficit significativo entre candidaturas apresentadas (registradas) e candidaturas
deferidas de mulheres (aptas):
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), houve um aumento
percentual de 46,5% na quantidade de mulheres participando como candidatas,
em todo o Brasil, em comparação a 2010. O total de mulheres chegou a 8.131,
ou seja, 31,07% do total de candidatos/as: 26.172. Considerando-se apenas as
candidaturas aptas, o número é bem inferior: 6.449 mulheres, num total de
22.530 registros. Descontando-se as inaptas, portanto, o percentual de
candidaturas femininas caiu para 28,62%, abaixo da cota de 30%. Em 2010, o
percentual de mulheres havia sido bem mais baixo: 22,43%.461

Isso ocorre porque, uma vez aprovado o DRAP, o que acontece normalmente no mês de
julho do ano eleitoral e antes do julgamento dos registros individuais de candidatos, não há
como aplicar qualquer penalidade aos partidos políticos pelo descumprimento da cota em
função do indeferimento de registro, que ainda serão individualmente julgados.
De acordo com a SPM, não são raros os casos de partidos que por ocasião de protocolo
da lista de candidatos, colocam mulheres inelegíveis ou com documentação obrigatória faltante
que lá adiante terão seus registros indeferidos e, de fato, não disputarão as eleições. Para além
dessa análise, o estudo apresentado pela SPM não considera um fato igualmente importante que
se refere a campanhas de mulheres sem movimentação de qualquer tipo de recurso, o que indica
que, na prática, a mulher não disputou a eleição, não fez campanha, apenas completou o
459
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percentual obrigatório ao partido. A SPM deixou de abordar, ainda, a efetiva votação das
candidatas aptas perante a justiça eleitoral.
As cotas de candidatura para mulheres também fizeram surgir um grande número de
“alas femininas” nas agremiações partidárias. Entretanto, essas alas, como anteriormente
exposto, na maioria dos partidos sequer são institucionalizadas. Elas servem apenas como
mecanismo de segregação e manutenção de um rebanho a garantir a chapa de candidatos
homens nos períodos eleitorais, sem efetivamente inclui-las nas deliberações partidárias.
Além das cotas para candidatura, a Lei nº 12.034/2009 promoveu alguma mudança na
Lei nº 9.096/97 – Lei dos Partidos Políticos, no sentido de criar incentivos institucionais à
participação da mulher na política, determinando que o partido aplique o mínimo de 5% das
cotas do fundo partidário para a criação e difusão de programas que incentivem a participação
política das mulheres, sob pena de no ano seguinte ao descumprimento, ter de acrescer mais
2,5% do fundo partidário a tal finalidade, sem poder utilizar o percentual para qualquer outro
fim. A lei não estabelece possibilidade de perda de percentuais desse financiamento ante o
descumprimento e nem quaisquer mecanismos eficazes que garantam seu cumprimento efetivo.
A mesma lei previu ainda, que os partidos deverão utilizar o mínimo de 10% de seu
horário de propaganda partidária gratuita para difundir e promover a participação política
feminina, destinando às mulheres esse horário. Ao contrário do que ocorreu com a cota para
candidaturas, notamos significativa preocupação da Justiça Eleitoral em fazer cumprir essa cota
específica. Não foram poucas as condenações à perda de tempo de propaganda partidária por
descumprimento da regra:
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MT) jugou procedente seis
representações da Procuradoria Regional Eleitoral em Mato Grosso
(PRE/MT) por descumprimento da cota feminina na propaganda partidária e
condenou três partidos à perda de tempo nos programas gratuitos que serão
exibidos em 2015.
Com a decisão do TRE, o Partido Social Democracia Brasileira (PSDB), o
Partido Social Cristão (PSC) e o Partido Progressista (PP) perderão, cada um,
20 minutos do tempo das inserções de propaganda partidária, sendo 10 em
rádio e 10 em televisão.
De acordo com as representações da Procuradoria Regional Eleitoral, as
propagandas exibidas pelo PSDB, PSC e pelo PP no primeiro semestre de
2014 deixaram de cumprir a Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95). A lei
prevê que 10% do tempo da propaganda deve ser usada para incentivar a
participação da mulher na política nacional. Mas a análise feita pela assessoria
da Procuradoria Regional Eleitoral verificou que não houve sequer menção de
incentivo à participação da mulher.

135

Segundo o procurador regional eleitoral de Mato Grosso Douglas Guilherme
Fernandes a sanção aplicada pelo TRE foi de 5 vezes do tempo que deveria
ter sido destinado ao incentivo à participação da mulher na política.462

Ainda com toda a dificuldade em se tornar efetiva a aplicação das cotas e com elas
promover a integralidade da participação da mulher na vida política no Brasil, há que se notar
que sua implantação na década de 1990 e aprimoramento com as minirreformas eleitorais dos
anos 2000, ao menos suscitaram o necessário debate acerca da inclusão política e seus
mecanismos. 463
A legislação e os debates, por outro lado, têm silenciado a respeito do estabelecimento
de cotas ou qualquer outra ação que privilegie a participação maior das mulheres nas eleições
majoritárias, como por exemplo, para a escolha da composição do Senado Federal. Pensamos
que esse silêncio estrutural repouse na forma de escolha dos Senadores por meio de eleições
majoritárias, e ainda pela representação, uma vez que, como veremos adiante, o Senado Federal
representa as unidades da federação e não diretamente os interesses populares. Razões essas a
serem melhor investigadas nos capítulos seguintes.
Segundo Miguel,
A legislação brasileira de cotas é, para dizer o mínimo, tímida. Em primeiro
lugar, não há reserva de cadeiras no Parlamento, mas apenas de vagas de
candidatura. Ficam de fora todos os cargos preenchidos por eleição majoritária,
bem como aqueles “de confiança”, isto é, os escalões preenchidos por critérios
políticos no Executivo.464

Além desse aspecto de ausência de previsão de cotas para certos tipos de cargos, tais
ações afirmativas não têm sido suficientes para alterar o quadro de sub-representação das
mulheres na política, especialmente nas Casas Legislativas. Essas medidas acabam funcionando
como meros paliativos à necessidade de resposta às pressões, sobretudo internacionais,
decorrentes das Convenções ratificadas pelo Brasil, sem que promovam, efetivamente, a
necessária mudança do status quo da política brasileira. Evidentemente que “...as cotas são uma
462
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medida importante, mas devem estar acompanhadas de outras ações para reverter o quadro de
desigualdade presente nas organizações...”.465
Atualmente, tramitam no Senado Federal e na Câmara dos Deputados que objetivam o
estabelecimento de cotas de assentos para mulheres nas Casas Legislativas, no bojo do que se
denomina reforma política.
Na Câmara dos Deputados, a reforma política tramitava por meio do Projeto de Emenda
Constitucional nº 182/2007, ao qual foi acrescida a emenda aglutinativa nº 26, proposta pela
Bancada de Mulheres. A Emenda 26 propunha o estabelecimento de cotas de, no mínimo, 20%
e, no máximo, 80%de assentos para cada sexo em qualquer Casa Legislativa,
independentemente do regime eleitoral adotado.466 Durante a tramitação, a proposta recebeu
várias alterações e o projeto final votado previa uma cota de apenas 15% e somente aos cargos
eletivos proporcionais, o que automaticamente excluía sua aplicabilidade ao Senado Federal.
Posta em votação, a cota foi rejeitada pela Câmara.467
A PEC foi discutida e encaminhada ao Senado Federal, onde já tramitava uma proposta
de reforma. Naquela Casa Legislativa, foi aprovada a cota de assento para mulheres no
Legislativo proporcional de todas as unidades da federação, isto é, Câmaras Municipais,
Assembleias Legislativas, Câmara dos Deputados e Câmara Distrital. Essa cota garante,
independentemente do resultado da eleição que 10% das vagas para cada casa, no mínimo, seja
preenchida por mulheres. Esse percentual vai progressivamente aumentando até alcançar o
patamar de 16%. 468 Trata-se Projeto de Emenda Constitucional apresentado pela Senadora
Marta Suplicy que, para ser aplicado, precisa de aprovação em seção Conjunta do Congresso
Nacional. Por hora, tudo segue sem alteração, pois os projetos continuam em tramitação.
A política de cotas deve ser exaustivamente debatida na sociedade, para que, sobretudo,
afete e sensibilize os representantes à necessidade de atuar substantivamente para correção de
distorções na representação democrática centrada no liberalismo e permeada por estereótipos
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de gênero.469 Além disso, a discussão é ainda mais necessária diante possibilidade de agenda
regressiva no que diz respeito ao reconhecimento de direitos das mulheres, tendo em vista a
eleição do Congresso mais conservador desde 1964, segundo dados do Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar – DIAP.470
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CAPÍTULO

III.

O

SENADO

FEDERAL

BRASILEIRO

NO

PROCESSO

GOVERNATIVO

3.1. Senado: substantivo masculino singular

O Senado brasileiro completou 191 anos em 2015. Ao longo de sua trajetória, não foram
poucas as mudanças de sua forma de constituição, em suas atribuições e nas suas características,
conforme as Constituições de cada regime ou período político no país. Nesses 191 anos, o
Senado ficou longe de ser uma unanimidade nacional, recebendo críticas, fundamentadas no
seu passado aristocrático e, também, por preservar características como a livre reeleição e,
especialmente, em razão do episódio histórico dos Senadores ‘biônicos’ do regime militar que
abordamos anteriormente.
O discurso do Deputado Paulo Delgado durante os debates no Congresso Constituinte
deixa clara a animosidade em relação à Casa Legislativa:
O Senado Federal é sempre a consciência, o superego das elites, das classes
dominantes, e, através de um ‘conselho de lordes’, pretende deter o avanço
que emerge da Câmara dos Deputados. Mais do que isto: o voto majoritário,
que elege Senadores, identifica claramente no Senado Federal, uma câmara
distrital. O Senado Federal, com competência para defender os interesses do
Estado, numa estrutura de poder federal, tornou-se na verdade uma câmara
que adultera o voto proporcional e detém os avanços originários da Câmara
dos Deputados, ao ornar-se uma câmara revisora, de competência exacerbada,
para impedir as modificações aqui sugeridas e que lá são freadas.471

A persistência do Senado na estrutura do Poder Legislativo desenhada pela Constituição
de 1988, além de criticada, chegou a ser questionada. O candidato à Presidência da República
pelo Partido Verde, nas eleições de 2014, por exemplo, apresentou em seu programa de governo,
proposta para extinguir o Senado.472 Em 2011, noticiou-se que o Partido dos Trabalhadores
havia aprovado em seu congresso partidário, a extinção do Senado Federal e a adoção do regime
unicameral, entendendo se tratar de uma casa conservadora, formada por membros
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remanescentes do regime militar, elitista e distanciada da população.473 474 No entanto, hoje o
próprio PT se socorre ao Senado Federal na tentativa de contornar a crise de governabilidade
instalada em seu quarto mandato na Presidência da República.
Sua composição, em relação à presença de mulheres, é uma das mais desiguais da
América Latina, ocupando a posição 118ª no ranking da União Interparlamentar sobre a
presença de mulheres no Parlamento, com apenas 14 Senadoras eleitas para ocupar o mandato
na última legislatura475. Ao longo da história do Senado, desde a primeira posse, apenas 44
mulheres ocuparam cadeiras na Casa.476 Considerando a teoria de justiça de Fraser, esse breve
panorama da composição do Senado basta a dizer que, no Brasil, a Câmara Alta é desigual e
injusta, pois não garante a paridade de participação de mais da metade da população brasileira,
comprometendo, como consequência a realização substancial da democracia. O Senado é,
portanto, masculino.
A pesquisa formulada se debruça sobre a desigualdade de gênero nas instituições que
compõem o sistema político brasileiro, entendidas como modelos de orientação, organização e
coordenação de comportamentos políticos, jurídicos e de socialização, tomando como locus de
investigação os Partidos Políticos e o Senado Federal, abarcando suas respectivas atuações no
processo de governo. Para isto, entendemos ser imprescindível analisar a estrutura e o
funcionamento de cada uma delas. Esse capítulo, portanto, tratará desse processo construtivo
do que hoje é o Senado Federal, qual o seu papel no processo governativo e como se dão
relações de gênero nesse processo. O primeiro ponto, obrigatoriamente reside num breve
resgate histórico do papel do Senado nos diferentes tipos de governo.
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3.1.1. De amigos do Imperador a representantes dos Estados Membros

O Senado é uma instituição presente em vários tipos de governo desde a antiguidade
clássica e por muito tempo esteve atrelado à ideia de representação da classe social mais
abastada477. Na Idade Média, a figura do Senado correspondia à chamada Câmara Alta, cujos
ocupantes, membros da aristocracia, eram escolhidos pelo rei, conforme defendessem as ideias
que lhe eram caras, e assumiam o cargo em caráter vitalício. A denominação reproduzia a
divisão social entre nobres e pobres, estes últimos basicamente artesãos, camponeses e
burgueses que eram representados pela chamada Câmara Baixa. 478 Na Inglaterra, o Senado
ficou conhecido como “A Casa dos Lordes”.
Câmara Alta e Câmara Baixa (Senado Federal e Câmara dos Deputados, nos dias atuais)
compõem o que se chama de Parlamento 479 . Segundo o dicionário Aurélio da Língua
Portuguesa, parlamento significa “1. Assembleia política onde se resolvem os negócios do
Estado; 2. Câmaras Legislativas”480. A existência do parlamento e do bicameralismo (existência
de duas câmaras no parlamento) não é exclusividade de governos republicanos democráticos,
registrando-se, inclusive, em governos monárquicos como no caso de Inglaterra e França na
Idade Média, e no Brasil Imperial.
No Brasil, a inspiração no modelo bicameral norte-americano foi consagrada pela
Constituição de 1988. Desde sua origem no país, o Senado tem como característica a
representação regional, no entanto mesclava aspectos populacionais em sua composição. O
Senado foi instituído pela primeira vez pouco tempo depois da declaração de independência,
com a outorga da Constituição do Império, em 1824481. Seu funcionamento, porém, teve início
477
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somente em 1826.482 Naquela época, poderiam ser Senadores os brasileiros natos, com idade
mínima de 40 anos e com rendimento anual de 800 mil réis.483 O cargo era vitalício e nomeado
pelo Imperador, a partir da escolha em lista tríplice, após votação em cada província 484. O
número de Senadores respeitava a proporcionalidade em relação à população daquela
localidade. Nota-se que já havia o reconhecimento da necessidade de representação regional
naquela casa, ainda que se mantivesse sob a confiança pessoal de D. Pedro I.
A nomeação pelo Imperador e o caráter vitalício geraram desconfiança da população.
Ao mesmo tempo, essas características tinham a importância de criar no Senado um ambiente
propício para a manutenção do equilíbrio político entre o poder do Imperador e as vontades
populares expressadas pela Câmara dos Deputados.485 A ideia inicial era de uma câmara que
reforçasse o controle do monarca sobre as decisões do parlamento. 486 A vitaliciedade se
relacionava diretamente ao desenvolvimento da expertise dos parlamentares e à desvinculação
do crivo dos eleitores, de forma a proporcionar maior equilíbrio em ocasiões de crise política.
487

No entanto, essa associação de características dava ao Senado Federal a fama de conservador,

como observou Leal, a respeito de sua atuação como representante das Províncias, em que se
ocupava de manter nos municípios a centralidade do poder real, de forma que “...os projetos
que se discutiram durante o Segundo Reinado nenhuma alteração substancial propunham na
situação de dependências das comunas”. 488
Uma outra característica interessante do Senado naquela Constituição era a previsão
contida no art. 46, que reservava o direito a assento aos príncipes da Casa Imperial quando
completassem 25 anos de idade. Fato esse que levou o Brasil a ter a primeira Senadora de sua
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história, a Princesa Isabel. A Princesa, herdeira do trono imperial 489, completou 25 anos em
1871, ocasião em que todos os membros do Senado Federal compareceram ao Palácio para uma
cerimônia denominada de “beija mão”490, em celebração ao seu aniversário.
Na própria Casa Legislativa, anos antes de Isabel completar a idade constitucionalmente
prevista, discutiu-se o seu direito à cadeira. Boa parte dos Senadores entendia que o direito
constitucionalmente estabelecido cabia apenas aos homens herdeiros do trono real, isso porque
na época, as mulheres eram consideradas inaptas para o exercício de cargos políticos e não eram
reconhecidas como sujeitos de direito. Além disso, os Senadores contrários ao assento de Isabel
se utilizavam da interpretação gramatical do dispositivo constitucional que se referia aos
“Príncipes”, não às “Princesas”.
Na ocasião, não foram poucos os embates entre o Marquês de São Vicente, juntamente
com alguns outros Senadores e o romancista José de Alencar, então Ministro da Justiça. O
Marquês de São Vicente sustentava razões até bastante óbvias para que a Princesa assumisse o
cargo, uma vez que ela, inclusive, poderia suceder o próprio monarca na ocupação do trono
imperial, como chegou a ocorrer. O Marquês invocava, também, a tese da “empatia” ou amor
ao povo, como fundamento para o exercício daquele direito. De outro lado, José de Alencar
dava voz à ala contrária, ratificando a inaptidão das mulheres para o exercício de atividades
políticas, o que significava a aplicação do art. 46 somente aos herdeiros do monarca com sexo
masculino.
Pesquisas do Senado Federal revelam, no entanto, não haver registro de que os
Senadores de fato tenham convidado a Princesa para qualquer das sessões da Casa Legislativa
e de que ela tenha efetivamente assumido a cadeira.491 Hoje, nos corredores do Senado Federal,

“O reconhecimento oficial como sucessora e herdeira do pai teve lugar a 10 de agosto de 1850, quando
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há uma escultura do busto da Princesa Isabel como primeira Senadora, embora ela não tenha
verdadeiramente exercido o cargo. Desta forma, o título dado à Princesa Isabel é apenas
simbólico.
Toda a celeuma, em torno da possibilidade ou não de uma mulher assumir uma cadeira
na Câmara Alta, deve-se ao fato de que Isabel era membro da família real, herdeira do trono,
portanto, maior autoridade do Império em potencial. Fosse outra mulher, ou algum homem de
baixa renda, preso, religioso ou escravo, estaria excluído das eleições e da vida política, sem
qualquer possibilidade de ascender ao cargo. 492 Trata-se de evidente hipótese em que das
relações familiares e sociais derivaram relações institucionais de reconhecimento a agregar
vantagem que qualquer outra mulher não teria, situação essa que Bourdieu denomina capital
social.493
Tais efeitos, em que a sociologia espontânea reconhece de bom grado a ação
das "relações", são particularmente visíveis em todos os casos em que
diferentes indivíduos obtêm um rendimento muito desigual de um capital
(econômico ou cultural) mais ou menos equivalente, segundo o grau em que
eles podem mobilizar, por procuração, o capital de um grupo (família, antigos
alunos de escolas de "elite", clube seleto, nobreza, etc.) mais ou menos
constituído como tal e mais ou menos provido de capital.494

O impacto do capital social sobre a atuação política no Senado Federal será retomado
adiante, quando enfrentarmos o perfil das Senadoras e dos Senadores.
Na prática, não foi a Princesa Isabel, mas sim Eunice Michilis a primeira Senadora do
Brasil, escolhida por processo eleitoral como suplente de João Bosco de Lira, eleito em 1978,
que veio a falecer dois meses após a eleição, deixando vaga a cadeira no Senado Federal.
Michilis então assumiu o cargo de Senadora, cumprindo o mandato de 1979 a 1987.495 Em
entrevista ao Jornal “O Estado de São Paulo”, a ex-Senadora descreve que foi recebida com
flores e revela detalhes de sua atuação na casa legislativa:
Foi uma recepção muito carinhosa, é verdade. Mas não era usual um senador
ser recebido assim. Então, foi também profundamente discriminatória. (...)
Meu papel no Senado era ficar quietinha me comportar como uma dama. (...)
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Aos poucos, fui me fazendo ouvir e cheguei a me eleger deputada federal,
participando da comissão que discutiu a Constituição de 1988.496

Tal qual a existência dos partidos políticos e o reconhecimento dos direitos políticos e
de cidadania às mulheres, a história do Senado no Brasil não seguiu uma trajetória linear.
De fiel escudeira do monarca durante o Império, a Casa passou a se submeter ao
escrutínio popular e seus membros a mandatos de nove anos, renovando-se um terço a cada
triênio, a partir da Constituição da República, de 1891. 497 Mulheres, menores de 21 anos e
analfabetos não eram considerados cidadãos e, por isso, não integravam a população votante, o
que implicava a impossibilidade de serem eleitos e culminava com a permanência de uma
representação elitista no governo.498
Na Constituição de 1891,
O Poder Legislativo era exercido pelo Congresso com a sanção do Presidente
da República, que, todavia, poderia vetar projetos de lei, mas só no todo, como
nos EUA. Só depois de 1926, foi admitido o veto parcial. A legislatura era de
três anos. Os deputados eleitos diretamente na proporção de um para 70.000
habitantes e os Senadores, três para cada Estado, eram eleitos por 9 anos,
renovando-se pelo terço em cada triênio. Uns e outros eram invioláveis por
suas palavras e opiniões no exercício do mandato e gozavam de imunidade,
não podendo ser presos nem processados sem licença da Câmara, salvo
flagrante. O naturalizado podia ser eleito depois de quatro anos para deputado
e de seis para Senador. O Congresso votava o Orçamento anual, autorizava
empréstimos, regulava o comércio exterior e interno, a guerra e a paz, resolvia
sobre tratados com nações estrangeiras, fixava as forças de terra e mar,
declarava o estado de sítio, concedia anistia e legislava sobre todas as matérias
de competência da União. 30 Constituições Brasileiras Estabeleceu-se o
regime presidencialista de tipo norte-americano e, em consequência, o Poder
Executivo não podia dissolver a Câmara dos Deputados, nem era obrigado a
escolher Ministros de confiança desta ou exonerá-los se perdessem essa
confiança: diferença fundamental entre a Constituição escrita de 1891 e a
Constituição viva de 1824.499

Até 1930, o Senado Federal funcionava plenamente como responsável pelo equilíbrio
político da federação recém-criada, representando os Estados Membros. No intervalo de 1891
a 1930 o Senado Federal foi fechado pelo Presidente por um curto período, logo reaberto com
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os parlamentares retornando aos seus cargos. Como resultado da Revolução de 1930, Getúlio
Vargas assumiu o poder e, em 1934, promulgou uma nova Constituição.
A Constituição de 1934 teve a previsão da supressão do Senado Federal e adoção do
sistema unicameral, exercido por uma Assembleia Geral, com auxílio de um Conselho Superior,
a serem preenchidos por uma representação de classe. A ideia não vingou e o texto aprovado
manteve o sistema bicameral, porém conferiu ao Senado Federal características de poder
moderador, por coordenar as atividades do parlamento de forma a manter o equilíbrio entre as
demandas populares, traduzidas pela Câmara Baixa e os Poderes Executivo e Judiciário,
mitigando-se sua competência legislativa que assumiu caráter de colaboração com a Câmara
em algumas matérias 500 . No entanto, o Senado Federal assumiu, além das funções de
coordenação de atividades legislativas, a primordial função para o controle de
constitucionalidade:
Passou o Senado Federal a ter uma notável competência, no tocante ao
controle da constitucionalidade das leis, consistente em suspender a execução,
no todo ou em parte, de qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento,
quando declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário.501

De acordo com aquela Constituição, seriam eleitos dois Senadores por Estado Membro,
para o mandato de oito anos. Às mulheres foi reconhecido o direito de voto. O voto e o
alistamento eleitoral passaram a ser obrigatórios para homens. Às mulheres, a obrigatoriedade
só existia para as que exercessem função pública remunerada. A representação por classe foi
introduzida, de forma que os todos deputados passaram a ser escolhidos pelos sindicatos. No
pleito para a escolha dos constituintes de 1934, as mulheres votaram e puderam ser eleitas pela
primeira vez no Brasil. Por São Paulo, foi eleita Carlota Pereira de Queiroz e pela representação
classista foi eleita Almerinda Gama, do Rio de Janeiro.502
Esta organização durou até 1937, quando Vargas instalou o Estado Novo e fechou as
Casas Legislativas, substituindo-as por órgãos técnicos até o início de novo período
constitucional, em 1946.503 504 Em que pese Vargas tenha outorgado uma nova Constituição em
1937, sua aplicação foi impedida pela edição de sucessivos Decretos-Lei pelo próprio
Presidente da República, os quais suprimiram os partidos, os direitos políticos, as eleições e
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fecharam as Casas Parlamentares. Assim, a Constituição de 1937, na prática, nunca foi
aplicada.505
Com o fim do Estado Novo, foi aprovada uma nova Constituição, em 1946. Essa nova
Carta alterou a representação no Senado Federal, aumentando as vagas de duas para três
cadeiras por Estado e desenhou atribuições e competências muito semelhantes às hoje
existentes. A Carta de 1946, ao contrário das anteriores, não foi elaborada a partir de nenhum
projeto base e exigiu um intenso trabalho das Casas Legislativas federais, divididas em
comissões temáticas.506 Essa Constituição reconheceu o status de eleitores a homens e mulheres,
maiores de 18 anos, independentemente do exercício de função pública e, também, devolveu
ao Senado Federal atribuições e características semelhantes àquelas previstas pela Constituição
de 1891. Instituiu-se a possibilidade de aplicação da perda do mandato de parlamentar, a
deputados e Senadores, pela prática incompatível com o decoro. O período foi marcado pela
intensificação do presidencialismo e pelo multipartidarismo fragmentado, em que as
agremiações funcionavam, em nível regional como verdadeiras oligarquias, em que o chefe
único decidia as eleições municipais e regionais e com isso impedia a configuração de maioria
para eleição de presidentes.507
No entanto, em 1964 houve o golpe militar que rompeu com o organograma governativo
existente. Durante esse regime, o Brasil registrou duas Constituições, uma em 1967 e outra em
1969. Em ambas havia previsão de amplos direitos políticos, todavia, com a expressa referência
à possibilidade de leis infraconstitucionais alterarem ou excluírem as regras para intervir na
competição eleitoral e assim garantir o controle do governo.508 Na prática, todas as disposições
constitucionais se viam substituídas pelo que se denominou Ato Institucional, editados em
número de 17 durante o regime. O primeiro Ato Institucional (AI1), foi publicado ainda em
1964 e manteve a Constituição de 1946, porém restringindo direitos. O AI 1 permitiu a cassação
de mandatos de deputados estaduais e federais, Senadores e vereadores, além de juízes,
governadores e prefeitos que se manifestassem contrariamente ao novo regime. 509
Ato institucional, segundo Benevides, é medida que
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...substitui, pelo menos em parte, a Constituição. Então, o ato institucional é
sempre um ato de exceção. Tem que estar justificado por uma situação
extraordinária. Muito mal comparando, é como se fosse como uma medida
provisória, mas em relação à constituição e no sentido de abolir princípios e
garantias da Constituição.510

Tais atos e suas consequências traduziam a concentração de poderes e a ausência de
controle sobre os atos do governo que marcaram o regime de exceção instalado, como se
observa do ementário constante nos Atos de nº 1 a 3, 5 e 6, e 11 a 16, segundo os quais excluíase “... da apreciação judicial atos praticados de acordo com suas normas e Atos Complementares
decorrentes; ...”.511
Ao contrário da instalação do Estado Novo, que fechou o parlamento, o regime militar
manteve regularmente o funcionamento das Casas e a realização de eleições periódicas, diretas
para a escolha de Vereadores, Deputados e Senadores, e indiretas para Prefeitos, Governadores
e Presidente da República. Essas eleições ocorreram sob a tutela dos militares que dissolveram
os partidos políticos existentes, instituindo o bipartidarismo controlado, em que inexistia uma
oposição efetiva ao governo, revelando a preocupação com a “aparência democrática”,
apontada por Martins. 512 Em 1968, registrou-se o recrudescimento do autoritarismo, com a
publicação, pelo Presidente da República, do Ato Institucional nº 5 (AI-5), o mais severo de
todos. A partir de então, o Presidente da República passou a governar ditatorialmente,
concentrando todos os poderes de governo e restringindo direitos civis e políticos, ainda que
por pouco tempo.
Em seguida ao golpe de 64, as funções legislativas do Congresso Nacional
sofreram forte esvaziamento. O governo impôs leis excepcionais. Atos
Institucionais e Atos Complementares, a Constituição de 1967 e a sua
transfiguração em extremismo autoritário através da Emenda Constitucional
de 1969 e, ainda, uma nova Lei de Segurança Nacional tornaram mais e mais
severas as punições contra os crimes políticos. Fazia-se uso regular, trivial, do
poder coercitivo como meio para enfrentamento dos conflitos sociais. A
atividade legislativa reduziu-se praticamente à prerrogativa de confirmar, em
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última instância, as medidas tomadas por um Poder Executivo autorizado a
governar por decreto.513 514

Em 1974, foram realizadas eleições municipais. Mesmo sob a vigência do AI-5,
segundo Martins, essas foram as eleições “mais livres” desde 1966, sendo liberado o acesso ao
rádio e à televisão pela oposição. A campanha bem-sucedida do MDB resultou na eleição de
16 senadores entre os 22 eleitos e de 34% dos Deputados Federais. Esse crescimento da
oposição deixou evidente a fragilidade do alegado apoio popular ao regime e gerou o temor de
que se perdesse o controle sobre o processo legislativo e isso desestabilizasse o governo. Como
reação, o então Presidente, Ernesto Geisel, acentuou o controle exercido pelos parlamentares
por meio de Atos Institucionais, e também aplicou punições a congressistas da oposição. 515
Em 1976, estabeleceram-se rígidos controles de acesso ao rádio e à televisão, com a
“Lei Falcão”, segundo a qual, nas propagandas eleitorais estava permitida apenas a divulgação
da foto, do nome e do currículo dos candidatos. Geisel também outorgou o que ficou conhecido
como “Pacote de Abril”, em 1977, que consistiu num conjunto de reformas autoritárias no
Poder Judiciário e na política, de forma a evitar que vitórias eleitorais de oposicionistas
pudessem comprometer o equilíbrio do sistema vigente. Dentre essas reformas, o pacote
determinou eleições indiretas para o Governo dos Estados Membros e para renovação de 1/3
do Senado Federal. 516 Desta forma, Geisel pretendia garantir uma composição de Senado
Federal que lhe favorecesse e conferisse domínio sobre a oposição e população.517
As eleições indiretas eram feitas pelas Assembleias Legislativas Estaduais, cuja maioria
era composta por deputados ligados à ARENA, “partido” de apoio ao regime. O único Estado
em cuja Assembleia Legislativa não havia maioria governista era o Rio de Janeiro, que em 1974,
com a livre propaganda e o voto direto para os cargos proporcionais, obteve o maior número de
Deputados Estaduais eleitos.518
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Em 1978, foram realizadas as eleições indiretas, renovando-se 1/3 do Senado Federal,
o que ficou conhecido como episódio dos “Senadores Biônicos”.519
O governo indicaria um terço do Senado Federal (os “Senadores biônicos”)
com fito de garantir seu controle sobre a câmara alta, independentemente dos
resultados eleitorais, logrando, assim, tornar impossível qualquer mudança no
regime através de procedimentos legislativos.520

Os Senadores Biônicos garantiriam a maioria parlamentar necessária para que o regime
mantivesse o controle do Senado e neutralizasse os efeitos de uma possível derrota eleitoral.
Com a bancada majoritária a seu favor, a Presidência impedia que a oposição usasse o sistema
vigente para promover qualquer alteração no regime.521 Esses Senadores ocuparam seus cargos
até o fim do seu mandato. O episódio torna evidente o papel do Senado para o êxito da transição
controlada do regime autoritário para a consolidação democrática.

3.1.2. Poderes Senado Federal na Constituição de 1988

Para entender a estruturação jurídica e política do Senado Federal atual, devemos
recordar que a Constituição de 1988 não promoveu ou significou uma ruptura de regime, mas
um extenso processo consensual de transição, portanto, um pacto entre elites, como vimos no
início do capítulo. A Constituição de 1988 é o marco oficial da consolidação da transição do
regime militar para o democrático, processo esse que durou mais de dez anos e foi
paulatinamente dirigido pelos próprios militares 522 . Observação essa também apontada por
Zaverucha, que fala especificamente sobre o governo de José Sarney e afirma:
...em lugar de promover relações civis-militares democráticas, contribuiu para
retardar a possibilidade de consolidação da democracia brasileira,
“O apelido de "biônico" ao que parece, surgiu de uma série norte-americana de televisão, apresentada à época
pela TV Bandeirantes de São Paulo, chamada de "O Homem de Seis Milhões de Dólares", onde o personagem
principal tinha a sua vida salva por agentes do governo através de implantes biônicos. Transportado para o cenário
político, o termo encaixava-se como referência ao apoio que esses políticos tinham do governo, sendo privados de
enfrentar uma desgastante campanha política.” SANTIAGO, Emerson. Senadores Biônicos. Disponível em:
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contribuindo, desse modo, para o fortalecimento de uma democracia tutelada.
Por conseguinte, Sarney praticamente nada fez para diminuir o
comportamento político autônomo dos militares e, com frequente ajuda do
Congresso, concorreu para a manutenção de prévias prerrogativas militares.523

Para além da continuidade política, Figueiredo e Limongi esclarecem que existe uma
“...pouco notada continuidade legal entre o período autoritário e o atual no que diz respeito às
normas que regulam as relações entre os poderes Executivo e o Legislativo”524, de forma que o
papel exercido pelo Senado Federal em muito se assemelha aquele estabelecido no regime
militar.
Por outro lado, essa continuidade se refere, também, aos poderes legislativos do
Presidente da República, atribuídos em concentração no regime militar e não retirados pela
novel Constituição. 525 Assim, o Poder Executivo é considerado, de fato, como o principal
legislador, tendo em vista a sua capacidade de controle de agenda dos trabalhos legislativos e
“...sua posição estratégica para aprovação de seus projetos...”, garantidas por mecanismos de
negociação de apoio estabelecidos pelo regime militar e que foram incorporados pela
Constituição de 1988, ainda que alguns tenham recebido nova roupagem, como o caso das
medidas provisórias.526
Posição esta que favorece a governabilidade pela coalização no modelo presidencialista,
porém, funciona como cooptação política das diversas organizações partidárias, controlandoas de cima, submetendo-as à sua tutela e, com isso, afetando a representação de ideias e
interesses. Esse tipo de sistema, em regra, cria “...monopólios irredutíveis de privilégios...”.527
A Constituição de 1988 seguiu a o modelo de partilha de Poderes e manteve a
organização bicameral do Poder Legislativo, constituído por Senado Federal e Câmara dos
Deputados, para fins de distribuição do poder de agenda, deliberação e veto. A Constituição
também previu uma espécie de terceira Câmara, denominada Congresso Nacional, formada
pela união e atuação conjunta de Senado Federal e Câmara dos Deputados para deliberação e
aprovação de matérias específicas que, seguindo o modelo norte-americano anteriormente
mencionado, garantiria um equilíbrio entre os interesses dos representados e o interesse dos
Estados, atenuando-se a dispersão populacional e impedindo a supremacia da maioria
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hegemônica dos Estados mais populosos, em detrimento das diversas clivagens sociais. A
opção pelo bicameralismo é mais comum em países muito populosos e de grande extensão
territorial e heterogêneos.528
A organização do Senado Federal, decorrente da opção bicameral, mantém-se atrelada
ao sistema federativo529 do Estado brasileiro e, com isso, essa Casa Parlamentar representaria
as unidades federativas (Estados Membros e Distrito Federal), distribuindo-se o mesmo número
de assentos para cada Estado, enquanto que a Câmara dos Deputados representa o povo,
distribuindo-se a quantidade de assentos de forma proporcional à população de cada Estado.530
A atuação conjunta para apreciação de projetos de leis e outros instrumentos foi inspirada no
modelo Norte-Americano, de forma a equilibrar as forças da concentração funciona como um
instrumento de controle.531
A ciência política atrela a existência do Senado, portanto, o bicameralismo, à adoção do
federalismo. Para Neiva, a tese deriva do ajuste realizado nos Estados Unidos, em que, para
conseguir formar uma confederação, cedeu-se à criação do Senado Norte Americano,
atendendo aos Estados membros pequenos, a partir da formalização de uma representação com
o mesmo peso dos Estados maiores em alguma das casas legislativas.

532

A este respeito,

destaca Torquato Jardim:
A estrutura do governo federal é resultado de um compromisso revolucionário.
A dificuldade maior no seio da Convenção constituinte fixou-se na
organização do Poder Legislativo: de uma parte, os pequenos Estados queriam
ser representados no Congresso com o mesmo número de vozes que os
grandes; de outra, os grandes se batiam pela representação proporcional à
população. Aqueles preferiam uma confederação de Estados iguais – uma liga,
pois temiam o poder dos Estados mais populosos; a estes não agradava a ideia
de se sujeitarem às decisões a ideia de se sujeitarem às decisões de uma
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maioria de pequenos Estados. A concepção de um congresso com duas
câmaras foi o meio de conciliar as opiniões: uma Câmara de Representantes
eleitos nos Estados em número proporcional à população de cada qual, e outra,
o Senado, com representação igual dos Estados. Acrescentou-se a esta fórmula
um processo legislativo que exige a aprovação das duas Casas para validade
do ato legislativo.533

De forma semelhante, aponta Andrade,
Os federalistas criaram uma nova justificativa para a existência da segunda
câmara, a partir do sistema federativo. Uma segunda câmara, incorporando
interesses de uma parcela privilegiada da sociedade, iria contra o contexto da
revolução americana. A necessidade de proteção dos interesses de estados
menos populosos, sub-representados na Câmara dos Representantes, guiou a
proposta da existência de uma segunda câmara, composta por dois Senadores
para cada estado. Esse modelo tem sido objeto de justificativa das segundas
câmaras nas democracias federativas atuais.534

Isso também explicaria a organização congressual, ou seja, a atuação conjunta das duas
Casas no processo legislativo, de forma que tanto os interesses dos Estados, quanto do povo
representado são considerados na negociação legislativa. Esse sistema proporcionaria um
equilíbrio entre a representação da maioria dos Estados mais populosos na Câmara Baixa, com
a representação de pesos iguais entre os membros da Câmara Alta, preservando-se a cada Casa,
competências específicas no campo da fiscalização, nomeação de autoridades, entre outras, cujo
modelo demonstra a inspiração da Constituição brasileira de 1988.535
Os Senadores, representantes das unidades da federação, são eleitos pelo voto
majoritário, para mandatos de oito anos, ao contrário das demais Casas Legislativas (Câmara
dos Deputados em nível federal, Assembleias Legislativas no âmbito estadual, Câmara
Municipal e Câmara Legislativa do Distrito Federal) para as quais o sistema de eleição adotado
é o proporcional e os mandatos são de apenas quatro anos536.
533
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As eleições para escolha dos Senadores ocorrem a cada quatro anos e alternam a
quantidade de eleitos em cada uma delas. Em uma eleição, cada Estado e o DF elegem dois
Senadores. Na eleição seguinte, apenas um Senador é eleito por estado e também para o Distrito
Federal. Desta forma, o Senado Federal é renovado de 1/3 a 2/3 de seus membros, conforme
cada eleição. Na eleição em que as unidades federativas elegem apenas um Senador por unidade,
renovam-se 27 cadeiras, e naquela em que as unidades elegem dois Senadores, renovam-se 54
cadeiras. Com isso, a cada legislatura as unidades federativas têm 3 Senadores para representálas, somando o total de 81 membros no Senado Federal. O número igual de Senadores para cada
Estado reforça a ideia de igualdade na representação de interesses regionais, e, sobretudo, é um
contrapeso à representação dos Estados menos populosos na câmara baixa. Segundo Neiva, “...
A representação igual dos estados, e a consequente desproporcionalidade da representação evita
que uma coalização de dois ou três estados ricos e/ou populosos bloqueiem as ações do governo
nacional”.537
Com mandato de oito anos, os Senadores atuam por duas legislaturas consecutivas, o
que significa dizer que a cada legislatura exercem o cargo Senadores os eleitos em pleitos
diferentes. Para ilustrar, tomando por base a 54º Legislatura, foco de nosso trabalho e que
abrangeu o período de 2011 a 2015, havia membros eleitos nas eleições de 2006 (1/3), e
membros eleitos em 2010 (2/3). A ideia é criar barreiras a renovações radicais nas duas casas
legislativas simultaneamente e, assim, privilegiar o equilíbrio.538539 A alternância da renovação
do Senado não encontra referente no Senado Norte-Americano, em que nosso sistema se inspira,
embora seja recorrente na história brasileira essa diferenciação. Não logramos sucesso em
identificar a fonte formal ou a autoria dessa formatação, no entanto, levantamos algumas
análises sobre essa característica.

vagas nas casas legislativa de forma equitativa e como consequência, a própria representação de minorias. Nas
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Araújo analisa essa renovação parcial e periódica do Senado Federal como um elemento
de incongruência que favorece o estabelecimento de contrapesos políticos e favorece a
manutenção do consenso.540
... [o] padrão de renovação das casas e a data das eleições. Em muitos casos,
a renovação das câmaras altas é escalonada e/ou suas eleições não coincidem
com as eleições para as câmaras baixas. Se as eleições são simultâneas para
ambas as câmaras, com todas as vagas sujeitas à renovação, se formarão
assembleias expressivas de uma mesma “onda” de preferências. Mas como as
preferências políticas da sociedade não são fixas, a não coincidência nas datas
das eleições, combinada com a renovação parcial dos ocupantes das cadeiras
em uma ou ambas as câmaras, constitui elementos adicionais de incongruência.
Padrões de renovação distintos, com datas de eleições não coincidentes, se,
por um lado, criam um lastro com o status quo, por outro, permitem a
atualização das demandas sociais através do voto e, com isso, fomentam a
pluralidade legislativa e viabilizam o caráter consensual do processo
decisório.541

Nesse aspecto reside uma das suas justificativas de existência que é garantir a
continuidade das políticas. “ Considerando-se a alternância de poder e de cunho ideológicopartidário, o bicameralismo gera estabilidade legislativa por meio do controle de qualidade da
produção legislativa de forma redundante”.542 A periodicidade por sua vez, pode ser explicada
por uma questão de economia de recursos e procedimentos, fazendo coincidir com outros
pleitos Estaduais.
É permitida a reeleição, fato esse que, na prática, acaba funcionando como um
empecilho à renovação periódica dos membros da Casa e um reforço à perspectiva de Casa
experiente e, ao mesmo tempo, conservadora e aristocrática, relembrando a vitaliciedade do
antigo Senado Federal. Destacamos o exemplo de Eduardo Suplicy – PT, que ocupou o cargo
por São Paulo durante 23 anos.
Para se candidatar ao Senado Federal, o eleitor deverá contar com 35 anos de idade,
critério a ser verificado na data da posse, conforme dispõe o art. 11 da Lei nº 9.504/97, além de
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atender os demais quesitos legalmente previstos, o que é justificado com o discurso de
privilegiar maior experiência para o exercício do mandato.
Conforme disposto no art. 44, parágrafo único, da Constituição de 1988, legislatura é o
período de quatro anos, correspondentes à duração do mandato deputados federais, composto
por quatro sessões legislativas. As sessões legislativas, por sua vez, correspondem ao período
anual de trabalho e funcionamento da Casa Parlamentar durante.543 544
Quanto ao Senado Federal, a própria teoria bicameral espera que sua
composição seja distinta. A maior parte dos Senadores do mundo tem regras
para a sua eleição diferenciadas – idade, sistemas eleitorais, tamanhos de
distrito, mandatos maiores etc., tudo isso com o intuito de aumentar perícia e
experiência.545

No que se refere à competência, a atribuição constitucional atrelada ao modelo
presidencialista multipartidário é determinante para que o Senado Federal brasileiro seja
considerado um dos mais fortes do mundo.546 Trata-se essa força política, do poder exercido
pelo Senado Federal relativamente aos outros Poderes do Estado, especialmente em relação ao
Executivo e à Câmara dos Deputados.547 De acordo com o Índice de Poderes das Câmaras
Altas criado por Neiva, o Senado Brasileiro é o segundo mais poderoso do mundo, atrás apenas
da Câmara Alta Boliviana.548
Dentre esses poderes, destacamos aqueles decorrentes de competência exclusiva
prevista no art. 52 da Constituição de 1988, como a possibilidade de atrasar a tramitação de um
projeto de lei, de trancar a pauta de decisões e de rejeitar a indicação do Presidente para uma
autoridade, a aprovação ou rejeição do endividamento externo de Estados Membros e
Municípios, o controle do Executivo, ao julgamento do Presidente e do Vice-Presidente da
Republica por crime de responsabilidade e autorizar operações financeiras externas, limitar o
endividamento externo da União, entre outras, previstas no mencionado artigo. Nota-se, assim,
um número significativo de atribuições exclusivas do Senado Federal, fortalecendo sua
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participação no processo político nacional, especialmente no que se refere à avaliação do
sistema tributário e do desempenho das administrações e limites da dívida da União, com vistas
a refrear a exacerbação de poder do Presidente que leve a um governo opresso. Atribuições
essas que podem ser divididas em atividades de controle, de elaboração de leis, econômicas e
de defesa e segurança. 549
No tocante à atuação conjunta do Senado Federal com a Câmara dos Deputados,
formando o Congresso Nacional, além da ideia de equilíbrio na representação entre Estados e
população, herdada da Constituição Norte-Americana, traz a ideia de uma atuação atrelada à
necessidade de agilidade na apreciação dos projetos:
A sessão conjunta tem o efeito de abreviar uma apreciação, já que as duas
casas decidem em uma única sessão. Entende-se que se procure abreviar a
apreciação do veto por meio da sessão conjunta: há uma discordância entre as
decisões emanadas do Legislativo e do Executivo que pede harmonização em
curto espaço de tempo. (...) Procura-se por meio da sessão conjunta abreviar
o tempo de tramitação da matéria, tornando a ação do Legislativo mais
rápida.550

Essa junção ocorre especialmente para apreciação de medidas provisórias, análise de
vetos a projetos de lei e também para votação de matéria orçamentária.
Relativamente às competências comuns entre Senado Federal e Câmara dos Deputados,
atinentes ao funcionamento das Casas no Congresso Nacional, previstas nos art. 49 a 51 da
Constituição, destacamos a capacidade de sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; fiscalizar e controlar,
diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta; julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e
apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo; resolver sobre tratados ou
acordos internacionais, entre outras que lhe transforma num limitador, ou contrapeso, aos
poderes do Executivo.
A competência relativa ao julgamento das contas presidenciais em seção conjunta da
Câmara e do Senado Federal foi ratificada pelo STF, por ocasião de decisão interlocutória no
Mandado de Segurança nº 33729/2015, recentemente proferida, em que se pronunciou o
Ministro Roberto Barroso acerca do procedimento acelerado da Câmara dos Deputados para o
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julgamento das contas do primeiro mandato da Presidenta Dilma Rousseff, para isso acelerando
processos de prestação de contas desde o Governo Collor:
...sem prejuízo de sinalizar ao Congresso Nacional que as votações futuras de
contas presidenciais anuais devem ocorrer em sessão conjunta. Aguarde-se o
fim do prazo para prestação de informações (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I).
Em seguida, voltem os autos conclusos.551

Nas situações em que a Constituição prevê a atuação das Casas Legislativas em Câmara
única, o Congresso Nacional, caberá ao Senado Federal a Presidência da Mesa, por força do
disposto no art. 57, §5º da Constituição.
Nessas seções conjuntas, apreciam-se três tipos de matérias legislativas: vetos
presidenciais, leis referentes a matérias orçamentárias e medidas provisórias.
Sob a Constituição de 1946, a apreciação de vetos era a única circunstância
em que ocorria a deliberação conjunta das duas Casas. As duas outras
circunstâncias, introduzidas pela atual Constituição, vêm referendar normas
instituídas durante o período militar, com a finalidade de agilizar o processo
legislativo. 552

Em sua atuação individualizada, o Senado Federal detém competências referentes ao
processo legislativo que abrangem poder de iniciativa, agenda, deliberação e veto. No tocante
à iniciativa, é de se notar que o Senado Federal, ainda que se trate de representação das unidades
da federação, não está limitado a matérias federativas. 553 No que se refere à tramitação de
projetos que não sejam de sua própria autoria, ou não integrem o conjunto de suas atribuições
exclusivas, o Senado Federal atua como Casa revisora. Isso porque os projetos de lei, oriundos
dos Poderes Executivo e Judiciário, os de autoria dos próprios deputados e ainda, aqueles de
iniciativa popular, ingressam primeiramente na Câmara dos Deputados que atua como instância
deliberativa, por força dos art. 61, §2º, 62, §4º e 69 da Constituição. Com isso, para esses
projetos, o Senado Federal funciona como segunda instância, revisando as aprovações
encaminhadas pela Câmara. Recebidos os processos na casa revisora, o Senado Federal poderá
551
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aprová-los, alterá-los ou rejeitá-los. Caso o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados seja
rejeitado pelo Senado Federal, segue para arquivo, hipótese em que se estará diante do poder
de veto exclusivo do Senado Federal, que lhe confere uma significativa força política. Se o
projeto for de autoria do Senado Federal, no entanto, a Câmara dos Deputados atuará como
revisora, porém, nesse caso, a última palavra quanto a alterações ou rejeições, é do próprio
Senado Federal. 554
Em termos de prerrogativas, ou seja, vantagens ou privilégios que são conferidas de
acordo com a função pública exercida, Senadores e Deputados gozam de inviolabilidade de
opiniões, palavras e votos, têm direito a foro especial a partir da diplomação.555 Também não
poderão ser presos, salvo em caso de flagrante delito.
Por

outro

lado,

Deputados

e

Senadores,

encontram

incompatibilidades

constitucionalmente estabelecidas que perduram durante o mandato e lhes impedem de ser
titulares de mais de um cargo ou mandato públicos, manter contratos com entidades públicas
entre outros, previstos nos art. 54 e 55 da Constituição, com vistas à probidade e ao decoro
parlamentar.
Finalmente, no que se refere à sua organização, o art. 52, incisos XII e XII da
Constituição confere autonomia ao Senado Federal para elaborar seu próprio regimento interno,
bem como dispor sobre organograma e funcionamento, criação e transformação, ou extinção
de cargos, e lhe atribui a iniciativa de lei para tratar de sua remuneração, respeitados os limites
estabelecidos, no inciso XII, do art. 37 da constituição Federal – “XII - os vencimentos dos
cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo
Poder Executivo;”.
O regimento interno é o organizador das atividades do Senado Federal, é o que define
as regras do seu funcionamento e responsável por garantir certo equilíbrio entre poderes, bem
como, o poder de agência dos partidos políticos para a governabilidade. No entanto, o exame
de tal documento demonstra a excessiva concentração de poderes nas mãos do Presidente da
casa, que, em outras palavras, têm o poder de dizer a agenda do processo legislativo e influência
554
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na própria agenda do governo. Também se verifica certo conteúdo não democrático dada a
concentração de poderes nas mãos do Presidente, que limita a competição entre os pares para
os cargos de liderança e condução do processo legislativo.
Esse regulamento estabelece, em seu art. 46, a criação de um órgão interno chamado de
Mesa do Senado Federal, formada por um Presidente, dois Vice-Presidentes e quatro
Secretários. Trata-se de órgão de direção e supervisão dos trabalhos, cuja atribuição precípua é
de fixar a agenda e tomar decisões políticas. Os membros da Mesa são eleitos por voto secreto,
para mandatos de dois anos.556 557
Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal o poder formal reside
primordialmente na Mesa, que é a Comissão Diretora. E a Mesa que comanda
os trabalhos legislativos, sendo composta de Presidente e de Secretaria,
constituindo-se a primeira, do presidente e de dois vice-presidentes, e a
segunda, de quatro secretários.558

Detentora dos poderes de fixar a agenda do Legislativo, a Mesa tem papel primordial
para o processo governativo em ambas as Casas. A leitura do Regimento Interno do Senado
Federal deixa clara a soberania da Mesa. O Regimento confere poderes supremos ao seu
Presidente que detém, por exemplo, a autonomia para afastar a publicidade das seções,
transformando-as em secretas, sem que para tal, haja uma votação ou mesmo alguma
justificativa. Trata-se de dispositivo bastante curioso se comparado à previsão contida no art.
37 da Constituição, cujo caput prevê que a administração pública se norteie pelo princípio da
publicidade entre outros, e cujo texto deixa claro que a sistemática posta em tal artigo se aplica
a todos os Poderes do Estado.
Ao Presidente da Mesa do Senado Federal também é conferido o poder de designar a
agenda de deliberações (ordem do dia), impugnar proposições que entenda contrárias à
Constituição, às Leis vigentes ou ao regimento interno, designar relatores e membros das
Comissões do Senado Federal, entre outras que lhe conferem total domínio sobre o
funcionamento da Casa e sua produção legislativa e administrativa.
Os membros da Mesa, incluindo o Presidente, são eleitos em votação secreta, por
maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandatos de dois anos, vedada a
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reeleição na mesma legislatura, assegurando-se o quanto possível a proporcionalidade das
representações partidárias.
Fato interessante é a existência de um acordo tácito entre os partidos que afasta a efetiva
disputa pela eleição de membros, de forma que o partido com a maior bancada indica os
ocupantes da Presidência, e a segunda Vice-Presidência, o segundo partido ficaria com a
primeira vice-presidência e a segunda secretaria, a primeira secretaria ficaria com o partido
detentor da terceira bancada, e assim se seguiriam as indicações para a terceira e quarta
secretaria, servindo a eleição como mera homologação dos nomes indicados pelos partidos para
cada cargo. 559
Recentemente, no entanto, registrou-se a quebra desse “acordo de cavalheiros”,
especialmente por parte de partidos de menor representação, e também por dissidentes dentro
do partido de maior bancada - PMDB, que lançaram candidaturas avulsas à Mesa do Senado
Federal, para a legislatura iniciada em 2015. Apesar da movimentação, prevaleceu a regra da
proporcionalidade, o PMDB, partido com maior bancada indicou novamente Renan Calheiros
para a Presidência que exercerá até 2016.560
Na 54ª Legislatura, objeto de nossa pesquisa, o primeiro biênio, 2011-2012, a Mesa teve
como Presidente o Senador José Sarney (PMDB) e 1ª Vice-Presidente Marta Suplicy (PT)561.
Já o segundo biênio (2013-2014) foi presidido por Renan Calheiros do PMDB, e teve como 1º
Vice-Presidente, Jorge Viana (PT). 562
A Mesa do Senado Federal, por vezes, é confundida com outro órgão da Casa
estabelecido pelo Regimento em seu art. 98, que é a Comissão Diretora, constituída pelos
próprios membros da Mesa e cuja competência é basicamente administrativa. É, portanto, órgão
de atribuições distintas da Mesa do Senado Federal, que possui funções legislativas.
Além da Mesa, da Direção, da Liderança e dos Blocos, o Senado Federal também
apresenta, em sua estrutura de funcionamento, as Comissões. As Comissões têm por escopo
deliberar sobre projetos legislativos, “... realizar audiências públicas, convocar ministros e
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acompanhar e fiscalizar programas governamentais nas suas áreas temáticas, dentre outras
competências...”563.
No Senado Federal, excluída a Comissão Diretora, são 12 Comissões
permanentes, e o número de membros varia de 11 a 27 Senadores. Cada
Senador poderá integrar até três delas como titular e três como suplente, por
indicação escrita dos Líderes no início da primeira e da terceira sessões
legislativas. O mandato de presidente e de vice-presidente de Comissão é de
dois anos, coincidindo com o da Mesa. Na indicação dos parlamentares para
as comissões, é essencial (e regimental) o papel dos líderes partidários, que,
como antes notado, também podem, “a qualquer tempo”, substituí-los. Na sua
composição vigora o princípio da proporcionalidade antes mencionado. 564

Podem ser criadas, também, comissões temporárias nas modalidades especiais, externas
e parlamentares de inquérito. Sempre a composição reproduzirá a proporcionalidade entre os
partidos, exacerbando o poder de barganha da legenda com maior número de parlamentares,
em que notadamente se destaca o PMDB. As comissões especiais são criadas para o exame de
proposta específica de projeto de matéria legislativa e encerra suas atividades com a
promulgação da lei ou rejeição e arquivamento da matéria. As externas são designadas para
cumprir missões no exterior.
O regimento também prevê que os partidos se organizem em blocos no Senado Federal,
desde que juntos, apresentem o mínimo de 08 Senadores. Trata-se de ideia semelhante à de
coligação para eleições. Esses blocos terão um líder, indicado pelos líderes de todos os partidos
que os compõem. Os partidos que optarem por formar blocos perderão as atribuições e
prerrogativas de sua liderança isolada.
O bloco partidário que representar a maioria absoluta da Casa terá líder e vice-líder, da
mesma forma em relação à minoria que será formada pelo bloco ou agremiações que se
opuserem à maioria.
Terão direito às prerrogativas administrativas das lideranças os partidos com mais de 3
integrantes no Senado Federal, fator este determinante para a corrida eleitoral.
A Câmara e o Senado Federal se estruturam também por meio de
representações parlamentares ou Blocos de Parlamentares (...); no Senado
Federal, a liderança passa a existir formalmente, com todos os seus direitos,
inclusive administrativos, quando há mínimo de três Senadores.565
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O líder tem a função de orientar a bancada do partido nas votações, conforme a
perspectiva partidária para discussões e deliberações. O líder também é responsável por indicar
à Mesa os membros da bancada que irão compor as comissões, tendo liberdade para nomear e
destituir os nomeados a qualquer tempo, sem necessidade de justificação prévia. “Os líderes
podem atuar em nome de seus liderados, com um voto ponderado pelo peso da respectiva
bancada. (...) Também no Senado Federal, os líderes podem atuar em nome dos liderados, tanto
para apresentação da urgência, quanto para sua retirada”.566 Este poder de deliberação em nome
da bancada se desenhou durante o regime militar, e o atual regimento interno praticamente tem
a mesma redação do dispositivo contido no art. 176 do Regimento da Casa naquele período,
revelando uma herança questionável do ponto de vista da representação, vez que suprime a voz
e os interesses de alguns Estados.
As agremiações informarão à Mesa a escolha de seus líderes ao início da primeira e
terceira Legislaturas. Ao contrário do que ocorre na Câmara dos Deputados, no Senado Federal
não existe regimentalmente a figura do Colégio de Líderes.
Trata-se de discricionariedade do presidente da Casa convidar os líderes para
debaterem as pautas legislativas ou outros temas, e não há regras claras sobre
a deliberação. Muitos presidentes passaram seus mandatos sem convocar
reuniões desse tipo; outros o fizeram regularmente.567

Ao que se percebe, a escolha dos líderes de agremiações ou de bancadas, a determinação
para integrar uma bancada ou se manter isolado, bem como a orientação de voto de determinado
bloco ou agremiação sofre influência determinante das direções partidárias. Essa influência
pode ser de forma direta ou indireta conforme a bancada submeta suas decisões à autorização
ou referendo das direções partidárias, respectivamente. Por sua vez, vimos que as direções
partidárias nacionais são permeáveis aos interesses e orientações dos detentores de mandato
eletivo, especialmente aquelas que surgiram dentro das Casas Legislativas.568
O levantamento dos estatutos partidários quanto à escolha das lideranças, à formação de
blocos e às votações, demonstra que em quase todos os partidos o líder e demais parlamentares
têm assento obrigatório nas Comissões Executivas e Direções Partidárias. Duverger explica que,
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sendo a eleição do maior número de parlamentares a garantia de participar do poder ou da
oposição, é natural que as agremiações reconheçam os eleitos como dirigentes.569 570
Em todos os Estatutos, observa-se a existência de disposições relativas à disciplina dos
parlamentares, de forma que sua atuação, mais do que representar seus interesses
exclusivamente pessoais, suas promessas de campanha, ou o anseio dos seus eleitores, refletem
os interesses da elite diretora da agremiação. “...constata-se, em numerosos partidos, uma
tendência dos dirigentes em ordenarem os parlamentares em nome dos militantes. Esse domínio
do partido sobre os seus eleitos constitui uma forma de oligarquia que se poderia denominar de
‘externa’”. 571 É certo que em alguns casos, interesses partidários e pessoais podem se
confundir. 572 O fato é que a representação proporcional por blocos tende a colocar os
parlamentares sob a dependência e controle dos líderes e dirigentes partidários.573
O curioso reside no fato de que o Regimento do Senado Federal não prevê a existência
do Colégio de Líderes como há na Câmara dos Deputados, estruturado formalmente como
instância de negociação e deliberação. Antes de cada votação, ao contrário do que ocorre na
Câmara, não há indicação do voto da liderança partidária. 574 Esse fato sugere algumas
interpretações, no sentido de que no Senado Federal a influência Partidária poderia ser mitigada
pela influência dos Estados, essa possibilidade, no entanto é descartada pelo estudo de Izumi,
segundo o qual o voto dos Senadores de um mesmo Estado Membro não é coeso, residindo a
disciplina na posição partidária575. É possível pensar, ainda, como indica Izumi, que o tamanho
do Senado seja determinante para a inexistência do Colégio de Líderes. O autor aponta que o
Senado brasileiro é um dos menores do mundo, correspondendo a 16% da Câmara dos
Deputados, de forma que os trabalhos podem ser menos formais e as regras menos flexíveis, ao
contrário da House of Lords inglesa que conta com 1.200 Senadores.576 A esta constatação,
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acrescenta-se que há uma fragmentação menor de legendas no Senado Federal em relação ao
que ocorre na Câmara, o que facilita a negociação.
Não obstante, recente projeto de resolução (PR 3/2015) apresentado pela Senadora Ana
Amélia, do PP-RS, busca institucionalizar o Colégio de Líderes no Senado, o que, conforme
declara o Senador Eunício Oliveira, do PMDB-CE, significa a institucionalização de uma
prática já existente.577
Neiva aponta ainda a existência de um grupo de elite que somada ao tamanho menor da
Casa, à duração maior do mandato e à inexistência de um Colégio de Líderes, permitem maior
proximidade de convívio entre os Senadores que favorecem a coesão partidária no Senado
brasileiro.578
Sobre os níveis de coesão entre as Casas, Desposato não aponta diferenças579. De forma
que a observação que Figueiredo e Limongi fazem sobre o papel das lideranças partidárias na
Câmara se faz pertinente também ao Senado.
O controle de agenda exercido pelos líderes partidários e pelo Executivo reduz
as chances de sucesso das iniciativas individuais dos deputados. (...). Os
líderes são capazes de reduzir as oportunidades para o comportamento
individualista e oportunista. (...). Qualquer deputado pode apresentar uma
emenda em defesa dos interesses de sua clientela e contrária aos interesses
gerais do partido. No entanto, as chances de que essa emenda seja aprovada
são mínimas. Em geral, o destino da emenda é decidido pelos líderes da
maioria.580

O Regimento Interno do Senado Federal, ao ditar as regras de seu funcionamento, ainda
que sob a ressalva de prever elementos pouco democráticos de concentração de poder nas mãos
do Presidente, atua como veículo de indução do comportamento dos parlamentares e, assim,
como interveniente no processo de deliberação. Ele também favorece a predominância de
interesses partidários nessa construção institucional.581
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Partidos políticos são os elementos estruturadores do processo decisório no
interior do Poder Legislativo. Para a definição da pauta, as assinaturas dos
líderes são contabilizadas de acordo com o tamanho de suas bancadas. Do
ponto de vista prático, líderes votam por suas bancadas em questões
procedimentais, ou seja, não importa quão fraco possam ser os partidos
políticos brasileiros na arena eleitoral, o fato é que na arena legislativa eles
contam e contam de forma decisiva. Os Regimentos Internos das casas
legislativas garantem que assim seja. 582

Assim, é nítida a influência determinante das instituições partidárias na dinâmica de
funcionamento e distribuição de poder no Senado Federal, consequentemente no processo
legislativo e governativo. Com isso, não causaria espanto que nessa esfera de poder se reflita a
desigualdade de gênero que já demonstramos existir na elite partidária. Essa desigualdade se
comprova, entre outros dados que serão abordados no Capítulo 4, pela análise do rol de
Presidentes da Casa desde à Constituição de 1988. De lá para cá, passaram na Presidência do
Senado Federal 11 homens e nenhuma mulher, fato esse que coloca o Brasil junto a 151 países
do mundo que adotam instituições parlamentares sem que as mulheres tenham exercido a
Presidência da Casa. Segundo relatório da CEPAL (Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe), países da América Latina e do Caribe como Uruguai, Venezuela, República
Dominicana, Suriname, Argentina e outros, já ultrapassaram essa barreira, colocando mulheres
nesse posto.583 Esse fato por si corrobora nossa constatação inicial que de o Senado Federal
também é masculino.584

3.2. O Processo Governativo e o Papel do Senado Federal no Presidencialismo de Coalizão

No que se refere à partilha de poderes, compreendida como um dogma democrático,585
está-se diante de uma imbricada relação entre poderes e funções, determinantes quanto ao papel
do Estado na vida em sociedade. Adotada com bastante ênfase pela gramática internacional de
Direitos Humanos estabelecida após a segunda guerra mundial, tratava-se, originalmente, de
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métodos de enfraquecimento do Poder do Estado com objetivo de proteger as liberdades
individuais, evitando, assim, a tirania.586
Assim como outras Constituições erguidas sob o signo do reconhecimento internacional
de Direitos Humanos, a Constituição de 1988, em seu art. 2º, estabeleceu a partilha de poderes
independentes e harmônicos como princípio fundamental do Estado Brasileiro. A harmonia
entre os poderes pressupõe a ideia de simetria, proporção, ordem, união e concordância entre
pessoas e grupos, de forma que um poder não pode se sobrepor aos demais, nem o Estado pode
se sobrepor aos cidadãos. 587 Trata-se de um evidente compromisso com o rompimento do
autoritarismo que marcou o regime militar. Além da opção expressa no texto constitucional,
outros dispositivos presentes na Constituição dão vida à essa dinâmica de interação, controle
mútuo e equilíbrio, como, por exemplo, o princípio da legalidade, inscrito no art. 37, caput, da
Constituição de 1988, que basta para se desenhar a imbricada relação entre esses Poderes:
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte: (...)588

Especialmente analisando a relação entre Executivo e Legislativo, torna-se evidente o
sistema de controle prévio do primeiro pelo segundo, vinculando a atuação do primeiro ao
processo legislativo precedente, pelo mencionado princípio da legalidade, que ao lado do
princípio do devido processo legal estabelecem um Estado Democrático de Direito. A ilustrar,
tomemos o art. 165 da Constituição que prevê e exige a iniciativa de lei exclusiva do Executivo,
para fins orçamentários, no entanto, determina que a lei seja posta à deliberação das Casas
Legislativas, ficando passível à alterações, supressões e desaprovações.
Com isto, quando tratamos de processo governativo, estamos diretamente abordando a
relação interseccional entre os Poderes, especialmente entre o Executivo e o Legislativo, para
que o Estado atinja suas finalidades constitucionais. Isso porque, para governar, o Poder
Executivo tem de estar respaldado por leis, haja vista o princípio da legalidade, e ao mesmo
tempo deve ser limitado e controlado por meio do poder de fiscalização das Casas Legislativas.
Um bom exemplo dessa relação de necessidade recíproca podemos encontrar nas
políticas públicas, que são arranjos institucionais elaborados pelo Estado com a finalidade de
586
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assegurar direitos de toda ordem. 589 Esses arranjos institucionais são complexos e seus
processos e objetivos devem vir amparados em leis. De forma que o Executivo, para implantar
essas políticas e atender às necessidades sociais, garantindo direitos, necessita de arcabouço
legislativo, portanto, da atuação do parlamento.590
É certo que o Executivo, como já apontamos, por herança do regime militar, concentra
significativos poderes legislativos, como a edição de Medidas Provisórias, a iniciativa exclusiva
de lei e o requerimento de tramitação com urgência, os quais abordaremos adiante591. Ainda
assim, há uma intrincada e necessária relação com o Legislativo para a produção de leis que
constituem “a base do processo governativo... ato governativo por excelência – só pode existir
se houver uma colaboração institucional exitosa entre Executivo e Legislativo”, e também por
se submeter ao controle desse poder. 592 O Executivo também depende do Legislativo para os
casos que imponham a necessidade de Emenda Constitucional e, portanto, extrapolam as suas
possibilidades de produção normativa.
Da mesma forma que ao Executivo é imprescindível a atuação do Legislativo para poder
governar, o Legislativo precisa do Executivo para a sanção das leis produzidas, para organizar
o aparato do Estado destinado a garantir a aplicabilidade prática das leis aprovadas, para
repassar os recursos necessários à consecução das políticas públicas estruturadas pela lei, entre
outras necessidades.
A ideia é de um sistema de equilíbrio entre poderes, direitos, deveres e controle, em prol
do funcionamento do governo no atendimento dos interesses dos representados. No Brasil, esse
arranjo institucional de necessidades recíprocas entre os Poderes se dá sob o sistema de governo
presidencialista.
No sistema presidencial prevalece, mais nítida, a separação de poderes. Um
não constitui o outro. São independentemente eleitos, e a sobrevivência de
cada um deles não depende da aquiescência do outro. O papel da legislatura
nesse sistema é, portanto, diferente do que desempenha no parlamentarismo.
Não lhe cabe escolher e sustentar o governo, nem propriamente governar, pois
não tem o Poder Executivo em seu bojo, como acontece com os gabinetes do
parlamentarismo. Todavia, dessa diferença não se pode inferir no
presidencialismo, que os dois poderes sejam programados para se oporem um
ao outro. Muito frequentemente pode contar o Executivo com uma maioria
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parlamentar que lhe dá apoio e, mesmo quando tal não se dá, não
necessariamente ocorre a paralisia do governo. 593

Segundo Rocha, em nosso sistema presidencialista as relações entre Executivo e
Legislativo são desenhadas por uma eleição com votação separada pela autonomia de cada um
dos poderes, por apresentarem mandatos com períodos fixos, e pela separação entre eles.594
Em função dessa peculiaridade associada à fragmentação institucionalizada da
representação partidária no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, consistente no
multipartidarismo, não foram raros os prenúncios apocalípticos acerca da sobrevivência da
governabilidade no Brasil.595 No entanto, como falamos anteriormente, a Constituição manteve
e ampliou dispositivos herdados do regime militar que permitem a concentração de poderes no
Executivo e a manutenção da capacidade governativa através cooptação ou barganha com os
Partidos Políticos.
A Constituição de 1988 conferiu ao Executivo o poder de intervir e determinar a agenda
legislativa que, na prática, significa a influência sobre o processo legislativo que se manifesta
pela prerrogativa de definir o conteúdo da agenda e de determinar a agilidade de apreciação da
matéria. 596 No que se refere ao conteúdo, essa interferência é viabilizada pela iniciativa
exclusiva do Presidente da República para certas matérias, previstas no art. 61 da Constituição
de 1988, como por exemplo, a criação e extinção de ministérios, formando-se assim, uma
reserva legal ao Presidente. Além disso, o Executivo possui o poder de veto a projeto com que
não concorde. “Concluída a apreciação e votação de matérias nas Casas do Congresso Nacional,
o regime constitucional brasileiro conferiu ao Presidente da República a prerrogativa de vetar
a legislação que lhe é encaminhada. Esse veto pode ser total ou parcial”.597
Como desdobramento da exclusividade de iniciativa, tem-se as prerrogativas do
Executivo em relação ao Orçamento Público. Sobre o tema, o Executivo tem a inciativa de lei,
ou seja, de apresentar a proposta orçamentária, e ainda tem a prerrogativa de sua implementação,
ou seja, de efetivar ou inibir os gastos previstos.598 Devemos notar que a iniciativa exclusiva de
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lei para determinados temas, implica na exclusão ou impedimento da propositura de projetos
sobre esses temas por quaisquer das Casas Legislativas, ou outro ente com poderes legiferantes.
Há ainda o poder de emissão de Medidas Provisórias, com força de lei e vigência
imediata pelo prazo de 60 dias, prorrogáveis por igual período, conforme previsão do art. 62 da
Constituição de 1988, nos casos de urgência e relevância. Ultrapassado esse prazo sem a
conversão em lei pelas casas Legislativas, a Medida Provisória (MP) deixa de ter validade. Há
que se notar que a apresentação de uma MP para deliberação acaba por trancar a pauta regular
de votação. Uma vez que a medida deve ser apreciada em até 45 dias de sua publicação, caso
não apreciada, entra no que se chama regime de urgência que tranca todas as pautas a serem
deliberadas nas casas, até que a deliberação ocorra. Figueiredo e Limongi indicam que o recurso
à MP normalmente ocorre quando a matéria em questão se revela suscetível de desaprovação
no Congresso Nacional.599
Além da MP, há ainda a possibilidade de o Executivo ingressar com pedido de urgência
para a apreciação de um Projeto de Lei de sua autoria, o que evita o engavetamento de propostas
presidenciais nas Casas Legislativas.600
O presidencialismo brasileiro é, portanto, composto de um sistema político
multipartidário, o que torna o processo governativo um pouco mais complexo.601 Na maioria
dos regimes presidencialistas, com sistema eleitoral majoritário, tem-se por esperado um
número reduzido de partidos, ou mesmo o bipartidarismo, como nos Estados Unidos602. Desejase, também, que o partido do (a) Presidente (a) da República, consiga eleger o maior número
de parlamentares, formando uma maioria governista a facilitar o controle de agenda pelo
Executivo. Uma vez fixada a maioria governista na esfera legislativa, é aguardada a prevalência
da agenda do Executivo sobre as Casas Legislativas, sem maiores dificuldades.
De fato, conflito algum é concebível entre a Câmara e o Gabinete, em regime
de bipartidarismo, a não ser em caso de cisão no seio do partido
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governamental; porém, o conflito não tem mais, em absoluto, o mesmo
sentido e o mesmo alcance. 603

No Brasil, a realidade do multipartidarismo se apresenta como característica marcante
no processo governativo e chegou a ocasionar previsões catastróficas acerca da instabilidade
do regime, como destacaram Lamounier604 e Abranches.
É também aí que se revela a natureza do regime até agora praticado no Brasil.
Não existe, nas liberais-democracias mais estáveis, um só exemplo de
associação entre representação proporcional, multipartidarismo e
presidencialismo.605

A multiplicação de partidos políticos no presidencialismo brasileiro praticamente
impede a formação de uma maioria parlamentar sob uma única sigla correspondente à legenda
do Chefe do Executivo. Essa configuração exige acordos e disponibilização de esforços e
recursos, a fim de viabilizar a formação de uma coalização que permita o encaminhamento da
agenda do Executivo. Quando falamos em acordo, referimo-nos ao volume de esforços
constantemente envidados pelo Executivo para angariar o maior número possível de partidos
para sua base aliada e, com isso, garantir a maioria necessária para fazer prevalecer a agenda
governista, controlando cooperação e veto das Casas Parlamentares. No entanto, além do poder
legiferante, o Executivo dispõe de outros recursos inerentes ao seu controle de “...acesso aos
postos de governo...”, que mitigam as potenciais dificuldades oriundas da distribuição de
cadeiras no legislativo.606
A despeito dessa complexidade e das previsões de instabilidade, o presidencialismo por
coalização no Brasil tem funcionado de maneira estável há quase trinta anos, configurando-se
o momento atual com uma crise que vai além da coalizão no multipartidarismo, como indicou
Singer.607
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O Brasil registrou algumas tentativas de diminuir a inflação partidária e assim facilitar
os ajustes entre os Poderes. A primeira delas decorre da adoção do sistema proporcional para a
eleição da Câmara dos Deputados, prevista no art. 45 da Constituição de 1988, exigindo um
número mínimo de votos à razão dos votos válidos a cada eleição, pelas cadeiras a serem
ocupadas pela representação de cada Estado Membro, que determina o quociente eleitoral,
sobre cujo valor é dividida a quantidade de votos obtidas pelo partido, para se determinar
quantas cadeiras terá direito de ocupar, distribuídas conforme o desempenho individual na
chapa, de acordo com a regulamentação estabelecida pelo Código Eleitoral Brasileiro.
Além da adoção do sistema proporcional mediante quociente partidário, a Lei nº
9.096/1995, Lei dos Partidos Políticos, instituiu outra cláusula de barreira, cuja aplicação se
daria a partir das eleições de 2006.
...é uma norma que impede ou restringe o funcionamento parlamentar ao
partido que não alcançar determinado percentual de votos. O dispositivo foi
aprovado pelo Congresso em 1995 para ter validade nas eleições de 2006, mas
foi considerado inconstitucional pela unanimidade dos ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF), sob o argumento de que prejudicaria os pequenos
partidos. A regra determinava que os partidos com menos de 5% dos votos
nacionais não teriam direito a representação partidária e não poderiam indicar
titulares para as comissões, incluindo CPIs (Comissões Parlamentares de
Inquérito). Também não teriam direito à liderança ou cargos na Mesa Diretora.
Além dessas restrições, perderiam recursos do fundo partidário e ficariam
com tempo restrito de propaganda eleitoral em rede nacional de rádio e de TV.
608

Como visto no excerto transcrito, a Cláusula de Exclusão foi alvo de Ações Diretas de
Inconstitucionalidades (1351 e 1354) perante o STF, que a declarou inconstitucional em
dezembro de 2006, não mais existindo em nosso país um sistema tão significativo destinado ao
controle do multipartidarismo609. Hoje, no Brasil, existem hoje 35 partidos políticos registrados
junto ao TSE e pelo menos mais 4 estão em processo de registro. No Senado Federal, a bancada
da 54ª Legislatura era composta por 15 partidos, distribuídos da seguinte forma:
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Figura 11. Composição do Senado Federal: percentual de cadeiras por partido na 54ª
Legislatura.
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Fonte: elaboração da autora a partir de dados do TSE.

Observa-se uma situação de equilíbrio e tensão tanto contrária ao sistema de partido
único, quanto relativamente saudável à separação dos poderes. Além disso, no Senado Federal,
nota-se um nível menor de fragmentação se comparado à Câmara dos Deputados, que
atualmente apresenta 28 siglas (quase a totalidade dos Partidos registrados possuem
representantes na Câmara dos Deputados). Situação essa que pressupõe, também, certo grau de
rivalidade entre as agremiações, o que repercute nos laços entre parlamento e governo, de forma
a impedir sua unificação ou a concentração dos poderes, exigindo constante negociação.610
Convivem os grandes partidos, 611 cientes de que individualmente não conseguirão a
maioria absoluta, tampouco poderão assumir e se manter no governo sem a implementação de
estratégias de cooperação e veto em cada Casa, junto aos partidos pequenos.612A negociação
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estabelecida entre essas agremiações e o Executivo para a discussão e aprovação da agenda de
governo foi batizada por Abranches de presidencialismo de coalização.613
... o presidencialismo brasileiro tem logrado formar amplas maiorias de apoio
no interior do Legislativo Federal, avançando sem dificuldade a agenda
governamental. Isso é obtido por recurso a uma espécie de “parlamentarização”
informal do sistema governativo nacional. Como acontece nos regimes de
gabinete, o Chefe do Executivo no Brasil negocia e distribui aos partidos
políticos pastas ministeriais, assim como os muitos postos na máquina pública
– tanto na administração direta quanto na indireta – de modo a obter dessas
agremiações o volume de votos necessários para aprovar as matérias de
interesse do Presidente da República.614

Essa sistemática do presidencialismo de coalização afeta, portanto, todas as Casas
Legislativas Federais, pois como falado ao início do capítulo, o Brasil adota o sistema bicameral,
em que Câmara dos Deputados e Senado Federal participam ativamente da produção legislativa.
“...o sistema de representação faz com que todas as decisões, ou parte daquelas que afetam os
cidadãos e ao governo do país, passem por duas Casas. ”615 De sorte que a negociação precisa
se dar nas duas esferas.
Seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo, atuam os representantes eleitos
conforme a preferência dos cidadãos, transmitindo, ao menos em tese, seus anseios de forma a
garantir que a sociedade fixe as prioridades em torno das quais se estabelece o processo
governativo. No entanto, esse jogo deixa de ser óbvio na medida em que os Regimentos das
Casas, especialmente do Senado Federal, confere à liderança partidária em blocos significativos
poderes de decisão. Assim, participa do processo governativo um outro agente igualmente
importante, que dissecamos no capítulo 2, o partido político, “...que é a unidade de referência
a estruturar os trabalhos legislativos...”, por força do Regimento Interno das Casas que
privilegia a composição de bancadas conforme a proporcionalidade e outorga o poder de
decisão aos líderes das respectivas bancadas. 616 De forma que “[Só] é possível pensar na
possibilidade de governo de coalizão quando se pode falar em partidos capazes de agir enquanto
613
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tais...”617, capitaneados por seus líderes no Legislativo, fato que se revela como mecanismo de
garantia da disciplina e coalização existentes entre as direções partidárias em âmbito nacional,
no país.618
Figueiredo e Limongi destacam o papel dos líderes que representam os interesses do
partido junto ao Executivo em uma via de mão dupla, como elo de ligação entre as bancadas e
o Executivo, o que explica a estruturação dos pactos pela via partidária. Lembrando que os
líderes têm papel determinante na fixação da agenda de votação. 619
Relativamente à importância da liderança partidária no âmbito do Senado, Araújo
destaca que apesar das “...variações importantes ente as organizações internas do Senado e da
Câmara, elas não invalidam os fundamentos partidários de qualquer das casas...”. 620 Sobre a
ausência de Colégio de Líderes no âmbito da Câmara Alta, o autor enfatiza que não se trata de
situação que enfraquece a importância da liderança partidária, haja vista que o presidente da
Casa é escolhido de forma partidária, atuando como agente da coalizão e porque a liderança
partidária, apesar de não ter previsão regimental, exerce, de fato poderes de agenda e
influência.621 Prova disto é o já mencionado Projeto de Resolução nº 03/2015 que pretende o
reconhecimento regimental da organização de lideranças, na prática, já existente. A este
respeito, Araújo afirma que:
Análises recentes da produção legislativa do Congresso Nacional mostram
que, assim como na Câmara, os líderes do Senado controlam eficazmente o
comportamento parlamentar, bem como o timing e o conteúdo das decisões,
através de recursos como a orientação de votação e o requerimento de
urgência.622

No que tange ao papel do Senado Federal nesse processo, trata-se de uma Casa que é
vista como mera revisora de projetos de leis, visão esta que diminui e menospreza a importância
das suas atribuições constitucionais, destacadas por Araújo:
...conforme previsto nos art. 52 a 70 da Constituição Federal de 1988 (CF-88),
os Senadores têm enorme poder para interferir nas questões do governo, tanto
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no que respeita à produção normativa, quando no tocante ao controle
constitucional das autoridades públicas.623

Seja pela organização constitucional, seja pelas regras ditadas pelo Regimento Interno,
Neiva624, Izumi625 e Desposato626 são uníssonos em destacar que Senado Federal Brasileiro está
longe de se tratar de uma Casa pouco expressiva e subserviente, aquiescente com a agenda do
Executivo, ao mesmo tempo em que não adota indiscriminadamente a função de veto player.
Em que pese Argelina e Limongi627 demonstrarem, relativamente ao funcionamento do
Poder Legislativo na década de 1990, que o Executivo teve atuação preponderante sobre o
Congresso que se dispunha a cooperar e votar de maneira disciplinada, não podemos concluir
que haja uma subserviência deste órgão do Poder Legislativo para com o Executivo. Ao
contrário, é de se esperar que a aquiescência do Senado Federal decorra de acordos com o
Executivo, alinhados também na esfera da Câmara dos Deputados. Isso porque a inexistência
de maioria homogênea na base do governo demonstra que as bancadas legislativas utilizam sua
posição de barganha para fazer uso dos cobiçados ‘...recursos políticos institucionais
disponibilizados..."628 pelo Executivo como moeda de troca para a coalizão.
Esses recursos são denominados de ativos institucionais e abrangem o controle de
cargos parlamentares relevantes, empenho e execução de emendas parlamentares, nomeação
em Secretarias, Ministérios, Conselhos de Empresas, entre outros 629. Em relação aos cargos
parlamentares, podem ser destacados os cargos de Presidência de Comissões, sendo mais
cobiçada a CCJ.
...o chefe do Executivo distribui as pastas ministeriais com o objetivo de obter
apoio da maioria dos legisladores. Partidos que recebem pastas são membros

623

Idem. Ibidem.
NEIVA, Pedro Robson Pereira. Os Poderes dos Senados de Países Presidencialistas e o Caso do Brasil. In:
LEMOS, Leany Barreiro (Org.). O Senado Federal Brasileiro no Pós-constituinte. Brasília: Senado Federal,
Unilegis, 2008; p. 23-24.
625 IZUMI, Mauricio Yoshida. Os Determinantes do Comportamento Parlamentar no Senado
Brasileiro: 1989 -2010. 2013. 92 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciência Política, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2013. Disponível em: www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/.../2013_MauricioYoshidaIzumi.pdf.
Acesso em: 14 nov. 2015.
626 DESPOSATO, Scott W. The Impact of Electoral Rules on Legislative Parties: lessons from the brazilian
Senate
and
Chamber
of
Deputies.
California,
2006.
Disponível
em:
http://pages.ucsd.edu/~sdesposato/braziljop.pdf. Acesso em: 3 dez. 2015.
627
FIGUEIREDO, Argelina Cheibub; LIMONGI, Fernando. Executivo e Legislativo na Nova Ordem
Constitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001; p. 20.
628
ARAÚJO, Paulo Magalhães. Bicameralismo e Poder Executivo no Brasil: revisão de projetos presidenciais de
1989 a 2010.Opinião Pública, Campinas, v. 20, n. 1, p.67-95, abr. 2014. Mensal. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762014000100004>. Acesso em: 16 ago.
2015.
629
Idem. Ibidem.
624

176

do governo e devem comportar-se como tal no Congresso, isto é, devem votar
a favor das inciativas patrocinadas pelo Executivo.630

A distribuição desses recursos é feita de forma desigual e segue o princípio da
proporcionalidade partidária, para o que se destacam os líderes de bancada nas Casas
Legislativas, uma vez que são eles que controlam o fluxo dos trabalhos, em especial na Câmara
dos Deputados isso se torna mais evidente, dada a presença do Colégio de Líderes em sua
estrutura regimental.631 Mencionamos também, que o Senado não dispõe de um Colégio de
Líderes com estrutura formalmente prevista em seu Regimento Interno, mas que na prática, as
decisões seguem o fluxo das reuniões de liderança realizadas informalmente.
“No Brasil, grande parte dos projetos de lei apreciados pelos parlamentares é
apresentada pelo governo ou é de seu interesse. Dados os poderes do Senado Federal como veto
point, o aspecto bicameral da base governista se torna uma questão importante” 632 , como
demonstra Araújo:
... conforme previsto nos art. 52 a 70 da Constituição Federal de 1988 (CF88), os senadores têm enorme poder para interferir nas questões do governo,
tanto no que respeita à produção normativa, quando no tocante ao controle
constitucional das autoridades públicas. Especificamente em relação à
produção normativa, a Constituição vigente atribui aos senadores o direito
exclusivo de tomar decisões no interesse dos estados e municípios
relativamente ao endividamento público e a questões territoriais, e tem, ainda,
o direito concorrente, frente à Câmara e ao Executivo, de iniciar a tramitação
de projetos voltados aos mais variados interesses da sociedade. No campo da
produção de leis - foco principal da análise deste artigo -, além de poderem
iniciar a tramitação de projetos, os senadores podem atuar reativamente, como
revisores das matérias já aprovadas pelos deputados, quer tenham elas sido
apresentadas pela Câmara, pelo Executivo, pelo Judiciário ou pelos cidadãos.
Como órgão revisor, o Senado pode alterar o conteúdo das matérias que
aprecia: na Casa podem ser apresentados projetos alternativos (substitutivos)
ou mesmo “vetos” totais ou parciais às propostas em revisão. Importa ressaltar,
ademais, que o poder legiferante do Senado abrange todo tipo de questão
política de interesse nacional, muito embora ele seja, formalmente, a Casa de
representação das unidades federadas, não do povo brasileiro como um
todo...633

Araújo afirma que a abrangência ideológica e o status de base governista ou não são
variáveis que influenciam a ação dos parlamentares no Senado, de forma que havendo maior
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abrangência ideológica na coalização, segue-se elevada chance de emendamentos aos projetos
que o Senado atua como casa revisora. Por outro lado, sendo a coalização majoritária, maiores
são as chances de aprovação dos projetos do Executivo sem qualquer emendamento.634
Desta forma, tanto melhor será ao Executivo quanto maior a coalização nas duas casas
Legislativas. Essa vem sendo a opção mais comum, desde às eleições de 1992.
Entretanto, o desenho de crise política encontrado hoje no país dá conta de uma quebra
dessa coalização bicameral. É flagrante a indisposição da Câmara dos Deputados,
especialmente de seu Presidente, Eduardo Cunha (PMDB) para com a agenda do Executivo. O
Presidente da Câmara dos Deputados, apesar de ser de um partido da base governista, criou
uma verdadeira agenda negativa aos interesses do Executivo, em detrimento à agenda
governamental que ficou paralisada.
Como saída, vislumbra-se claramente a movimentação do Executivo para que o Senado
Federal efetivamente atue como veto player em relação a essa agenda negativa da Câmara e,
ao mesmo tempo, apresente a agenda positiva ao governo por meio de seu poder de iniciativa
em detrimento à iniciativa governamental, naquilo que a Constituição afasta a exclusividade de
iniciativa do Executivo. Sem surpresa, a negociação do apoio com o Senado Federal teve lugar
mediante a apresentação pelo Presidente da Casa, do que chamou “Agenda Brasil”, com pontos
importantes a serem aprovados pelas Casas e sancionados pela Presidenta da República, como
condição para o apoio político governativo.635 Esses pontos refletem os interesses dos Partidos
que compõem o Senado Federal e seus apoiadores, significam, também, uma profunda alteração
na legislação brasileira, especialmente em relação à retração de garantias trabalhistas e direito
à saúde.
O cenário de crise política hoje vivido, aponta para o protagonismo do Senado Federal
como esfera de Poder apta a retomar o equilíbrio governativo e institucional, não gratuitamente,
mas na mesma linha de negociações para coalização bicameral. Sufocando-se, com isso, a
atuação personalista que tomou conta da Câmara dos Deputados.
Considerando-se que a distribuição dos recursos de coalização é feita de forma
concentrada nos líderes partidários, podemos esperar que essa distribuição reflita a
desigualdade de gênero estampada nas agremiações. Para tal análise, no capítulo seguinte,
observaremos alguns dos temas sensíveis à negociação governativa apontados por Figueiredo
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e Limongi,636 a saber: o financiamento de campanha; o preço do voto; as emendas individuais
ao orçamento anual; a participação em comissões; perfil e carreira; a distribuição de Senadoras
e Senadores por partido e região; os projetos de lei apresentados.
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CAP. IV – O GÊNERO DO SENADO BRASILEIRO

4.1. Uma questão de Accountability

Em nosso segundo capítulo abordamos os múltiplos conceitos de democracia que nos
levaram à compreensão da existência de um duplo viés interpretativo, de forma que, para além
dos formalismos ou pré-requisitos, a democracia abrange um conteúdo substantivo, no qual se
insere a igualdade e sobre o qual trata a metodologia de avaliação da qualidade da democracia
proposta por Diamond e Morlino637 e a teoria tridimensional da justiça proposta por Fraser.638
Sobre esse duplo espectro, interessa-nos, em especial, a metodologia de análise da
qualidade de democracia proposta por Diamond e Morlino, a partir da identificação de oito
dimensões que abrangem tanto a democracia enquanto procedimento, quanto a substância
democrática, que seria a igualdade. Os autores estabelecem como critérios para avaliar a
qualidade de uma democracia os seguintes fatores: existência do rule of law ou legalidade, a
participação popular, a competição, existência de amplos mecanismos de accountability, o
respeito às liberdades, a igualdade política e a responsividade.639
Como nota introdutória ao quarto e último capítulo da dissertação, tomaremos como
foco o que Diamond e Morlino indicam como accountability.640 A respeito do significado do
termo, Mucinhato esclarece que
A noção de accountability não possui uma tradução literal para o
português. Ela vai além do conceito de responsabilidade, traz também
a noção de dever, de obrigação, de resposta. A accountability supõe a
obrigação de governos e líderes eleitos de responder por suas decisões
políticas aos cidadãos diretamente e por meio de poderes e órgãos
constitucionais específicos. Enquanto o direito de voto garante a
accountability vertical, por meio da qual os eleitores premiam ou
punem o desempenho dos governantes, a accountability horizontal ou
interinstitucional depende da existência de instituições e atores com
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expertise e poder específico para fiscalizar, controlar e corrigir ações
ilícitas de atores públicos e governantes.641
Mucinhato complementa a noção de accountability horizontal afirmando que o conceito
abrange, também, o dever dos eleitos de informar e justificar suas ações políticas aos cidadãos,
conferindo a estes a possibilidade de julgamento, sobretudo por intermédio do voto, numa
espécie de “prestação de contas”.642
Nesse sentido, a pesquisa aqui apresentada teve como principal barreira, o
enfrentamento das dificuldades de informação acerca dos mandatos pesquisados no Senado
Federal, o que já nos alerta para a falta de mecanismos que permitam a existência de ampla
accountability e com isso, compromete-se a qualidade da democracia brasileira.
Ao contrário do que ocorre na Câmara dos Deputados, o portal do Senado Federal não
disponibiliza uma compilação de todas as informações acerca dos parlamentares e suas atuações
nas várias legislaturas, tampouco preserva em acesso simples e viável a qualquer cidadão a
informações sobre a estrutura e composições das legislaturas anteriores.
Problema idêntico foi encontrado nas informações da Justiça Eleitoral, especialmente
no que se refere à apuração da arrecadação de campanha dos Senadores e das Senadoras. O
acesso às informações orçamentárias é ainda mais obscuro.
A despeito da entrada em vigor da Lei nº 12.527/2011, no ano de 2012643, e da criação
do programa de acesso à informação vinculado à Controladoria Geral da União, bem como de
Centrais de Atendimento ao Cidadão em todos os Órgãos, inclusive no Senado, as solicitações
de informações sobre as emendas, a composição de lideranças e de Comissões que fizemos no
portal da informação não receberam qualquer retorno.
Tendo em vista que a questão desta pesquisa tem como pano de fundo o Estado
Democrático de Direito, optamos por fazer as buscas de dados de acordo com o que é
disponibilizado a qualquer cidadão, como forma de sentir a real existência e acessibilidade a
mecanismos de controle das atividades pela população. A negativa de informação, o silêncio, a
dificuldade de acessar dados nos respectivos portais, demonstram que há muito o que se
caminhar para o alcance de uma democracia ampla no Brasil. A cada item, serão relatadas as
dificuldades encontradas.
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O capitulo abordará a situação da igualdade de gênero dentro do próprio Senado, tendo
como base os itens apontados por Figueiredo e Limongi,644 tidos como essenciais ao acordo de
coalização, como a distribuição regional das cadeiras, o perfil dos Senadores e Senadoras, a
composição das comissões permanentes, as emendas individuais à LOA – Lei Orçamentária
Anual e os Projetos de Lei em Andamento. Trataremos, ainda, do financiamento de campanha
que marca o processo de candidatura às cadeiras no Senado Federal, em seguida,

4.2. O Perfil do Senado Federal

Segundo Pitkin,645 a busca pela compreensão de quem são os parlamentares implica na
análise da democracia em sua dimensão descritiva, que é importante pela identificação com o
representante escolhido, sob o ponto de vista de valores e compromissos prévios. Ao
estudarmos o perfil do Senado Federal, sob a perspectiva comparativa, estamos analisando
quem são os representantes e buscando identificar o que essa representação agrega em termos
de capital social e político para a instituição Legislativa.
A principal dificuldade encontrada para a pesquisa deste item foi a multiplicidade de
fontes, com informações não coincidentes ou incompletas. A informações da justiça eleitoral,
por exemplo, não detalham quais cargos eletivos já foram ocupados anteriormente pelos
Senadores e Senadoras. Os dados do Senado detalham os cargos, mas não o período em que
cada Senador e Senadora ficou no cargo. De forma que foi necessário mesclar as informações
das diversas fontes para se chegar a um traço comum, o que compromete a qualidade da
pesquisa realizada entre julho e dezembro de 2015. Além disso, em agosto de 2015, houve uma
troca de plataforma com atualização das informações no site do Senado de modo que a lista de
Senadores e Senadoras que ocuparam a 54ª Legislatura foi alterada, exigindo que todos as
planilhas e cálculos fossem revisados à uma semana da entrega da pesquisa.
Considerando, ainda, que buscamos a análise da questão de gênero no processo
governativo, e tendo em vista a divergência das informações encontradas, alguns dados não
foram alcançados por nossa pesquisa para efeito comparativo, dentre eles, a faixa etária, o
644
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estado civil, a religião e a cor, valendo apenas, algumas dessas informações para registro e
caracterização da bancada feminina.
Levantamos as idades e o estado civil das Senadoras que, em 2011, tinham entre 49 e
70 anos, a maioria delas na casa dos 60 anos de idade. O percentual de solteiras, casadas e
divorciadas era bastante semelhante, cerca de 30 % para cada estado civil, e apenas 10% viúvas.
Entre todas as Senadoras que exerceram mandato no período estudado, num total de 15,
entre titulares e suplentes, a maioria apresentava homens como suplentes imediatos, apenas
Marinor Brito, do PSOL, do Pará, tinha como primeira suplente uma mulher. Quanto às demais,
à exceção da Senadora do RN, Ivonete Dantas, do PMDB, todas tinham homens como primeiros
suplentes. No caso de Ivonete Dantas, não havia mais substituição possível, uma vez que
ocupava a 2ª suplência. Caso este que nos remete a um dos temas da reforma política em
discussão, que trata da alteração do regime de suplência, assunto ao qual retornaremos adiante.
Lembramos que até as eleições de 2014 não havia, para fins de registro de candidatura,
a obrigatoriedade de auto-declaração de cor e esta informação também não consta da página de
informações do Senado Federal, o que inviabilizou uma abordagem interseccional de qualidade,
com a metodologia que utilizamos neste estudo, razão pela qual descartamos o seu uso.
Dados do Censo Demográfico 2010 demonstram que em 19, das 27 Unidades da
Federação Brasileira, a população de mulheres é maior do que a população de homens. No país
como um todo, as mulheres representam pouco mais de 51% da população. 646 Elas também
são maioria entre os eleitores aptos, correspondendo a 52, 134% do total de habilitados a votar,
incluindo residentes no Exterior.647
No entanto, como dissemos ao início do estudo, a maioria morfológica ou demográfica
não encontra correspondente nos espaços de poder, inclusive no Senado Federal. Da 46ª à 54ª
Legislaturas apenas 45 mulheres exerceram mandato de Senadoras, o que não integra a
totalidade de cadeiras de uma legislatura.648 Das 27 Unidades da Federação, no período entre a
46ª e a 54ª Legislaturas, 3 nunca foram representadas por mulheres no Senado Federal, a Paraíba,
Pernambuco e o Distrito Federal. Como demonstra a figura 12 a seguir. Na 54ª Legislatura, 14
das 27 Unidades da Federação contaram com uma representante mulher entre os respectivos
646
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assentos no Senado Federal, ou seja, 52% das Unidades. Necessário observar que ao longo da
legislatura o número de Senadoras sofreu variações, conforme a progressão na Carreira política
e a necessidade de suplência. Na 54ª Legislatura, por exemplo, 3 Senadoras se afastaram dos
cargos para assumir Ministérios e Governo Estadual, ao passo que houve o ingresso de 4
Senadoras suplentes.

Figura 12. Distribuição percentual de Senadoras por Unidade da Federação
(1979-2012)
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do Senado Federal.

Para efeito de melhor visualização, calculamos o percentual de Senadoras distribuídas
por região no mesmo período. Fato curioso é a região norte do país, a única em que o número
de homens supera o de mulheres, em sentido contrário, tem o segundo maior percentual de
mulheres que ocuparam cadeiras no Senado Federal.649 Na 54ª Legislatura, a região nordeste e
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a região norte foram as que mais elegeram Senadoras, 5 e 4 respectivamente, enquanto as
demais regiões elegeram apenas 2 senadoras cada uma.

Figura 13. Percentual de Senadoras por Região (1979/2012)
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do Senado Federal.

Conforme falamos nos capítulos anteriores, não existem cotas de candidaturas,
tampouco de vagas para o Senado Federal Brasileiro,650 o que coloca o país atrás, por exemplo,
do Afeganistão, que prevê cotas de assentos para mulheres no Senado, da Argentina, da Bélgica,
da Bolívia e da Colômbia, que preveem cotas de candidatura.651 652
Como consequência, no Brasil, o percentual de mulheres é bastante variável entre uma
legislatura e outra, com destaque para a legislatura iniciada em 2015, que alcançou o maior
percentual de eleitas em todo o período e, inversamente, para a 49ª Legislatura, de 1991 a 2005,
em que as mulheres ocuparam apenas 3,7% dos assentos na Casa, como demonstra a Figura 14.
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Figura 14. Percentual de Senadoras por Legislaturas (49ª a 55ª)
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do Senado Federal.

Backes, em estudo sobre a representatividade do Senado Federal, deixa evidente a
função de representação de minorias que a Casa possui no sistema bicameral, enfatizando que
as minorias podem ser mesmo “...sobre-representadas para não ser esmagadas, desde que não
impeçam a maioria de governar”,

653

o que pressupõe um equilíbrio de forças. A autora

acrescenta que
... é sobretudo no parlamento que os estados minoritários, econômica,
populacional e eleitoralmente, procuram defender seus interesses e compensar
inferioridades. É, portanto, no federalismo representativo que o problema da
maioria versus minoria se refletirá com mais vivacidade.654
Disto se tem que a função de representar os Estados e sobrepor minorias populacionais,
no sentido de afastamento da tirania das maiorias, não significa reconhecer a existência de
interesses outros que não sejam do povo soberano, conforme posto na Constituição. Ao
contrário, trata-se de reconhecer as especificidades e a diversidade regionais e salvaguardá-las
da representação de estados mais populosos, funcionando assim, o Senado Federal, como um
instrumento de defesa da heterogeneidade cultural, social, étnica e econômica da população
distribuída no território nacional.
O raciocínio é também apresentado por Lijphart, segundo o qual
653
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[A] principal justificação que leva a constituir uma legislatura bicamerária em
lugar de se optar pelo unicameralismo consiste no desejo de conferir especial
representatividade a determinadas minorias, incluindo-as na segunda Câmara,
ou seja, na Câmara Alta.” 655 (Tradução livre)

O autor enfatiza, inclusive, a necessidade de um modelo diferente de escolha de
candidatos em relação à Câmara Baixa para a viabilização dessa função.656
De sorte que pensar os Senadores como representantes de um ente abstrato, dissociado
de sua população e necessidades regionais, não é um raciocínio válido, mesmo porque, o
Senadores são eleitos pelo povo diretamente e suas candidaturas são apresentadas por partidos
e não pelo governo do Estado Membro, podendo ser eleito, inclusive, candidato ou candidata
de oposição ao Governador.
Em síntese, o bicameralismo tem por finalidade essencial a promoção do o equilíbrio
entre diferentes interesses, corporificados em cada Casa. Esses interesses devem corresponder
aos anseios do povo, de acordo com os fundamentos de nossa Constituição, já visitados nos
capítulos anteriores.657
Considerando a parcela de exercício de soberania destinada às mulheres, os dados
apresentados deixam evidente um descompasso nessa representação no Senado Federal, por sua
própria composição, relativamente à configuração demográfica do país e, assim, à população
de mulheres em cada Estado membro.
Nesse contexto, a predominância de um legislativo composto
majoritariamente por homens é vista como avesso à implementação de
medidas capazes de atender a grupos sociais específicos como as mulheres e
enfrentar as diferenças de gênero e a divisão sexual do trabalho que as afeta.
A ideia, portanto, é que mudar o perfil dos atores que definem as políticas
públicas, tornando-os mais diversificados e mais complexos, pode ser um
passo inicial para se promover a equidade de gênero em distintas esferas da
vida social e política.658

Segundo Dultra, essa proporcionalidade desigual da presença feminina no parlamento
Brasileiro, em especial no Senado, persistente nas legislaturas da Nova Democracia e possui
consequências sobre a participação política nos espaços de poder, na medida em que estabelece
uma lógica masculina predominante sobre a definição de prioridades e áreas de interesse da
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casa. 659 Neste sentido, pesquisa publicada pelo CFEMEA, aponta, por exemplo, que na
legislatura de 2008, 57% dos parlamentares desconheciam o Plano Nacional de Política para as
Mulheres, política pública lançada em 2008, derivada da Conferência Nacional de Política para
as Mulheres, quem tem como um dos pilares a vinculação orçamentária e atrela ao Governo
Federal a gestão dos principais planos de concretização de direitos e combate à violência contra
a mulher. Apenas lembrando, são os parlamentares que votam o orçamento. 660 A pesquisa
evidencia que os homens parlamentares pouco sabem dos assuntos relevantes para as mulheres.
A mesma pesquisa indica que os parlamentares “...parecem dispostos a perpetuar a subrepresentação parlamentar feminina...”, na medida em que 60% discordam da punição aos
partidos pelo descumprimento das cotas e 72% discordam de alterar o sistema eleitoral para
uma fórmula menos injusta para as mulheres, por exemplo.661
No que se refere ao perfil do Senado, podemos observar a reprodução das diversidades
sociais. Quando observamos a qualificação profissional e o grau de instrução, a situação de
desproporcionalidade se inverte e as Senadoras, em paridade com as características da
sociedade brasileira, apresentam maior grau de formação. De acordo com dados do IBGE, no
país, as mulheres apresentam maior nível de escolaridade que os homens,
O nível de instrução das mulheres ficou mais elevado que o dos homens. (...)
Na população masculina de 25 anos ou mais de idade, o percentual de homens
sem instrução ou com o fundamental incompleto foi de 50,8% e o daqueles
com pelo menos o superior de graduação completo, 9,9%, enquanto que, na
população feminina, esses indicadores foram 47,8% e 12,5%, respectivamente.
662
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A situação é semelhante no Senado Federal. O percentual de Senadoras com nível
superior é mais elevado do que o de Senadores, da mesma forma em relação à Senadoras com
pós-graduação. Entre as Senadoras, o menor nível de escolaridade ou instrução é a graduação
completa, enquanto entre os Senadores há inclusive um que apenas lê e escreve e um número
considerável de Senadores com apenas o ensino médio, conforme demonstram as figuras 15 e
16, adiante.

Figura 15. Grau de Instrução das Senadoras da 54ª Legislatura
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do TSE, do DIAP e do Senado
Federal.

Figura 16. Grau de Instrução dos Senadores da 54ª Legislatura
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do TSE, do DIAP e do Senado
Federal
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Trata-se de um reflexo do fenômeno denominado por Beltrão e Alves como “reversão
do hiato de gênero na educação brasileira”, que se acentuou a partir da década de 1970, como
fruto de um processo histórico de luta pela igualdade de gênero, protagonizado, sobretudo, pelo
movimento feminista.663 Os autores fazem alguns destaques nessa trajetória, apontando fatos
históricos determinantes para essa realidade, como por exemplo, o reconhecimento ao direito
ao voto.
Um efeito não antecipado do voto feminino, que precisa ser mais bem
investigado, é o crescimento da escolarização das mulheres, pois interessava
aos partidos políticos conquistar mais eleitores. Os políticos tinham interesse
na alfabetização geral da população, em especial das mulheres, pois somente
as pessoas alfabetizadas podiam votar. As mulheres eram eleitoras, mas
raramente eram candidatas, nesse quadro, elas souberam aproveitar o apoio
dos políticos na alfabetização feminina e foram resgatando seus próprios
interesses, entraram maciçamente nas escolas, concretizando o acesso à
educação.664

Além desse marco histórico, os autores destacam a escola pioneira de alfabetização para
mulheres de Nisia Floresta ainda no século XIX, as alterações na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, na década de 1960, que ao reconhecer a equivalência entre todos os cursos médios
permitiu que o magistério, ocupado por mulheres, as habilitassem para o vestibular, superando,
em parte, o ensino sexista como ferramenta de domesticação. Houve, ainda, o crescimento do
sistema educacional durante os governos militares, o surgimento da imprensa feminista na
década de 1970 e a conquista de igualdade formal com a redemocratização, consolidada pela
Constituinte de 1988 que, em seu texto, absorveu parte significativa das reinvindicações
feministas.665
Assim, o século XX encerrou com a reversão do hiato de gênero que mantinha os
homens escolarizados e habilitados para a vida profissional e as mulheres subescolarizadas e
domesticadas, marcando 450 anos de exclusão determinada pela dominação patriarcal.666
Não há dúvidas de que a maior qualificação educacional das mulheres reflete processos
históricos, sociais, culturais e econômicos, dos quais se destacam, também, o ingresso em massa
da mulher no mercado de trabalho e a manutenção dos estereótipos de gênero que exigem a
sobrequalificação da mulher para a disputa de rendas mais altas e melhores vagas de emprego,
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bem como, a persistência do papel masculino de provedor que acarreta a diminuição da
permanência na escola e demais instituições de ensino, o surgimento e difusão de métodos
contraceptivos, entre outros. 667 Processos esses que se refletem na vida pública, como se
depreende do perfil das Senadoras e Senadores brasileiros.
Podemos concluir que, ao contrário do que o senso comum avalia, o Senado é uma casa
com significativo grau de instrução, em que 70% do seu quadro possui graduação completa e
aproximadamente 11% possui título de pós-graduação, com destaque para as Senadoras.
Quanto às profissões, o Senado Federal é majoritariamente composto por profissionais
liberais e empresários de vários setores. Entre as mulheres, as profissões mais comuns são de
professora, jornalista, empresária e advogada, cada uma correspondendo a 13% do total de
Senadoras. Entre os Senadores a advocacia também é predominante, correspondendo a 23%,
seguida de professor, com 16%, e empresário, com 10%, conforme demonstram as figuras 17
e 18, a seguir, que apresentam todas as profissões encontradas entre os Senadores e Senadoras
que compunham a 54ª Legislatura.

Figura 17. Perfil profissional das Senadoras – 54ª Legislatura.
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Fonte: elaboração própria com base em dados do TSE, do DIAP e do Senado
Federal.
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Figura 18. Perfil profissional dos Senadores – 54ª Legislatura.
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Fonte: elaboração própria com base em dados do TSE, do DIAP e do Senado Federal.

É notável a profissionalização das mulheres. Segundo Bruschini e Lombardi, a expansão
da profissionalização e “... da ocupação feminina em profissões de nível superior de prestígio,
como a Medicina, a Arquitetura, o Direito...”, associa-se diretamente ao processo histórico
responsável pelo crescimento dos níveis de escolaridade, refletindo, portanto, as transformações
culturais decorrentes da eclosão de movimentos feministas nas décadas de 1960 e 1970.668 As
autoras apontam, porém, a convivência desse novo padrão de profissionalização feminina com
a persistência de padrões tradicionais, num movimento de bipolarização da inserção feminina
no mercado de trabalho.669 A predominância de mulheres com nível superior, isto é, inseridas
nesse novo padrão, no Senado Federal, possivelmente se relaciona com outras características
do cargo, que são experiência, a inserção política prévia e provavelmente o nível de renda dos
eleitos.
Analisamos assim, a inserção política anterior dos Senadores e Senadoras, focando
apenas no tipo de cargo ou mandato anteriormente exercido. Não adotamos o modelo proposto
por Araújo,670 acerca da substância dessas experiências, como, por exemplo, a duração no cargo,
668
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tendo em vista o foco em outras características atinentes à 54ª Legislatura e, especialmente pela
dificuldade e angariar dados precisos a esse respeito.
Vimos no capítulo anterior que o Senado Federal é instituição decorrente da adoção do
bicameralismo e tem acentuada função de equilíbrio, de forma que as incongruências e simetrias
de sua constituição e poderes sugerem a diversidade política, ou a existência de uma elite
parlamentar formada pela socialização política ou pelo capital eleitoral dos Senadores. 671
Segundo Araújo, a função da incongruência bicameral seria promover a diferença entre as
diferentes Casas Legislativas, permitindo a diversidade de representação e, com isso, aprimorar
a democracia. 672 Lijphart também define a incongruência como fator de diferenciação na
composição das Câmaras.673 Por outro lado, a simetria trata da “...distribuição dos deveres e
prerrogativas institucionais, e se reflete no poder que as casas têm de interferir uma nas decisões
da outra”.674 As regras eleitorais têm, assim, papel determinante no grau de incongruência entre
as Câmaras, ao estabelecer padrões diferentes aos cargos em disputa, como, por exemplo, a
idade mínima superior para o Senado Federal e menor para a Câmara dos Deputados, a
quantidade de vagas em disputa, o sistema majoritário, a renovação parcial a cada eleição, a
duração do mandato são, assim, elementos de incongruência postos a garantir a diversidade de
perfil das Casas Legislativas brasileiras. Araújo defende que o efeito desejado dessa
incongruência é a maior democracia e qualidade das leis elaboradas, com a interferência de
Senadores e Deputados em sua discussão, a partir da perspectiva de interesses diversos. 675
Esse fenômeno nos faz lembrar, ainda que com ressalvas, um dos argumentos
dos federalistas nos EUA: o de que os senadores seriam legisladores
“profissionais”, com mais conhecimento dos meios pelo quais o bom governo
pode ser obtido e, assim, garantir a qualidade das leis, como revisores.676

62% das Senadoras e 82% dos Senadores da 54ª Legislatura apresentavam graus
significativos de background político,
671
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LEMOS, Leany Barros de Sousa; RANINCHESKI, Sonia. O Perfil Sociopolítico dos Senadores Brasileiros.
Senatus,
v.
2,
n.
1,
p.
33
a
39,
dez.
2001.
Disponível
em:
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70297/0657232%20O%20perfil%20sociopol%C3%ADtico.
pdf?sequence=3. Acesso em: 16 dez. 2015.
672
ARAÚJO, Paulo Magalhães. As Eleições Bicamerais e o Perfil dos Parlamentares no Congresso Nacional:
candidatos eleitos e não eleitos da 52 a legislatura. Teoria e Pesquisa – Revista de Ciência Política, vol. 22, nº
1, p. 1-17, jan/jul, 2013. Disponível em: http://dx.doi.org/10.4322/tp.2013.006. Acesso em: 17 dez. 2015.
673
LIJPHART, Arend. Patterns of Democracy. Connecticut: Yale University Press, 1999; p . 297.
674
ARAÚJO, Paulo Magalhães. As Eleições Bicamerais e o Perfil dos Parlamentares no Congresso Nacional:
candidatos eleitos e não eleitos da 52 a legislatura. Teoria e Pesquisa – Revista de Ciência Política, vol. 22, nº
1, p. 1-17, jan/jul, 2013. Disponível em: http://dx.doi.org/10.4322/tp.2013.006. Acesso em: 17 dez. 2015.
675
Idem. Ibidem.
676
Idem. Ibidem.
677
LEMOS, Leany Barros de Sousa; RANINCHESKI, Sonia. O Perfil Sociopolítico dos Senadores Brasileiros.
Senatus,
v.
2,
n.
1,
p.
33
a
39,
dez.
2001.
Disponível
em:

193

administração pública, como Governos de Estados, Prefeituras, Câmara de Deputados, Câmaras
Municipais, Assembleias Legislativas, Ministérios e Secretarias. Entre os homens, a
predominância é de Senadores com inserção política prévia tanto no Executivo, quanto no
Legislativo. Entre as Senadoras, há um equilíbrio entre aquelas que apresentam background de
carreira política no Executivo e no Legislativo, e aquelas que têm experiência somente no
Legislativo, representando 50% do total, 12% têm apenas experiência no Executivo.
Em relação às mulheres há um bom número de outsiders para a legislatura estudada,
38%, especialmente devido ao ingresso das Suplentes, mais ainda assim, em sua maioria são
profissionais indiretamente ligados à política, como por exemplo, dirigentes sindicais, esposas
de políticos de carreira, dirigentes partidários. Quanto aos homens, este número é
percentualmente inferior, apenas 12% dos Senadores não possui qualquer experiência em
cargos no Executivo ou Legislativo, mas apresentam trajetória político partidária. Nesses casos,
é notável a influência do capital social de cada Senador ou Senadora para o alcance do cargo
sem prévia experiência em mandatos eletivos, o que significa que a rede de laços que os envolve
lhe ofereceu vantagens não acessíveis a qualquer cidadão comum e que permitiram com que
chegassem ao mandato sem passar pelo crivo eletivo, ou passando por ele sem precisar ingressar
nos estágios de inserção política anterior em outros mandatos eletivos.
Trouxemos a noção de capital social cunhada por Bourdieu, de forma introdutória, ao
tratarmos da polêmica sobre a primeira Senadora do Brasil, e agora para compreender a
presença de outsiders na composição do Senado na 54ª Legislatura, tendo em vista a existência
de vínculos de reconhecimento, determinante, a outro agente político, de forma que há uma
transferência simbólica do capital político de um (a) para outro (a), conferindo a este (a) último
(a), vantagem da qual sozinho (a) não teria. 678 Em outras palavras, há uma transferência
simbólica da experiência política que autoriza o ingresso de outsiders na Casa Legislativa, em
especial no caso das Senadoras, dado o número de suplentes que assumiram o mandato, com
vinculação de parentesco ou matrimônio com os titulares ou atuação político-partidária prévia.
Em relação às mulheres, 7 deles apresentavam significativo capital familiar, eram
esposas ou viúvas de Ministros, Governadores, ex-Governadores, Senadores e ex-Sendores,
enquanto que 7 não apresentavam capital familiar, mas 5 delas originaram sua atuação política
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em movimentos sociais, como o movimento estudantil, a liga camponesa, o sindicalismo e uma
delas no movimento ruralista, apenas em um único caso a atuação política prévia não pode ser
atrelada a capital político ou social, que é o da Senadora Marisa Serrano, do Mato Grosso do
Sul.
Voltando ao Senado Federal brasileiro como Casa de expertise, Lemos e Raninchesk
afirmam que
Como causas de tal composição mais especializada do Senado, apontamos
para as institucionalidades – no caso, o sistema eleitoral, com eleições
majoritárias para o Senado Federal; e o número de cadeiras, muito mais
restrito do que da Câmara dos Deputados. Tais regras fazem das eleições para
o Senado um funil para lideranças com grande expertise. As consequências de
tal composição podem apontar para um sistema de poderes em que o
intercruzamento de cargos, ao tempo em que limitaria a independência de
qualquer um deles, aponta para uma possibilidade maio de negociação e de
aproximação entre Executivo e Legislativo.679

O Senado Federal é, assim, em regra, uma Casa formada por políticos veteranos, muitos
ex-governadores, ex-deputados e prefeitos enfim, detentores de inserções políticas prévias que
lhes garantiram ganhos de aprendizado nas arenas públicas, que funcionam como capital
político a habilitá-los para o mandato, conforme demonstram as figuras 19 e 20.

Figura 19. Percentual de Inserção Política Prévia – Senadoras
54ª Legislatura
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do TSE e do Senado
Federal.
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Figura 20. Percentual de Inserção Política Prévia –
Senadores 54ª Legislatura.
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do TSE e do Senado
Federal

Ainda em relação à carreira, é permitida a reeleição para composição do Senado Federal,
sem limite de continuidade. Nas 54ª Legislatura, 73% dos parlamentares estavam em seu
primeiro mandato e outros 27% foram reeleitos. Entre as Senadoras, apenas duas reeleitas,
enquanto que entre os homens, o número chegou a 20 Senadores.
Há ainda uma outra face das carreiras políticas, que é a continuidade para além do
Senado Federal. Durante a Legislatura pesquisada, cinco Senadoras se afastaram de suas
funções, duas para assumir Ministérios, uma assumiu Governo Estadual e uma delas, Marinor
Brito, do Pará, foi afastada, em novembro de 2011, após o deferimento, pelo STF, do registro
de candidatura do Senador Jader Barbalho, que disputou a eleição com uma ação de
impugnação de registro de candidatura que reivindicava o seu enquadramento nas hipóteses de
inelegibilidade da Lei Ficha Limpa pendente de julgamento.680 A quinta Senadora renunciou
para assumir o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado.
Entre os Senadores, o número de afastamentos foi consideravelmente maior, no entanto,
conseguimos apurar apenas 11 casos, dos quais três foram eleitos Governadores Estaduais, um
foi nomeado Ministro, três faleceram, um foi cassado, um foi nomeado ministro do Tribunal de
Contas da União - TCU, em relação aos dois restantes, não encontramos informações
suficientes para determinar a causa do afastamento.
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A cada afastamento de titular, há a nomeação de suplentes, em ordem de chapa, de forma
que o Estado respectivo não fique sem representação. Hoje a suplência no Senado Federal se
dá por chapa formada por um titular e dois suplentes, na forma do art. 46 da Constituição
Federal. Isto significa que os suplentes são eleitos, muitas vezes, sem fazer qualquer esforço
eleitoral e sem que fiquem conhecidos do eleitor ou, como afirmam Neiva e Izumi, foram eleitos
sem ter nenhum voto681. Desta forma, por ocasião do afastamento do titular, assume o primeiro
suplente, afastados os dois, assume o segundo suplente. Na hipótese de afastamento também
do terceiro suplente, o Estado fica sem um peso de representação, ocasionando uma exceção no
sistema. A proposta de reforma política em tramitação no Senado Federal prevê a alteração
desse critério, por via de Emenda Constitucional, para que a suplência no Senado se dê na
mesma forma que na Câmara dos Deputados, ou seja, para que o Senador, em caso de
afastamento, seja substituído pelo seguinte mais votado na eleição respectiva. 682 Dessas 15
Senadoras, 4 foram suplentes que assumiram o lugar dos titulares, todos homens, que pediram
afastamento para assumirem outros cargos. Entre os Homens, a substituições foram ainda mais
sentidas, com 35 suplentes assumindo as vagas deixadas pelos titulares. Ao todo, quase 50%
do Senado foi renovado no curso do mandato, em função do afastamento dos titulares.
Um outro aspecto a que nos detivemos especificamente quanto às Senadoras, foi o
espectro partidário. Verificamos que de 1991 a 2015, o Partido pelo qual um número maior de
mulheres ocupou cadeiras no Senado foi o Partido dos Trabalhadores, seguido pelo PMDB, em
segundo lugar e pelo PSDB em terceiro, conforme demonstra a figura 21. Esses dados
corroboram o estudo de Sanchez, segundo a qual
Os partidos localizados mais à esquerda do espectro político elegem mais
mulheres proporcionalmente. Isso pode estar relacionado ao fato de que os
partidos de esquerda dão mais incentivos à participação das mulheres se
comparados aos partidos localizados de direita. Além disso, a aproximação
histórica dos movimentos feministas com os partidos de esquerda pode
contribuir para a interpretação desses dados.683
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A autora destaca, também, a repercussão que o PT, cuja militância feminina se destacou
desde à sua criação, com a retomada do pluripartidarismo, foi o primeiro partido a cotas interna
corporis para mulheres, fato que certamente pode ter influência no resultado que
encontramos.684
Figura 21. Senadoras por Partido – 49ª a 54ª Legislatura.
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do Senado Federal.

4.3. Projetos de Lei: o gender gap da ordem jurídica

Este foi um dos itens da pesquisa mais sujeitos ao desencontro de informações. Os dados
exibidos na página da internet de cada Senador dentro do portal do Senado, relativamente ao
quantitativo de projetos apresentados, eram exibidos juntamente com todas as outras
comunicações feitas por eles ao longo do mandato, tornando a pesquisa trabalhosa e demorada,
e foi assim que iniciamos. Todavia, ao final de 2014 que houve uma alteração na página oficial
do Senado Federal que passou a oferecer, de modo claro e preciso, uma consulta à atividade
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legislativa, separando os tipos de comunicação produzida na Casa, com diversas opções de
filtro para a consulta.
Assim, optamos por utilizar a ferramenta de busca de atividade legislativa do Senado
para obtermos os dados sobre a atividade legislativa dos Senadores e Senadoras para a
elaboração do relatório da pesquisa, tendo em vista que se trata da ferramenta disponibilizada
na primeira tela de abertura no site institucional, portanto, mais viável à consulta de qualquer
cidadão, focando nossa atenção para o exercício de accountability acessível.
Sob a perspectiva de Pitkin,685 a análise da produção legislativa concerne à dimensão
representativa substantiva da democracia, isto implica em desvendar o que fazem os
representantes e a forma como isso se estabelece. A produção legislativa é, então, o objeto da
análise substantiva da representação democrática. É nessa produção que se dão parte dos
arranjos conformadores da coalização governativa, seja por meio das emendas orçamentárias,
seja ela apreciação de projetos de iniciativa da presidência, seja pela apreciação e aprovação de
Projetos de Leis do próprio Senado, entre outros fatores, dentre os quais alguns serão abordados
nos tópicos seguintes, iniciando neste item que se debruça sobre a tramitação dos Projetos de
Lei do Senado na 54ª Legislatura.
O Senado Federal funciona como um filtro de suas próprias atividades, chegando à
rejeição de 83% das matérias de autoria dos Senadores e Senadoras. Elaboramos um
comparativo dos Projetos de Lei – PLS, apresentados por Senadoras e Senadores na legislatura
em estudo, para tentar verificar se essa filtragem própria funciona como instrumento de
desigualdade de gênero.
Contabilizamos todos os PLS apresentados pelas Senadoras no período e as respectivas
tramitações até a sanção presidencial e comparamos com a tramitação dos PL apresentados
pelos Senadores no mesmo período. A comparação apresenta uma realidade preocupante.
Do total de 310 PLS apresentados pelas Senadoras, 66 foram aprovados no Senado e
encaminhados para a Câmara dos Deputados, que nesses casos funciona como revisora, e
permanecem sem apreciação.

Ainda estão em tramitação no Senado 199 PLS. 45 foram

rejeitados, arquivados ou retirados de pauta. Dos PLS aprovados e encaminhados para a Câmara
dos Deputados, nenhum foi julgado. Dos 310 projetos apresentados na Legislatura em questão,
nenhum foi convertido em lei, como demonstra a figura 22, abaixo.
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Figura 22. Produção Legislativa – Senadoras 54ª Legislatura
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do Senado Federal.

Por outro lado, os Senadores apresentaram, nos quatro anos da Legislatura, um total de
1.819 projetos, 296 foram convertidos em lei, o que corresponde a 16% da produção dos
Senadores. 1,2% dos PLS foram arquivados pela própria casa, 3,1% foram rejeitados pela
Câmara dos Deputados, 1.119 aguardam tramitação no próprio Senado, e 244 na Câmara dos
Deputados.

Figura 23. Produção Legislativa Senadores 54ª Legislatura
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do Senado Federal.

REJEITADOS

200

Há um evidente gender gap na tramitação dos Projetos de Lei do Senado Federal que
impede a incorporação à ordem jurídica das propostas apresentadas pelas Senadoras, e o
problema se localiza tanto no Senado, quanto na Câmara dos Deputados. Como se observa nas
figuras 22 e 23, os Senadores conseguem aprovar na própria casa 30% dos PLS apresentados,
desse número, 16% são convertidos em lei e outros 14% seguem em tramitação na Câmara dos
Deputados. Por outro lado, apenas 21% dos PLS apresentados pelas Senadoras são aprovados
na própria Casa e desses, nenhum foi aprovado na Câmara dos Deputado. No entanto não há
sequer comprovação da efetiva remessa dos projetos àquela casa.
Os dados aqui exibidos dão conta de que a produção Legislativa do Senado Federal é
essencialmente masculina, o que significa que a ordem jurídica continua sendo pautada por
homens e para homens, pelo menos no que se refere às iniciativas do Senado Federal.
O resultado é, no entanto, alarmante. As informações que mostramos denotam a
existência de barreiras significativas à atuação das Senadoras, que contribuem para a
reprodução da desigualdade de gênero e para a persistência da política como uma estrutura
hierarquizada e de desigual distribuição de poder. Nesse sentido Miguel aponta que
A incorporação à esfera política de grupos antes impedidos de chegar a
ela é importante e necessária, mas não significa, em nenhuma medida,
a superação do problema da desigualdade do poder. As desigualdades
marcam a presença desses grupos e agem de forma permanente no
sentido de orientar e limitar a sua ação. (...) E têm maior dificuldade em
fazer com que seus interesses transitem com interesses universais, pois
mudanças na ordem social geram beneficiados e prejudicados, ao passo
que a manutenção do status quo pode se apresentar como neutra.686

Podemos entender a característica essencialmente masculina do Senado Federal, na
medida em que fica evidente a seletividade das instituições políticas, sobretudo ante à ausência
de políticas de garantia de paridade de disputa, assento e atuação, impondo às mulheres posição
subalterna e, assim, privilegiando a manutenção do status quo, sob o qual se estruturam as
relações entre as elites na Casa Legislativa, dinâmica que se reflete na disparidade de aprovação
e andamento na tramitação dos Projetos de Lei do Senado propostos por Senadores e Senadoras
aqui demonstrada.
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4.4. Comissões Permanentes: a persistência da subalternidade.

O art. 58 da Constituição de 1988 estabelece que as Casas Legislativas serão
organizadas em Comissões permanentes e temporárias, com atribuições e estruturação
determinadas pelo regimento interno ou pelo ato que as constituir. Estudamos a constituição e
importância das Comissões no capítulo anterior, de forma que neste item trataremos de
contextualizar a questão de gênero nas Comissões Permanentes da legislatura estudada.
Optamos em considerar apenas as Comissões Permanentes diante da dificuldade de encontrar
dados sobre as Comissões. Mesmo a respeito das Permanentes, os dados que obtivemos foi por
meio de pesquisa em buscador da internet que nos direcionou para páginas de arquivos do
Senado Federal, cujo caminho através do site oficial não é encontrado. Essas páginas
apresentam arquivos de atas de composição das Comissões ao Longo da Legislatura, que
fundamentaram a pesquisa que se apresenta.
As Comissões Permanentes existem em número de 13 no Senado Federal, quais sejam:
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos, CAS – Comissão de Assuntos Sociais, CCJ –
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, CE – Comissão de
Educação Cultura e Esporte, CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura, CMA – Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, CRA – Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária, CRE – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
CSF - Comissão do Senado Futuro, CTG – Comissão de Transparência e Governança Pública,
essa última criada em 2015.
Figueiredo e Limongi creditam a estrutura de Comissões do Poder Legislativo brasileiro
à inovação constitucional que incluiu na ordem democrática princípios da racionalização do
trabalho.
Vale notar ainda que os constituintes não deixaram de atentar para a
modernização institucional necessária ao desempenho adequado e eficiente
desses novos poderes. A principal medida adotada com esse fim foi dotar as
comissões permanentes, em casos predeterminados, de poder para aprovar
projetos de lei em caráter definitivo. É o chamado “poder terminativo” das
comissões. Por meio dessa prerrogativa, o princípio da divisão do trabalho
embutido no sistema de comissões foi levado às suas últimas conseqüências:
as comissões podem aprovar legislação dispensando a manifestação explícita
do plenário. Essa inovação foi saudada pelos constituintes como avanço
institucional sem par, capaz de redefinir as práticas de trabalho do Congresso.
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Mediante essa inovação institucional se evitaria a centralização dos trabalhos
em plenário, permitindo assim desafogar a pauta. Esperava-se, portanto, que
o poder terminativo das comissões tornasse o Congresso mais eficiente e
produtivo.687

Avaliando as Comissões do Congresso Nacional, os autores acreditam num
esvaziamento dessa funcionalidade de processamento ágil e avaliação técnica das
formulações. 688 No caso do Senado, verificamos que de todos os PLS apresentados pelas
Senadoras, que foram aprovados na Casa, apenas um foi aprovado em plenário, todos os demais
foram aprovados por decisões terminativas das Comissões, conforme prevê o Regimento
Interno, ressaltando o “...total controle da decisão sobre a matéria legislativa sob sua
jurisdição”.689
Além dessa função, Pereira e Mueller 690 , destacam o papel das Comissões para a
coalizão governativa, tendo em vista o total domínio das lideranças partidárias acerca das
nomeações dos membros. As disposições regimentais garantem ao partido majoritário
preponderância para definir e controlar o sistema de comissões, reservada então, a prerrogativa
dos líderes partidários interferirem junto ao Presidente da Casa, para determinar as nomeações
dos membros de cada Comissão, preservando-se a proporcionalidade da bancada. Os líderes
também podem, a qualquer tempo, requerer a substituição dos integrantes da comissão ao
Presidente da Mesa.
O Presidente de cada Comissão, indicado pela liderança partidária e nomeado pelo
Presidente da Mesa, tem o poder de organizar e dirigir os trabalhos da comissão, portanto, de
definir a agenda das atividades de competência das Comissões. Dentre essas atividades, o art.
91 do Regimento Interno do Senado Federal confere às Comissões Permanentes a prerrogativa
de decidir, em caráter terminativo, sobre Projetos de Lei Ordinária, excetuando-se aqueles que
se refiram a Códigos, dispensando-se, assim, a votação em plenário. Trata-se, pois, de um
importante instrumento de agenda a ser utilizado na negociação governativa, tendo em vista a
ampla liberdade dos Presidentes de Comissões na definição de pautas e nomeação de relatores
e, ao mesmo tempo, a influência determinante dos líderes partidários na estruturação das
comissões.

687

FIGUEIREDO, Argelina Cheibub. LIMONGI, Fernando. Executivo e Legislativo na Nova Ordem
Constitucional. São Paulo: Editora FGV, 2001; p. 43.
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Pereira e Mueller destacam que essa organização estatutária das comissões privilegia a
barganha e “...é uma forte indicação de que o Executivo atua de forma estratégica, junto com
os líderes do partido (ou coalizão) governista, substituindo membros das comissões que lhe são
menos leais, com o objetivo de assegurar a vitória de seus interesses”.691
A par da importância das Comissões para a coalização, buscamos analisar a composição
das Comissões Permanentes, sob a perspectiva de gênero, para identificar a existência ou não
de uma dinâmica de exclusão das mulheres do protagonismo do processo governativo.
Assim, constatamos que ao longo da 54ª Legislatura, apenas 2 Senadoras presidiram
comissões (CDH e CI), ao passo que 22 Senadores foram nomeados Presidentes de Comissões
diversas, conforme demonstra a figura 24.

Figura 24. Senadoras na Presidência de Comissões
Permanentes 54ª Legislatura

8%
HOMENS
MULHERES

92%

Fonte: elaboração própria, a partir de dados do Senado Federal.

No tocante à Vice-Presidência das Comissões Permanentes, o cenário não é menos
preocupante. Apenas 3 mulheres, distribuídas entre as Comissões de Educação e Direitos
Humanos, ocuparam essa vaga ao longo da Legislatura Estudada. Quanto aos homens, 17 foram
nomeados Vice-Presidente durante o período, como é possível conferir na figura 25.
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Figura 24. Senadoras na Vice-Presidência de Comissões
Permanentes 54ª Legislatura

15%
HOMENS
MULHERES

85%

Fonte: elaboração própria, a partir de dados do Senado Federal.

Tendo em vista que a liderança partidária, protagonista dos arranjos de coalização e
oposição definem a composição, nomeação, permanência e alteração das Comissões, sobretudo
de seus Presidentes e Vice-Presidentes, o resultado ora apontado, somado à questão de não
incorporação dos PLS das Senadoras ao Ordenamento Jurídico, demonstra que as mulheres
atuam em posição subalterna nesse jogo político, integrando uma massa secundária.
Aqui resgatamos os enunciados de Agamben692, Posthuma e Lombardi693, e Bourdieu694,
acerca do ingresso da massa subalterna no campo político, isto é, sua inclusão, mas sob a
disciplina de uma estrutura de manutenção da subalternidade. “Inserção excluída” ou “exclusão
incluída” que reconhece simbolicamente a igualdade, permite a inclusão dos subalternos de um
modo formalmente igualitário, mas não altera as estruturas que sufocam a voz de suas demandas,
resolvendo o problema da inclusão, mas mantendo as estruturas da desigualdade.
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4.5. O Dinheiro Importa? Questões sobre o financiamento de campanha

Speck e Mancuso afirmam que há uma significativa associação entre financiamento
político e performance eleitoral.695 Isso significa que os aportes financeiros e estimáveis às
campanhas afetam o resultado das urnas, havendo, portanto, uma relação direta entre
contribuições recebidas e votos obtidos. Além disso, nas últimas eleições “...os gastos entre
quem ganha e quem perde aumentaram muito”.696
Alguns aspectos conceituais devem ser abordados de início, para melhor compreensão
do tema. Primeiramente, adotamos o entendimento de Gomes quanto à campanha eleitoral
como “...complexo de atos e procedimentos técnicos empregados por candidato e agremiação
política com vistas a obter o voto dos eleitores e lograr êxito na disputa de cargo público
eletivo”.697 A esse conceito acrescentamos a periodicidade e a limitação no tempo, na forma e
no custo. Campanhas eleitorais são periódicas, pois tomam lugar em períodos eleitorais que, no
sistema Brasileiro, ocorrem bienalmente. São limitadas no tempo, pois a Lei nº 9.504/1997,
com nova redação dada pela Lei nº 13.165/2015, determina o período em que se permite a
realização de campanha no ano eleitoral, iniciando-se no dia 15 de agosto e findando na véspera
do dia das eleições. Submete-se, também, à limitação no custo, pois o teto de gastos para a
campanha será fixado pelo TSE a cada eleição. Além disso, há limitações de forma e conteúdo
estabelecidas pela Lei das Eleições.
Os gastos são tidos como inerentes às campanhas eleitorais e são disciplinados pela
Lei 9.504/97, que prevê uma lista de despesas autorizadas, como publicidade por material
impresso, transporte, instalação de comitê, despesas com pessoal e mobilização, entre outras,
ao passo que veda a realização de gastos com camisetas e qualquer outro bem que possa
configurar brinde ou algum tipo de utilidade ao eleitor, entre outras vedações, na tentativa de
frustrar a prática da compra de votos.698 O crescimento da competitividade das campanhas e a
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extensão territorial do país, mesmo dos Estados Membros, amplificam esses gastos, como
explica Backes.
Os níveis espetaculares de gastos dos dias atuais são um fenômeno novo,
correspondendo a um processo de encarecimento das campanhas que se inicia
em torno da década de 70. Entre as causas apontadas por especialistas estão a
evolução das técnicas de propaganda, o uso de meios de comunicação, o
recurso às pesquisas eleitorais e a especialistas em marketing, o uso de meios
de locomoção caros, como os “jatinhos”.699

Para fazer frente a essas despesas é necessário angariar recursos, sejam eles financeiros
ou em outros bens, que a Lei das Eleições denomina de estimáveis, que são igualmente
contabilizados para comprovação perante à Justiça Eleitoral. Essa operação de angariar recursos
para subsidiar as despesas de campanha é o que se denomina financiamento de campanha.700
Conviveram até as últimas eleições no Brasil dois tipos de financiamento, o público e
o privado. O financiamento público foi criado ainda durante o regime militar, pela Lei nº 5.682,
de 21 de julho de 1971, que ficou conhecida como Lei Orgânica dos Partidos Políticos. A Lei
previa a instituição do Fundo Partidário, que seria composto por multas, doações orçamentárias
e doações privadas, as quais durante todo o regime alcançaram baixo valor. A lei também
estabeleceu a vedação do recebimento pelos partidos de recursos “...de empresas privadas com
finalidades lucrativas e entidades de classes e sindicatos”. 701Desde essa época já havia previsão
de punições para casos de abuso de poder econômico.
O fundo partidário foi ampliado pela Lei nº 9.504/1997 e é anualmente majorado por
ocasião da votação da LOA – Lei de Orçamento Anual. Em 2015, o valor do fundo foi triplicado
pela LOA, Lei nº 13.115/2015, alcançando a quantia de R$ 867.600.000,00 (oitocentos e
sessenta e sete milhões e seiscentos mil reais), divididos entre as agremiações, conforme as
especificações contidas na Lei nº 9.096/1995.702 “Mesmo que o Fundo tenha sido introduzido
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antes, o salto decisivo em relação aos valores distribuídos ocorreu em 1995, quando a nova lei
dos partidos políticos aumentou o volume de recursos públicos alocados aos partidos. ”703
Além do fundo partidário, o financiamento público abrange o custeio da propaganda
partidária gratuita e da propaganda eleitoral gratuita, ambas no rádio e na televisão, com uso da
compensação fiscal, e, ainda, a imunidade tributária sobre renda, patrimônio e serviços dos
partidos políticos e respectivas fundações. Nota-se que parte desses recursos não são revertidos
diretamente para as campanhas, pois contemplam o custeio ordinário das agremiações.704
Relativamente ao financiamento privado, trata-se de inovação legal resultante da crise
instalada no governo Collor, no início da década de 1990.
As primeiras eleições presidenciais ocorridas no período revelaram a
necessidade de mudanças na legislação sobre finanças partidárias.
Especialmente importante neste processo foi a CPI que levou ao impeachment
do Presidente Collor, pois no centro das investigações estavam as atividades
de seu tesoureiro de campanha, as doações ilegais e o tráfico de influência
entre doadores e governo. Foram então muito debatidas as causas do aumento
dos gastos eleitorais, bem como as deficiências da legislação. O relatório da
CPI traz um Capítulo destinado à análise das deficiências, bem como
propostas destinadas a saná-las.705

Até então, havia o reconhecimento legal apenas o financiamento público de campanha.
No entanto, a CPMI tornou público um arranjo de tráfico de influência que basicamente
consistia no financiamento ilegal privado não só da campanha, mas das despesas pessoais do
então Presidente, em troca de favorecimentos junto ao governo.706 707
As eleições subsequentes ao episódio, em 1994, foram realizadas sob novas regras,
estabelecidas pela Lei nº 8.173, de 30 de setembro de 1993, que a propósito de aprimorar os
mecanismos de controle e fiscalização dos gastos, passou a permitir a doação por empresas,
estabelecendo-se limites a essa doação. As inovações apresentadas pela regulamentação das
eleições de 1994 foram posteriormente incorporadas tanto na nova Lei dos Partidos Políticos,
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Lei nº 9.096/1995, como na Lei 9.504/1997, a Lei Geral das Eleições, institucionalizando o
financiamento privado de campanha. 708
Assim, o financiamento privado consistia na captação de recursos de pessoas físicas e
jurídicas, além de recursos oriundos dos próprios partidos e outros candidatos, não proibidos
por lei, para fazer frente às despesas eleitorais e partidárias. Convém observar que significativa
“...parte dos recursos com que os partidos contribuem para as campanhas é proveniente da
doação de empresas. Nesse sentido, cabe aos partidos um papel especial como intermediadores
de recursos entre empresas e candidatos. ”709
Além do protagonismo das agremiações no que se refere à intermediação do
financiamento privado de campanha, Speck aponta a distribuição concentrada e assimétrica de
recursos como marca desse tipo de financiamento no Brasil. Em outras palavras, nota-se que
no país, há poucas empresas e poucos cidadãos dispostos ao apoio financeiro às campanhas e
ainda, esse apoio é concentrado em relação aos beneficiários, ampliando-se conforme maior
poder político em disputa.710
Há uma clara linha crescente em relação ao peso do financiamento pelas
empresas dos cargos com menos poder político para os cargos de maior
importância. Enquanto os Deputados Estaduais financiam 44% das suas
campanhas com recursos próprios, os candidatos disputando a Presidência
recebem 91% das empresas. 711

As características do tipo de sistema eleitoral adotado também agem como
determinantes para a captação de recursos, em especial as disputas proporcionais para Deputado
Estadual, Deputado Federal e Vereador. Isso porque impõem um elevado número de candidatos,
dos quais, muitos têm pouca ou nenhuma chance de sucesso, determinando, assim, a
possibilidade de recebimento de financiamento privado e a sua extensão.712
Esse comportamento fornece alguns caminhos de interpretação acerca do
financiamento privado. A primeira interpretação considera que a disponibilidade de recursos
influencia diretamente o desempenho eleitoral. A segunda considera que os recursos se
deslocam e se concentram em candidatos com chance de sucesso eleitoral, ou seja, o potencial
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de eleição do candidato determina a concentração das doações. Finalmente, um terceiro modelo
interpretativo encontra em outras explicações tanto a conquista de votos quanto o sucesso na
arrecadação.713
Os modelos interpretativos acerca do financiamento de campanha não se excluem, no
entanto, e considerando nosso foco comparativo reside na arrecadação dos Senadores e
Senadoras eleitos para a 54ª Legislatura, eles se misturam em nossa análise do custo do voto e
na tentativa de compreender se o valor dos recursos arrecadados tem maior ou menor peso
determinante para candidatos e candidatas.
Speck e Mancuso apontam que a relação entre o grau de recursos arrecadados e o
desempenho eleitoral sofrem influência de outros fatores de intersecção como a reeleição e o
gênero, por exemplo. A reeleição, ou the incumbency factor, também é apontada por Lemos,
Marcelino e Pederiva como importante variável para a determinação do aporte de recursos em
uma campanha eleitoral, de forma que um candidato à reeleição tem mais habilidades de obter
recursos do que um “novato”.714
Como dissemos ao início deste item, há uma imbricada relação entre a proporção de
recursos arrecadados e de votos obtidos, de acordo com Speck e Mancuso, essa relação seria
ainda mais determinante para as candidaturas de mulheres. 715
A literatura mais recente sugere que gênero e recursos financeiros estão
associados entre si, não somente em relação à performance eleitoral. As
estatísticas descritivas mostram que o financiamento político dos homens é
consistentemente maior do que o das mulheres. 716

Lembrando que a 54ª Legislatura do Senado Federal foi composta por eleitos em dois
pleitos distintos, 2006 e 2010, agrupamos o total de Senadores e Senadoras, portanto,
candidatos e candidatas eleitos, para avaliar a relação entre financiamento de campanha e
desempenho eleitoral.
É de se frisar que, mais uma vez, foram grandes as dificuldades de coletar informações
a respeito desses financiamentos. O sítio do TSE não disponibiliza ferramentas com o
detalhamento das prestações de contas finais das eleições passadas, somente da última e ainda
713
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assim com falhas. Buscamos as informações disponibilizadas pelo Departamento Sindical de
Assessoria Parlamentar – DIAP, que, no entanto, não possuía os dados completos de todos os
candidatos, desprezando aqueles que não apresentaram prestação de contas final à Justiça
Eleitoral no prazo legal, bem como daqueles que faleceram no curso do mandato, ou foram
cassados. De forma que a complementar as informações, buscamos dados nas páginas pessoais
de candidatos e páginas de veículos de comunicação destinadas ao monitoramento parlamentar.
Desta forma, trabalhamos com valores aproximados aos fornecidos à Justiça Eleitoral por
ocasião da prestação de contas de campanha de cada eleição considerada, lembrando que para
a 54ª legislatura, essas eleições ocorreram em 2006 e 2007.
Os dados da tabela 1, a seguir, apontam primeiramente, que a arrecadação dos homens
é maior do que das mulheres, como resultado óbvio da eleição de um número maior de homens
em ambas as eleições para o Senado Federal, mantendo correspondência direta com o
percentual de mulheres que ocuparam cadeiras naquela legislatura. A lembrar que a composição
do Senado, entre 2011 e 2014, foi de 13 mulheres eleitas para 68 homens, ou seja, as mulheres
ocuparam 16% das vagas no Senado no período. Esses dados sugerem que para a melhor
percepção do impacto do financiamento de campanha, o ideal é que o comparativo seja feito
englobando todos os candidatos, inclusive os não eleitos, o que ultrapassou a nossa capacidade
de esforços, de modo que nos centramos na análise do financiamento somente dos eleitos.

Tabela 1: Desempenho dos eleitos por sexo
SEXO

VOTO

ARRECADAÇÃO

SENADORAS

16%

15%

SENADORES

84%

85%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do DIAP, TSE, Congresso em Foco,
MeuCongresso e páginas pessoais dos candidatos.

A tabela 2, fornece os dados sobre a votação nominal e a arrecadação total de
Senadores e Senadoras e a estimativa de custo do voto, obtida da divisão do valor arrecadado
pelo total dos votos nominais de Senadores e Senadoras.
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Tabela 2. O Custo dos Votos
VOTAÇÃO NOMINAL

SENADORAS
SENADORES

TOTAL

ARRECADAÇÃO

23.352.141
126.795.460

R$
R$

150.147.601

R$

R$/VOTO

49.461.648,78
275.114.035,24

324.575.684,02

R$
R$

2,12
2,17

R$ 2,16

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do DIAP, TSE, Congresso em Foco, MeuCongresso e páginas
pessoais dos candidatos.

À primeira vista, as informações da tabela podem sugerir que o peso do financiamento
de campanha não é tão diferente entre Senadoras e Senadores, vez que o custo do voto para as
mulheres, na razão simples entre arrecadação e votação nominal, acaba sendo mais baixo do
que o custo do voto dos homens.
No entanto, a conta simples da tabela também aponta que há menos incentivo financeiro
às campanhas das mulheres, por isso a arrecadação seria menor e, também o custo do voto. É
exatamente nesse ponto que detectamos mais um problema para as mulheres. Ocorre que,
segundo Lemos, Marcelino e Pederiva,

717

a menor arrecadação determina a pouca

competitividade das mulheres e em parte isto é responsabilidade dos próprios partidos, como
veremos.
A tabela a seguir distribui o valor total arrecadado por cada gênero, pelo número de
assentos obtidos por cada um deles, de forma que se observa que, mesmo individualmente, cada
Senador teria arrecadado 6% a mais que as mulheres. De acordo com a análise de Lemos,
Marcelino e Pederiva, 718 as Senadoras poderiam ser equiparadas ao que os autores denominam
de challengers, para quem a disponibilização menor de recursos, limitante, portanto, dos gatos,
tende à reduzir o desempenho eleitoral.

Tabela 3. Percentual de Arrecadação por Cadeiras Ocupadas entre Senadores e Senadoras
SEXO
SENADORAS
SENADORES
TOTAL

ARRECADAÇÃO
R$

49.461.648,78

R$

275.114.035,24

Nº ASSENTOS

13 R$
68 R$
81 R$

$/CANDIDATO
3.804.742,21
4.045.794,64
4.007.107,21

R$
324.575.684,02
Fonte: elaboração própria a partir de dados do DIAP, TSE, Congresso em Foco, MeuCongresso e páginas
pessoais dos Senadores.
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LEMOS, Leany; MARCELINO, Daniel; PEDERIVA, João Henrique. Porque o Dinheiro Importa: a dinâmica
das contribuições eleitorais para o Congresso Nacional em 2002 e 2006. Opinião Pública. Campinas, vol. 16, nº
02, nov. 2010; pp. 366-393.
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Por outro lado, a comparação, feita entre Senadoras e Senadores segundo os próprios
dados, ou seja, percentual de arrecadação das primeiras em relação aos segundos, ou de número
de cadeiras conquistadas, ou do próprio custo final do voto, levaria ao resultado de que o total
de votos nominais obtidos pelas Senadoras eleitas corresponde a 18% do total de votos dos
Senadores, a arrecadação mantém a mesma relação percentual. Entretanto, repetindo-se a
operação de extração de percentual quanto ao valor do voto, nota-se que o custo do voto das
Senadoras equivale a 98% do custo dos votos dos Senadores, o que implica um peso
desproporcional do financiamento de campanha para as mulheres, se comparado ao percentual
de suas candidaturas eleitas.
Da mesma forma, se tomarmos em conta o valor total arrecadado segundo o número de
cadeiras ocupadas por cada sexo, teremos que o valor angariado pelas cada Senadora foi inferior
ao valor arrecadado por cada Senador e inferior à razão do total arrecadado pelo total de cadeiras
ocupadas, correspondendo a apenas 48% desse resultado, conforme demonstra a tabela 3. O
que mais uma vez reflete o impacto do menor aporte de recurso nas campanhas das Senadoras.
A questão é que numa distribuição igualitária, as mulheres deveriam arrecadar mais, o
que, segundo Lemos Marcelino e Pederiva,719 poderia significar um número maior de cadeiras.
No que se refere à concentração dos recursos arrecadados por ramo de atividade, a
figura 12 demonstra a preponderância de financiamento pela Construção Civil e por partidos
políticos, cujos valores aproximados foram R$ R$ 18.000.000,00 e R$ 16.825.000,00,
respectivamente, no caso das Senadoras. É relevante ainda apontar a discrepância entre as
doações provenientes de pessoas físicas que correspondem 3% no caso das Senadoras e apenas
2% no caso dos homens.

719

Idem. Ibidem.
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Figura 25. Percentual de Concentração de Arrecadação por Ramo de Atividade –
Senadoras.
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do DIAP e do TSE.

Ainda em relação à concentração de recursos por ramo de atividade, verifica-se uma
alteração do perfil em relação aos Senadores. Para os Senadores, os principais doadores foram
os partidos, seguidos por outros candidatos e comitês financeiros, cujos valores aproximados
chegaram a R$ 53.777.000,00 e R$ R$ 23.258.000,00, respectivamente, como demonstra a
figura 13. Razão pela qual entendemos que a dinâmica partidária é elitista e excludente.
Figura 26. Percentual de Concentração de Arrecadação por Ramo de Atividade –
Senadores.
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do DIAP e do TSE.
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Como ponto comum, vê-se a importância do repasse de recursos oriundos dos partidos
políticos que, por sua vez, funcionam como verdadeiro intermediador do financiamento público
e privado das campanhas eleitorais, como menciona Speck. Essas doações são denominadas de
doações ocultas, pois até as eleições de 2012, a falta de detalhamento nas prestações de contas
camuflava os verdadeiros doadores da campanha, o dinheiro era transferido para o candidato
pelo partido que funcionava perante o sistema de prestação de contas da Justiça Eleitoral
(SPCE) como se fosse a fonte originária do recurso.720 Nas últimas eleições de 2014 o sistema
propiciou a identificação obrigatória do doador originário, eliminando o sigilo sobre a fonte de
financiamento, por força de alterações introduzidas no ano de 2013 na Lei das Eleições e da
Resolução nº 23.406/2014 do TSE.
A lembrar que os partidos políticos, que funcionam como intermediários do
financiamento das campanhas eleitorais e, portanto, têm capacidade de definir os critérios de
distribuição desses recursos, possuem déficit de representação de mulheres em seus quadros
executivos e decisórios, o que, tende a afetar o volume de recursos destinados a candidatos e
candidatas. Do total transferido por partidos às candidaturas, apenas 24% foi destinado às
Senadoras. “No caso dos partidos políticos, a experiência brasileira confirma a evidência da
literatura especializada segundo a qual tanto a sua estrutura quanto a sua ideologia são fatores
que influenciam o desempenho eleitoral das mulheres. ” 721
A desigualdade no financiamento é, portanto, evidente. De sorte que a correspondência
entre grau de financiamento e performance eleitoral é ainda mais forte para as mulheres,
consistindo em mais uma barreira ao ingresso nos espaços de poder.722 O financiamento de
campanha, diretamente relacionado à cultura partidária e ao sistema eleitoral, compõe uma
tríade de obstáculos ao ingresso e permanência das mulheres nos cargos eletivos que vem se
perpetuando em detrimento da construção de uma ampla democracia.
A despeito do financiamento de campanha tomar lugar no segundo ponto para o
ingresso na vida Parlamentar, optamos por tratar do tema ao final, pela necessidade de se
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SPECK, Bruno Wilhelm. Recursos, Partidos e Eleições: o papel do financiamento privado, do Fundo Partidário
e do horário gratuito na competição política no Brasil. In: AVELAR, Lúcia; CINTRA, Antônio Octávio (Org.).
Sistema Político Brasileiro: uma introdução. São Paulo: Editora UNESP, 2015; p. 253.
721 MOISÉS, José Álvaro; SANCHEZ, Beatriz Rodrigues. Representação Política das Mulheres e Qualidade da
Democracia: o caso do Brasil. In: MOISÉS, José Álvaro (Org.). O Congresso Nacional, Os Partidos Políticos e
o Sistema de Integridade: representação, participação e controle interinstitucional no Brasil contemporâneo. Rio
de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2014; p. 103.
722 SPECK, Bruno Wilhelm; MANCUSO, Wagner Pralon. A Study on the Impact of Campaing Finance, Political
Capital and Gender on Electoral Performance. Brazilian Political Science Review, nº 8, vol. 1, 2014, 34-57.
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estabelecer uma relação direta com a temática que se desenvolve em seguida, que é a questão
das Emendas Individuais dos Senadores e Senadoras à Lei de Orçamento Anual, numa
perspectiva de questionamento acerca de que interesses estão sendo representados, de fato, no
exercício do mandato eletivo. “Uma das suspeitas centrais em relação ao financiamento privado
é a de que os políticos eleitos respondam mais às demandas dos financiadores do que às dos
seus eleitores. Os interesses dos doadores influenciariam a atuação dos políticos em cargos
eletivos.”723
Segundo o autor, essa política de trocas se estabeleceria em duas vertentes, uma em
que os financiadores funcionariam como grupos de pressão e influência sobre políticas públicas,
elaboração de leis, na busca de favorecer seus interesses. E a outra, focada na possibilidade de
obtenção de vantagens financeiras a partir de negociações e contratações com o Estado.
Essa hipótese que põe em xeque a representação como fatia do poder soberano do povo,
pode ser medida de várias formas, a primeira decorre revogação do dispositivo legal que
permitia doações privadas para campanhas eleitorais, sobre o qual falamos anteriormente, a
segunda pela análise da atividade legislativa de cada parlamentar eleito, incluindo-se não
somente projetos de leis, como, também, as propostas de Emendas Individuais à LOA, das quais
trataremos no item que se segue.

4.6. Emendas Individuais À Loa: uma moeda e muitas trocas

O tópico que ora iniciamos foi um dos mais difíceis de ser elaborado, em função da
dificuldade de acesso à base de dados. O Portal Siga Brasil do Senado Federal724 é uma base de
dados pública que compila informações diversas sobre a atuação parlamentar. No entanto, não
é uma ferramenta ágil, tampouco de fácil uso. Além disso, no tocante à substância da matéria
ora pesquisada, os relatórios fornecidos não especificam o valor individualizados do percentual
das emendas que foi efetivamente empenhado e pago. De modo que para viabilizar a análise,
optamos por comparar a quantidade de emendas individuais autorizadas e a quantidade de
emendas empenhadas por gênero entre os Senadores e Senadoras, para verificar o pagamento

723

SPECK, Bruno Wilhelm. Recursos, Partidos e Eleições: o papel do financiamento privado, dbo Fundo
Partidário e do horário gratuito na competição política no Brasil. In: AVELAR, Lúcia; CINTRA, Antonio Octávio.
Sistema Político Brasileiro: uma introdução. São Paulo: UNES, 2015; p. 260.
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das emendas vem funcionando como mecanismos reprodutor de desigualdade e exclusão em
relação às Senadoras.
A Lei Orçamentária Anual – LOA compõe uma múltipla estrutura sobre a qual a
Constituição Federal organizou a administração pública, somam-se à o plano plurianual, as
diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, todas leis de iniciativa exclusiva do Poder
Executivo, porém votadas, com possibilidade de alterações, pelo Legislativo.725
A LOA, que nos interessa no momento, estima as receitas e fixa as despesas da União
para o exercício fiscal anual, conforme determina o art. 165 da Constituição Federal. É a LOA
que determina toda a programação de gastos dos Poderes e de toda a administração pública
direta e indireta. A natureza dessas leis seria de mera autorização de gastos, até a promulgação
do Projeto de Emenda Constitucional nº 358/2013, que criou a obrigatoriedade de o Poder
Executivo executar as emendas parlamentares ao Orçamento até o limite de 1,2% da receita
corrente líquida realizada no ano anterior, ficando conhecida como a PEC do Orçamento
Impositivo.
O orçamento funciona como um dos principais instrumentos de materialização da
representação, pois é por meio dele que se autorizam as despesas da administração para cumprir
as metas e satisfazer as necessidades sociais e os estabelecidos em decorrência do mandato.
A Constituição de 1988 estabeleceu uma mudança no regime de possibilidade de
emendamento da LOA, permitindo expressamente a apresentação de propostas pelos
parlamentares em seu art. 166.
As emendas feitas ao Orçamento Geral da União, denominado de Lei
Orçamentária Anual (LOA) – enviada pelo Executivo ao Congresso
anualmente-, são propostas por meio das quais os parlamentares podem opinar
ou influir na alocação de recursos públicos em função de compromissos
políticos que assumiram durante seu mandato, tanto junto aos Estados e
municípios, quanto a instituições. Tais emendas podem acrescentar, suprimir
ou modificar determinados itens (rubricas) do projeto e lei orçamentária
enviado pelo Executivo.726

Disto isso, recordamos que no Poder Legislativo, a estrutura de concentração de
poderes na liderança partidária inibe atuações personalíssimas ou extremamente
individualizadas. Em regra, um parlamentar, sozinho, fica esvaziado de poderes e compromete
725
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sua própria carreira política. Há, portanto, uma dualidade, se por um lado o parlamentar é
desestimulado a agir isoladamente, por outro precisa equilibrar as demandas partidárias no jogo
governativo com a necessidade de atendimento às demandas de sua base eleitoral.
A ação individual dos parlamentares decorre basicamente dos interesses que
eles politicamente representam. Nessas condições, o parlamentar se torna
particularmente sensível às demandas dos interesses específicos que lhes são
afins, de modo a dar continuidade à sua carreira política.727

A deliberação da Lei Orçamentária Anual – LOA, é a oportunidade que o Senadores e
Senadoras têm para atender a essas demandas individuais. Ao mesmo tempo, tendo o Executivo
o monopólio dos recursos públicos, pode utilizar estrategicamente esse controle para manter
uma coalização, distribuindo as benesses conforme a adesão à coalização governista. Segundo
Heusi, as emendas funcionam como verdadeiro instrumento ou moeda de troca para a
construção da maioria pró-Governo no Parlamento, para e passo com a distribuição de
cargos.728 Pereira e Mueller apontam a execução das emendas individuais dos parlamentares ao
orçamento anual como uma das espécies mais importantes e menos custosas de negociação do
Executivo com sua coalizão.729
As emendas individuais são apenas uma das possíveis espécies de alteração do
orçamento e oferecem a vantagem de maior possibilidade de identificação e personalização
tendo em vista sua abrangência geográfica e à rubrica determinada, o que é de importância
fundamental para tratar as expectativas de carreira e reeleição dos parlamentares.
Era de se esperar, em vista disto, uma tendência de empenho e execução de emendas
concentrada nos parlamentares de coalização, no entanto, Heusi apresenta estudo que afasta
essa ideia quanto aos períodos de 2008 e 2009.730
Nossa pesquisa não se debruçou sobre essa questão específica, mas buscamos um outro
detalhamento, que consiste no recorte de gênero. Assim, na legislatura estudada, recortamos o
período de 2013 e 2014 para permitir o alcance de ao menos metade das emendas individuais
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do período, estabelecendo uma comparação entre as emendas autorizadas e as efetivamente
empenhadas de Senadores e Senadoras, para identificar se a execução das emendas atua como
instrumento de desigualdade e exclusão em desfavor às mulheres.
Antes de ingressar no quadro comparativo, cumpre indicar ao leitor, eventualmente
não afeito à matéria, que empenho é, segundo a Lei nº 4.320/1964,
Ato emanado de autoridade competente, que cria para o estado a obrigação de
pagamento pendente ou não de implemento de condição; a garantia de que
existe o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido; é
o primeiro estágio da despesa pública.

Disto isto, tem-se que o empenho é o sinal mais evidente que a despesa / o investimento
que decorra de emenda parlamentar individual será efetivamente pago.
Além disso, há que se observar que as emendas individuais se submetem a limites
previamente fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual – LDO que, por sua vez, tratase de uma lei ordinária com validade para um único exercício, de atribuição exclusiva do Poder
Executivo que a elabora e encaminha para votação no Legislativo. A LDO tem o condão de
estabelecer as metas e prioridades da administração pública para o exercício subsequente, como
por exemplo, a meta fiscal, dispondo, ainda, sobre alterações na legislação tributária, tendo por
base o Plano Plurianual – PPA. O PPA, na forma do art. 165 da Constituição, estabelece, “...de
forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública federal para
as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada...”.731
Esses limites pré-fixados se referem ao montante das emendas individualmente
consideradas. Assim, para o exercício de 2013, foi estabelecido o valor de R$ 15.000,00 para
cada membro do Senado, em 2014 esse valor foi corrigido para R$ 14.686 para cada. Cabendo
ao Senador distribuir o quanto lhe cabe entre as regiões municípios e programas que melhor lhe
convierem.
A tabela 4 apresenta uma síntese quantitativa das emendas individuais propostas por
Senadores e Senadoras nos exercícios de 2013 e 2014, autorizadas e empenhadas.
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Tabela 4. Emendas Individuais à LOA: autorização x empenho, por sexo e ano.
2013

EMENDAS

2014

AUTORIZADAS EMPENHADAS AUTORIZADAS EMPENHADAS
SENADORAS

116

82

110

90

SENADORES

589

461

674

542

705

543

784

632

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Portal Siga Brasil

Observa-se que as emendas propostas mantêm a paridade de composição do Senado, de
forma que as emendas autorizadas das senadoras representam 18% do total de emendas
autorizadas nos exercícios de 2013 e 2014. O percentual de empenho das emendas autorizadas
para Senadoras e Senadoras tem pouca variação. Em 2014, 90% autorizadas para a Senadoras
chegou a ser empenhado, para os Senadores, 80%. A média total de empenho de medidas
autorizadas, somando-se Senadores e Senadoras, foi de 80%, naquele exercício. Em 2013, 70%
das emendas de Senadoras autorizadas foram empenhadas, enquanto que para os homens o
percentual foi de 78%. A média geral de empenho de emendas autorizadas, somando-se
Senadores e Senadoras, ficou em 77%, naquele exercício, seguindo a tendência indicada por
Heusi, de elevado percentual de empenho das emendas, como fluxo continuo desde o ano de
2008.
Tendo em vista o elevado grau de empenho das emendas individuais, há quem questione
a sua utilidade como instrumento de barganha. 732 No entanto, tal raciocínio é minoritário e
contrário às correntes que aqui expusemos que enquadram as emendas como um instrumento
de barganha e também de contenção da tensão interna das agremiações, na medida em que
atendem interesses individualizados, evitando dissidências entre as próprias bases.
Nota-se, com isso, que não há significativas discrepâncias a permitir uma interpretação
de que as emendas seriam recursos de manutenção da desigualdade, vez que respeitada a
proporcionalidade, mantém-se índices emparelhados de autorização e empenho das emendas
entre Senadores e Senadoras. Por outro lado, refletem a ausência da presença feminina na Casa
Legislativa, uma vez que as emendas de Senadoras ainda permanecem com percentual bastante
inferior às dos homens.
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Em que pese não seja o foco imediato de nossa pesquisa, pudemos levantar dados e
constatar que entre as Senadoras é visível uma correspondência exata entre o Estado Membro
a que se destina a emenda e a base eleitoral respectiva, como mostra a tabela 4. Em relação às
emendas do Senadores, a lógica é semelhante, permanecendo algumas dispersões. Essas
dispersões consistem em Emendas Individuais de Senadores destinadas a programas nacionais
e a outros Estados Membros que não o de sua base de eleição, no entanto nossa pesquisa não
entrou nesse nível de detalhamento.

Tabela 5. Emendas Individuais Empenhadas ao Orçamento por Estado e Sexo
ESTADO

SENADORAS

SENADORES

TOTAL

ACRE

R$ 0,00

R$ 156.508.000,00

R$ 156.508.000,00

ALAGOAS

R$ 0,00

R$ 130.772.000,00

R$ 130.772.000,00

AMAPÁ

R$ 0,00

R$ 135.908.000,00

R$ 135.908.000,00

AMAZONAS

R$ 55.186.000,00

R$ 100.372.000,00

R$ 155.558.000,00

BAHIA

R$ 56.756.000,00

R$ 115.272.000,00

R$ 172.028.000,00

CEARÁ

R$ 0,00

R$ 167.178.000,00

R$ 167.178.000,00

DISTRITO FEDERAL

R$ 0,00

R$ 48.606.000,00

R$ 48.606.000,00

ESPÍRITO SANTO

R$ 44.686.000,00

R$ 114.972.000,00

R$ 159.658.000,00

GOIÁS

R$ 54.836.000,00

R$ 114.679.000,00

R$ 169.515.000,00

MARANHÃO

R$ 0,00

R$ 141.872.000,00

R$ 141.872.000,00

MATO GROSSO

R$ 0,00

R$ 128.197.900,00

R$ 128.197.900,00

MATO GROSSO DO SUL

R$ 0,00

R$ 127.115.000,00

R$ 127.115.000,00

MINAS GERAIS

R$ 0,00

R$ 126.708.000,00

R$ 126.708.000,00

PARÁ

R$ 0,00

R$ 157.058.000,00

R$ 157.058.000,00

PARÁÍBA

R$ 0,00

R$ 155.908.000,00

R$ 155.908.000,00

PARÁNÁ

R$ 0,00

R$ 131.338.000,00

R$ 131.338.000,00

PERNAMBUCO

R$ 0,00

R$ 157.958.000,00

R$ 157.958.000,00

PIAUÍ

R$ 0,00

R$ 157.935.000,00

R$ 157.935.000,00

RIO DE JANEIRO

R$ 0,00

R$ 172.457.000,00

R$ 172.457.000,00

RIO GRANDE DO NORTE

R$ 13.000.000,00

R$ 144.555.000,00

R$ 157.555.000,00

RIO GRANDE DO SUL

R$ 44.686.000,00

R$ 57.686.000,00

R$ 102.372.000,00

RONDÔNIA

R$ 0,00

R$ 156.758.000,00

R$ 156.758.000,00

R$ 57.286.000,00

R$ 109.729.000,00

R$ 167.015.000,00

R$ 0,00

R$ 158.558.000,00

R$ 158.558.000,00

SÃO PAULO

R$ 15.000.000,00

R$ 98.972.000,00

R$ 113.972.000,00

SERGIPE

R$ 54.421.000,00

R$ 114.132.000,00

R$ 168.553.000,00

TOCANTINS

R$ 41.686.000,00

R$ 110.436.000,00

R$ 152.122.000,00

RORAIMA
SANTA CATARINA

Total Geral

R$ 437.543.000,00 R$ 3.491.639.900,00 R$ 3.929.182.900,00

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Portal Siga Brasil.

221

Outra constatação importante nos remete ao item anterior, que se trata do financiamento
de campanha. Verifica-se certa tendência de concentração de Emendas para determinados
setores de atividade, dos quais se destacam infraestrutura, saúde Pública, segurança e
agropecuária, esses setores, juntos, concentram 79,65% do valor de emendas individuais
aprovadas, somando-se as propostas de Senadores e Senadoras.

Tabela 6. Emendas Individuais ao Orçamento por Setor de Atividade
EMENDAS
SETOR DE ATIVIDADE

SEXO
MULHERES

HOMENS

Valor Aprovado

Valor Aprovado

AGROPECUÁRIA E PESCA

R$ 44.235.020,00

ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL

R$ 30.121.500,00

R$ 73.054.000,00

CULTURA E TECNOLOGIA

R$ 23.333.000,00

R$ 106.393.000,00

EDUCAÇÃO

R$ 16.770.000,00

R$ 188.714.900,00

ESPORTE

R$ 24.373.000,00

R$ 222.252.250,00

INFRAESTRUTURA

R$ 126.883.000,00

R$ 1.099.204.500,00

MEIO AMBIENTE

R$ 14.125.000,00

R$ 51.613.000,00

R$ 8.228.000,00

R$ 68.200.000,00

R$ 132.231.480,00

R$ 1.095.050.000,00

R$ 17.243.000,00

R$ 314.744.000,00

R$ 437.543.000,00

R$ 3.491.639.900,00

PODER JUDICIÁRIO
SAÚDE PÚBLICA
SEGURANÇA PÚBLICA
Total Geral

R$ 272.414.250,00

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Portal Siga Brasil

Ocorre que, à exceção do setor de segurança e da saúde, os demais setores estão entre
os maiores doadores das campanhas, tanto de Senadores, quanto de Senadoras, num total de
R$ 50.876.588,10 em doações, o que representa aproximadamente 25% das doações recebidas
por Senadores e Senadoras eleitos. Note-se que não foi discriminada a origem dos recursos
transferidos por partidos políticos e comitês financeiros que, como mencionamos anteriormente,
são os principais financiadores dos eleitos para o Senado Federal na legislatura estudada.
Outra questão importante quanto à destinação dos recursos das Senadoras pela via das
emendas individuais ao orçamento é a quebra da expectativa de predominância, entre as
Senadoras, da política do desvelo, segundo a qual, “...a socialização diferenciada por que
passam as mulheres engendraria uma sensibilidade e um julgamento moral específicos opostos
aos masculinos dominantes...”.733 Como se observa, a concentração de recursos é distribuída de
733
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forma equivalente entre Infraestrutura e Saúde, seguidos de agropecuária, o que afasta a
predominância de áreas mais culturalmente vinculadas ao interesse feminino, ou ao que Miguel
aponta como “política maternal”, que abrange “...posições menos prestigiadas do campo
político”.734 A concentração, por exemplo, em infraestrutura, revela um importante interesse
em área atinente ao que Miguel classifica como hard politics, que integra o núcleo do processo
político, ao contrário da esperada concentração e soft politics, que abrange assuntos da área
social, tidos como mais femininos.735
Miguel trabalha com a hipótese de que “...muitas mulheres que obtiveram êxito em
suas carreiras mostraram-se vinculadas ao padrão ‘masculino’ de comportamento político...”.736
Os dados relativos às emendas evidenciam a quebra do esperado padrão maternal, porém,
sozinhos não permitem a conclusão acerca da adoção de padrões masculinos de fazer política,
o que certamente demandaria uma pesquisa de campo com objetivos diferenciados daqueles
que aqui abordamos.

734
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CONCLUSÃO

A principal motivação para a pesquisa estudada é a situação de persistência da subrepresentatividade da mulher nos espaços de poder e construção política, há vinte anos da
adoção da primeira de lei de cotas no Brasil. Vimos que o reconhecimento da igualdade formal
entre homens e mulheres, expresso na Constituição de 1988, mesmo com a série de mecanismos
de garantia trazidos no bojo constitucional e apesar do significar um enorme avanço legislativo,
não conseguiu, por si, romper a tradição machista presente nos espaços públicos e privados de
nossa sociedade.
Com frequência, o cenário é atribuído a um desinteresse tido por natural das mulheres
pela política, quando, de fato, pudemos concluir que as barreiras ao ingresso da mulher em tão
importante arena de decisão são de fundo cultural e decorrentes do próprio poder hierárquico
dominante, que historicamente funda as relações de gênero no país.
O discurso é apresentado como se o problema fosse da mulher e não das instituições
políticas de nossa sociedade. Entretanto, vimos que fatores como divisão sexual do trabalho, a
guetização das mulheres nas instituições políticas, a presença de fortes elites, a ausência de
mecanismos de garantia de paridade que regulem a autonomia de gestão das instituições, ao
lado da predominância do conceito essencialista de gênero no senso comum são alguns dos
elementos efetivamente responsáveis pela ausência das mulheres nos espaços decisórios,
enquanto fundantes da ordem vigente.
Vimos que o Estado Democrático de Direito no Brasil foi erguido sobre a dinâmica da
desigualdade de gênero em que a mulher superou a exclusão, no entanto, foi incluída na prática,
como massa subalterna, ou seja, desigual, apesar da igualdade formal constitucionalmente
reconhecida. Isso se reflete na ordem jurídica existente, feita por homens e para homens, que
reproduz o machismo socialmente predominante, perpetuando situações de desigualdade.
Evidenciamos que o processo de institucionalização de nossa democracia, a partir da
transição democrática do regime militar para o democrático, pela via de um “acordo de
cavalheiros”, contribui até hoje, para a manutenção do status quo de elites dirigentes, das quais
a mulher não fazia parte. A abordagem da questão de gênero na institucionalização da política
reconhece que “...as instituições são as regras do jogo político e, como tais, condicionam a

224

forma e o conteúdo das decisões políticas – com implicações óbvias sobre a eficiência do
governo e sua estabilidade, sua legitimidade e a qualidade de suas decisões”.737
Buscamos demonstrar que nesse processo, um dos mais importantes canais de
intermediação entre a população e o Governo, que são os partidos políticos, tiveram sua
reorganização tecida de forma tutelada e sob uma estrutura de cooptação que lhe transformam
em mecanismos de representação de interesses de elite, afastando-os da sua real finalidade, por
outro lado, mantendo significativo poder no processo de Governo, tendo em vista seu papel
fundamental para o presidencialismo de coalização.
O estudo aqui apresentado não teve a pretensão de contemplar a integralidade das
temáticas que se inter-relacionam com a questão principal, tampouco esgotar a literatura sobre
gênero e política, mesmo porque se trataria de um trabalho de reescrever mais de 500 anos da
história exclusão e desigualdade que marca a vida das mulheres nos espaços de poder no Brasil.
No entanto, tendo em vista o reconhecimento da questão da participação da mulher e
outras minorias nos espaços de poder como critério para avaliação ou medida da qualidade da
democracia em um país, procuramos demonstrar a existência de uma relação de causa e efeito,
sob o ponto de vista da institucionalização democrática e da sua repercussão na ordem jurídica
vigente, tendo por foco a análise das atividades do Senado Federal na 54ª Legislatura, a partir
do comparativo entre Senadores e Senadoras, naquilo entendido como chave de negociação
para o presidencialismo de coalização, ou seja, elementos como o padrão da presidência da
Casa e das respectivas comissões, a tramitação de projetos de lei, a aprovação e empenho de
emendas ao orçamento e o financiamento de campanha, permeados pela composição de perfil.
Assim, o primeiro capitulo apresentou uma análise sintética da transformação histórica
do conceito de gênero, diretamente atrelado ao estabelecimento de papéis e hierarquias de poder
que permeiam a dicotomia público privada, bem como uma análise do conceito de gênero no
direito brasileiro, destacando a similaridade entre gênero e direito como construções
socialmente estabelecidas, e o papel do direito na reprodução da desigualdade de gênero, para
ao fim compreender os reflexos do reconhecimento da igualdade formal entre homens e
mulheres estabelecida com a Constituição de 1988.
Concluímos que o conceito de gênero, desde sua concepção naturalista, até o
reconhecimento de uma relação social culturalmente estabelecida permeiam a orientação da
dinâmica público privada, esta que por sua vez se relaciona diretamente com a forma de
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produção capitalista adotada, refletindo-se na ordem jurídica vigente em cada época, o que leva
o direito, igualmente como produção cultural, a regulamentar essas relações, ora reproduzindo
estereótipos, ora introduzindo formalmente a inclusão pela igualdade.
Concluímos que a nossa ordem jurídica de organização social se encontra ainda em uma
fase de transição do reconhecimento do gênero como decorrência natural ao entendimento
como produção social, ficando ainda mais distante a abordagem subjetiva de gênero, proposta
pela teoria Queer, por exemplo. Convivem em nosso sistema, regras extremamente inclusivas
de reconhecimento de direitos das mulheres, como as ações afirmativas, a Lei Maria da Penha,
entre outras, com regras que persistem na desigualdade natural entre homens e mulheres, como
por exemplo, o dispositivo que exige o intervalo noturno antes de jornada extraordinária que
beneficia somente às mulheres. Vimos que isto decorre, principalmente, do ambiente de
produção das normas, que é essencialmente masculino, o que nos força a entender que o Estado
Democrático de Direito somente o é para os homens.
No segundo capítulo tratamos mais detidamente da construção desse espaço público de
elaboração das leis, para isso revisitamos o processo de transição para a democracia e o papel
da Mulher nos movimentos de resistência contra o regime militar que provocou uma profunda
alteração no papel social atribuído à mulher. Buscamos assim, situar a questão de gênero na
organização das instituições do sistema democrático para compreender a sua ausência
persistente.
Trabalhamos o conceito de democracia e soberania postos em nossa constituição, sob a
perspectiva do efetivo reconhecimento da igualdade de direitos e do exercício de poder pelo
povo. Estudamos então, a principal instituição de intermediação entre o Governo e o povo, que
detém o monopólio da representação, que são os partidos políticos, situando-os sistema
representativo e no presidencialismo de coalização, para compreender o seu efetivo peso no
exercício de poder político, bem como na política de cooptação e tutela em que se inserem.
Também abordamos os entraves à participação das mulheres na vida política partidária
e a formação e manutenção de elites dirigentes masculinas. Constatamos que a mulher não
pertence à elite dirigente dos partidos políticos, frequentemente isolada em alas ou órgãos
setoriais que são verdadeiros guetos sem qualquer poder diretivo, a que são relegadas a pretexto
da inclusão. Fato esse que tem papel determinante para o estabelecimento de carreiras políticas,
vez que além do monopólio de candidaturas, a elite dirigente é o principal distribuidor de
recursos financeiros para a campanha eleitoral, esses que têm peso diretamente atrelado ao
sucesso na captação de votos.
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Tratamos da adesão da Constituição de 1988 à ética internacional de Direitos Humanos
estabelecidas após a segunda guerra mundial, o que teve como reflexos a ratificação de acordos
e tratados internacionais para a erradicação da discriminação contra a mulher, em especial
acordos que preveem a adoção de medidas para inclusão da mulher na arena política,
concretizadas no Brasil, na década de 1990, por meio da adoção de cotas de candidaturas que,
na prática, não surtiram os efeitos, em tese, esperados.
Concluímos que nosso sistema democrático convive com paradoxos entre atributos
formais e substanciais, que, se por um lado apontam uma democracia estável com sólidas
instituições, por outro, indica que a substância democrática não foi alcançada, persistindo a
concentração de renda, poder e recursos de toda ordem e uma profunda desigualdade social, da
qual se insere a subalternidade da mulher.
A par disso, o terceiro capítulo apresenta a construção histórica e política do locus de
nossa pesquisa, o Senado Federal, situando-o no processo governativo, como Casa
representante de minorias regionais, responsável pela manutenção do equilíbrio decisório e pelo
afastamento da tirania da maioria, além de ser e elemento importante para o processo de
coalização governativa. Demonstramos que o Senado é uma casa historicamente mais
experiente e masculina, por vezes criticada sob a atribuição de características elitistas aos seus
membros. Por outro lado, constatamos que o Senado brasileiro é um dos mais poderosos do
mundo, capaz de intervir decisivamente no processo de Governo. Verificamos a escassez de
estudos a respeito de sua atuação e importância para o jogo político brasileiro, ainda mais
acentuada no que se refere à perspectiva de gênero.
Concluímos que apesar de pouco estudado, o Senado brasileiro tem papel extremamente
forte no presidencialismo de coalização, haja vista o reconhecimento de atribuições exclusivas
pela Constituição, seja no aspecto legislativo, seja sob o ponto de vista da fiscalização do
executivo. Verificamos que a casa é historicamente masculina e, a pretexto de preservar a
senioridade, manteve traços elitistas ao longo da história. Constatamos, ainda, que o
estabelecimento de mecanismos de incongruência e simetria entre Senado e Câmara, no que se
refere ao modo de constituição das Casas e o poder de intervir reciprocamente nas decisões de
cada uma delas, criou para o Senado uma característica de carreira política, sendo poucos os
casos de Senadores e Senadoras que assumem mandatos nessa Casa sem qualquer experiência
anterior. Notamos que a noção de capital político e social é, também, determinante na formação
do Senado, em função das imposições de incongruência estabelecidas pela Constituição.
Concluímos também que, da mesma forma que ocorre na Câmara dos Deputados, há
uma intensa negociação entre parlamentares e Executivo, capitaneada pelas lideranças
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partidárias na Casa, com vistas ao estabelecimento da coalização que permita o fluxo do
processo de governo, processo esse que passa também pela distribuição de cargos, Ministérios,
aprovação de emendas orçamentárias individuais, veto ou sanção de projetos de lei, que atuam
de forma determinante na agenda de tramitação de projetos de iniciativa do Executivo na Casa.
Vimos que a ausência formal de um colégio de líderes não destitui a liderança partidária do
poder efetivo de barganha com o Executivo, que ocorre na prática, direcionando a posição das
bancadas. Percebemos que há uma correspondência significância entre as direções executivas
dos partidos e os ocupantes de cargos no Legislativo, ao que tem fundamental importância as
determinações estatutárias.
No quarto e último capítulo, apresentamos a análise da desigualdade de gênero no
Senado Federal, sob a 54ª Legislatura. Abordamos o perfil de sua composição na história
recente da transição democrática aos dias atuais, as características das representações estaduais
e regionais, bem como por legendas. Analisamos comparativamente a produção legislativa de
Senadores e Senadoras no tocante aos Projetos de Lei do Senado, bem como a presidência e
vice-presidência de comissões, a aprovação de emendas individuais ao orçamento.
A própria presença de quantidade reduzida de mulheres nas Casa já basta a designar a
desigualdade existente no Senado Brasileiro que reproduz em seu perfil as características de
nossa Sociedade, no tocante à maior escolaridade das mulheres combinada com ocupações
subalternas. Vimos que o total de mulheres que ocuparam assentos no Senado de 1979 a 2014
não chega a preencher o total de cadeiras de uma única legislatura. Constatamos, também que,
apesar de mais qualificadas profissionalmente, as mulheres não conseguem galgar igualdade os
espaços mais privilegiados na Casa que são a Presidência da Mesa e a Presidência e VicePresidência das Comissões Permanentes, essas que determinam a agenda de trabalhos e tem
papel efetivo para a aprovação ou desaprovação de projetos.
Vimos que o Senado tem como característica a presença de profissionais liberais, em
sua maioria advogados. Notamos que tanto para mulheres, quanto para os homens a inserção
política prévia ou o capital social são determinantes, de forma que o Senado não é uma casa de
inexperientes políticos. Notamos ainda que o financiamento de campanha atua de forma ainda
mais decisiva para as mulheres, pois há menos incentivo às suas candidaturas, fazendo com que
o custo de voto se torne desproporcional.
Percebemos que há uma imbricada relação entre financiamento e ordenação de despesas
públicas pela análise temática das emendas individuais apresentadas, as quais têm papel
fundamental para o prosseguimento das carreiras políticas de Senadores e Senadoras.
Observamos que não há diferenças substanciais entre o percentual de emendas empenhadas e
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aprovadas de Senadores e Senadoras, o que faz das emendas uma moeda de troca relativamente
comum, com caráter de equilibrar as tensões de interesses individuais entre as agremiações que
integram a coalização. A análise das emendas também sugeriu que na atuação das mulheres no
Senado não prevalece a política do desvelo, havendo igual ou maior interesse em áreas que
compõe o núcleo mais político, como infra-estutura, por exemplo.
No entanto, a análise da sanção de projetos de lei do Senado nos traz um diagnóstico
assustador, indicando uma nítida relação de desigualdade entre Senadores e Senadoras, que fez
com que durante a legislatura estudada nenhum projeto de autoria das Senadoras fosse
convertido em lei e ingressasse no ordenamento jurídico vigente, evidenciando um significativo
gender gap, na comparação com os 269 projetos sancionados de autoria dos Senadores. Isto
significa que a presença reduzida de mulheres se torna determinante para a persistência da
desigualdade.
Ao que se nota, ao resolver o problema da exclusão, ou seja, do reconhecimento,
inserindo formalmente a mulher como sujeito, o direito agora se depara com a questão da
desigualdade, isto é, má distribuição e ausência de representação, como gargalos para a
existência de uma democracia plena. As ferramentas propostas, como por exemplo, as cotas,
não abarcam todos os cargos, apenas os proporcionais e ao focarem apenas na eleição, não
atingem o problema da institucionalização da ausência feminina nas esferas de poder, como por
exemplo, nas elites partidárias. A inclusão em guetos, portanto, subverte a busca pela igualdade
ao reproduzir posições de subalternidade e com isso, a democracia não se realiza em sua
substância.
A proposta de democracia radical, baseada numa teoria jurídica tridimensional
apresentada por Fraser que abordamos ao longo dos capítulos propõe o atrelamento da noção
de democracia à noção de justiça social, para o que impõe como necessária a distribuição ou
desconcentração de poder e riqueza, o reconhecimento das minorias como sujeitos políticos e
jurídicos com direitos a serem garantidos na sua execução prática, o que somente se daria por
meio de uma representação paritária baseada na presença desses grupos na formação dos
espaços de poder, o que pressupõe uma profunda intervenção no sistema de elites políticas hoje
existentes no país.
Para Fraser, a democracia e a justiça demandam paridade de participação, igualdade
material que passa pela igualdade de presença nos espaços de poder, quebrando hierarquias préestabelecidas. O que também é levantado por Philips e expusemos ao longo da pesquisa.
Entendemos que superada a exclusão, a desigualdade somente pode ser tratada pela
radicalização da democracia, estendendo-se a paridade e a interpretação constitucional para o
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funcionamento interno desse sistema, estabelecendo critérios de igualdade para o
funcionamento dos partidos, fiscalizando de forma séria o seu cumprimento e estabelecimento
de penalidades que comprometam o seu funcionamento, para isso, é preciso paridade nos órgãos
de fiscalização, nas regras de distribuição de recursos para campanha, no sistema de eleições, e
na constituição das Casas Legislativas, com regras de alternância por gênero para a presidência
das mesas e das comissões, alternância também nas lideranças e controle de gênero na
tramitação de PLS em ambas as casas. A adoção de medidas parciais, como as cotas de
candidatura para cargos proporcionais, já demostrou sua ineficácia à desigualdade histórica a
que estão submetidas as mulheres no Brasil.
Acreditamos que a pesquisa, longe de esgotar o tema, fomenta o olhar para outras
abordagens sobre as nossas instituições democráticas sob a perspectiva de gênero, seja quanto
ao objeto estudado, seja no tocante aos objetivos, no sentido de compreensão da construção
histórica de mecanismos estruturais de perpetuação da desigualdade nos espaços de poder que
somente podem ser alterados por uma radicalização da democracia que tome a igualdade como
valor fundamental da justiça.
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“...a democracia como um todo sofre de problemas estruturais, e que a
exclusão de grupo sociais historicamente marginalizados (mulheres, negros,
indígenas, pobres, homossexuais, deficientes, jovens) está longe de ser
superada, perpetuando um poder institucional que é masculino, branco, cristão
e proprietário. A política de ação afirmativa para incrementar a participação
feminina na política institucional brasileira se restringe às eleições
proporcionais (vereadores, deputados estaduais e federais) e deixa de fora a
escolha de cargos majoritários (prefeito, governador, senador e presidente).
Por esse motivo, o esforço para vencer a marginalização das mulheres na
política partidária precisa ter como principal frente de ação a busca pela
superação da resistência dos partidos em apoiar as candidaturas femininas.
Para que isso ocorra, é necessário dar um fim deliberado e planejado ao
problema por meio de mudanças institucionais”. (Patricia Rangel)
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