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RESUMO 

Essa monografia motivada pela diferença entre homens e mulheres nas eleições 2012 aborda o 

déficit democrático de gênero, apesar da Lei de Cotas, e as potencialidades do mandato da 

vereadora Suzane (PT) para a disputa da prefeitura de Santa Luzia em 2016.  
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ABSTRACT  

This monograph motivated by the difference between men and women in the elections in 

2012 addresses the democratic deficit gender, despite the Quota Law, and potentials of office 

of councilor Suzanne (PT) to dispute the city of Santa Luzia in 2016.  

 

Key-words: Political Marketing; Gender; Quotas; Voting behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

A representação política entre homens e mulheres na democracia do Brasil continua a 

ser realizado num contexto de fortes disparidades pois um projeto de cidadania política 

feminina ainda não se concretizou no país.  

Se é fato que ainda existe um déficit de gênero na democracia representativa, trata-se 

de refletirmos a respeito dos seguintes questionamentos: Quais são as potencialidades de 

empoderamento como estratégia de inclusão política das mulheres no poder local? Qual tem 

sido a lógica do eleitor nas municipais que mantém as fortes disparidades entre homens e 

mulheres na representação política? Qual o papel e peso do marketing político numa possível 

reversão do quadro eleitoral que mantém a hegemonia da cultura patriarcal nos resultados das 

urnas?  

Nosso estudo, portanto, parte da premissa da sub-representação feminina fartamente 

constatada nas estatísticas eleitorais para ressaltar que, apesar disto, no campo acadêmico a 

produção científica em pós-graduação pertinente a área de gênero ainda é periférica em que 

pese a constatação de um efetivo alargamento e difusão do “campo de gênero”.1  

Matos (2008)2 aponta que muito ainda se encontra por fazer mas reconhece também os 

resultados da adoção de gênero como instrumento analítico e empírico se encontram 

consolidados e em áreas imprevisíveis tais como a física, a teologia, a economia, a educação 

física, o direito, a política etc. 

Respaldando a autora no reconhecimento de que o conceito de gênero oferece 

ferramentas teóricas e metodológicas que formou gerações de pensadores acadêmicos e 

intelectuais, adotamos uma perspectiva que valoriza a proposta do campo de gênero para 

                                                 
1
 Os débitos das produções científico-acadêmicas em análises sobre mulher e política, gênero e política é 

apontado no ensaio de 2010 intitulado “Caminho das discussões acadêmicas sobre o tema de gênero, 

mulheres e política: em que momento estamos?” de autoria da Coordenadora do Núcleo de Estudos de 

Pesquisas sobre a Mulher (NEPEM/UFMG), Marlise Matos e da doutoranda em Ciência Política na 

Universidade Federal de Minas Gerais, Danusa Marques. O artigo traz informações a respeito das produções 

– dissertações e teses defendidas – em pós-graduação do país entre os anos de 2000 a 2008. Também faz uma 

breve análise dos artigos acadêmicos publicados nos últimos dez anos, entre 2000 e 2009, sobre o tema 

“participação das mulheres nos espaços de poder” nos dois mais importantes periódicos da área de gênero no 

Brasil: “Revista de Estudos Feministas” e “Cadernos Pagu”. 
2
 No artigo “Teorias de gênero ou teorias e gênero? Se e como os estudos de gênero e feministas se 

transformaram em um campo novo para as ciências”, a pesquisadora Marlise Matos delimita qual seria o 

estatuto da “temática” e do “conceito” de gênero hoje no contexto acadêmico-universitário brasileiro.  
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discutir o empoderamento3 das mulheres no legislativo municipal. 

Portanto, considerando a institucionalização desse novo campo, numa perspectiva 

emancipatória que coloca em xeque diferentes binarismos, utilizaremos o potencial analítico 

da categoria gênero para uma leitura do desempenho das candidaturas femininas nas eleições 

municipais 2012, ano em que o voto feminino completou 80 anos.  

Feitas estas considerações, traçamos os objetivos do nosso trabalho expostos a seguir.  

1.1 Objetivo geral  

Planejar e elaborar proposta de campanha eleitoral da vereadora Suzane (PT) eleita em 

2012 que pretende seguir carreira política disputando em 2016 a prefeitura de Santa Luzia, 

quarto pólo industrial da região metropolitana de Belo Horizonte, com 202.942 habitantes, 

situado à 18 quilômetros da capital mineira. 

1.2 Objetivos específicos  

 Utilizar a categoria gênero para identificar a participação política da mulher com 

destaque para o déficit de gênero na democracia representativa;  

 Descrever avanços e percalços na sub-representação feminina no poder local; 

 Avaliar a importância da política de cotas para empoderamento das mulheres; 

 Refletir e questionar a sub-representação das mulheres brasileiras no legislativo 

municipal. 

A partir de entrevistas, pesquisa bibliográfica, estudos pertinentes ao tema gênero e 

participação política, nosso trabalho busca contribuições da Ciência Política e do Curso de 

Especialização em Marketing Político: Mídia e Opinião Pública para apontar o déficit de 

gênero e a hegemonia da cultura patriarcal que trava o empoderamento da inclusão política 

das mulheres na democracia representativa do Brasil.  

                                                 
3
 Na perspectiva que adotamos, empoderamento diz respeito à inclusão política das mulheres para o 

aperfeiçoamento institucional da democracia representativa. O conceito de empoderamento remonta os anos 

1960 com o fortalecimento da sociedade civil dos países centrais. A conotação política emancipatória do 

termo foi usada pela primeira vez no início dos anos 1970, ainda no original inglês empowerment tendo 

como seus emissores principais movimentos feministas e negros.  
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2 TEORIAS DO MARKETING POLÍTICO: O VOTO E AS ESCOLAS DO 

COMPORTAMENTO ELEITORAL  

A literatura atual tem priorizado como foco central as eleições presidenciais no Brasil, 

país em que a tradição de estudos eleitorais foi acentuada na década de 1970.  

Mas como se comporta o eleitor nas municipais? Qual tem sido a lógica que mantém 

as fortes disparidades entre homens e mulheres na representação política? Por que mesmo 

com o aprimoramento em 2012 da “Lei de Cotas” permanece o déficit democrático de 

gênero? Qual o papel e o peso das campanhas eleitorais num cenário de potencialidades de 

reversão do quadro que mantém a supremacia do poder masculino?  

Partimos do primeiro dessa série de questionamentos, antes mesmo de visualizarmos 

estatisticamente como o voto do eleitor impactou no desempenho das mulheres nas eleições 

municipais 2012. Nessa disputa eleitoral vigorou a reformulação no texto da “Lei de Cotas” 

para que 30% das vagas fossem ocupadas e não apenas reservadas para as candidaturas 

femininas. 

Consideramos inicialmente que ao almejar a vitória nas urnas, também as mulheres 

candidatas recorrem a dois tipos de estratégias: as de comunicação que são utilizadas pelo 

marketing eleitoral no curto prazo em que se desenvolvem as campanhas eleitorais e as do 

marketing político que projetam sua imagem a longo prazo.  

Mas como o eleitor constrói a imagem do candidato em sua mente? Quais são os 

efeitos das informações veiculadas pela mídia durante as campanhas? Como os indivíduos 

pautam suas escolhas eleitorais? 

Para esta tarefa de responder a esses questionamentos iniciais, retomamos as principais 

correntes das escolas de comportamento eleitoral (sociologia política, a perspectiva 

psicológica e a teoria da Escolha Racional).4 

Os pioneiros da sociologia eleitoral, de técnicas de sondagens de opinião e de 

tratamento estatístico de dados, Lazarsfeld e a equipe de pesquisadores da Universidade de 

Columbia idealizaram em 1940 a teoria da recepção seletiva (CAMPOS, 2004).  

A equipe de Lazarsfeld apontou que os eleitores tendem a selecionar as mensagens 

políticas que atendem a seus gostos e interesses. Os indivíduos buscam maiores informações 

                                                 
4
 Nossas considerações sobre voto, gênero e comportamento eleitoral se referenciou basicamente no artigo 

“Partidos,campanhas e voto: como o eleitor decide nas municipais” de autoria conjunta dos doutores em 

Ciência Política, Helcimara Souza Telles (UFMG), Luiz Cláudio Lourenço e o mestrando em economia da 

Universidade Federal de Minas Gerais, Tiago Prata L. Storni que apresenta resultados parciais da pesquisa 

“Opinião pública: partidos políticos e comportamento eleitoral”.  
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sobre a disputa eleitoral para ultrapassar seus conhecimentos prévios. Com isso, torna-se mais 

fácil a construção da imagem do candidato na mente do eleitor.  

Para Lazarsfeld, o efeito das informações veiculadas pela “mídia serve para ativar e 

reforçar inclinações latentes mas a única opinião que ela é capaz de fazer brotar é aquela a 

qual o indivíduo já está predisposto, pela ação do meio social” (CAMPOS, 2004, p. 22). O 

eleitor utiliza as informações veiculadas pela mídia para “complementar sua decisão a 

respeito do voto além de acessar as notícias para ampliar seus conhecimentos prévios” 

(CAMPOS, 2004, p. 23). 

A sociologia política eleitoral esclarece ainda que mais do que apenas as campanhas 

eleitorais e a mídia, os indivíduos escolhem seus candidatos influenciados pelo contexto social e 

interpessoal. Eles fazem suas escolhas de forma semelhante com outros sujeitos que tem a suas 

mesmas condições socioeconômicas. Sendo assim, a escolha política desses indivíduos teria 

ligação direta com os interesses dos grupos aos quais pertencem, aos níveis de renda e 

escolaridade, às identidades de classe além de sofrer pouca influência das campanhas eleitorais.  

Os eleitores ficariam mais atentos às mensagens veiculadas nas propagandas de seus 

candidatos tendendo a rejeitar e perder o interesse às mensagens veiculadas pelo candidato 

adversário. 

Os pesquisadores da Universidade de Columbia constataram ainda que os eleitores 

mais participativos e interessados na disputa política buscavam o maior número de 

informações para entender e decidir sobre suas escolhas eleitorais. 

A sociologia eleitoral está mais preocupada em verificar os possíveis padrões de 

relacionamento entre o eleitor e os meios de comunicação do que mensurar a influência da 

mídia. Segundo essa perspectiva, a exposição midiática das campanhas não converte o eleitor 

mas “desperta o interesse e reforça as convicções já presentes nos grupos e os leva a rechaçar 

as informações que contrariam tais interesses” (TELLES, 2009, p. 92).  

Esse modelo desmistifica o papel onipotente dos conteúdos da mídia e introduz uma 

visão sobre o eleitor que não vigorava até então. O eleitor passa a ser visto como um sujeito 

ativo e não um mero fantoche das manipulações da mídia e da propaganda eleitoral. 

Noutra perspectiva e tendo como unidade de análise o indivíduo e não um grupo ou 

classe social, as corrente psicológica e psicossociológica acreditam que o eleitor vota de 

acordo com as atitudes, percepção e crenças que possuem sobre a política. 

A corrente psicossociológica se diferencia da psicológica (criada pela Escola de 

Michigan na década de 50) por afirmar que a maioria dos eleitores baseia para votar numa 

identidade partidária que não está relacionada necessariamente com conteúdos ideológicos. 
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Esta identidade é uma herança familiar ou é adquirida no processo de socialização onde são 

construídos valores os quais nortearão a escolha do partido afinado com eles. 

A Escola de Michigan supõe que a maioria dos eleitores são desinteressados 

politicamente sendo que a minoria dos cidadãos ativos que acompanham a imprensa tem 

identidade com partidos. Assim como a sociologia política não postula a conversão do voto 

pela mídia cujo papel se restringiria a apenas reforçar a identidade partidária. Portanto, a 

mídia e a campanha não influenciariam o voto.  

Baseado na conclusão do processo de recepção seletiva e utilizando estudos da 

psicologia cognitiva, o cientista político americano Samuel Popkin citado por Telles (2009)5 

formula a chamada Teoria da racionalidade da baixa informação e elabora um modelo de 

processamento das informações nomeado de clínico. Na concepção desse autor, o eleitor 

agrega os dados pessoais e históricos para ajustar suas expectativas em relação ao futuro 

político de acordo com o número de informações veiculadas na mídia. Se uma grande 

quantidade de dados de um candidato sugerir que ele será um bom governante, o mesmo terá 

maiores possibilidades de persuadir este eleitor.  

Na comparação dos candidatos,  a tendência dos eleitores é fazerem suas escolhas  

baseadas em critérios acessíveis e claros. A partir das mensagens sobre a diferença entre os 

políticos que influenciariam seu modo de governar, os  indivíduos “as reúnem montando uma 

narrativa que lhes permite comparar os candidatos com um menor dispêndio de tempo e 

esforço do que seria necessário no caso de avaliar cada um de maneira independente” 

(VEIGA, 1994, p. 8). 

No modelo clínico, a qualidade dos atributos dos candidatos é fundamental para que 

eleitor use suas informações para projetar seu futuro governante. A aparência do político na 

mídia pode ser utilizada como julgamento de sua futura performance no governo, pois para o 

eleitor é mais fácil fazer essa ligação do que relacionar o passado do candidato com a sua 

futura conduta política. Então, nesse modelo, as informações pessoais do futuro governante e 

a aproximação do candidato com a cultura e os problemas dos eleitores são de extrema 

importância para a incorporação da mensagem política (POPKIN, 1991 apud TELLES, 2009). 

A terceira corrente, a Escolha Racional tem como precursor Anthony Downs (1957) 

que propõe o incentivo econômico compensatório como elemento principal de análise. Nesta 

                                                 
5
  Samuel Popkin formulou a chamada teoria da racionalidade da baixa informação. Ao se debruçar sobre o 

paradoxo do funcionamento adequado da democracia moderna apesar de uma cidadania pouco informada e 

participativa, o autor colocada como questão básica o seguinte questionamento: como esse eleitor que atribui 

baixa prioridade à política adquire informações sobre um assunto que lhe desperta pouco interesse? Nesta 

condição, como decide seu voto que não deixa de ser racional mesmo com a baixa informação? 
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perspectiva, o eleitor tem um comportamento que se relaciona com o do consumidor do 

mercado. Ele avalia a economia e faz um cálculo racional para decidir seu voto. Ou seja, o 

indivíduo julga quais benefícios terá com a vitória seja com o candidato da oposição seja com 

o da situação. “Assim, se a economia vai bem, o campo político da situação é favorecido; por 

outro lado, se a economia vai mal, a oposição é beneficiada” (TELLES, 2009, p. 93). 

A identidade partidária tem como referência a ideologia e seria um atalho informacional 

adotado pelo eleitor justamente para diminuir as incertezas de sua escolha nas urnas. O eleitor 

precisa de informação para reduzir as incertezas e balizar a tomada de decisões. 

Por isso, diferentemente da Escola de Michigan e das correntes sociológica 

psicossociológica, a Teoria da Escolha Racional considera as campanhas políticas e os meios 

de comunicação como “canais importantes, fontes de informação e de divulgação de ideias, 

utilizadas pelo eleitor para balizar suas decisões” (TELLES, 2009, p. 93).  

Entretanto, nas últimas décadas, diante da observância de um cenário marcado pela 

queda da participação e pouca informação sobre política, da baixa identidade partidária, da 

desconfiança nas instituições políticas e da alta volatilidade eleitoral, a racionalidade na 

escolha do eleitor começou a ser questionada. 

Com a sustentação de que não precisamos saber tudo e que decisões podem ser 

tomadas com fragmentos de informação, Lupia e McCubbins (1998, p. 18) citados por Telles 

(2009, p. 94) formularam claramente que as escolhas racionais são tomadas “sempre que as 

pessoas podem prever de forma clara as consequências de suas ações”.  

“A maioria das informações usadas pelos eleitores para votar é adquirida como um 

produto (by-produt)” e as limitações informacionais são superadas por meio de “atalhos 

(shortcuts) que incorporariam experiências passadas, a vida cotidiana, a mídia e as campanhas 

políticas (POPKIN, 1991 apud TELLES, 2009, p. 94).  

Sobre as avaliações feitas pelo eleitor, o autor Moris Fiorina (1981) citada por Telles 

(2009, p. 94) afirma que elas são contextuais e retrospectivas porque dizem respeito, 

sobretudo, à atuação do governo. O eleitor faz um cálculo retrospectivo para definir seu voto 

não apenas em uma eleição mas também para “imprimir, reforçar ou modificar a imagem de 

um partido ou de um candidato”.  

A Teoria da Escolha Racional tende a estar mais próxima das eleições proporcionais e 

por isto recorreremos à essa abordagem para buscarmos entender  o comportamento do eleitor 

luziense que teria sua decisão de voto  orientada por cálculos de interesse.   

O município de Santa Luzia, apesar da proximidade geográfica com a capital mineira, 

tem características de cidade do interior onde a maioria do eleitorado tem baixo grau de 
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consistência ideológica e ainda preserva uma cultura política assistencialista na aproximação 

de seus candidatos que buscam maximizar apoio político. Neste contexto, pressupomos que as 

fontes de informação desse eleitor  são as experiências passadas  e as campanhas eleitorais. 

Portanto, compreender a lógica desse eleitor racional pode auxiliar na identificação 

dos obstáculos e os possíveis caminhos para a superação do déficit democrático de gênero nas 

municipais.  

2.1 Gênero: uma categoria de análise  

O Brasil ocupa o último lugar da América do Sul no relatório Ranking 2011 do Global 

Gender Gap que mede o índice mundial de desigualdade de gênero. Dos 134 países estudados, 

o Brasil ocupa atualmente o 82º lugar segundo o documento divulgado em 2012 pelo Fórum 

Econômico Mundial.  

Partimos desse cenário, para realizarmos neste breve texto a nossa primeira 

aproximação crítica do conceito de gênero que na academia e nas ciências foi disseminado a 

partir dos anos 80. Sua constituição teórica tem raízes na perspectiva da socióloga americana 

Ann Oakley na década de 70 que construiu a justaposição de sexo (macho/fêmea em 

referência à natureza) e de gênero (masculino/feminino em referência à cultura).  

A compreensão do gênero como construção social do sexo está enraizada desde 

tempos remotos nos discursos de emancipação das mulheres. Trata-se, portanto, de uma 

categoria sociocultural a qual ultrapassa um olhar que remete para as diferenças biológicas. 

Aponta para um “processo que constrói, desconstrói e reconstrói” a partir das relações sociais 

entre os gêneros. Sendo assim, considera que as razões que constroem as diferenças entre os 

sexos feminino e masculino e conduzem à discriminação das mulheres não são “naturais”, 

determinadas pelos corpos e pela biologia, mas são de ordem histórica, sociológica e 

psicossociológica. 

Como já dito, a reformulação de gênero surgiu  

com o intuito de distinguir e separar o sexo - categoria analítica marcada pela 

biologia e por uma abordagem essencializante da natureza ancorada no biológico - 

do gênero, dimensão esta que enfatiza traços de construção histórica, social e 

sobretudo política que implicaria análise relacional. (MATOS, 2008, p. 19). 

Uma das definições clássicas de gênero surgida a partir do debate do conceito de 

“sistema sexo/gênero” apontada pela coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a 

Mulher (NEPEM) da Universidade Federal de Minas Gerais, Marlise Matos é a que se segue:  
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um sistema de sexo/gênero e um conjunto de arranjos pelos quais uma sociedade 

transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana, e no qual 

estas necessidades sexuais são satisfeitas. (RUBIN, 1975 apud MATOS; CORTES, 

2010, p. 19).
6
 

Matos (2010, p. 20) destaca que há uma intricada rede de inter-relações (sociais, 

políticas, econômicas e simbólicas) entre: gênero, classe, raça e sexualidade. Esclarece que 

diferentes perspectivas teóricas lidam com o conceito de gênero e que o “pensamento 

feminista não se constitui em um corpus unificado de conhecimento”.  

Salienta, no entanto, o ponto inicial comum das inúmeras áreas e suas teorias que se 

apropriam de forma distinta do construto gênero: 

todas partem do ponto comum inicial que é o da subordinação da mulher ao homem, 

para entender e explicitar relacionalmente as muitas maneiras como estas relações de 

dominação e opressão foram construídas socialmente, e, sobretudo, como elas 

poderiam mudar. (MATOS, 2010, p. 20).  

A autora sinaliza que o novo campo de gênero, se bem acionado e articulado, tem um 

potencial analítico imenso, ao “colocar em xeque a univocidade de sentido dos binarismos de 

toda ordem - e não apenas aquele entre masculino e feminino” (MATOS, 2008). 

Matos (2010) esclarece ainda que ao substituir a categoria analítica dos “estudos de 

mulher” ou os “estudos feministas”, gênero pretendia acompanhar o movimento feminista no 

sentido da busca da igualdade no exercício dos direitos e das oportunidades.  

2.1.1 Ondas do feminismo e participação política das mulheres   

A noção moderna de igualdade é inaugurada com a Revolução Francesa mas junto 

com ela, fundamenta-se a exclusão das mulheres com base na sua não adequação ao modelo 

do “universal”, branco, masculino e público.  

A assimetria de espaços e direitos ocupados e conquistados por homens e mulheres 

ainda marcam as democracias ocidentais. O paradigma moderno de organização social é 

pautado pela dualidade da esfera pública e da esfera privada; “o masculino como o político, o 

público e o para ‘fora’; e o feminino como o fixo, o corporificado, o pequeno (domestico e 

familiar) e, o invisível” (ARAÚJO, 2011, p. 93). 

O traço de exclusão que constitui a moderna esfera pública se fazem sentir até os dias 

                                                 
6
 A citação consta na publicação “Mais mulheres no poder. Contribuição a Formação Política das Mulheres” 

elaborada pelas consultoras Marlise Matos e Iaris Ramalho Cortes, com base em estrutura proposta pelas 

integrantes do Fórum Nacional de Instancias de Mulheres de Partidos Políticos (MATOS; CORTÊS, 2010).    



 21 

atuais. Neste cenário, ao longo do século XX, em todo o mundo, movimentos feministas se 

articularam, de diferentes formas, como sujeitos políticos para combater as discriminações, 

reverter o quadro grave de desigualdade político-representativa e alterar o padrão tradicional e 

assimétrico nos cargos de poder e na representação política formal. 

Internacionalmente, a chamada “Primeira Onda” do feminismo foi marcada pela 

reivindicação de direitos políticos. Na arena da luta pelo sufrágio universal, o grande esforço 

nessa época foi questionar para desconstruir inúmeras formas de instituições e relações 

patriarcais no seio das quais se mantinham e se reproduziam estratégias de dominação 

masculina. Travou-se, então, uma batalha pela afirmação da condição fundamental e 

democrática da igualdade política entre os sexos. 

Ainda na luta contra o patriarcado, a “Segunda Onda”, após a Segunda Guerra 

Mundial, priorizou a defesa pelo direito ao corpo e ao prazer marcada pelas palavras de ordem 

“o privado e político”. Nessa segunda fase o que estava em jogo era a diversidade e a 

afirmação política das diferenças (“diferenças dentro da diferença”). 

A Terceira Onda, nos anos 80 e 90, foi marcada por inúmeras manifestações pós-

feministas ou de recuo do feminismo. Um novo quadro institucional e político teve como 

características a forte dissociação entre pensamento feminista e movimento além da 

profissionalização do(s) movimento(s). Proliferaram as Organizações Não Governamentais 

(ONGs) voltadas para mulheres e também a formação de redes feministas ou não (MATOS, 

2010). 

Ainda sobre a existência de três grandes ondas do feminismo brasileiro, Matos (2010) 

cita o relato de Pinto (2003) ao abordar de forma breve os momentos históricos da luta das 

mulheres no Brasil. O primeiro é configurado por Pinto como “feminismo bem comportado”. 

Consistiu numa luta, sob a liderança de Bertha Lutz7, pelo direito ao voto, portanto, por 

direitos políticos. A organização partiu de “mulheres das classes médias e altas e, 

frequentemente, por filhas de políticos ou intelectuais da sociedade brasileira que tiveram a 

chance de estudar em outros países” (MATOS, 2011, p. 25).  

                                                 
7
  Bertha Lutz era bióloga de profissão e criou as bases do feminismo no Brasil após contacto com os 

movimentos feministas da Europa e dos Estados Unidos. Foi a fundadora da Federação Brasileira pelo 

Progresso Feminino (1922), após ter representado o Brasil na assembléia geral da Liga das Mulheres 

Eleitora, realizada nos Estados Unidos, onde foi eleita vice-presidente da Sociedade Pan-Americana. Foi 

eleita suplente para deputado federal em 1934, após duas tentativas malogradas de se eleger. Em 1936, 

assumiu o mandato. As principais bandeiras de luta eram mudanças na legislação trabalhista com relação ao 

direito feminino ao trabalho, contra o trabalho infantil, direito a licença maternidade e a equiparação de 

salários e direitos.  
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No segundo momento, as mulheres se articularam na arena pública para combater o 

regime militar, contra a hegemonia masculina, a violência sexual e pelo direito ao prazer.  

A terceira fase do movimento refere-se à participação das brasileiras em todo o 

processo de redemocratização. Desencadearam-se tentativas de reformas nas instituições 

consideradas democráticas, no Estado e no espaço público por meio dos “novos” movimentos 

sociais (mulheres negras, lésbicas, indígenas, rurais, etc.). Mulheres participaram ativamente 

na luta por creches, no Movimento contra a Caristia, na criação do Movimento pela Anistia 

(1975), na Fundação do Centro da Mulher Brasileira (1975). Vários núcleos de pesquisa sobre 

mulheres e feminismo nas universidades brasileiras são institucionalizados na década de 90.  

Como relatado, a partir de redemocratização, o movimento feminista brasileiro se 

inseriu nos ambientes universitários e acadêmicos alem de ganhar novos rumos na luta 

política com a criação de Redes e Organizações Não Governamentais (ONGs) feministas. 

Grupos temáticos passaram a discutir os temas da violência contra a mulher e a saúde da 

mulher (direitos sexuais e reprodutivos). Cumpre destacar ainda a criação da Secretaria 

Especial de Direitos da Mulher no governo Fernando Henrique Cardoso (2002) que era 

vinculada ao Ministério da Justiça. No governo Lula (2003) esse organismo ganhou status 

ministerial com vinculação à Presidência da República.  

Já no final dos anos 90 e início dos anos 2000, cresce o número de feministas que 

passaram a perceber os partidos políticos e os órgãos do Legislativo e do Executivo como 

espaços potencialmente viáveis para as mulheres atuarem. Ocorre a transversalização do 

feminismo. No plano vertical, as mulheres atravessam o espectro político em diferentes níveis de 

governo e engajam-se numa variedade de arenas políticas nacionais e internacionais. No plano 

horizontal, o movimento feminista flui “ao longo de uma larga gama de classes sociais, de 

movimentos que se mobilizam pela livre expressão de experiências sexuais diversas e também 

no meio de comunidades étnico-raciais e rurais inesperadas, bem como de múltiplos espaços 

sociais e culturais, inclusive em movimentos sociais paralelos” (MATOS, 2010, p. 39). 

Esta heterogeneidade crescente que passou a caracterizar os feminismos no Brasil e na 

América Latina, é defendida por Matos (2010) como expressivo de uma “quarta” onda 

feminista no país.  

O dinamismo dessa possível “quarta” onda do feminismo brasileiro é caracterizado 

pela institucionalização efetiva das demandas das mulheres e do feminismo por intermédio de 

sua entrada (ainda parcial) nos poderes Executivo e Legislativo bem como a criação de órgãos 

executivos de gestação de políticas públicas no âmbito federal, estadual e municipal.  
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Políticas públicas para mulheres passam a ser elaboradas, implementadas e 

monitoradas “para que tenham claramente o recorte racial, sexual e etário bem como a busca 

mais efetiva do poder político, inclusive o parlamentar” (MATOS, 2010). Influenciadas pelo 

feminismo transnacional e pela agenda internacional dos direitos humanos das mulheres, 

ONGs e redes feministas se institucionalizam. Ocorre a articulação global do feminismo com 

outros movimentos sociais numa perspectiva trans ou pós-nacional (a exemplo das 

Conferências Nacionais de Políticas para Mulheres no Brasil sendo a primeira em 2004, os 

Encuentros Nacionales de Mujeres na Argentina, movimentos ambientais no Chile e 

movimentos de indígenas e grupos LGBT no Peru).  

Numa desobediência à lógica hegemônica e tradicional “do centro para a periferia” e 

operacionalizando estratégias de operação global “de baixo para cima” encontros feministas 

regionais são realizados (a exemplo do Fórum Social Mundial) para consolidar “articulações 

político-institucionais entre países e entre feministas de distintos pais a partir de ações 

estruturadas na moldura Sul/Sul” (MATOS, 2010). 

Os avanços em relação aos direitos das mulheres e a igualdade de gênero devem ser 

creditados a toda essa mobilização feminista descrita anteriormente.  

Entretanto, a ausência da participação feminina nos espaços de poder e decisão ainda é 

um déficit da democracia no Brasil. Daí a importância do tema da inclusão das mulheres nos 

espaços de poder e, mais especificamente, das mulheres de partidos políticos candidatas nas 

eleições municipais que é o enfoque da nossa pesquisa.  

Cumpre ainda registrar que a baixa representação das mulheres nos espaços de poder 

permanece como reflexo da sua invisibilidade na vida pública mas ainda é justificada em 

meio ao mantra de que “mulheres não se interessam por política”. Justificação que 

desconsidera, dentre outros motivos reais, os fatores culturais e o sistema político.  

No tocante ao Poder Legislativo no Brasil, a sub-representação feminina se mantém 

em que pese o esforço da agenda dos trabalhos legislativos em contemplar o debate sobre 

igualdade de gênero e equidade de gênero. 

Confirmada, portanto, a desigualdade da representação feminina no campo político, 

questionamos: as cotas eleitorais de gênero podem ser vistas como uma política pública 

redistributiva para incrementar a participação feminina ou funciona apenas como mais um 

artifício do sistema político que conserva o modus operandi da elite política?  

Partimos do pressuposto de que as ações afirmativas e a política de cotas por sexo, 

vêm para o debate como um mecanismo que tenta corrigir algumas construções sociais 
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distorcidas e históricas de exclusão das mulheres na esfera pública e no poder legislativo.8 

2.2 Cota eleitoral de gênero: evolução legislativa e representação feminina 

A representação das mulheres no legislativo municipal não avançou de forma 

significativa a pós a conquista do direito ao voto feminino no Brasil em 1932. Durante os 60 

anos seguintes, as mulheres brasileiras conseguiram obter no máximo 7% das cadeiras. Em 

1992, o percentual feminino nas Câmaras Municipais ficou em apenas 7,4% do total de 

vereadores do país.  

Levantamento feito pela União Interparlamentar, órgão das Organizações da Nações 

Unidas (ONU) para Empoderamento da Mulher (ONU Mulher) que compila estatística sobre 

a presença feminina nos legislativos do mundo mostra que no Brasil, a atual bancada feminina 

na Câmara com 45 deputadas representa apenas 8,77% do total de 513 cadeiras. Já no Senado, 

as mulheres ocupam apenas 8 das 81 vagas.  

Na tentativa de reverter o caráter excludente do sistema político brasileiro, nos 

aspectos de gênero, a política de cotas é inaugurada no Brasil em 1995.  

Logo após a 4ª Conferência Mundial das Mulheres ocorrida em Beijing, capital da 

China, o Congresso aprovou em 29 de setembro de 1995, a Lei nº 9.100 que estabelecia o 

seguinte no § 3° do artigo 11°: “Vinte por cento, no mínimo, das vagas de cada partido ou 

coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de mulheres” (ALVES, 2010b). 

A constitucionalidade do artigo em que o partido era obrigado a reservar mas não a 

preencher os 20% das vagas foi questionada por estabelecer um tratamento diferenciado para 

o sexo feminino.  

Dois anos depois daquela primeira formulação, buscou-se o mesmo tratamento para os 

dois sexos baseada no principio constitucional “todos são iguais perante a lei”. O Congresso 

aprovou uma nova Lei Eleitoral determinando que 30% das vagas das listas eleitorais fossem 

destinadas a um dos gêneros. O § 3º da Lei nº 95.504 de 30 de setembro de 1997 (ALVES, 

2010b) ficou assim redigido: “Do número de vagas resultantes das regras previstas neste 

artigo, cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de 

setenta por cento para candidaturas de cada sexo”. 

                                                 
8
  Para a reflexão sobre a política de cotas utilizamos o livro “A política de cotas por sexo: um estudo das 

primeiras experiências no Legislativo brasileiro”, escrito por Sônia Malheiros Miguel (2000) e publicado 

pelo Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA). Também recorremos ao artigo “A Lei de Cotas e 

as mulheres na política 2010 publicado em 28 de julho de 2010 pelo professor titular, José Eustáquio Diniz 

Alves da Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE/IBGE).   
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A nova redação da política de cotas ganhou um caráter mais universalista nas regras de 

representação (um mínimo de 30% e um máximo de 70% para cada sexo) porém, na prática, a 

exclusão feminina continuou nas disputas eleitorais. Como na Lei de 1997 não há garantia do 

preenchimento das candidaturas femininas, os partidos reservavam o piso dos 30% e 

respeitavam o teto de 70% para os homens, mas não preenchiam as vagas femininas.  

O resultado foi que a política de cotas funcionou no Brasil de 2005 a 2008 “como uma 

reserva vazia onde os 30% funcionaram como teto para o lançamento de candidaturas 

femininas pelos partidos e não como piso” (ALVES, 2010b). 

Para o pleito de 2010, os movimentos feministas e as forças sociais que defendem uma 

maior equidade de gênero se mobilizaram por uma nova mudança na legislação e 

apresentaram contribuições ao Projeto de Lei da deputada Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM) 

que altera a palavra reserva pela palavra preencher.  

Aprovada em 29 de setembro de 2009, a Lei nº 12.034 altera tanto o Código Eleitoral 

de 1965 como a Lei dos Partidos Políticos de 1995 (Lei nº 9.096) e a Lei nº 9.504. A partir de 

mini-reforma eleitoral de 2009, a nova redação da política de cotas de cotas ficou assim 

redigida em seu art. 10, § 3° da Lei Geral das Eleições: “Do número de vagas resultantes 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” (BRITO, 

2012).  

Com estas alterações, os partidos se viram obrigados a destinar pelo menos 5% do 

Fundo Partidário à criação e manutenção de ações que estimulem a participação política e as 

candidaturas de mulheres. A punição para quem não cumprir a meta é o aumento de 2,5% 

desse valor no ano seguinte ao não cumprimento. 

A legislação de 2009 também estabelece que pelo menos 10% do programa eleitoral 

deve difundir a participação política feminina. Conforme relatado, na Lei nº 12.034/2009 os 

partidos ficam obrigados a cumprir a reserva de 30% para as mulheres na lista de candidatos. 

No entanto, “como não é prevista nenhuma punição para as legendas ou coligações que 

descumprem a legislação que trata de cotas para candidaturas, o percentual de mulheres 

eleitas ainda é bem menor que esses 30%” (BRITO, 2012). 

A grande novidade nas eleições 2012 é que a Justiça Eleitoral, baseada na 

interpretação da norma pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não aceita mais 

que simplesmente sejam preenchidas vagas remanescentes caso não cumpridos os percentuais. 

Foi considerado o número de vereadores efetivamente lançados e escolhidos em convenção 

para fins de incidir os percentuais de 30% e 70%. 
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Portanto, as chamadas cotas eleitorais9 passou mesmo a valer: de cada dez 

candidaturas a vereador, pelo menos três tem que ser preenchida por mulheres. O texto da Lei 

de Cotas que já havia sido alterado em 2009 e regulamentado em 2011, pelo Tribunal 

Superior Eleitoral, não deixou dúvidas: o partido está obrigado a registrar pelo menos 30% de 

suas candidaturas a cargos legislativos em nome de mulheres e, se desobedecer, terá que se 

adaptar por ordem judicial. 

Nos últimos 15 anos, o dispositivo da lei federal de 1997 que garantia a cota para os 

cargos de vereador, deputado estadual, federal e senador vinha sendo burlado por muitos 

partidos porque o texto da lei não era claro o suficiente, e dava a entender que as cotas não 

eram obrigatórias. 

A partir de 2012, a obrigatoriedade de preenchimento das vagas com mulheres está 

clara. No caso da eleição proporcional no legislativo municipal cumpre ainda registrar que é 

permitido o lançamento de até o dobro do número de lugares a preencher nas Câmaras 

Municipais em caso de coligação e até 150% em caso de candidatura isolada pelo partido 

político.  

Na Câmara de um município formado por 09 vereadores, por exemplo, se houver 

coligação de partidos, poderão ser lançados 18 nomes, ou seja o dobro. Se não houver 

coligação, 14 nomes, que corresponde a 150% de 09. Nessa proporção, em caso de coligação, 

quanto à cota de gênero, 06 cadeiras devem ser obrigatoriamente preenchidas e não 

simplesmente reservadas para os 30% e 12 cadeiras para o outro gênero, que corresponde a 

70%.  

Veremos a seguir como a mudança na redação da Lei de Cotas alterando o termo 

“reservar” para “preencher” impactou nas eleições municipais 2012 e na representatividade 

política das mulheres.  

2.2.1 Os efeitos da “cota de gênero” nas candidaturas femininas  

 

As eleições municipais de 2012 ocorreram sob a vigência da nova redação da Lei de 

                                                 
9
  A legislação das cotas está associada à campanha “Mulheres sem Medo do Poder”, desenvolvida pela 

bancada feminina do Congresso Nacional, com o apoio do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e do 

movimento de mulheres. 
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Cotas10 e dentro das comemorações dos 80 anos do direito de voto feminino no Brasil. 

Pela primeira vez, uma mulher, a ministra Carmem Lúcia esteve no comando do pleito 

ao assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já a primeira mulher a assumir 

a presidência do Brasil, Dilma Roussef (PT) encerrou a metade de seu mandato com a 

aprovação de 78% dos brasileiros, um recorde inclusive em relação ao seu antecessor, Luis 

Inácio Lula da Silva que obteve 62%. 

A eleição histórica e inédita de Dilma Roussef fez o Brasil tornar-se parte de um seleto 

grupo de países de democracia representativa onde 11 mulheres chefiam governos no 

conjunto de 192 países. Entretanto, a sub-representação feminina, seja para o Executivo11 ou 

pra o Legislativo12, permanece no cenário brasileiro. 

Mas ter uma mulher na presidência da República, cargo máximo da política nacional, 

pode estimular a presença feminina no poder local?  

Na vida partidária do Brasil, 43% dos filiados a partidos políticos são mulheres. Em 

Minas, 30,13% são filiadas a legendas enquanto os homens são quase 60% segundo o 

Tribunal Superior Eleitoral. 

Neste cenário, em que pese ainda a permanência da disparidade entre homens e 

mulheres eleitos, desde 1995 quando a lei eleitoral definiu que os partidos deveriam 

apresentar no mínimo 20% de candidatos do sexo feminino, o número de candidaturas e 

eleitas vem subindo gradualmente.  

A mudança na política de cotas com a substituição da palavra reservar por preencher 

forçou os partidos a darem mais oportunidades para as mulheres e pode ser considerada um 

dos fatores que explicam o aumento do número de candidaturas femininas e de vereadoras 

eleitas de 2000 a 2012.  

                                                 
10

 A Lei nº 9.504, conhecida como a Lei das Eleições, completou 15 anos em 2012, mas, passado todo esse 

tempo, ainda há partidos que teimam em desrespeitá-la, em especial no que se refere ao percentual mínimo, 

de 30%, para candidatas mulheres. Na Lei nº 12.034, de 29 de setembro de 2009, a nova redação da política 

de cotas leva em consideração as candidaturas registradas – ou seja, um mínimo de 30% das vagas deve estar 

destinado a um gênero, e os outros 70% (máximo), ao outro gênero. A lei não diz que o mínimo deve ficar 

com as mulheres, e o máximo com os homens, mas, como a participação política feminina ainda enfrenta 

resistência, considera-se que o mínimo está destinado a elas. 
11

 Os dados constam no artigo de Flávia Piovesan (2011) que analisa os avanços dos direitos humanos, civis e 

políticos das mulheres no Brasil. A autora enfatiza o marco normativo internacional dos direitos humanos, 

civis e políticos das mulheres, começando por repassar a participação delas em cargos públicos no 

Legislativo, Executivo e Judiciário. Constata-se que, mesmo com os avanços na implementação dos direitos 

humanos das mulheres, a distância entre a lei e a prática social permanece.  
12

 No Poder Executivo estadual, em 1994, 1998 e 2000 a representatividade mulheres eleitas para o cargo de 

Governador (a) do Estado manteve-se em 4% com uma governadora eleita no universo de 27 governadores. 
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Tabela 1 - Número de vagas para vereadores, candidaturas por sexo e relação 

candidaturas/vagas nas eleições municipais brasileiras de 2000 a 2012 

Ano/ 

Eleição 

Vagas de 

vereadores 

Candidaturas de vereadores Candidatas 

mulheres 

por vagas 

Candidatos 

total por 

vagas Homens % Mulheres % 

2000 60.287 296.902 80,9 70.321 19,1 1,17 6,09 

2004 51.748 269.273 77,9 76.551 22,1 1,48 6,68 

2008 51.965 270.663 77,9 76.670 22,1 1,48 6,68 

2012 53,590 274.770 68,8 124.437 31,2 2,32 7,45 
Fonte: ALVES, 2012.  

Mesmo com limitações e não cumprimento da cota de 30% nas eleições anteriores a 

2012, o percentual de candidaturas femininas aumentou de apenas 19,1% em 2000 para 

22,1% em 2004 e 2008. Em 2012, pela primeira vez, a cota foi alcançada para a média 

nacional. Em 2012 houve 274.770 homens candidatos a vereadores (68,8%) e 124.437 

mulheres candidatas a vereadoras (31,2%). 

O número de candidaturas femininas por vaga praticamente dobrou, passando de 1,17 

candidatas por vaga, em 2000, para 2,32 candidatas por vaga em 2012. Isto quer dizer que o 

eleitorado teve mais opções de escolha entre as candidaturas femininas. Os homens tiveram 

que enfrentar maior concorrência.  

Os estudos estatísticos mostram que o aumento do número de mulheres candidatas 

tende a aumentar o número de mulheres eleitas. Como o percentual de mulheres candidata 

passou de 22,1% em 2008 para 31,2% em 2012, a perspectiva era de aumentar o percentual de 

12,5% de mulheres eleitas registrado em 2008.  

Ainda no tocante à representação feminina antes da legislação específica sobre a cota 

eleitoral de gênero, a percentagem de mulheres candidatas no Brasil em 1994 era de 7,18%. 

Em 2002, com a adoção da lei das cotas, este índice foi elevado a 14,84%, conforme os dados 

do próprio Tribunal Superior Eleitoral.  

Nas eleições municipais de 2004 a média nacional de candidaturas femininas para as 

Câmaras Municipais foi de 22% e a percentagem de vereadoras eleitas ficou em 12%. 

Em 2010, o percentual de mulheres candidatas para as eleições foi de 22,4% do total 

de candidaturas para os cargos do Executivo e Legislativo federal e estaduais. As candidatas 

para o Senado representaram apenas 13,2%; as candidaturas femininas para deputado/a 

federal corresponderam a 22,2% e para deputada/o estadual, 22,7%. 

O número de mulheres candidatas passou de 72,4 mil em 2008, representando 21,9% 

do total, para 133 mil em 2012 (considerando apenas as candidaturas aptas), representando 
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31,9% do numero de candidatos.  

Tabela 2 - Número e percentual de mulheres candidatas nas Câmaras Municipais, 

Brasil, 2008 e 2012 

Ano 
Número de mulheres 

candidatas 
Total de candidatos 

% mulheres 

candidatas 

2008 072.476 330.630 21,9 

2012 133.868 419.633 31,9 

% de aumento 84,7 26,9 - 
Fonte: ALVES, 2012.  

2.2.2 Os  efeitos da “cota de gênero” no executivo municipal  

Nas eleições 2012, Minas Gerais liderou o ranking do comando feminino no Poder 

Executivo Municipal: teve o maior número de prefeituras que serão comandadas por 

mulheres, com 71 eleitas. Elas governarão 8% das 847 cidades mineiras.13  

No primeiro turno, 672 candidatas saíram vitoriosas nas urnas, o que representa 

12,03% do total de prefeitos eleitos no país. Este percentual corresponde a um aumento de 

33% na comparação com a eleição de 2008. No primeiro turno das eleições daquele ano 

foram eleitas 504 prefeitas, perfazendo 9,12% do total de candidatos às prefeituras no país.  

O número de prefeitas eleitas em 2008 foi de 504 mulheres, representando 9,1% do 

total de prefeituras e passou para 670 mulheres eleitas (no primeiro turno) em 2012, 

representando 12,1 das prefeituras brasileiras, sobretudo no interior. Entre as capitais, apenas 

Boa Vista, em Roraima, elegeu a prefeita Teresa Surita (PMDB).  

Tabela 3 - Número e percentual de mulheres eleitas vereadoras e prefeitas, Brasil, 

2008 e 2012 

Ano 
Vereadoras 

eleitas 

% de mulheres 

vereadoras  
Prefeitas eleitas  

% de mulheres 

prefeitas 

2008 6.512 12,5 504 09,1 

2012 7.646 13,3 670 12,1 

Variação 

2012/2008 
17,4% - 32,9% - 

Fonte: ALVES, 2012.  

                                                 
13

 Os dados sobre a eleição de mulheres eleitas para as prefeituras no país foram retirados do site da Secretaria 

de Políticas Públicas para as Mulheres. Disponível em: <http://www.spm.rs.gov.br/conteudo.php?cod_conteu 

do=3371&cod_menu=1>. 
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Nas 26 capitais, o percentual de mulheres foi de 12,9%, pouco abaixo dos 13,3% da 

média do conjunto das cidades brasileiras.  

2.2.2 Os  efeitos da “cota de gênero” no legislativo municipal  

O Brasil ocupa a 146ª posição em um ranking sobre a participação das mulheres nos 

Parlamentos em 192 países do mundo segundo a organização internacional União 

Interparlamentar, com sede em Genebra, na Suíça.14  

Em 2012, na disputa por uma das 57.353 cadeiras do legislativo municipal, 7.648 

vereadoras foram eleitas contra 6.504 em 2008. Na disputa por vagas nas Câmaras Municipais 

nas houve um crescimento de 12,5% em 2008 contra 13,3% do último pleito.  

Comparando os dois pleitos (2008 e 2012), a representação parlamentar feminina está 

maior embora o percentual tenha sido inferior à das prefeituras. No geral, juntando prefeitas e 

vereadoras, o aumento ficou em 18% (7.008 eleitas em 2008; 8.284 em 2012).15 

Uma década atrás, menos de 4 mil vereadoras saíram vitoriosas nas urnas em 1992 nos 

municípios brasileiro, representando apenas 7,4% de mulheres eleitas. Com a introdução da 

primeira política de cotas, em 1995, os resultados apareceram nas eleições seguintes. O 

número de mulheres eleitas em 1996 passou para 6,5 mil vereadoras, representando 11,1%. 

Foi o maior salto ocorrido entre duas eleições na história brasileira.16  

                                                 
14

 O ranking, que considera os Parlamentos unicamerais ou as Câmaras Baixas nos países com duas Casas no 

Parlamento, mostra ainda que na América Latina o Brasil fica à frente apenas de Haiti e Colômbia no que se 

refere à proporção de mulheres deputadas.Segundo os cálculos da organização, baseados nos dados de 1º de 

janeiro de 2008, o Brasil contava na Câmara dos Deputados com 9% de mulheres (46 dos 513 deputados).  

 A situação era um pouco melhor no Senado: 10 mulheres entre os 81 senadores (12,3% do total). Porém os 

números do Senado não foram considerados para o cálculo do ranking, já que muitos países não têm uma 

Câmara Alta no Parlamento. O ranking de mulheres no Parlamento era liderado por Ruanda (48,8% de 

mulheres deputadas), seguida de Suécia (47%), Finlândia (41,5%) e Argentina (40%). 
15

 Este levantamento feito com base com base nos resultados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é 

uma elaboração feita pelo Portal Vermelho em 16 de outubro de 2012 que, assim como nós, utilizou também 

o artigo “O avanço das mulheres nas eleições 2012 e o déficit democrático de gênero”, de autoria de José 

Eustáquio Diniz Alves (2012). A página mantida e gerida pela Associação Vermelho, entidade sem fins 

lucrativos, em convênio com o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) www.vermelho.org.br foi acessada em 

21 de fevereiro de 2013.  
16

 Estes apontamentos constam no artigo “Aumento do número de mulheres eleitas em 2012”, de autoria de 

José Eustáquio Diniz Alves disponível em 09 de outubro de 2012 no site www.agenciapatriciagalvao.org.br. 

Acesso em 21 de fevereiro de 2013. 

http://www.vermelho.org.br/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/
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Tabela 4 - Número e percentual de mulheres para as Câmaras Municipais, Brasil, 

1992 e 2012 

Ano Número de vereadoras eleitas % de mulheres eleitas  

1992 3.952 07,4 

1996 6.536 11,1 

2000 7.001 11,6 

2004 6.555 12,7 

2008 6.504 12,5 

2012 7.646 13,3 
Fonte: ALVES, 2012.  

O número absoluto de vereadoras aumentou 17,4% e o número de prefeitas aumentou 

32,9% entre 2008 e 2012. Ou seja, mesmo sem haver uma política de cotas para o executivo 

municipal o aumento foi maior do que o ocorrido no Legislativo que já conta com uma 

política de ação afirmativa desde 1995. Contudo, o percentual de mulheres prefeitas passou de 

apenas 9,1% para 12,1%, continuando abaixo do percentual de mulheres vereadoras (13,3%). 

Em 2000, o número de mulheres eleitas chegou a 7 mil vereadoras, representando 

11,6%. No pleito seguinte, houve uma redução no número geral de vagas de vereadores e o 

número de mulheres eleitas para as Câmaras Municipais decresceu para 6.555 vereadoras, 

mas houve um aumento do percentual que foi para 12,7%. Nas eleições de 2008 houve uma 

pequena redução no número absoluto e no percentual de eleitas, pois 6.504 mulheres 

conquistaram vagas de vereadoras, representando 12,5% do total.  

Como já visto, apesar dos avanços registrados, os percentuais de mulheres nos espaços 

de poder da política municipal é ainda muito baixo e diferenciado. Veremos, a seguir, essas 

diferenças nas capitais com recorte para a região Sudeste.  

2.2.4 Vereadoras eleitas nas regiões e capitais brasileiras: 2008-2012  

O percentual de mulheres eleitas em 2012 nas 26 capitais foi de 12,9%, pouco abaixo 

dos 13,3% do desempenho feminino no conjunto das cidades brasileiras. O percentual de 

vereadoras em 2008 estava em 13%, pouco acima da média do total de municípios que estava 

em 1,25%.  

As regiões Norte e Nordeste continuam sendo as duas regiões com maior percentual 

de mulheres eleitas. Atrás das duas regiões, a região Sul, registrou no estado de Santa 

Catarina o maior aumento entre as duas eleições. A menor percentagem de vereadoras 

continua na região Sudeste, com o Rio de Janeiro e Espírito Santo ficando na lanterninha do 
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ranking de participação política como mostra a tabela abaixo. 

Tabela 5 - Número e percentual de mulheres vereadoras nas capitais, Brasil, 

2008 e 2012 

UFs 

Regiões 

e Brasil 

Capitais 

2008 2012 

Número 

de 

mulheres 

eleitas 

Total 

de 

eleitos 

% 

mulheres 

eleitas 

Número 

de 

mulheres 

eleitas 

Total 

de 

eleitos 

% 

mulheres 

eleitas 

GO Goiânia  3 35 8,6 4 35 11,4 

MS C. Grande 4 21 19,0 5 29 17,2 

MT  Cuiabá 1 19 5,3 1 25 4,0 

C. Oeste 3 capitais 8 75 10,7 10 89 11,2 

AC Rio Branco 1 14 7,1 4 17 23,5 

AM Manaus 6 38 15,8 5 41 12,2 

AP Macapá 2 16 12,5 5 23 21,7 

PA Belém 2 35 5,7 5 35 14,3 

RO Porto Velho 4 16 25,0 3 21 14,3 

RR Boa Vista 1 14 7,1 4 21 19,0 

TO Palmas 2 12 16,7 0 19 0,0 

Norte  7 capitais 18 145 12,4 26 177 14,7 

AL Maceió 7 21 33,3 6 21 28,6 

BA Salvador 6 41 14,6 5 43 11,6 

CE Fortaleza 4 41 9,8 7 43 16,3 

MA São Luis 1 21 4,8 4 31 12,9 

PB João Pessoa 3 21 14,3 2 27 7,4 

PE Recife 4 37 10,8 6 39 15,4 

PI Teresina 2 21 9,5 6 29 20,7 

RN Natal 2 21 9,5 4 29 13,8 

SE Aracaju  4 19 21,1 2 24 8,3 

Nordeste 9 capitais 33 243 13,6 42 286 14,7 

PR Curitiba  6 38 15,8 5 38 13,2 

RS Porto Alegre 4 36 11,1 5 36 13,9 

SC Florianópolis  0 16 0,0 0 23 0,0 

Sul  3 capitais 10 90 11,1 10 97 10,3 

ES Vitória 1 15 6,7 1 15 6,7 

MG B. Horizonte  5 41 12,2 1 41 2,4 

RJ R. Janeiro  13 51 25,5 8 51 15,7 

SP São Paulo  5 55 9,1 6 49 12,2 

Sudeste  4 capitais  24 162 14,8 16 156 10,3 

Brasil  26 capitais  93 715 13,0 104 805 12,9 
Fonte: ALVES, 2012.  

Ainda no tocante à diferenciação no número de mulheres e homens eleitos para 

Câmaras Municipais, na região Sudeste, o percentual de vereadoras eleitas cresceu nos quatro 

estados. Entretanto, na comparação entre os pleitos de 2008 e 2012, na comparação com 
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outras regiões, a Sudeste tem a menor percentagem de parlamentares que saíram vitoriosas 

nas urnas sendo que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo ficaram na “lanterninha” do ranking 

de participação política.  

Tabela 6 - Número de mulheres e homens eleitos para vereadoras e percentual de mulheres 

eleitas na Região Sudeste, 2008 e 2012 

UF 
2008 2012 

Homens Mulheres Total % Homens Mulheres Total % 

MG 7.030 831 7.861 10,6 7.497 941 8.438 11,2 

SP 5.592 695 6.287 11,1 6.119 790 6.909 11,4 

RJ 0.913 094 1.007 09,3 1.074 108 1.182 09,1 

ES 0.676 069 0.745 09,3 0.775 063 0.838 07,5 
Fonte: ALVES, 2012.  

O destaque negativo para o número de vereadoras eleitas nas capitais da região 

Sudeste recai sobre Belo Horizonte que elegeu apenas a vereadora Elaine Matozinhos (PTB). 

Embora o número de candidaturas femininas tenha crescido 71,4% entre 2008 e 2012 – de 

199 para 341 concorrentes –, o sucesso eleitoral feminino no último pleito despencou para 

apenas uma eleita, Em 1988 e em 1992, foram três as cadeiras conquistadas por mulheres. Em 

1996 e em 2000, elas passaram a seis. Em 2004, a representação feminina atingiu o pico nos 

últimos 24 anos: sete eleitas. A partir daí, o declínio: em 2008 foram cinco culminado em 

2012 com o pior padrão de representação de mulheres desde a promulgação da Constituição 

Cidadã, em 1988, que ampliou as garantias e liberdades individuais.  

Tabela 7 - Número vereadoras nas capitais da região Sudeste, em 2008 e 2012 

Capitais 

Sudeste 

2008 2012 

Número de 

mulheres 

eleitas 

Total de 

eleitos 

% 

mulheres 

eleitas 

Número de 

mulheres 

eleitas 

Total de 

eleitos 

% 

mulheres 

eleitas 

Belo Horizonte 5 41 12,2 1 41 2,4 

São Paulo  5 55 9,1 6 49 12,2 

Rio de Janeiro  13 51 25,5 8 51 15,7 

Vitória 1 15 6,7 1 15 0,7 

Total 24 162 14,8 16 156 10,3 
Fonte: ALVES, 2012.  

O Sudeste, maior região do Brasil em termos populacionais e econômicos, elegeu 24 

mulheres nas 4 capitais em 2008, representando o maior percentual de participação feminina 

(14,8%). Porém, devido à queda do número de mulheres eleitas nas cidades do Rio de Janeiro 
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e Belo Horizonte, elegeu apenas 16 vereadoras em 2012, representando 10,3% do total das 

156 vagas das 4 capitais da região. 

Dentre as capitais brasileiras que apresentaram o maior declínio absoluto nas duas 

eleições, destacaram Rio de Janeiro Rio de Janeiro (de 13 para 8), Belo Horizonte (de 5 para 

1, onde apenas a vereadora Elaine Matozinhos do PDT se reelegeu) e Aracaju (de 4 para 2). 

São Paulo registrou aumento do número absoluto de vereadoras eleitas entre 2008 e 2012 (de 

5 para 6). 

Na análise de Marlise Matos, o tema da representação feminina não tem influenciado a 

agenda política dos partidos políticos e o insucesso das candidaturas femininas na capital 

mineira aponta para o reencampamento religioso dos espaços de representação e um voto 

conservador, que se expressa também no grande volume de candidaturas ao Legislativo de 

segmentos militares, Polícia Civil e do Exército.17 

2.2.4.1 Municípios com maioria de mulheres nas Câmaras de Vereadores: 2008-2012 

Nas eleições 2012, o número de municípios sem vereadoras diminuiu para 1.325 

(23,8% do total). Alem desse ganho, as mulheres conquistaram maioria na Câmara de 

Vereadores em 23 municípios. Entretanto, oito foi o número máximo de vereadoras eleitas em 

duas únicas cidades: Barras, no Piaui, e Rio de Janeiro capital do estado do mesmo nome. No 

geral, cresceram os municípios com 2 ou mais mulheres vereadoras, que passaram de 32,6% 

para 40,4% do total nacional.18 

Na região Sudeste, no pleito de 2012, passou para 5 o número de cidades em que as 

mulheres são maioria na Câmara Municipal sendo 4 em Minas Gerais (Cajuri, Ilicínea, São 

João do Manhuaçu, Silvianópolis e São Sebastião do Alto) e uma no Rio de Janeiro (São 

Sebastião do Alto). 

                                                 
17

 A análise com o alerta sobre a queda na proporção de mulheres eleitas vereadoras no Brasil mesmo com mais 

candidatas concorrendo consta em matéria publicada no jornal Estado de Minas intitulada “Cai o número de 

mulheres eleitas vereadoras no Brasil”, de autoria de Bertha Maakarou (2012). 
18

 Os dados constam em “O avanço das mulheres nas eleições de 2012 e o déficit democrático de gênero”, 

artigo de José Eustáquio Diniz Alves.  
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Tabela 8 - Municípios da região Sudeste com maioria feminina na Câmara de Vereadores ou 

com paridade de gênero, Brasil, 2008-2012 

Cidade 
2008 2012 

Homens Mulheres Total 
% 

mulheres 
Homens Mulheres Total 

% 

mulheres 

S. João Manhuaçu  4 5 9 55,6 4 5 9 55,6 

S. João Del Rei 5 5 10 50,0 - - - - 

Cajuri  - - - - 4 5 9 55,6 

Ilicinea  - - - - 4 5 9 55,6 

Silvianópolis - - - - 4 5 9 55,6 

S. Sebastião Alto  - - - - 4 5 9 55,6 

Pontal  4 5 9 55,6 - - - - 

Campo Limpo 

Paulista  
5 5 10 50,0 - - - - 

Fonte: ALVES, 2012.  

Em 2008, 1.668 municípios (30% do total) não elegeram nenhuma mulher para as 

Câmaras Municipais. Apenas a cidade do Rio de Janeiro elegeu 13 vereadoras, recorde 

absoluto. Ainda em 2008, as mulheres conseguiram maioria em 17 municípios e conseguiram 

espaço paritário em outras 3 cidades. Exceção no cenário da exclusão feminina na política na 

maioria dos municípios brasileiros sendo que em 1.668 deles, a representação masculina é de 

100%.  

Dois municípios mineiros, São João do Manhuaçu e São João Del Rei registraram 

maioria feminina na Câmara Municipal com a eleição em 2008 de 5 vereadoras de um total de 

9 vagas; o que corresponde a um porcentual de 55,6%.  

Em termos regionais, entre 2008 e 2012, o Nordeste continuou com 13 cidades com 

maioria feminina na Câmara de Vereadores e a região Norte com 3 cidades. A região Sul que 

não tinha nenhuma em 2008 passou para 3 cidades em 2012, sendo 2 no Rio Grande do Sul e 

uma em Santa Catarina. Somente a região Centro-Oeste não apresentou cidades com maioria 

feminina no legislativo municipal. 

Das 20 cidades com paridade de gênero ou maioria feminina, 13 estavam localizadas 

na região Nordeste, 4 na região Sudeste, 3 na região Norte e nenhuma cidade nas regiões Sul e 

Centro-Oeste. 
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3 UM OLHAR DE GÊNERO SOBRE AS ELEIÇÕES 2012  

O eleitorado já deu provas de que não é o responsável pela baixa participação feminina 

na política. Nas eleições de 2010 – quando 7 homens e duas mulheres participaram da corrida 

presidencial – 67% dos votos foram para as candidatas Dilma Roussef do PT e Marina Silva 

do PV.  

Sete em cada dez brasileiros reconhecem os benefícios derivados de um número maior 

de mulheres na política: elas trariam mais honestidade na política (74%), mais compromisso 

com eleitores (74%), mais capacidade administrativa (74%), mais competência política (75%) 

e maior autoridade no desempenho público (69%) (VÂNIA, 2012).  

Mas a ausência de mulheres nos legislativos municipais ainda constituem um 

“calcanhar de Aquiles” na representação do eleitorado. Prevalece o domínio masculino na 

representação parlamentar apesar da presença feminina nas Câmaras Municipais ter crescido 

em alguns municípios entre as eleições de 2008 e 2012. Mas conforme já ressaltado os 

avanços registrados no último pleito ainda são pequenos.  

A minireforma eleitoral de 2009 (Lei nº 12.034/2009) contribuiu para o crescimento 

do número de candidaturas femininas nas câmaras municipais que saltaram de 72.476 para 

133.864 entre as eleições de 2008 e 2012. Um crescimento de quase 85% enquanto as 

candidaturas masculinas aumentaram quase 11% no mesmo período.  

O estabelecimento das cotas de gênero em 1997 (Lei nº 9.504) trouxe um feito inédito: 

pela primeira vez, as candidaturas femininas superaram o piso legal de 30%.  

Minas Gerais foi o estado que mais lançou mulheres para as câmaras municipais, 

tendo dobrado as candidaturas proporcionais femininas entre os dois últimos pleitos: em 2008 

elas somavam 10.544 e quatro anos depois saltaram para 21.760. O crescimento ultrapassou 

os 100%.  

Entretanto, assim como ocorreu no país,os números apontam para a retração das 

proporções de candidatas eleitas ao longo do tempo: 7,8% das candidatas conquistaram uma 

cadeira em 2008, contra apenas 4,3% em 2012. Mesmo quadro verificado no Brasil : 8,9% das 

concorrentes se elegeram para as câmaras municipais brasileiras em 2008 e apenas 5,7% 

foram eleitas em 2012. 

As estatísticas apontam, portanto, para a permanência do abismo democrático entre 

homens e mulheres sendo que os partidos continuam a reproduzir padrões que tornam 

invisíveis as candidaturas de mulheres.  

No Brasil foram eleitas 7.647 vereadoras, em média 5,7% daquelas que se 
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candidataram. Já os homens conquistaram 49.697 homens cadeiras nos Legislativos 

municipais, o correspondente a aproximadamente 17,4% daqueles que concorreram. 

Minas Gerais elegeu 941 mulheres, (4,3% do rol de candidatas) e 7.497 homens 

(16,7% dos candidatos). Em um terço das 853 câmaras municipais de Minas – 265 

Legislativos – nenhuma mulher se elegeu para o mandato 2013-2016. Em 330 casas 

legislativas municipais, haverá apenas uma mulher em plenário; em 185, duas; em 56, três; e 

em 12 cidades mineiras quatro mulheres conquistaram representação, entre elas Uberlândia. 

As cinco cidades onde as mulheres alcançaram a maior representação para as câmaras 

– cinco cadeiras – foram Silvianópolis, São João do Manhuaçu, Patrocínio, Ilicínea e Cajuru. 

Exceções à regra, em quatro elas serão maioria em plenários de nove cadeiras. Com 14 

cadeiras, a Câmara Municipal de Patrocínio terá um terço de mulheres.
19

 

3.1 Gênero e sistema proporcional  

Nas eleições de 2012, mais de 449 mil candidatos concorreram a uma vaga no 

Legislativo e mais de 15,5 mil disputaram o comando do Executivo nos 5.568 municípios do 

Brasil. 

As duas escolhas, no entanto, seguem procedimentos distintos de contagem de votos. 

Na eleição para as prefeituras, o sistema utilizado é o majoritário, e na de vereador, o 

proporcional. O candidato a prefeito é eleito com mais de 50% dos votos válidos (excluídos 

brancos e nulos). O sistema majoritário é usado nas eleições de presidente, governador, 

prefeito e senador.  

No sistema proporcional, adotado nas eleições para o Legislativo, exceto no Senado, a 

quantidade de votos nem sempre elege um candidato que só tem chances de ser eleito quando 

ele é o mais (um dos mais) bem votado(s) dentro de uma coligação que superou um “índice de 

corte”. 

Este índice é calculado pela divisão do número de votos válidos daquele pleito pela 

quantidade de cadeiras disputadas. Um candidato com poucos votos pode chegar a ser eleito, 

se fizer parte de uma coligação que conte com um “puxador de votos” que acumula uma 

candidata de votos tão grande que leva para cima o quociente eleitoral e garante, além da 

própria eleição, mais vagas para a coligação, nas quais entram candidatos que tiveram poucos 

votos.  

                                                 
19

 Esses dados constam da matéria intitulada “Cai o número de mulheres eleitas vereadoras no Brasil” 

publicada no jornal Estado de Minas, de autoria de Bertha Maakarou (2012). 
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Confira, como funciona o cálculo do quociente eleitoral no sistema proporcional: 

Figura 1 - Sistema proporcional  

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

Tudo isto é possível porque apesar do direito eleitoral prever 3 sistemas para escolha 

dos candidatos (majoritário, o proporcional e o misto), no Brasil, a Constituição Federal 

consagrou apenas os dois primeiros. 

Por outro lado, o sistema proporcional, que é adotado para as eleições das Casas 

Legislativas – Câmara de Deputados, Assembléias Legislativas e Câmara de Vereadores – 

“assegura aos diferentes partidos políticos no Parlamento uma representação correspondente à 

força numérica de cada um. Ele objetiva fazer do Parlamento um espelho tão fiel quanto 

possível do colorido partidário nacional” (PEREIRA, 2012). 

Alguns estudiosos apontam a exigência por parte das legendas partidárias como 

requisito para a obtenção de vagas no sistema proporcional como verdadeira “cláusula de 

barreira” que viola o princípio constitucional da igualdade do voto. O questionamento central 

e: a exigência de um quociente eleitoral relativiza o potencial constitucional da escolha do 

cidadão?20 

Se, de fato, o partido não atingiu o quociente eleitoral para que o seu candidato seja 

eleito, o voto do eleitor nessa legenda ou no candidato filiado a essa sigla, não valeria nada e, 

                                                 
20

 O apontamento desse debate sobre a exigência do quociente eleitoral colocar em cheque o pluralismo político 

e a igualdade de chances constas no artigo “A obrigatoriedade do quociente eleitoral como requisito para a 

obtenção de vagas no sistema proporcional e a relativização da efetividade do voto” de autoria de Pereira 

(2012). 
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http://jus.com.br/revista/edicoes/2012
http://jus.com.br/revista/edicoes/2012
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portanto, não teria “valor igual para todos”? O quociente eleitoral supervaloriza o voto de um 

eleitor, em detrimento do voto de outro?  

Noutras palavras, a exigência do quociente eleitoral como requisito para a disputa de 

uma cadeira no parlamento, relativiza o voto, colocando em cheque, o pluralismo político e a 

igualdade de chances? 

Não cabe aqui recorrer à boa contribuição literária que trata do assunto para 

aprofundar essa reflexão Nosso propósito se restringe a fazer esclarecimentos sobre o cálculo 

utilizado no sistema proporcional apenas para apontar posteriormente como o quociente 

eleitoral influenciou na eleição da vereadora Suzane (PT) que pretende disputar a prefeitura 

de Santa Luzia em 2016.  
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4 A DISPUTA ELEITORAL EM SANTA LUZIA 

4.1 A cidade de Santa Luzia  

Santa Luzia é o quarto pólo industrial da região metropolitana de Belo Horizonte. A 

cidade possui 222.507 habitantes sendo que a maior concentração populacional e atividade 

comercial está no distrito de São Benedito, situado a oito quilômetros do centro do município.  

Santa Luzia está localizada de forma estratégica na Região Metropolitana, próxima aos 

aeroportos de Confins e da Pampulha. O 4º pólo Industrial da Grande BH ocupa o décimo 

terceiro lugar entre as cidades mais populosas de Minas Gerais. Dispõe de linha férrea e 

gasoduto subterrâneo.  

Santa Luzia detinha 1,85% do Produto Interno Bruto (PIB) da região metropolitana de 

Belo Horizonte que somava em 2005 cerca de 62,3 bilhões de reais. Seu Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é 0,754 (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD/2000), o PIB de R$ 1.264.473,37 segundo o Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais (Portal dos Municípios Mineiros). O PIB per capita é de 

R$ 5.038,42 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE/2003). 

O repasse do Governo Federal para o município em fevereiro de 2013 foi da ordem de 

R$606.889,72 sendo o acumulado para o município neste mesmo ano no valor de 

R$2.164.163,72. Os recursos por área foram os seguintes: Assistência Social (R$1.425.274,00), 

Encargos Especiais (R$481.815,72), Educação (R$257.074,00). Já os recursos recebidos por 

ação foram, dentre outros: Apoio ao Transporte Escola para a Educação Básica (R$132.000,00), 

Apoio á Alimentação Escolar na Educação Básica (R$125.074,00) e quanto aos recursos pagos 

diretos ao Cidadão, coube ao Bolsa Família (R$1.425.274,00).  

Gráfico 1 - Número de convênios por concedente  

 

Fonte: Portal da Transparência. Disponível em: <http://mg.transparencia.gov.br/Santa_Luzia>.  
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A cidade possui cinco distritos industriais onde estão instaladas diversas empresas de 

vários segmentos de mercado. Nos últimos anos, a taxa de crescimento do município foi de 

13% e o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 78%. Por ser uma cidade polinucleada, não 

possui localidade com característica de centro econômico. As atividades estão localizadas em 

bairros pólos sendo que no distrito de São Benedito está concentrada a maior atividade 

comercial.  

Na área da saúde, Santa Luzia possuía no ano de 2009, 61 estabelecimentos de saúde, 

sendo 22 deles privados e 39 municipais entre hospitais, pronto-socorros, postos de saúde e 

serviços odontológicos. Possui 96 leitos para internação em estabelecimentos de saúde. No 

município existe um único hospital geral, que é filantrópico, o Hospital São João de Deus. 

Na área educacional, o IDH no município atingiu em 2000 a marca de 0,871 – patamar 

consideravelmente elevado, em conformidade aos padrões do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD). A cidade contava em 2009 53 instituições do ensino 

fundamental e 19 instituições de ensino médio. O município ainda conta com algumas 

instituições de ensino superior: a Faculdade de Santa Luzia (FACSAL) e a Universidade do 

Norte do Paraná (UNOPAR), dentre outras.  

No ano de 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

cidade tinha 58.332 domicílios. O setor dos transportes é administrado pela Secretaria de 

Segurança Pública Trânsito e Transportes. O Sistema de transporte coletivo abrange 

aproximadamente 75 linhas intra e intermunicipais exploradas por uma única empresa. 

4.2 O cenário da corrida eleitoral majoritária  

Nas eleições municipais de 2012, de um universo de 145.888 eleitores, 84,60% 

compareceram as urnas para escolher o chefe do Executivo Municipal de Santa Luzia, quarto 

pólo industrial da região metropolitana de Belo Horizonte. O percentual de ausentes foi de 

15,40%. Os votos em branco somaram 6,16% (7.603), nulos 7,06% e os validos totalizaram 

86,78% (107.101).  

Cinco candidatos participaram da corrida eleitoral: Calixto do PSB pela Coligação 

Ética e Desenvolvimento (PP/PDT/PMN/PTC/PSB/PV), Cristina Correa pelo PT, Dr. 

Gilberto pelo PSD, Aguinaldo Campos do PSDB e Wilson Vieira do PSC.  

Numa disputa folgada, o candidato Calixto (PSB), que teve como vice uma mulher, 

Roseli (PP), foi eleito para um terceiro mandato com 63.202 votos; o correspondente a 59,1% 

dos votos válidos.  
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O candidato socialista já havia sido prefeito da cidade entre 1997 e 2000 pelo PFL. 

Entre 2000 e 2004 pelo DEM.  

A segunda colocada na disputa pela prefeitura foi Cristina Correa do PT (20,26% dos 

votos) seguida do candidato tucano Aguinaldo Campos (10,30%). O ex-prefeito de Santa 

Luzia, Dr. Gilberto do PSD amargou o quarto lugar com 9,30% dos votos. Na ultima 

colocação do placar eleitoral ficou o quinto candidato Wilson Vieira do PSC com 1,34% dos 

votos. 

4.3 Mapa geoespacial: a disputa folgada pela prefeitura  

Os mapas eleitorais e a análise geoespacial de votos e indicadores socioeconômicos 

possibilitam a compreensão de como se inter-relaciona e opera na prática o seguinte trinômio: 

a dimensão institucional da política (polity), o processo político (politics) e o programa 

político (policy) (TERRON, 2010). 

A importância dessas possibilidades não se resume a associar o voto aos territórios 

eleitorais mas também permite viabilizar o conhecimento sócio-politico-territorial a partir de 

diferentes recortes espaciais. Além disto, permite analisar os jogos de poder e as implicações 

de políticas públicas em diferentes realidades sociais e eleitorais. 

Na atualidade, a análise de conjuntos de dados espaciais relativamente grandes e 

complexos tem se potencializado com os avanços nos métodos cartográficos, nas técnicas de 

análise estatística espacial e com o crescimento do acesso a bases de dados georeferenciadas e 

de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

De acordo com a especialista Sônia Terron, a análise espacial é uma caixa de 

ferramentas para o cientista social. É um conjunto de métodos com os quais podemos analisar 

a distribuição espacial dos fenômenos sociopolíticos. 

Sendo a Geografia Eleitoral uma subárea da Geografia que pretende compreender o 

voto dos eleitores a partir de seu posicionamento no espaço geográfico21, e que a análise 

geoespacial traz contribuições para o estudo do comportamento eleitoral recorremos ao mapa 

que descrever o resultado eleitoral na disputa pela prefeitura de Santa Luzia em 2012. 

                                                 
21

 Essa subárea da Geografia surgiu na França, no começo do século XX, com André Siegfried que pretendia 

determinar regiões eleitorais homogêneas considerando as características físicas, sua história, sua religião, 

seus fatores produtivos. Tempos depois, o estudo da geografia eleitoral também se desenvolveu na 

Alemanha, com o pesquisador Rudolf Heberle. No estudo referente às eleições de 1933, Herbele observou 

que o partido nazista tinha um maior apoio nas zonas rurais do país e nas regiões predominantemente 

protestantes. 
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Figura 2 - Mapa geoespacial: a votação regional dos candidatos à prefeitura 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.cidadesantaluzia.com.br/2012/10/especial-eleicoes-onde-os-candidatos-de-

  santa-luzia-mg-foram-mais-votados.htm>. 

Após correr o risco de ter sua candidatura rejeitada por ter as contas de sua gestão 

anterior (1997/2004) rejeitadas e ainda responder a 36 processos em primeira e segunda 

instancias na Justiça comum, Calixto (PSB) venceu com folga a disputa pela prefeitura de 

Santa Luzia. O candidato socialista venceu em todas as regiões da cidade porém em algumas, 

http://www.cidadesantaluzia.com.br/2012/10/especial-eleicoes-onde-os-candidatos-de-santa-luzia-mg-foram-mais-votados.htm
http://www.cidadesantaluzia.com.br/2012/10/especial-eleicoes-onde-os-candidatos-de-santa-luzia-mg-foram-mais-votados.htm
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Cristina (PT) e Dr. Gilberto (PSD) conseguiram uma boa quantidade de votos. Dr. Gilberto 

conseguiu mais votos na Zona Rural. Cristina foi pouco votada na Parte Baixa. 

Durante a corrida eleitoral para a prefeitura de Santa Luzia, o então prefeito Dr. 

Gilberto tinha o maior índice de rejeição entre os candidatos: 71,2% dos entrevistados “não 

votaria nele de jeito nenhum”. O índice de reprovação de governo era alto: 67,4% dos 

eleitores consideravam a antiga administração ruim ou péssima, contra apenas 9,8% que a 

consideravam ótima ou boa. Os números da administração mal avaliada, principalmente nas 

áreas de saúde e infraestrutura, e no atendimento aos mais carentes apareceram em pesquisa 

do Instituto MDA encomendada pelo jornal Estado de Minas. 

Para realizar a pesquisa na cidade foram entrevistados eleitores de todos os 11 setores 

residenciais de Santa Luzia. Calixto liderava em todos eles com mais de 40% das intenções de 

voto. Previsão confirmada no resultado que saiu das urnas:  

Quadro 1 - Resultado Eleitoral 2012/Prefeitura Santa Luzia (MG) 

Posição Foto Nome Partido % votos Número de votos 

1º 

 

Calixto PSB 59,01% 63.202 VOTOS 

2º 

 

Cristina 

Correa 
PT 20,26% 21.695 VOTOS 

3º 

 

Aguinaldo 

Campos 
PSDB 10,30% 11.032 VOTOS 

4º 

 

Dr Gilberto PSD 9,30% 9.956 VOTOS 

5º 

 

Wilson 

Vieira 
PSC 1,14% 1.216 VOTOS 

Fonte: UOL Eleições 2012. Disponível em: <http://placar.eleicoes.uol.com.br/2012/1turno/mg/santa-luzia>.  

 

4.4 O perfil do prefeito vencedor: Calixto (PSB) 

Com 67 anos, o prefeito Calixto (PSB) é empresário há 44 anos. Além de 

investimentos em distribuidoras de bebidas e corretoras de imóveis, ele é proprietário da 

Serta, Indústria de Transformadores de Eletricidade, em Santa Luzia, e do Mega Space – o 

maior centro de eventos de Minas Gerais e um dos maiores do país, com um milhão de metros 
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quadrados de área, também em Santa Luzia. A holding de Calixto tem 210 empregados. 

Foi fundador e Presidente da Associação das Industrias de Santa Luzia, Diretor da 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), prefeito por 2 mandatos, 

Presidente da Associação de Municíos da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(GRANBEL), Presidente da Assembleia Metropolitana de Belo Horizonte (AMBEL) e atual 

vice-presidente da Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (CIEMG).  

Durante sua campanha defendia as Frentes de emprego e renda, educação e saúde. O 

lema era “Desenvolvimento com base no Desenvolvimento Social para a qualidade de vida”.  

Enquanto candidato passou a seguinte mensagem para o eleitorado:  

Vou resgatar a qualidade de vida, o desenvolvimento econômico e social na cidade, 

através de uma gestão pública, pautada na experiência adquirida em dois mandatos 

de Prefeito, implantando novamente na administração da prefeitura, qualidade nos 

serviços, austeridade e transparência no uso do dinheiro Publico.
22

  

Logo após a posse em 1º de janeiro, o novo prefeito de Santa Luzia, Carlos Calixto 

fechou a prefeitura por mais de duas semanas e suspendeu vários serviços públicos básicos, 

inclusive 22 postos de saúde que ficaram sem funcionar. Alegou não ter condições de 

administrar o “caos” deixado pelo seu antecessor, Gilberto Domeles (PMDB).23 Calixto 

assinou decreto exonerando 1.901 funcionários (1.700 contratados e 201 em cargos de 

confiança). Uma redução de 72,7% no quadro de pessoal que teria passado de 5.500 para 

1.500 funcionários, considerando os cerca de 2.000 funcionários que já haviam sido demitidos 

entre as eleições de outubro e a sua posse. 

Com uma estimativa de receber em janeiro de 2013, algo em torno de R$ 20 milhões 

de repasses do Estado e da União, o prefeito Calixto disse ter encontrado dívidas na Prefeitura 

da ordem de R$ 155 milhões: R$ 101 milhões de reais com o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS), R$ 44 milhões com fornecedores e R$ 10 milhões da folha salarial de 

dezembro que não havia sido paga pelo ex-prefeito. O prefeito afirmou que, historicamente, o 

município enfrenta uma inadimplência de 65% no pagamento do Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU).  

                                                 
22

 A declaração consta no Portalsantaluzia  que publicou o perfil de todos os candidatos à prefeitura de Santa 

Luzia, começando em 18/07/2012 pelo candidato Carlos Calixto e sua vice Roseli Pimentel.  
23

 Na matéria publicada no site uol em 04/01/2013 intitulada “Prefeitura em Minas demite 72,7% dos 

funcionários e fecha as portas por 22 dias”, o repórter Carlos Eduardo Cherem informa que não conseguiu 

localizar o ex-prefeito Gilberto Dorneles para comentar os fatos. 
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4.5 Voto econômico: o signo da mudança em Santa Luzia 

Os resultados da disputa pela prefeitura em Santa Luzia apontam para o desejo de 

mudança e reforçam a onda de renovação que atingiu uma taxa de 55% nos municípios 

brasileiros: dos 2.736 prefeitos que concorreram à reeleição, apenas 1.505 obtiveram sucesso. 

Mas não é novidade. A baixa taxa de reeleição dos gestores municipais já havia sido 

observada em pleitos anteriores (58,2% em 2000 e 2004, e 65,9 em 2008) segundo pesquisas 

do Centro de Estudos da Metrópole (CEM/CEBRAP).  

Em análise publicada no caderno Poder do jornal Folha de São Paulo on line 

(04/11/2012), os cientistas políticos do CEBRAP, Ricardo Ceneviva e Fernando Guarniere 

consideram interessante que nas últimas quatro eleições municipais, a queda na taxa de reeleição 

de prefeitos ocorreu mais nas cidades pequenas e mais pobres. Isto corrobora o argumento do 

voto econômico. Nos ciclos de crescimento, o governo desfruta de altas taxas de aprovação, e os 

eleitores tendem a reeleger o governante. Já as crises favorecem a oposição.  

No cenário brasileiro, as cidades pequenas dependem do Fundo de Participação dos 

Município (FPM) como principal fonte de receitas. O FPM agrega a arrecadação do Imposto de 

Renda (IR) e do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), que são suscetíveis ao nível de 

atividade econômica. Nesse sentido, a situação fiscal dos municípios foi muito afetada pelo 

baixo dinamismo dos últimos anos. Este quadro contribuiu para o sucesso das oposições. Ao 

contrario do ocorrido em 2008 quando os prefeitos que tentavam a reeleição foram beneficiados 

pelo ciclo econômico mais favorável sendo que o crescimento do PIB ficou acima de 5%. 

Em se tratando de recondução ao cargo político, os cientistas políticos do CEBRAP 

alertam que  

é preciso distinguir a mera alternância de poder da renovação na política. Uma coisa 

é trocar um político tradicional por outro. Outra é eleger candidatos para quem a 

política é uma novidade. A questão é: estaria o eleitor votando mais em partidos não 

tradicionais? Em candidatos que nunca ocuparam cargos eletivos? Em candidatos 

jovens? Em mulheres? A resposta é não.
24

  

Tendo em vista nosso recorte de gênero, nos restringimos a relatar que, em 2012,  

2.038 mulheres se candidataram ao Executivo, e 659 (32%) foram eleitas. Esse 

percentual chegou a 36% entre homens; uma diferença estatisticamente significativa. 

Os eleitores continuam privilegiando candidatos do sexo masculino, mais um indício 

contra a tese de renovação. (CENEVIVA; GUARNIERE, 2012).  

                                                 
24

 Apenas cinco partidos receberam cerca de 60% dos votos: PMDB, PT, PSB, PSDB e PSD. Todos são 

partidos tradicionais. Dos eleitos, 38% eram prefeitos ou ex-prefeitos; dos não eleitos, 41% já tinham 

ocupado cargo eletivo (CENEVIVA; GUARNIERE, 2012).  
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4.6 Disputa concorrida pela Câmara de Santa Luzia  

Nas eleições de 2012, o número de cadeiras da Câmara Municipal de Santa Luzia 

subiu de 13 para 17 em 2013. Foram registrados 395 candidatos a vereador. Dados estatísticos 

do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelaram que 31 (7,84%) candidatos foram 

considerados inaptos. A maioria dos casos foi por motivo de indeferimento de registro. 

O número de aspirantes a vereador no município aumentou cerca  de  68% em relação 

à  última eleição. Em 2008 foram 234 candidatos. Ainda de acordo com levantamento do site 

Cidade Santa Luzia, proporcionalmente, assumir uma cadeira no Legislativo municipal foi 

“mais difícil que conquistar uma vaga nos quatro cursos mais concorridos do último 

vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – sem contar o de medicina. O 

site ressalta, ainda, que para ocupar uma cadeira na Câmara a média foi de 23 por vaga. No 

segundo curso mais concorrido da UFMG – engenharia química -, por exemplo, a média é de 

23 por vaga. O único curso da Universidade Federal que é mais concorrido do que a eleição 

na Câmara de Santa Luzia é o de medicina, com média de 50 candidatos por vaga no último 

vestibular. 

Figura 3 - Concorrência - nas Câmaras Municipais de Minas Gerais 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.cidadesantaluzia.com.br/2012/07/cadeiras-da-camara-sao-mais-disputa 

  das.html>.  

Nas capitais, a disputa pela Câmara de Belo Horizonte foi a segunda mais concorrida 

do país,  com 29 candidatos para cada uma das 41 cadeiras. Na comparação com as maiores 

http://www.cidadesantaluzia.com.br/2012/07/cadeiras-da-camara-sao-mais-disputadas.html
http://www.cidadesantaluzia.com.br/2012/07/cadeiras-da-camara-sao-mais-disputadas.html
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cidades do Estado, após a capital mineira, Contagem é a quem tem maior concorrência, com 

531 candidatos para 21 cadeiras: medida de 25 por vaga. Uberlândia, no Triangulo Mineiro, 

aparece em terceiro lugar.  

4.6.1. Composição da Câmara: renovação e insatisfação do eleitorado luziense  

Na disputa pelas cadeiras da Câmara Municipal de Santa Luzia foram computados 

111.083 votos validos (90,01%). Também foram registrados 7.836 votos brancos (6,35%) e 

4.493 nulos (3,64%). Dos 17 vereadores eleitos, apenas 5 conquistaram a reeleição. Portanto, 

12 parlamentares estão no início da carreira política.  

Quadro 2 - Vereadores eleitos Santa Luzia (2012) Partidos/Votos  

Nome do candidato eleito Partido 
Eleito/ 

Reeleito 

Número de 

votos 
% de votos 

Luiza do Hospital  PTB Reeleita 3.164 2,85 

Lau  PSB Eleito 2.288 2,06 

Pastora Dirce PSB Eleita 1.786 1,61 

Ticaca PTN Reeleito 1.707 1,54 

Pastor Leandro  PMDB Reeleito 1.706 1,54 

Emilia  PHS Eleita 1.679 1,51 

Lacy Dias  PSL Reeleito 1.660 1,49 

Ailton da Associação  PDT Eleito 1.440 1,30 

Carlos Murta (Cacá)  PDT Eleito 1.440 1,30 

Pedro de Teco  PTC Eleito 1.424 1,28 

Adriano do São Cosme PMN Eleito 1.406 1,27 

David  PR Eleito 1.394 1,25 

Joao Binga  PSL Eleito 1.389 1,25 

Raimundinho  PSDC Reeleito 1.264 1,14 

Sandro Diretor do Leonina  PSB Eleito 1.121 1,01 

Gilberto Maia  PC do B Eleito 964 0,87 

Fio  PTC Eleito 926 0,83 

Suzane PT Eleito 794 0,71 
Fonte: Disponível em: <http://placar.eleicoes.uol.com.br/2012/1turno/mg/santa-luzia>.  

Do total de parlamentares eleitos, dois (2) são do PSB (partido do prefeito eleito), dois 

(2) do PDT e dois (2) do PTC. As legendas PT e PCdoB conquistaram uma vaga cada na 

Coligação Novos Tempos por Santa Luzia composta por 4 partidos. Assim como o PMDB, o 

PTB conquistou uma vaga com a reeleição da campeã de votos: a vereadora Luiza do 

Hospital. Sete (7) legendas “nanicas” (PTN, PHS, PTC, PMN, PR, PSL e PSDC) também 

ocupam uma cadeira na Câmara Municipal de Santa Luzia. 

http://placar.eleicoes.uol.com.br/2012/1turno/mg/santa-luzia
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No caso especifico da vereadora petista Suzane, na coligação Novos Tempos para 

Santa Luzia (PT, PCdoB, PTdoB e PRP), a parlamentar foi eleita com 794 votos (0,71% dos 

votos). O segundo candidato a vereador mais bem votado no município, Ilacir Bicalho do 

PTB angariou 2.764 votos (2,49% dos votos) mas não conseguiu se reeleger para a próxima 

legislatura. A coligação da qual Ilacir fazia parte era composta pelo PTB e pelo DEM, 

partidos que lançaram uma quantidade razoável de candidatos mas devido a poucos votos 

conquistados, a chapa não conseguiu atingir o quociente eleitoral. Como já esclarecido 

anteriormente, o candidato mais bem votado nem sempre e o eleito de acordo com as regras 

do sistema proporcional.  

4.6.2 O perfil da vereadora Suzane (PT) 

A vereadora Suzane Duarte Almada (PT), 37 anos, natural de Santa Luzia, solteira, 

mãe de uma menina de 5 anos, é professora de ensino fundamental. Foi educadora do projeto 

Miguilim em Belo Horizonte e possui graduação em História pela Universidade Federal de 

Minas Gerais. 

A parlamentar petista decidiu participar das proporcionais de 2012 após ter perdido 

nas prévias do PT para a colega de legenda, Cristina Correa (irmã do deputado federal    

Miguel Correa) que ficou em segundo lugar na corrida eleitoral pela prefeitura de Santa 

Luzia.  

Foi secretária Municipal de Assistência Social de 2009 a 2011. Teve assim a sua 

primeira experiência no Executivo Municipal a convite do ex-prefeito Dr. Gilberto (PMDB) 

que saiu derrotado na tentativa de reeleição no pleito de 2012.  

A vereadora Suzane Duarte Almada (PT) foi eleita para um segundo mandato na 

Câmara de Santa Luzia com 794 votos numa coligação inédita com o PC do B. A Coligação 

Novos Tempos para Santa Luzia foi composta ainda por duas outras legendas: PRP e PT do 

B.  

Conforme declarado em entrevista (apêndice) Suzane avalia que numericamente sua 

votação não foi expressiva mas considera que houve ganhos qualitativos na votação desse 

pleito na medida em que seu eleitorado não ficou concentrado em um só bairro ou região.  

A parlamentar é uma das 4 mulheres eleitas de um total de 17 vereadores. Nas 

proporcionais de 2012, a legenda petista lançou 18 nomes sendo 12 homens e 6 mulheres.  

Suzane cumpriu o seu primeiro mandato de 2004 a 2008 após ter saído vitoriosa nas 

urnas com 1.403 votos. Naquela época, a bancada da Câmara era composta por 13 vereadores. 
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Então, o número de candidatos que disputavam uma vaga era menor e o voto ficava menos 

pulverizado.  

Para a disputa eleitoral em 2012, a estimativa do quociente eleitoral pela         

Coligação Novos Tempos para Santa Luzia girava em torno de 6.500 votos. De acordo com 

esse cálculo, individualmente, para o candidato estar entre as melhores dentro do partido ou 

coligação teria que conquistar aproximadamente 1.500 votos. O segundo candidato a vereador 

mais votado em Santa Luzia fez quase três mil votos e não ganhou devido ao quociente 

eleitoral.  

Mas a Coligação Novos Tempos para Santa Luzia conseguiu alcançar o quociente 

eleitoral sendo que, dentre as quatro legendas que a comporam, o PT e o PC do B angariaram 

o maior número de votos. Só de legenda o PT fez mais de 1.600 votos. Ter tido uma candidata 

própria para a prefeitura, também ajudou a trazer votos para a legenda.  

A estratégia eleitoral da vereadora Suzane foi trabalhar a adesão por segmentos: 

cultura, área dos direitos infância e adolescência, das mulheres, da política de assistência 

social e da educação.  

O mapeamento da votação obtida por Suzane em 2012 revela que a vereadora 

conquistou votos na cidade inteira mas sua base eleitoral é mais forte nos bairros Palmital e 

Cristina. Diferentemente das eleições de 2004, conseguiu adesão do eleitorado em partes que 

não havia conseguido antes: a parte alta de Santa Luzia, região de Baronesa, Londrina, São 

Benedito.  

No trato com a mídia, o diferencial nessa eleição é que Suzane usou mais as redes 

sociais com a criação de um site de campanha e inserção no Facebook. Como Santa Luzia não 

tem Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), Suzane não utilizou rádio nem 

televisão. Fez corpo a corpo, distribuiu planfetos e santinhos, pregou skiner nos carros.  

4.6.3 Carreira política e gênero  

As composições de carreiras dos políticos e suas implicações nos sistemas partidários 

foram pouco abordados na literatura nacional. Os primeiros estudos nascem no período da 

ditadura militar conforme Santos (2000). São considerados pioneiros25 os estudos sobre 

composições e trajetórias de políticos em suas carreiras e as interferências no sistema político 

                                                 
25

 Maria Antonieta Leopoldi realizou trabalho intitulado Carreira Política e mobilidade social: O legislativo 

como meio de ascensão social (1971) e Nilda Pitta e José Maria Arruda pesquisaram sobre Composição 

sociológica da Assembléia Legislativa do estado da Guanabara (1966) (MARQUES, 2005).  
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que incluiu entrevistas com candidatos a deputado estadual e federal no antigo Estado de 

Guanabara nas eleições de 1970. 

A maioria dos estudos referem-se às carreiras dos deputados federais devido a 

facilidade de dados na Casa legislativa que aglomera tendências políticas partidárias, 

geográficas e ideológicas. Na década de 90, algumas produções analisaram o Senado 

Federal.26 Sobre deputados estaduais, apesar do grande número de biografias dos mais 

variados tipos de políticos em diferentes veículos de comunicação (livros, internet, folhetos de 

campanhas eleitorais), carecem referências nacionais conforme artigo que trata da temática de 

carreiras políticas de José Elias Domingo Costa Marques (2005). O autor cita ainda tese de 

doutorado referente ao cargo de vereador27 e a hipótese da “ambição política progressiva” 

apresentada por Schlesinger.  

Mas numa estrutura de carreira política, haveria um critério para considerar um cargo 

superior ao outro?  

Em resposta a essa questão, Santos (2000) afirma que isso vai depender do grau de 

influência decisória e poder de agenda que o cargo exerce em determinado contexto histórico 

ou político. A defesa de Leoni, Pereira e Rennó (2003) é a de que “muitos políticos enxergam 

em seus cargos postos que consideram legitimamente oportunos e importantes, o que os 

estimulam a permanecer nos mesmos”. Já Miguel (2003) citado por  Marques (2005) defende 

que denominação da estrutura de carreira política é apenas intuitiva quando afirma-se que o 

cargo de vereador está abaixo do cargo de deputado federal e que um político subiu na 

carreira quando sai da Câmara local para a federal. Entretanto, a estrutura de carreira pode ser 

pensada tendo o vereador na base da hierarquia de carreira e o cargo de presidente o topo, o 

ápice da carreira política no Brasil como demonstrado na figura a seguir.  

                                                 
26

 Leany Lemos produz Carreras Políticas em el Senado Brasileño: um estúdio de lãs composiciones del Pleno 

y de la Comisión de Constituicón, Justicia y Ciudadania em la década de 90 (MARQUES, 2005). 
27

 A  Tese O Cotidiano da Política (2000) de Karina Kuschnir é citada por Marques (2005).  
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Figura 4 - Estrutura da carreira política no Brasil  

 
Fonte: MARQUES, 2005. 

Obs: As caixas em cinza indicam cargos escolhidos pelo voto popular.  

No que tange à carreira dos deputados federais brasileiros, Leoni, Pereira e Rennó 

(2003) ao abordarem a eleição de 2008 apontam que esses parlamentares teriam cinco 

escolhas principais: retirar-se do jogo político (aposentar-se); concorrer a um cargo legislativo 

estadual (ambição regressiva); concorrer à reeleição (ambição estática); e concorrer a cargos 

mais altos (ambição progressiva). Sustenta que não é a “natureza” da ambição política que 

determina a escolha, mas a avaliação dos riscos e custos contidos na decisão. Os principais 

resultados de sua pesquisa para estimar o impacto das distintas estratégias políticas utilizadas 

pelos deputados em seus mandatos e suas campanhas eleitorais sugerem que eles com 

diferentes escolhas de carreira apresentam distintas estratégias durante seus mandatos, o que 

influencia decisivamente suas preferências do que fazem para sobreviver politicamente. 

4.6.3.1 Carreira política da vereadora Suzane (PT): a meta de conquistar a prefeitura  

A pretensão política da vereadora Suzane (PT) é cumprir o segundo mandato no 

legislativo e acumular capital político para disputar a prefeitura de Santa Luzia em 2016 

mesmo tendo perdido em 2012 na prévia da legenda petista para Cristina Correa (irmã do 

deputado federal Miguel Correa); a qual ficou no último pleito em segundo lugar na corrida 

eleitoral pelo comando do Executivo Municipal.  

A ambição política de Suzane é potencializar seu segundo mandato para disputar 
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novamente as prévias do PT em 2016 para sair como candidata à prefeitura, por julgar que 

tem o perfil mais afinado para ocupar o cargo do Executivo. Esta descoberta foi feita após a 

primeira experiência frente à Secretaria de Assistência Social de Santa Luzia no período de 

2009 a 2011. 

Para ter reais chances de ganhar ou pelo menos aumentar a possibilidade de vir a ser 

candidata nas prévias do PT rumo à prefeitura em 2016, Suzane terá que, num primeiro 

momento, construir um segundo mandato bem avaliado não apenas pelo eleitorado que a 

elegeu mas pela população de Santa Luzia.  

Para tanto terá que ultrapassar, na avaliação da própria parlamentar, o desgaste sofrido  

desde o primeiro exercício no legislativo municipal quando optou por não fazer uma política 

assistencialista correspondente  à expectativa da maioria da população que não entende qual é, 

de fato, o papel do vereador.  

Ainda segundo Suzane (PT), além de desconstruir a imagem negativa por ter 

participado de um governo mal avaliado (PMDB), o grande desafio continua sendo 

desconstruir a cultura política clientelista e da compra de votos que, segundo ela, ainda 

permanece no cenário político de Santa Luzia.  

 

4.6.3.2  Partido dos Trabalhadores em Santa Luzia: o peso da legenda na disputa local 

 

O Partido dos Trabalhadores (PT) em Santa Luzia com aproximadamente 900 filiados 

ligados a movimentos sociais e conselhos municipais foi fundado em 1981. Um ano após a 

fundação nacional da legenda que reuniu em sua origem há 32 anos, militantes de esquerda, 

sindicalistas, intelectuais, integrantes das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e 

estudantes mobilizados  pela  resistência à ditadura militar. 

Pesquisa encomendada pelo PT em abril de 2012 sobre eleitorado da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, revelou que 22% do eleitor luziense  tem preferência pelo 

partido, menor que a média nacional (32%), seguido do PMDB (7%).   

Após ter saído derrotado nas urnas com a conquista do segundo lugar na corrida 

eleitoral, o diretório do PT em Santa Luzia decidiu em 14 de abril de 2013 ser oposição ao 

atual governo de Calixto (PSB).   

O ex-presidente  por dois mandatos (2005/2010) do PT em Santa Luzia,  José 

Cassimiro da Silva,  atual vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde avalia que 

historicamente  a legenda tem um “peso forte” na disputa local. Exemplifica que na eleição 

majoritária em 2012 a legenda praticamente dobrou a votação com a candidata Cristina tendo 
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conquistado 22 mil eleitores. Argumenta que, desde sua fundação, o partido lançou 

candidaturas próprias em praticamente todos os pleitos tendo conquistado sempre  o  segundo 

ou o terceiro lugar nas corridas eleitorais.   

A única exceção ocorreu no pleito de 2008 quando uma ala petista apoiou o atual 

prefeito Calixto, historicamente tido como um adversário da legenda.  O apoio foi visto como 

uma “traição” por parcela do eleitorado petista.  Na época, o então candidato Calixto ( filiado 

ao PR e coligado com outras três legendas: PT, PSL e PP) angariou 31,83% dos votos e 

perdeu para o então candidato peemedebista Dr. Gilberto que conquistou 62,69% numa 

coligação costurada com 12 legendas  (PMDB, PSDB, PTB, PRP, PSDC, PSB,PTN, PPS, 

PCdoB, PSC, DEM e PHS).  Posteriormente, o PT decidiu   participar da gestão do candidato 

vitorioso; o que  também foi alvo de críticas.   Em  outubro de 2011, o PT local decidiu pela 

ruptura com o governo do Dr. Gilberto (PMDB) que terminou com uma alta taxa de rejeição, 

praticamente no mesmo patamar da  antiga administração municipal de Calixto.  

Para a disputa em 2014, o PT de Santa Luzia cumprirá a as decisões tomadas durante 

IV Congresso Nacional (2011): os cargos de direção do partido vão ser divididos meio a meio 

entre homens e mulheres. E vai reservar uma cota de 20% para jovens de até 29 anos. A 

direção do partido já tinha cota por gênero sexual, mas não por idade – as mulheres deveriam 

ser ao menos 30% dos dirigentes. As duas regras classificadas  como “cota geracional” pelo 

presidente nacional do PT, Rui Falcão visa garantir a revitalização dos quadros partidários. 
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5 CENÁRIOS E ESTRATÉGIAS ELEITORAIS  

5.1 Potencialidades e fraquezas rumo a prefeitura de Santa Luzia em 2016 

A utilização de estratégias de marketing surge com o restabelecimento da democracia 

e a concorrência eleitoral onde os candidatos a cargos públicos buscam uma melhor 

performance nas campanhas eleitorais. Como já dito, enquanto o marketing político funciona 

como uma espécie de ferramenta de manutenção da popularidade, o marketing eleitoral é uma 

ferramenta comunicacional que busca convencer o eleitor à decisão do voto por este ou aquele 

candidato.  

Segundo Torquato (1985, p. 1), “o marketing político é um esforço planejado para 

cultivar a atenção, o interesse e a preferência de um mercado de eleitores, é o caminho seguro 

para o sucesso de quem deseja vencer na política”.28  

No caso da então candidata Suzane (PT), para conquistar o eleitorado e uma das 17 

vagas da Câmara de Santa Luzia, a petista utilizou durante a campanha eleitoral diferentes 

materiais de divulgação de sua candidatura (santinhos, banners, jingle) além de ter recorrido 

às redes sociais para atingir principalmente o eleitorado jovem. Contou ainda com apoios de 

colegas parlamentares da legenda petista e de lideranças ligadas à sociedade civil.  

Apoios da vereadora Suzane (PT) na campanha de 2012:  

 Presidente do PT e deputado federal Reginaldo Lopes (PT)  

 Deputado federal Nilmário Miranda (PT) 

 Deputado federal Padre João (PT) 

 Deputado estadual André Quintão (PT) 

 Deputado estadual Rogério Correa (PT) 

 Deputado estadual André Quintão (PT) 

 Lideranças do Conselho Tutelar de Crianças e Adolescentes 

 Profissionais da área da assistência social e educação 

 Agentes jovens ligados à Associação de Cultura  

Mesmo com esses apoios, a vereadora Suzane angariou na eleição municipal de 2012 

uma menor votação em relação ao seu primeiro mandato de 2008. A própria parlamentar 

                                                 
28

 No artigo “As razões de uma vitória”, Torquato (1985) afirma que o então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva conquistou um segundo mandato presidencial porque teve o melhor desempenho nos quatro meses de 

campanha eleitoral. Segundo o autor, o eleitorado brasileiro preferiu o discurso que fala para o bolso do que 

para as mentes.  
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credita sua vitória à coligação inédita em nível municipal com o PCdoB,  aos votos de legenda 

e ao fato do PT de ter lançado candidatura própria  à prefeitura. 

Em suas palavras, avalia: 

“a nossa coligação foi uma “zebra”, vamos assim dizer: os dois candidatos (PT e 

PCdoB) ganharam mas não com um estouro de voto. O Gilberto do PCdoB teve um 

pouco mais de 900 votos; eu tive 794. O PT ter tido uma candidatura própria ajudou 

a trazer votos para a legenda. Todos os candidatos petistas e do PCdoB também 

tiveram uma votação interessante. Então, o coletivo ajudou demais. Nosso partido e 

nossa coligação fez o “Para Casa” para alcançar o quociente eleitoral. E aí é a lógica 

do processo eleitoral brasileiro, da matemática eleitoral”.  

A vereadora petista  revela que persistem dificuldades históricas na participação 

feminina e no cumprimento da “cota de gênero” apesar da “grata surpresa” de Santa Luzia ter 

eleito 4 vereadoras num total de 17 vagas enquanto houve uma redução “drástica” na Câmara 

Municipal de Belo Horizonte. 

Sobre a participação feminina no  cenário da disputa local afirma que “não é grande o 

número de mulheres que fazem um percurso partidário mais longo até que se desenvolva o 

processo eleitoral”. Apesar de ter sido eleita e do  mote da sua campanha utilizar adjetivos que 

poderiam ser qualificados como atributos femininos  “Um cidade que seja acolhedora, 

protetora e educadora”, Suzane afirma ter se deparado com dificuldades para se dirigir a uma 

base exclusiva de mulheres durante a divulgação da sua candidatura: 

“a  gente sempre solicita: Oh! Gente, vamos conversar com as associações 

femininas, fazer momentos de conversas com as candidaturas femininas mas 

acontece que somos engolidas pelo calendário eleitoral e muitas vezes isso acaba 

não sendo prioridade. É muito difícil! Mesmo porque a gente está sobre uma cultura 

patriarcal, o espaço público é visto como espaço dos homens. “ 

Reconhece que há um longo caminho a ser trilhado: 

a gente tem que avançar no que diz respeito a ter uma cota também depois do pleito 

e um número de vagas para a participação das mulheres que tiveram boa votação no 

processo eleitoral. A disputa inda é muito desigual no que diz respeito a estrutura, 

recursos para as candidaturas femininas. A gente também tem dificuldade de 

convencer mulheres que tem uma boa densidade eleitoral a participaraem do 

processo eleitoral. Nem todo mundo topa.  

Em meio às adversidades e mesmo sem poder mensurar, a candidata acredita ter 

contado com expressivo apoio do eleitorado feminino: 
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 “ tem segmentos que historicamente tem uma presença de mulheres muito grande: 

na educação, na política de assistência social tem muitas profissionais que são 

mulheres, no espaço da Igreja Católica boa parte também é mulher e mesmo na 

coordenação de campanha. Isso acaba refletindo. Na hora que você vai fazer a busca 

de voto acaba que sua interlocução fica nesse grupo também e a gente sabe que teve 

muito voto feminino.”  

Para além dos obstáculos ligados á questão de gênero, Suzane aponta ainda outros 

problemas com os quais se deparou durante as disputas eleitorais desde o primeiro mandato 

parlamentar: 

 Nem todo mundo reconhece que o papel de fiscalização do legislador é importante. 

Diziam que eu não fiz nada porque esperavam que eu asfaltasse rua, arrumasse 

emprego. Então esse foi o enfrentamento mais difícil: essa cultura política marcada 

pelos vícios do clientelismo, do “toma lá dá cá”  da compra de votos. E ainda tem 

eleitor que acha natural vender o voto mesmo.  

A vereadora  Suzane reconhece outras fragilidades na sua candidatura: 

Ter participado do governo local mal avaliado  também trouxe um desgaste apesar 

de nossa secretaria de Assistência Social ter conseguido trazer recursos do governo 

federal. E a gente não conseguiu durante o período que tivemos na prefeitura 

publicizar as coisas interessantes que estávamos fazendo. Então caímos numa vala 

comum. E aí outras  pessoas que estão disputando pela primeira vez, tem essa coisa 

de novidade, acaba ganhando espaço.  

Mesmo com o apontamento de todas essas variáveis, Suzane revela confiança ao 

afirmar que  80% de  adesão à  sua campanha passou pelo  do compartilhamento da proposta 

de mandato para uma democracia maior na cidade e para desconstrução da cultura política do 

assistencialismo e da compra de votos.  

Retomando o objetivo da vereadora motivada a participar da disputa pela prefeitura de 

Santa Luzia em 2016 consideramos como Figueiredo que as campanhas eleitorais travam um 

debate entre si e “dialogam com o eleitor com o objetivo de persuadí-lo a votar em 

determinado candidato e rejeitar seus adversários.” O autor reconhece a influência direta da 

comunicação e da propaganda política além da não passividade do eleitor. Considera que os 

processos eleitorais estabelecem um pacto em “mão dupla”: “(...) os eleitores querem que seus 

desejos, interesses e demandas sejam implementados e os políticos querem ser eleitos”.  

Partindo das inferências feitas por Figueiredo que apresenta uma seqüência de 

proposições e corolários para analisar as campanhas eleitorais, propomos que na disputa em 

2016, se vencedora nas prévias do PT, Suzane deverá adotar as estratégias típicas dos 

desafiantes: “apelo á mudança, ênfase no otimismo quanto ao futuro; ataques ao adversário e 



 58 

comparações entre os candidatos”.  Deverá atacar pontos negativos na gestão do adversário 

como, por exemplo, o mau desempenho nas áreas de saúde, de transporte e de educação 

tradicionalmente apontadas como demandas prioritárias do  eleitorado luziense.   

Caso esse cenário não se confirme e o atual prefeito termine o mandato com uma boa 

avaliação da gestão municipal (o que o balisaria a pleitear a recondução ao cargo com maiores 

chances de vitória),  Suzane lançará  mão da retórica da persuasão para  passar credibilidade 

junto ao eleitor e argumentar que  sua candidatura é a que melhor oferece garantias para que 

ocorram avanços na  prefeitura de Santa Luzia.     

Sendo assim, no primeiro momento da campanha de 2016 utilizaremos a estratégia de 

posicionamento definindo a característica principal de Suzane: a candidata da mudança. 

Utilizaremos ainda a estratégia de informação; com ênfase nas redes sociais, para divulgar 

uma suposta boa avaliação do seu segundo mandato parlamentar. Se necessário resgataremos  

as ações positivas encaminhadas durante sua gestão frente á secretária de assistência social 

reconhecida, segundo ela, até mesmo pelos adversários. Num terceiro momento, “lançaremos 

mão” da estratégia testemunhal  para reforçar o sentimento geral da campanha: a candidata 

compromissada com a mudança. Utilizaremos testemunhos de eleitores, profissionais ligados 

á educação, saúde, assistência social, conselheiros municipais, mães, ex-alunos, enfim, 

pessoas que convivem com a candidata e acompanharam a sua trajetória política até então.   

Visualizando ainda o possível cenário político de 2016 e a busca de votos junto ao 

eleitorado feminino, Suzane poderá utilizar simbolicamente a imagem da presidenta Dilma 

Roussef que  estará em campanha em 2014 com chances de ser reeleita.  

 Embora haja dificuldades da legenda local em costurar alianças com aliados no plano 

nacional, Suzane poderá contar com o peso político do PT de Santa Luzia  e das lideranças 

petistas que tem acatado as determinações da legenda nacional no sentido de enfrentar as 

disparidades de gênero nas disputas eleitorais.  
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5.2 Pontos fracos da vereadora Suzane (PT) 

 Recursos financeiros: Falta de recursos para confecção de materiais para 

campanha e contratação de pessoal; 

 Perda na prévia do partido para a eleição majoritária de 2012: Suzane perdeu 

na disputa interna do PT para Cristina Correa (irmão do deputado federal Miguel 

Correa) tendo a candidata vencedora saído forte da disputa ao ter conquistado o 

segundo lugar na municipal de 2012 com 20,26% dos votos; 

 Queda quantitativa no número de votos na comparação dos pleitos 2008-2012: 

Suzane obteve 794 votos nas municipais de 2012, número inferior á votação obtida 

em 2008 (1.403 votos); 

 Desgaste por ter participado de governo mal avaliado: Suzane foi Secretária 

Municipal de Assistência Social do ex-prefeito Dr. Gilberto (PMDB; atualmente 

filiado ao PSD) que apresentou o maior índice de rejeição durante a corrida 

eleitoral de 2012 (71,2% segundo pesquisa DataTempo) o que lhe rendeu o 

penúltimo lugar na apuração das urnas (apenas 9,30% do total de votos);  

 Preferência do eleitorado pelo candidato e não pela sigla: tendência dos eleitores 

de Santa Luzia na eleição de 2012 foi escolher prefeito pelo candidato (54.6% 

disseram não ter preferência por nenhuma sigla enquanto 12,4% afirmaram ser 

indiferente ao partido do candidato na hora de votar de acordo com pesquisa 

DataTempo). Suzane teria, portanto, que expandir sua penetração para fora do 

eleitorado petista na próxima campanha.  

5.3 Pontos fortes da vereadora Suzane (PT) 

 Conquista do segundo mandato legislativo: potencialidade de dar visibilidade a 

um bom mandato e descontruir imagem negativa associada à última gestão do 

Executivo onde ocupou o cargo de Secretária de Assistência Social; 

 Experiência parlamentar e na gestão municipal: desempenho político em dois 

níveis de poder: Legislativo (onde cumpre segundo mandato) e no Executivo (onde 

foi gestora da política de assistência social de 2009 até 2011); 

 Apoios de padrinhos nos cenários federal e estadual: angariou apoio político e 

financeiro de parlamentares federais e estaduais. Pode explorar popularidade e 



 60 

questão de gênero do governo Dilma Roussef que também é mulher e tem 

perspectiva de ser reeleita em 2014; 

 Utilização das redes sociais: ampliar comunicação com eleitorado jovem com 

vistas a ampliar voto não apenas ideológico, possibilidades de interagir com 

população além de transparência na prestação de contas do mandato; 

 Slogan: Criação do slogan Uma cidade que seja saudável, acolhedora e 

educadora (o tema e a logomarca devem ser readequados para a disputa de 2016); 

 Apoiadores: fortalecer e ampliar apoio das categorias dos professores e da 

assistência social, conselheiros na área da infância e adolescência, lideranças da 

sociedade civil e jovens ligados aos setores culturais  

 Boa oratória: a vereadora Suzane apresenta discurso articulado que deve ser 

baseado na Mudança com Ética e Honestidade tendo as redes sociais como 

principal modo de divulgação.  

5.4 SWOT da vereadora Suzane (PT) 

Em se tratando ainda do planejamento estratégico da campanha de Suzane (PT) 

expomos, ainda, a Análise SWOT29 ou Análise PFOA (Potencialidades, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças) da candidata petista e do seu adversário:  

                                                 
29

 A técnica SWOT é creditada a Albert Humphrey que liderou um projeto de pesquisa na Universidade de 

Stanford nas décadas de 1960 e 1970. Entretanto, não há registros precisos sobre a origem desse tipo de 

análise. 
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Figura 5 - Análise SWOT Vereadora Suzane (PT) - Coligação Novos Tempos 

para Santa Luzia  

S – Strenghts (Forças) 

 

 Experiência Legislativo (segundo 

mandato)  

 Boa atuação no primeiro mandato 

parlamentar reconhecida até mesmo pelos 

adversários  

 Experiência no Executivo (Secretaria 

Municipal de Assistência Social)  

 Partido da Presidenta Dilma Roussef; 

 Apoio do presidente do PT/MG e 

deputados federais e estaduais  

 Penetração entre eleitorado feminino 

(professoras, assistentes sociais) e jovens 

ligados ao setor cultural 

 Penetração m conselhos da sociedade 

civil ligados à infância e adolescência e 

assistência social 

W – Weakness (Fraquezas) 

 

 Desgaste na ocupação da Secretária de 

Assistência Social em gestão de prefeito 

mal avaliado  

 Perda na prévia 2012 do PT com 

candidata vencedora da legenda tendo 

conquistado o segundo lugar na disputa 

pela prefeitura  

 Poucos recursos financeiros para 

campanha  

 

O – Opportunities – Oportunidades 

 

 Fraquezas da administração atual 

principalmente na área de saúde 

 População da cidade com sentimento de 

abandono 

 Apoio de setores culturais; 

 Apoio da Juventude  

 Necessidade de obras de infraestrutura 

T – Threarts – Ameaças 

 

 O adversário tem a máquina da prefeitura 

à sua disposição e pode encerrar mandato 

bem avaliado 

 Perda do apoio do eleitorado que se pauta 

pela cultura do assistencialismo, 

clientelismo e compra de votos 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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5.5 SWOT do adversário: prefeito Calixto (PSB)  

Figura 6 - Análise SWOT Prefeito Calixto (PSB) - Coligação Ética e 

Desenvolvimento 

S – Strenghts (Forças) 

  

 Conhecido  

 Experiência administrativa  

 Candidata à vice forte junto aos 

profissionais da educação  

 Apoio da maior parte dos atuais 

vereadores 

W – Weakness (Fraquezas) 

  

 Fechamento da prefeitura e paralisação 

dos serviços básicos logo no início da 

gestão  

 Ideologicamente ligado às legendas 

conservadoras (PFL e DEM) 

 Pouco conhecido em alguns distritos de 

Santa Luzia 

O – Opportunities (Oportunidades) 

  

 Ações de improbidade administrativa na 

prestação de contas do município em 

gestões anteriores  

T – Threats (Ameaças) 

  

 Cultura do medo 

 Problemas da administração atual 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

5.6 Surpresas e deslocamentos estratégicos  

Na implantação do planejamento estratégico da campanha da vereadora Suzane (PT), 

situações extemporâneas devem ser previstas e seguem listadas abaixo: 

 ter segundo mandato na Câmara de Santa Luzia mal avaliado; 

 perder novamente na prévia do PT para escolha do(a) candidato(a) que disputará a 

prefeitura de Santa Luzia em 2016. Neste caso, caberá à candidata avaliar as 

compensações eleitorais e perspectivas de sucesso eleitoral numa eventual troca de 

legenda; 

 perder o apoio da atual coligação nas majoritárias;  

 o atual prefeito encerrar mandato em 2016 com boa avaliação da gestão municipal; 

o que poderá contribuir para que ele opte pela reeleição. Isto implica na 

possibilidade, inversamente do que ocorreu em 2012, do o eleitorado decidir seu 

voto sob o signo da continuidade e não da mudança. Relembrando, mais uma vez,  

que Suzane ocupou a pasta da assistência social no governo anterior que foi 

avaliado como ruim ou péssimo por 67,4% do eleitorado luziense). 
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5.7 Coordenação de campanha: organograma da estrutura de equipe  

Nossa proposta da estrutura de campanha para a disputa de 2016 segue exposta no 

organograma abaixo:  

Figura 7 - Organograma da estrutura de campanha da vereadora Suzane (PT) para 

eleições 2016 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

5.8 Recursos financeiros: planilha de custo da campanha  

O organograma proposto para fins de planejamento de campanha sustenta-se na 

disponibilidade real e potencial de recursos financeiros relacionados na planilha abaixo:  

Candidata 

Agência Coordenação de 

 campanha 

Coordenação  

Política Geral  

e Financeira 

Coordenação  

Política 

 Santa Luzia 

Coordenação 

Política Geral 

Assessoria  

Jurídica 

Marketing e  

Pesquisa 

Comunicação 

Coordenação de  

Comitê 

Material de  

Campanha 

Coordenação  

de rua 

Agenda em Santa  

Luzia 

Coordenação de  

setores 

Material de  

Campanha 

Agenda 
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Quadro 3 - Planilha de custos de campanha  

Material Quantidade 
Custo Unitário 

(R$)  

Custo total     

(R$) 

Banners 60 x 40 cm  50 15,00 750,00 

Faixas 3.00 x 0,70 m 30 80,00 240,00 

Adesivação de carros 10 350,00 3.500,00 

Out-doors 05 500,00 2.500,00 

Santinhos 300.000 0,50 1.500,00 

Cartazes lambe-lambe 500 30,00 1.500,00 

Cavaletes 50 100,00 5.000,00 

Planfetagem (5 pessoas 

durante toda campanha)  
05 20,00 7.280,00 

Pintura de muros 10 500,00 5.000,00 

Carro de som 17 dias 20,00 5.760,00 

Rádio (87,5 FM) 400 inserções 50,00 2.000,00 

Produções Spot 03 700,00 2.100,00 

Produção do jingle 01 2.000,00 2.000,00 

Placas 2x4 10 225,00 2.250,00 

Cavaletes 10 200,00 2.000,00 

Cabo Eleitoral 15 100,00 1.500,00 

Coordenadores de Campanha 

(Geral, Financeira, Comitê, 

Setores e de rua) 

05 6.000,00 30.000,00 

Assessoria Jurídica 01 5.000,00 5.000,00 

Especialista em Marketing e 

Comunicação 
01 6.000,00 6.000,00 

Especialista Redes Virtuais 01 5.000,00 5.000,00 

Total - - 90.880,00 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

5.9 Pesquisas eleitorais: questionário quantitativo  

Além do organograma da estrutura de campanha e da planilha de custo propomos 

realizar pesquisas de opinião para posicionamento estratégico e movimentação tática ao longo 

da campanha 2016.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O foco principal desse trabalho foi planejar a campanha da vereadora Suzane (PT) que 

ambiciona politicamente disputar a  prefeitura de Santa Luzia em 2016 após o encerramento 

do atual segundo mandato parlamentar que cumpre no município da região metropolitana de 

Belo Horizonte.  

Partimos de um cenário mais geral em que os resultados das municipais apontam ainda 

para um déficit democrático de gênero mas sem desconsiderar os avanços obtidos com a  

mudança na redação da “Lei de Cotas” do termo “reservar” para “garantir” com vistas a 

assegurar  maior equidade na  representação política, investimento na formação política das 

mulheres e apoio financeiro para sustentar as campanhas femininas. 

Os dados citados nessa monografia revelam que as capitais brasileiras não são os 

locais mais propícios para o avanço da participação feminina nas Câmaras Municipais e nem 

para as prefeitas. No geral, o melhor desempenho das mulheres tem ocorrido nas cidades 

pequenas onde o nível de competição política é menor. Neste contexto, as leituras estatísticas 

parecem sinalizar para a necessidade estratégica de que o empoderamento das mulheres 

comece nas sedes estaduais de governo onde geralmente se encontram os maiores capitais 

econômico, social, cultural e político do país. 

Especificamente no que ser refere à candidatura de Suzane em 2016, analisamos 

potencialidades do seu atual mandato, os pontos fracos e fortes da petista e do possível 

adversário na disputa pela prefeitura de Santa Luzia objetivando superar possíveis obstáculos 

na futura corrida eleitoral. Elaboramos estratégias de marketing político e eleitoral e 

antevemos deslocamentos estratégicos. Além disto, propusemos organograma para estruturar 

equipe que estará envolvida na próxima campanha bem como planilha de custos financeiros e 

aplicação de pesquisa eleitoral com questionário  quantitativo.   

Embora cientes de que as peças de campanhas são apenas um lado do diálogo que se 

dá na comunicação política, sugerimos que Suzane deve se assumir como a candidata 

desafiante em 2016 e com maior credibilidade para implementar avanços na prefeitura de 

Santa Luzia. Como estratégia comunicativa deverá utilizar a retórica de oposição para 

convencer o eleitorado de que será a prefeita que trará maiores benefícios para a população, 

especialmente a mais carente. Para tanto, poderá ainda se beneficiar de uma possível reeleição 

da presidenta Dilma Roussef (PT) no cenário político nacional.  

Além desse ganho simbólico, a eventual candidatura de Suzane em 2016 ainda será 

favorecida por decisão tomada em 2011 pelo IV Congresso Nacional do PT  determinando  
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que na disputa de 2014, 50% das candidaturas petistas devem ser de mulheres. Este  

remapeamento das candidaturas políticas  femininas em meio ao sexismo que ainda perdura 

na estrutura partidária poderá impactar nas próximas disputas municipais  e no enfrentamento 

das fortes disparidades que permeiam o déficit de gênero na democracia representativa.  
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APÊNDICE A – Transcrição da  entrevista com a vereadora Suzane (PT)  

Entrevistada: Vereadora Suzane (PT) - Câmara Municipal Santa Luzia/MG 

Entrevistadora: Jornalista Soraya Fideles (SF)  

Data da entrevista: 08/02/2013 

 

Jornalista SF - Conte-me sobre a sua trajetória e experiência política. 

Suzane (PT): Desde a infância e adolescência tive uma formação cristã muito forte, política 

principalmente quando mudei para o Palmital, em Santa Luzia, fui muitas atividades na Igreja 

Católica. Participando naquele momento aqui era muito forte um viés da Igreja Católica que 

bebeu muito na fonte da Teologia da Libertação que tinha uma inserção político-social muito 

que compreendia a partir do Evangelho era preciso ter uma inserção na sociedade. Aí com isto 

fui participando de grupos de jovens, de movimentos e lutas de bairro como questão de 

ônibus, falta de água, a discussão sobre a emancipação de São Benedita. Depois acompanhei 

as eleições do Conselho Tutelar. Até que em 1996, nasceu a Pastoral Fé e Política a partir da 

Campanha da Fraternidade quando o nosso grupo de jovens percebeu que era preciso fazer 

uma coisa mais concreta: aí começamos a participar apoiando a nossa amiga, a candidata 

petista MARIA ARLENE nas eleições de 1996 e 2000 e passamos a acompanhar os trabalhos 

do legislativo. Eu me filei ao PT em novembro de 1995 para apoiar a candidatura de Arlene. 

A partir dessa vivência também optei por fazer o curso de História na UFMG. Hoje sou 

educadora. Ainda na trajetória política, de 2003 para 2004, o mesmo grupo que apoiou Arlene 

nas duas eleições anteriores me propuseram que eu fosse a candidata. Fizemos a discussão no 

coletivo e eu topei. Em 2004 a gente participou da eleição e nós ganhamos. Tive mandato de 

2004 a 2008. Em 2008, a gente estava se preparando para tentar a reeleição mas discordamos 

das alianças do PT que tinha feito aqui em Santa Luzia então retirei minha candidatura. 

Estava me preparando para voltar para as salas de aula. Ai o prefeito do PMDB que ganhou 

convidou o PT e me convidou para assumir a Secretaria de Assistência Social. Então, de 2009 

até 2011, fui gestora de política de assistência e também a gente fazia um trabalho em relação 

aos direitos humanos. Foi minha primeira experiência no Executivo muito rica. Em 2011 o PT 

fez uma reflexão aprofundada que não dava mais para continuar no governo municipal. Eu 

voltei para a sala de aula. Nas eleições de 2012, participei das prévias do PT que decidiu ter 

candidatura própria para a prefeitura de Santa Luzia. Na disputa interna com Cristina Correa 

(irmã do deputado federal Miguel Correa) para ver quem seria a candidata a prefeita, ela 

ganhou. O grupo que me apóia decidiu que eu devia participar das proporcionais para tentar 
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uma vaga no legislativo. A disputa foi totalmente diferente da última vez. A gente fez uma 

coligação inédita com o PCdoB que apoiou tanto nossa candidata a prefeitura de Santa Luzia 

quanto fez aliança para a proporcional. Nós conseguimos fazer dois nomes pela coligação: o 

Gilberto pelo PCdoB e eu pelo PT.  

 

Jornalista SF - Nas eleições de 2012 , a lei de cotas assegurou a reserva de 30% e 70% 

para cada gênero do número de candidaturas com mudança na redação substituindo o 

termo “deverá reservar” para “preencherá”, ou seja, tornou obrigatório o cumprimento 

do dispositivo legal.. A coligação da qual o PT participou, cumpriu esta política de 

cotas?  

Suzane (PT): Não foi fácil cumprir mas cumprimos. Tem algumas dificuldades que são 

históricas. A gente tem que avançar no que diz respeito ter uma cota também depois do pleito 

um número de vagas para a participação das mulheres que tiveram boa votação no processo 

eleitoral. Ainda é muito desigual no que diz respeito a estrutura, recursos para as candidaturas 

femininas, a gente dificuldade de mulheres que tem uma boa densidade eleitoral participarem 

do processo eleitoral. Nem todo mundo topa. O número não é grande  de mulheres que fazem 

um percurso político partidário mais longo até que se desenvolve o processo eleitoral. Estas 

são dificuldades que a gente vai ter que lidar com ela por um tempo. E é assim: por mais que a 

gente durante a divulgação da campanha, sempre a gente solicita “Oh!, a gente para atenção 

maior e melhor para associações femininas, fazer momentos de conversas com as 

candidaturas femininas mas acontece que somos engolidas pelo  calendário eleitoral e muitas 

vezes isso acaba não sendo prioridade, é muito difícil”. Mesmo porque a gente está sobre 

cultura patriarcal, o espaço público ainda é visto como espaço dos homens. Agora que a gente 

está conseguindo reverter essa ideologia, essa forma de perceber esse espaço. São desafios 

que a gente enfrenta aqui. E aí BH viveu isto de forma crucial: redução drástica de 

representação de mulheres no legislativo. Aqui em Santa Luzia tivemos até uma grata 

surpresa: hoje dos 17 vereadores nós conseguimos fazer 4 são mulheres. O máximo que já 

tivemos foi duas. O PT teve 18 nomes, foram 12 homens e seis mulheres.  

 

Jornalista SF - Descreva-me o seu perfil enquanto candidata a vereadora nas eleições 

municipais 2012. Houve coligação? Qual foi a sua votação e qual era o quociente 

eleitoral? Que base eleitoral você possui? Sua votação teve mais peso territorial ou o 

peso maior foi de alguma categoria que apoiou a sua candidatura? 

Suzane (PT) - Essa eleição foi uma surpresa. Todo mundo estava fazendo a seguinte média: o 
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quociente eleitoral ficaria entre 6.500 e 7 mil votos. Individualmente, para a pessoa estar entre 

as melhores dentro do partido ou coligação tinha que começar na casa dos 1.300, 1.500. Não 

foi o meu caso. Nosso partido e nossa coligação fez o “Para Casa” no sentido de alcançar o 

quociente eleitoral mas individualmente eu tive uma votação baixa: 794. Só para você ter uma 

ideia o segundo mais votado aqui na cidade ele fez quase três mil votos e não entrou. E aí é a 

lógica do processo eleitoral brasileiro, da matemática eleitoral. Então, a nossa coligação foi 

uma zebra, vamos dizer assim, porque: teve um equilíbrio, teve muita gente com uma votação 

interessante mas os dois que ganharam não foram estouro de voto. O Gilberto teve um pouco 

mais 900 votos, eu tive 794 votos. Até hoje não acredito, assim, para mim impossível com 

uma votação dessa entrar. Mas nossa coligação foi muito equilibrada e conseguiu alcançar o 

quociente eleitoral. Só de legenda o PT fez mais de 1.600 votos. O PT ter tido uma 

candidatura própria ajudou a trazer votos para a legenda. Todos os candidatos petistas e do 

PCdoB também tiveram uma votação interessante. Então, o coletivo ajudou demais.Eu 

individualmente de fato tive uma votação bem abaixo comparado á primeira vez que eu 

participei. Aí é claro que a gente fez avaliação Em compensação se numericamente tive 

menos voto, a gente ganhou em qualidade, ou seja, a votação foi pulverizada, não ficou 

concentrada em um só lugar. A gente conseguiu fazer trabalho por segmento e conseguimos 

adesão por segmento: cultura, dos direitos infância e adolescência, das mulheres, da política 

de assistência social, da educação. Então hoje quando a gente olha para trás e ver o processo 

eleitoral consegue identificar cada voto, o nome e endereço deste voto, ou segmento ou lugar 

porque foi um trabalho que a gente fez nessa linha. E isto vai também marcar nosso trabalho 

de mandato. A gente vai priorizar alguns lugares e bairros mas vamos fazer um trabalho muito 

de intenso de olhar a cidade como um todo. Vamos estabelecer um trabalho de parceria com 

estes segmentos: pessoal da cultura para agir de forma orgânica no nosso mandato, o pessoal 

que trabalha com política social voltado para criança e adolescência. A gente também vai 

priorizar acompanhamento dos conselhos para fortalecer controle social das políticas publicas. 

Então o formato da campanha, o perfil do nosso eleitorado vai marcar também como vai ser o 

perfil do nosso mandato.  

 

Jornalista SF - Você disse que participou de outra eleição? Qual foi a votação obtida?  

Suzane (PT) - Na primeira disputa em 2004, eu fiz 1.403 votos. Claro que tem o contexto 

também: nesse ano a Câmara só tinha 13 vereadores. O numero de candidatos então era 

menor e o voto ficava mais pulverizado. Agora nas eleições, o número de candidatos para a 

Câmara de Santa Luzia aumentou e pulverizou demais os votos. Foram quase 400 vereadores. 
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Então, é claro, as pessoas que me apoiaram da outra vez foram candidatos. Também tive o 

primeiro mandato e participei da prefeitura então é natural o desgaste. 

 

Jornalista SF - Qual é a sua base eleitoral?  

Suzane (PT) Aqui na cidade já fui professora em várias escolas e sou concursada em Belo 

Horizonte. Agora o fato deu ter sido secretária de desenvolvimento social fez com que eu 

criasse um forte vínculo com segmentos ligados a defesa de políticas publicas para crianças e 

adolescentes. A interlocução com a cultura veio mais forte desta vez (pessoal com trabalha 

com cultura popular, dança, percussão, teatro.). Os agentes culturais mais organizadas criaram 

uma Associação para terem acesso aos recursos previstos nos editais do Ministério da Cultura 

e das Secretarias Estadual e Municipal. A principal Associação aqui na cidade que consegue 

aglomerar muita gente é a Associação Arte 22. Mas quem nos apóia são pessoas ligadas a 

estas instituições e não a instituição em si pois a legislação não permite. Agora com relação á 

base eleitoral nos bairros: a votação mais forte no Palmital e Cristina mas conseguimos 

penetrar em partes que não havíamos conseguido antes: parte alta de Santa Luzia, região de 

Baronesa, Londrina, São Benedito. Assim, a gente conseguiu voto em quase a cidade inteira. 

A gente fez um mapeamento da votação que tem em cada seção e nos bairros também.  

 

Jornalista SF - E possível avaliar se você teve apoio expressivo do eleitorado feminino?  

Suzane (PT) - E difícil precisar se tive mais votos de homens ou mulher. Mas a gente sabe 

sim que tivemos muito voto do eleitorado feminino porque em alguns espaços a gente fez essa 

discussão sobre a presença feminina no legislativo e tem pessoas e grupos com essa 

preocupação. E aí durante a campanha, seja na inserção do Facebook e no material impresso a 

gente coloca isto. Tem alguns segmentos que historicamente tem uma presença de mulheres 

muito grande. Você vê a educação: a maioria somos nós mulheres as educadoras. Então sei 

que teve muitas professoras que votou na nossa candidatura, fez campanha. Na política de 

assistência social também tem muitos profissionais que são mulheres, no espaço da Igreja 

Católica boa parte também é mulher. Pelo perfil desses lugares, desses segmentos a gente 

sabe sim que teve muito voto feminino. E mesmo na nossa coordenação de campanha teve 

presença e organização de muitas mulheres e isso acaba refletindo. Na hora que você vai fazer 

a busca de voto acaba que sua interlocução fica nesse grupo também. Então, apesar da gente 

não poder mensurar o percentual de voto de homens e mulheres, a gente sabe que teve muito 

voto feminino.  
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Jornalista SF - Como foi seu trato com a mídia? Utilizou radio local, TV, jornal 

impresso, santinho, panfletos, folders, etc.)? 

Suzane (PT) Aqui em Santa Luzia, apesar de estarmos perto da capital, temos poucas de 

mídia: não temos televisão, tem rádios aqui que nem chegam a ser comunitárias, nem sei a 

legalidade que elas tem. Então não foi algo que a gente utilizou. Então o que a gente utilizou 

de diferente da última campanha e foi mesmo um aprendizado muito grande foi o uso da 

internet. A gente fez um site da campanha e foi fundamental utilizar o Facebook. A gente 

percebe que esse espaço tem grupos formadores de opinião e que há pessoas que buscam 

tomar decisão sobre seu candidato a partir do que está sendo discutido nas redes sociais. 

Então não teve muito como fugir deste espaço. O “téte-a-téte” ainda prevaleceu. Numa cidade 

como Santa Luzia as redes sociais são mais um espaço para buscar votos mas não pode ser o 

principal nem o único. Aqui ainda é fundamental a visita. Desta vez fiz muito mais do que na 

primeira campanha, visitei muitas casas, muitos lugares, de fazer pequenas reuniões mas não 

deixamos de usar de forma muito qualificada as redes sociais. Então o espaço virtual foi algo 

novo para nós mas acho que a gente se deu bem, conseguiu utilizar de uma forma bacana e 

isto também deu um bom retorno do que diz respeito a voto. Fizemos um primeiro material de 

apresentação, muitos santinhos, citren para carros, banner para colocar em casas. Foram estes 

que a gente usou mais. A gente também fez um jingle que foi divulgado em carros passando 

nas ruas.  

 

Jornalista SF - Com quais problemas já se defrontou durante as disputas eleitorais? 

Percebeu áreas frágeis na sua candidatura? 

Suzane (PT) - Tem algumas coisas que são muito do contexto de Santa Luzia. Uma coisa que 

foi bastante forte foi ter que enfrentar um desgaste que vem desde o primeiro mandato. A 

gente sempre se pautou por não fazer uma política assistencialista e tivemos que lidar com 

uma falta de entendimento, se posso assim dizer, da população sobre o papel do vereador. 

Então concretamente, eu chegava no meu bairro Palmital para pedir voto e algumas pessoas 

diziam assim: “ah, eu não vou votar porque você não fez nada”. Mas não fez nada em que 

sentido? Nem todo mundo reconhece o papel de fiscalização, de legislar, é importante. Então 

quando diziam que eu não fiz nada é porque esperavam que eu asfaltasse a rua, desse emprego 

e a gente nunca se propôs a fazer isto. Então esse foi um enfrentamento foi difícil mas que deu 

para fazer. Mas ao mesmo tempo foi interessante ver que ainda assim tem gente que não 

entende o papel do vereador. Então essa confusão aí, com essa cultura política nossa 

marcada pelos vícios do clientelismo, toma lá da cá da compra de votos dificulta a gente 
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que tem essa perspectiva. Porque tem o político que vende o voto e ainda tem o eleitor que 

acha natural vender o voto mesmo. Uma outra dificuldade que eu diria “é uma questão muito 

caseira” com alguns grupos dentro do PT desde o meu primeiro mandato que foi 

desqualificando o trabalho que a gente foi fazendo. Então foi outro desgaste a ponto de ter 

companheiros candidatos vereadores na mesma chapa em que a família dele postava coisas no 

Facebook para desqualificar o trabalho da nossa trajetória. Então, a própria candidata a 

prefeita teve que intervir e falar: “olha, isso não cabe numa campanha”. Foram coisas muito 

complicadas nesse sentido. Ter participado do governo local também trouxe um desgaste. 

Apesar da nossa secretaria ter conseguido trazer recursos do governo federal, mas era um 

governo muito mal avaliado, um governo péssimo. E a gente não conseguiu durante o 

período que tivemos na prefeitura publicizar as coisas interessantes que estávamos 

fazendo. Então caímos numa vala comum. Isto também foi problema. As pessoas diziam: 

“Ah! A Suzane participou do governo e agora é candidata a vereadora, como que é isso?” E é 

claro não ter disputado a última eleição, fica num vácuo que ai outras pessoas que estão 

disputando pela primeira vez , tem essa coisa da novidade, acaba ganhando espaço. Então, 

tem um conjunto de variáveis que trouxe dificuldades e outras que trouxeram várias 

possibilidades. Novos lugares para buscar votos, novas discussões. Como eu disse, se 

perdemos em número, a gente ganhou em qualidade. A gente tem muita clareza que 80% das 

pessoas que aderiram á nossa campanha e votaram é porque compartilharam desta proposta de 

mandato para uma democracia maior na cidade, para desconstruir cultura política do 

assistencialismo e da compra de votos. Então isso a gente enxerga como algo que avançamos 

nessa campanha: por saber que muita gente que votou não está lá esperando que a gente 

resolva suas questões individuais. A gente faz uma discussão sobre as questões coletivas da 

cidade. Até o nosso mote na campanha foi muito isso: “UMA CIDADE QUE SEJA 

SAUDÁVEL, PROTETORA E EDUCADORA”. Então nesse ponto foi uma campanha que 

pudemos discutir com uma leveza maior.  
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APÊNDICE B - Transcrição entrevista com ex-presidente do PT de Santa Luzia 

Entrevistado: José Cassimiro da Silva, presidente do PT de Santa Luzia por dois mandatos 

(2005/2010). Atual vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde  

Entrevistadora: jornalista Soraya Fideles (SF)  

Dia: 14/05/2013 

 

Jornalista SF: Qual é o número atual de filiados ao PT de Santa Luzia?  

Cassimiro: Oficialmente o PT de Santa Luzia tem entre 800 e 900 filiados 

 

Jornalista SF: Descreva o cenário político de Santa Luzia.   

Cassimiro (PT):  O município de  Santa Luzia ainda tem características de grotões apesar da 

proximidade com Belo Horizonte e de ter uma área em torno de 220 quilômetros quadrados 

semelhantes à capital mineira. Santa Luzia é um município dormitório: maioria da população 

mora na cidade  mas trabalha em Belo Horizonte. Não tem um sentimento de pertencimento 

ao município. Há um clima de geléia geral em que o eleitor revela grande decepção com 

política partidária e principalmente com política legislativa. Pessoas apóiam politicamente por 

benesses. A cidade é dividida basicamente em dois distritos. Um é o Distrito São Benedito em 

que a maior parte da população apresenta uma série de carências e tem uma renda que varia 

entre 1 e 2 salários mínimos segundo o IBGE. Outro é o chamado Distrito Sede que, apesar de 

também apresentar carências, tem uma estrutura viária e de infraestrutura melhor. 70% da 

população (em torno de 140 mil luzienses) vive num Distrito onde falta praticamente tudo. 

Para pagar IPTU, a pessoa precisa esperar até uma hora para conseguir ser transportada e 

chegar até a Prefeitura de Santa Luzia. Na cidade há uma deficiência crônica no transporte: é 

mais fácil vir para BH do que se deslocar de um bairro para o outro. Falta asfalto, médicos. As 

opções de lazer são praticamente nulas. Tem ocorrido uma ocupação desordenada: bairros 

crescendo, loteamentos irregulares, sem planejamento de infraestrutura (sem água. A luz é 

“gato”). Até o final deste ano, o Plano Diretor tem que ser revisto urgentemente.  

 

Jornalista SF: Neste cenário, o PT de Santa Luzia é um partido forte ou fraco?  

Cassimiro (PT): O PT de Santa Luzia é  um  partido forte e o principal partido de oposição. 

Foi fundado em 1981, um ano após a fundação do PT Nacional. Na primeira eleição após 

fundação do partido, lançou candidato prefeito e conquistou o quarto lugar mesmo sendo um 

partido novo. Em todas as eleições, exceto de 2008, teve candidaturas próprias. Sempre ficou 
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em segundo ou terceiro lugar nas corridas eleitorais.  Pesquisa encomendado pelo PT em abril 

de 2012 sobre eleitorado da Região Metropolitana de Belo Horizonte revelou que o eleitorado 

luziense (22%) tem preferência pela legenda petista,  menor que a média nacional que está em 

torno de 30%. O segundo partido com 7% é o PMDB. Em 2008, o apoio do PT ao então 

candidato Calixto (PR) foi visto como traição. E a legenda também se desgastou na 

participação da gestão do ex-prefeito Gilberto (PMDB. Em agosto de 2011, o PT de Santa 

Luzia  decidiu que não caminharia mais com o Dr. Gilberto e em outubro houve a ruptura 

com a antiga administração.  

 

Jornalista SF: Qual é a sua avaliação sobre o  eleitorado luziense? 

 Cassimiro (PT): Falta uma organicidade maior do eleitorado luziense  para reivindicar 

coletivamente seus direitos. O eleitor busca vereador para ajudar nos gastos com enterro de 

filhos e parentes, para ter uma “carreteira”, etc. Não concebe política pública como direito; o 

que favorece o oportunismo político. Boa parte dos administradores se submetem a essa 

lógica do apadrinhamento em troca de apoio político. Os grupos econômicos são muito fortes, 

inclusive as empresas ligadas ao atual prefeito Calixto. As campanhas em Santa Luzia são 

muito caras: teve vereador que gastou quase um milhão de reais na eleição de 2012. Há uma 

“visão bairrista” do eleitorado como se o fato do vereador ser daquele bairro, os moradores 

serão favorecidos com ganhos. Aliás, alguns desses vereadores tem nichos bem definidos 

onde angariam 2 mil votos.  No último pleito também houve uma influência muito forte do 

voto religioso. A Câmara Municipal de Santa Luzia chegou a ser composta por 4 pastores.  

 

Jornalista SF: Qual tem sido a posição do PT de Santa Luzia e do eleitorado luziense  

em relação á questão de gênero? 

Cassimiro (PT): Nas eleições municipais de 2012, houve um fator de gênero importante no 

PT em Santa Luzia: foram duas mulheres (Suzane e Cristina)  que disputaram a prévia do 

partido. Ainda predomina  na cidade um discurso conservador seja em relação a gênero, seja 

em relação à política como troca de favores.  Mas há alguns discursos conservadores que aos 

poucos vão ser sendo vencidos: “mulheres que vão para política, deixam de cuidar dos filhos, 

do marido”. O eleitor feminino tem se posicionado melhor e para a Câmara de Santa Luzia 

foram eleitas 4 mulheres num total de 17 vagas. A eleição da primeira presidenta mulher, 

Dilma Roussef (PT)  no cenário político nacional teve um simbolismo grande para avanços 

nas candidaturas femininas. Além disto, o  IV Congresso  Nacional PT (2011) determinou ser 

obrigatório que todo Diretório seja composto por 50% de mulheres. A decisão veio num 
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cenário em que o peso do sexismo ainda é muito grande na estrutura partidária. Esta decisão 

já é cumprida na legenda municipal em Santa Luzia. Mas é uma determinação muito 

significativa para o remapeamento das candidaturas políticas sendo que em 2014, 50% das 

candidatas do PT vão ser mulheres.  Além disto há a preocupação em renovar quadros 

estabelecendo que um terço dos filiados tem que ter menos de 30 anos e garantir uma maior 

representatividade, inclusive com afrodescendentes.  

 

Jornalista SF: Eu entrevistei a vereadora petista Suzane que tem pretende disputar a 

prefeitura de Santa Luzia em 2016. Como o senhor avalia essa pretensão política? 

Cassimiro (PT): A vereadora Suzane que ocupou a Secretaria de Assistência Social quando 

Dr. Gilberto (PMDB) era prefeito  teve uma avaliação positiva nesse cargo do executivo 

municipal: aumentou em 2/3 os assistidos pelo programa Bolsa Família, implementou CRAS 

e CREAS, o SINE. Entretanto, a ascensão à  prefeitura depende de um leque de alianças mas 

há dificuldade nessa construção de aliados pois os partidos são cooptados com oferta de 

recursos financeiros. Nas proporcionais de 2012, pela primeira vez  o PCdoB coligou com o 

PT. Ainda nesse último pleito, a expectativa do PT era também se aliar ao PMDB municipal 

que é nosso aliado nacional. Mas praticamente na véspera da eleição, a legenda transferiu 

apoio para Calixto (PSB).  No pleito de 2008, uma ala petista apoiou  o atual prefeito Calixto 

que historicamente era um adversário da legenda. Mas o diretório municipal  decidiu em 14 

de abril de 2013  pela oposição ao atual gestor após nossa candidata Cristina com 22 mil votos 

ter ficado em  segundo lugar e praticamente dobrado a votação conquistada pelo PT nas duas 

últimas disputas. Além disto, discordamos das ações tomadas por Calixto nas área de saúde e 

assistência social.  Nos seus mandatos anteriores não realizou concurso público pois entendeu 

que traria pessoas de fora e não benificiaria os próprios moradores de Santa Luzia. No seu 

primeiro dia do mandato em 2013, acabou com as 41 equipes do PSF (Programa Saúde da 

Família) que atendem comunidades no posto de saúde e nas residências. Após 100 dias de 

mandato, praticamente não recompôs as equipes desse programa do governo federal.  Com 

isto, oito mil reais mensais do Ministério da Saúde deixam de vir para o município. 

Consideramos a administração de Calixto conservadora, com aversão ao modelo de 

participação popular. Ele acabou com CRAS e CREAS (Conselhos Especializados de 

Assistência Social) que prestam assistência às famílias carentes (Bolsa Família, apoios 

financeiros a deficientes e idosos, etc). Com relação ao gestor anterior, a rejeição do Dr. 

Gilberto (PMDB) era a mesma anteriormente depositada em Calixto (PSB). O peemedebista 

que é médico foi eleito para resolver o grande problema da cidade: saúde. Não resolveu. 
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Deixou de receber recursos para unidades de saúde pois não apresentou projetos em tempo 

hábil.  Não implementou programas importantes que vieram do governo federal como o PAC 

que previa a construção de 200 casas para as famílias retiradas de Confins nem o  Restaurante 

Popular. Além disto, não cedeu terreno para a construção do Instituto Federal de Educação 

Tecnológica (IFET) que beneficiaria cerca de dois mil luzienses com a oferta do ensino 

técnico e pós-graduação.  
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APÊNDICE C - Questionário de pesquisa quantitativa 

1. Qual e o seu sexo? 

1.1. () masculino 1.2. () feminino 

2. Qual e a sua idade?  

2.1. () 16 a 17 anos 2.2. () 18 a 24 anos 2.3. () 25 a 34 anos 

2.4. () 35 a 44 anos 2.5. () 45 a 59 anos 2.6. () 60 anos ou mais  

3. Ate que serie você cursou na escola?  

3.1. () primário incompleto/completo quarta-serie 

3.2. () ginásio incompleto/completo quinta a oitava serie 

3.3. () segundo grau incompleto/completo  

3.4. () ensino superior incompleto/completo 

4. Quanto ao trabalho, você esta: 

4.1. () não respondeu 4.2. () empregado 4.3. () desempregado  

4.4. () estudante 4.5. () do lar  4.6. () aposentado, pensionista 

4.7. () mercado informal 4.8. () patrão ou profissional liberal  

          (medico, dentista, advogado, que não e funcionário publico) 

4.9. () outro __________________________ 

5. Considerando salários, proventos, pensão, bico e outras formas de remuneração, qual e a 

faixa salarial de sua família 

5.1. () até R$622,00 (menos de 1 SM) 5.2. () 623,00 a 1.244,00 (+ 1 a 2 SM) 

5.3. () 1.245,00 a 3.110,00 (+ 2 a 5 SM)  5.4. () 3.111,00 a 6.220,00 (+ 5 a 10 SM) 

5.5. () 6.221,00 ou mais (+10 SM)  

6. Qual e a sua religião? 

6.1. () Não respondeu 6.2. () Católico Praticante 

6.3. () Católico não praticante (menos de 1 vez ao mês na missa) 

6.4. () Evangélico tradicional (Presbiteriano, Batista, Sabatista, Adventista) 

6.5. () Evangélico Pentecostal (Assembléia, Deus é Amor, Quadrangular, Universal, Nova 

Vida, Maranata, Internacional da graça de Deus etc...) 

6.6. () Sem religião/Nenhuma/Agnóstico/Ateu  

6.7. () Outros (Testemunha de Jeová, Espírita Seicho no Iê, Messiânica, Budista, Umbanda, 

Candomblé, Mormon, etc) 

 

7. Na sua opinião, atualmente quais são os dois principais problemas da cidade  

7.1. () serviços de saúde 7.2. () educação 

7.3. () segurança pública  7.4. () transporte coletivo  

7.5. () limpeza urbana 7.6. () iluminação pública  

7.7. () transito  7.8. () água tratada  

7.9. () moradias populares 7.10. () emprego 

7.11. () áreas de lazer e esporte 7.12. () asfalto e pavimentação urbana  

7.13. () rede de esgoto 7.14. () Outros, qual? _________________ 
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8. Com relação a administração municipal, como você avalia a administração da prefeitura 

nas seguintes áreas de acordo com os seguintes critérios de qualidade: 

 

1- ótimo 2- boa 3- regular positivo  

4- regular negativo 5- ruim  6- péssimo  

7- NS/NR  

8.1. () educação 8.2. () segurança pública 

8.3. () transporte coletivo  8.4. () coleta de lixo  

8.5. () iluminação publica  8.6. () trânsito  

8.7. () água tratada  8.8. () habitação  

8.9. () atração de empregos 8.10. () áreas de lazer e esporte 

8.11. () asfalto e pavimentação urbana  8.12. () rede de esgoto 

8.13. () saúde publica  8.14. () atividades culturais  

8.15. () cuidados com os mais pobres  8.16. () cuidados com os idosos 

8.17. () cuidados com o meio ambiente 

9. Como você avalia a atuação da administração municipal (prefeitura)? 

9.1. () ótimo  9.2. () boa  

9.3. () regular positivo  9.4. () regular negativo  

9.5. () ruim  9.6. () péssimo  

9.7. () NS/NR  

10. Como você avalia a atuação do prefeito “Calixto”?  

10.1. () ótimo  10.2. () boa  

10.3. () regular positivo  10.4. () regular negativo  

10.5. () ruim  10.6. () péssimo  

10.7. () NS/NR  

11. Este ano (2016) tem eleição para prefeito. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? 

(ESPONTÂNEA) 

 

12. E se os candidatos fossem estes, em quem você votaria? (ESTIMULADA)  

12.1. () Nsd Indeciso 12.2. () Nulo/branco 

12.3. () Suzane - PT 12.4. () Maria das Flores - PA  

12.5. () Joaquim Barbosa - PZ  

13. Vou dizer o nome dos candidatos e gostaria de saber se você:  

1- conhece bem  2- conhece mais ou menos   

3- conhece somente de nome 4- nunca ouviu falar  

13.1. () Calixto - PSDB  13.2. () Suzane - PT  

13.3. () Joaquim Barbosa - PZ 13.4. () Pedro Antonio - PY 

14. Dentre estas opções, qual define mais a maneira como escolheu seu candidato 

14.1. () Ele(a) é o único que conheço 14.2. () É o(a) menos pior 

14.3. () Já votei nele(a) outras vezes vou continuar votando 

14.4. () Ele(a) tem as melhores propostas 14.5. () Voto pelo partido 

14.6. () Quero continuidade 14.7. () Quero Mudança 
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15. Destes pré-candidatos em qual você não votaria de jeito nenhum? 

15.1. () Nsd - Não rejeita 15.2. () Nulo - Rejeita todos 

15.3. () Calixto - PSDB  15.4. () Suzane - PT  

15.5. () Joaquim Barbosa - PZ 

16. Qual e o partido de sua preferência? 

16.1. () NS/NR 16.2. () PSDB 

16.3. () PT 16.4. () PZ  

16.5. () PY  16.6. () Outros  


