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O exercício dos mais diversos campos da política, numa situação de quase 

ausência das mulheres, constitui-se num grande desafio ao projeto democrático e em um 

impasse para os estudos de gênero e feministas. Todavia, cabe igualmente ressaltar que 

este não parece ainda se constituir em ponto realmente crítico para as análises políticas 

brasileiras contemporâneas e mesmo um tema de destaque da Ciência Política de uma 

forma geral ou dos nossos parlamentos de modo mais específico. 

 O registro da literatura pertinente (Pateman, 1993; Okin, 1995; Norris, 1987, 

1996a, 1996b, 2000; Inglehart & Norris, 2000; Avelar, 2001) aponta para o fato de que 

algumas das concepções que nortearam as democracias ocidentais definiram espaços e 

conquistaram direitos de modo completamente assimétrico para homens e mulheres, 

instaurando e perpetuando profundas desigualdades políticas. No século XX, para 

combater tais discriminações, mulheres de todo o mundo se organizaram enquanto 

sujeitos políticos em quase todas as partes e continentes, tendo como pontos de partida 

suas vivências de privações, segregações e opressões dos mais distintos matizes e não 

apenas na carreira política institucionalizada. Neste século também foram criados e 

fortalecidos os movimentos feministas e de mulheres, em uma rica pluralidade de formas, 

tonalidades, ritmos e articulações locais, nacionais e internacionais. 

 Recentemente encerramos uma pesquisa intitulada: “A Política na Ausência das 

Mulheres: um estudo sobre recrutamento, trajetórias/carreiras e comportamento 

legislativo de mulheres” (CNPq, FAPEMIG, 2009) com o intuito de refletir de modo 

aprofundado e crítico os impactos e conseqüências que a situação de quase ausência das 

mulheres brasileiras do espaço da representação política formal (aqui problematizada a 

partir do Poder Legislativo estadual e federal) pode produzir ao longo do processo de 

consolidação da cidadania (especialmente das mulheres, mas não só) e da democracia 

brasileiras. A democracia brasileira continua se realizando num contexto de disparidades 
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no que tange à representação política entre homens e mulheres (e também entre brancos e 

negros, mas esta injustiça não será alvo de discussões aqui). É urgente e necessário 

identificar os obstáculos que têm pavimentado o caminho das mulheres brasileiras, 

candidatas e eleitas ao parlamento brasileiro, de modo a colaborar para a construção de 

uma perspectiva crítica que dê subsídios analíticos, empíricos e teóricos, para a 

compreensão das causas da realização de um projeto de cidadania feminina que ainda não 

se concretizou no país.  

 Sabemos da existência deletéria das profundas e arraigadas desigualdades de 

gênero que perpassam a sociedade brasileira. Este ensaio trás à tona alguns percalços no 

processo de formação da cidadania feminina e, como veremos, são muitas as “pedras no 

caminho” e elas têm influenciado o jogo político-democrático brasileiro na direção do 

exercício político por chaves, regras e atores majoritariamente masculinos. A participação 

das mulheres nas diferentes instâncias de poder no país vem crescendo paulatinamente, 

mas ainda de forma muito tímida. Vejamos a Tabela 1 abaixo: 

Tabela 1: Mulheres em Instâncias de Poder no Brasil - 2007 

Mulher Homem  

Poderes do Estado 

 

Cargo/Mandato 
N.A % N.A % 

TOTAL 

Senador/Senadora  10 12,34 71 87,66 81* 

Deputada/Deputado 

Federal 

45 8,7 468 91,23 513 

Deputada/Deputado 

Estadual/Distrital 

123 11,61 936 88,39 1.059 

 

 

PODER 

LEGISLATIVO 

Vereadora/Vereador  6.556 12,65 45.252 87,35 51.808 

Presidente da República - - 1 100,0 1 

Governadora/Governador 4 14,8 23 85,19 27 

 

PODER 

EXECUTIVO Prefeita/Prefeito 418 7,52 5.141 92,48 5.559 

Ministra/Ministro do STF 2 18,18 9 81,82 11 

Ministra/Ministro do STJ 4 12,12 29 87,88 33 

Ministra/Ministro do TST 1 5,88 16 94,12 17 

Ministra/Ministro do TSE 1 14,28 6 85,72 7 

 

 

PODER 

JUDICIÁRIO 

Ministra/Ministro do STM - - - 100,00 15 

Fontes: 
TSE – eleições de 2006 (Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembléias Estaduais/Distrital, governos) e eleições de 2004 
(Câmara de Vereadores e Prefeituras) e sites: http://www.brasil.gov.br e http://www.stf.gov.br/bndpj/tribunaissuperiores. 
* Pela especificidade das eleições para o Senado, o número de senadoras/senadores abrange as/os 27 eleitas/os em 2006 e as 54 
eleitas/os em 2002. 
Nas últimas eleições foram eleitas quatro senadoras e na anterior, oito. Duas deixaram a Casa para assumir posições em outros 
poderes. 



Siglas: N.A. – número absoluto, STF – Supremo Tribunal Federal, STJ – Superior Tribunal de Justiça, TST – Tribunal Superior do 
Trabalho, TSE – Tribunal Superior. 
Eleitoral, STM – Superior Tribunal Militar. 
N.A. – número absoluto, STF – Supremo Tribunal Federal, STJ – Superior Tribunal de Justiça, TST – Tribunal Superior do Trabalho, 
TSE – Tribunal Superior 
Eleitoral, STM – Superior Tribunal Militar. 

 

Segundo a União Interparlamentar (IPU, 20092), a situação mundial da 

representação de mulheres e uma questão séria em todo o mundo: a média de mulheres 

nos Parlamentos é de apenas 18,6%, combinando-se as duas Câmaras – a alta (ou Senado 

com 17,6%) e baixa (ou Câmara de Deputados com 18,8%). Para alguns países mais 

desenvolvidos – levando-se em conta as duas Câmaras - estas médias se elevam: os 

países nórdicos contam com 42,5% de mulheres parlamentares; nos países americanos as 

cifras chegam a 22,6% e nos europeus (excetuando-se os nórdicos) a representação 

feminina está em 19,5%. O Brasil, que tem 9% de mulheres parlamentares na Câmara de 

Deputados, numa perspectiva comparada internacional, se iguala à situação dramática, 

por exemplo, dos países árabes (9%). Nosso país ocupa posição lamentável no ranking 

mundial: o 107º. lugar dentre um conjunto de 137 países. Não nos encontramos sequer 

em posição de liderança na própria América Latina e Caribe, pelo contrário, figuramos 

em penúltimo lugar neste outro ranking, perdendo apenas para a Colômbia (8,4%) e o 

Haiti (4,1%). No continente somos em muito superados pela Costa Rica (35,1%) e 

Argentina (com 41.6%), por exemplo. Certamente estes não são números dos quais 

devamos nos orgulhar.  

 Ao longo de 73 anos (1936-2009)3 a representação feminina passou de 1% para 

9%: com todas as intensas e duradouras transformações políticas, econômicas, sociais e 

culturais ocorridas no Brasil, ao longo deste mesmo período, é extremamente 

desproporcional a participação político-institucional das mulheres, contrastando, 

inclusive, com a sua significativa presença em outras áreas. As mulheres são hoje, no 

Brasil, 51,3% da população brasileira, totalizam 42,7% da população economicamente 

ativa, e 26,8% são “pessoas de referência” dos domicílios brasileiros, e 51,2% do 

eleitorado nacional (TSE, 2000). Por que, então, a presença das mulheres nos poderes 

decisórios tem avançado tão lentamente? Qual é o impacto disto para o exercício de 
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cidadania das mulheres brasileiras? Estas são perguntas que precisamos nos fazer. 

Acompanhando a literatura pertinente (NORRIS & LOVENDUSKI, 1989; MATLAND, 

1998), o esquema que utilizamos para explicar esta ausência ganhou o seguinte desenho: 

 

Figura 1: A “Corrida de Obstáculos: principais Barreiras à Eleição de Candidatas Femininas ao Legislativo 
brasileiro (Norris & Lovenduski, 1989 e Matland, 1998, Matos, 2006) 

 

 

    

 

 
 Fonte: Matos, 2006; Formatação própria. 

 

 Na pesquisa reconstruímos tais impasses a partir de um conjunto de obstáculos 

que circunscreveriam, então, três grandes níveis (simplificadamente: o nível micro, o 

nível sociológico e o nível político) que apenas analiticamente foram apresentados como 

diferenciados, mas que, de fato e na experiência das entrevistadas, se apresentaram 

pragmaticamente atuando de modo simultâneo e inseparável. No primeiro nível (Micro), 

foi possível identificar os principais elementos da determinação individual/subjetiva a 

concorrer ou ambicionar um cargo eletivo. Consideramos importante salientar que a 

“ambição política” (elemento tão ciosamente discutido pela literatura pertinente), pelas 

informações coletadas na pesquisa, se encontrava claramente constrangida pela percepção 

e avaliação racional elaborada pelas próprias candidatas (e eleitas) a respeito das suas 

reais condições em competir e se eleger: sejam aquelas que se referem às possibilidades 

(ou não) de abertura do sistema político às novas candidaturas, sejam aquelas de cunho 

particular, que convergem sistemicamente para dificultar a concorrência e o sucesso 

eleitoral das mulheres. Ou seja, trata-se de um nível que reflete o quão amigável ou 

refratário o ambiente político imediato se coloca àquela candidatura em questão, bem 

como o quanto há, de fato, pela estimativa das candidatas/eleitas, de recursos 
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subjetivos/pessoais, econômicos e coletivos a serem destinados ou gerados para auxiliar 

na já antecipada difícil disputa. Aqui é possível retraçar um conjunto de fatores que 

refletem a situação constatada de limitação da autonomia feminina para se lançar à 

“aventura” de um cargo eletivo no país. Desde a falta de autonomia própria e pessoal 

(aquela que incide e decide sobre os usos do próprio corpo, sobre o controle da 

sexualidade, da reprodução e da maternidade), passando pela experimentação de papéis 

de gênero socialmente estereotipados, onde é sempre a mulher quem cuida (na esfera 

privada e doméstica) e o homem quem trabalha (na esfera pública) - refletindo moldes 

bem tradicionais de papéis de gênero-, os resultados mais freqüentes são: falta de auto-

estima e de auto-confiança para concorrer e experiência da ausência de apoio e 

sustentação familiar imediatas para a entrada e a permanência na carreira política (o 

senso comum identifica estes fenômenos sob a rubrica de “falta de ambição política” das 

mulheres). Também se encontra aqui a barreira real da falta de recursos econômicos, ou 

seja, de autonomia econômica (oriundo do comprometimento e dos desequilíbrios 

gerados pela conquista dos direitos ao trabalho num contexto ainda de fortes 

discriminações salariais desfavoráveis às mulheres) que as mulheres nitidamente 

percebem carregar consigo, especialmente evidente quando conseguem superar os 

obstáculos da decisão pessoal em se candidatar. 

 Tomada a decisão de competir, dificuldades permanecem e outras (de diferentes 

modalidades) surgem, se transformando a interação/relação em novo espaço de 

obstáculos cotidianos, enfrentamentos e dificuldades operadas agora em outros níveis. 

Todas têm, claro, alguma ancoragem nos obstáculos anteriores que não foram/são 

efetivamente superados, mas apenas transpostos por gradientes diferenciados de 

determinação e ousadia. O ativismo político prévio ainda que um potencial recurso, nem 

sempre é convertido em capital eletivo. A presença do capital político familiar ameniza 

enfrentamentos, mas não os elimina totalmente.  

No nível da interação sócio-política – o segundo conjunto de obstáculos - 

identificamos assimetrias significativas na distribuição do poder e também dificuldades 

das próprias mulheres em participar ativamente das tomadas de decisões em vários 

âmbitos (do doméstico, passando pelo social/interacional, chegando ao plano político-

institucional). Foram relatadas experiências de discriminações/opressões, desde o plano 



pessoal (assédio moral e até mesmo sexual no espaço político-partidário-parlamentar), 

social (desqualificação, desautorização e deslegitimação continuadas que terminam por 

gerar ausência persistente de voz e de vez) e institucional (desinteresse das famílias de 

origem, dos próprios movimentos de origem, dos partidos e até da própria sociedade e 

especialmente do eleitorado), que convergem para a percepção de que o destino/realidade 

das candidaturas femininas é a invisibilidade e o insucesso (com algumas poucas 

exceções daquelas mulheres que já se elegeram ou que estejam em posição de 

proeminência nos partidos).  

Percebemos entre as candidatas, e mesmo entre as eleitas, a existência de lutas, 

mobilizações e organização societal associativa em níveis frequentemente mais altos que 

os homens, mas nem sempre há a conversão desse capital associativo/organizativo em 

capital político formal. Alguns elementos nos levam a concluir que há, para além da 

baixa receptividade do ambiente político (geral e institucional) às mulheres candidatas, 

uma igual baixa estimativa de aporte real de recursos financeiro-econômicos para as 

próprias campanhas. A atuação política das mulheres, em geral, tende a ser mais 

focalizada, como vimos, no plano local e em interesses mediados pelo esforço de 

equacionamento e superação de necessidades imediatas, por exemplo: lutas por creche, 

saneamento básico, condições melhores de saúde, de escolarização, de transporte e de 

habitação. Também foi possível observar, ainda que este não tenha se constituído 

efetivamente no foco da pesquisa, a presença permanente de desequilíbrios estruturais de 

raça/etnia, geração, estado civil, classe e situação ocupacional pré-definem certo perfil de 

elegibilidade das mulheres: o perfil daquelas que conseguem com maior efetividade se 

eleger é formado por mulheres com mais idade (entre 30 a 50 anos), descasadas ou viúvas 

(quase sempre, portanto, sem os compromissos e responsabilidades com os filhos 

pequenos na família) e profissionais liberais (professoras, advogadas, médicas etc.). 

 No terceiro nível – político-filosófico-epistêmico - foram retratadas as 

dificuldades no plano formal e/ou institucional (ainda que muitas delas sejam invisíveis 

ou invisibilizadas). Trata-se de enfrentamentos e de necessidades de contestações 

colocadas diretamente pelo jogo político-partidário brasileiro e por suas regras, assim 

como pela participação democrática e seus efeitos. São obstáculos que remontam ao 

contexto institucional/formal, inerentes à luta e à competição política, e não mais no 



âmbito das práticas e interações sócio-políticas cotidianas, mas das regras construídas 

para, por e no jogo político. Destaca-se aqui a afirmação reiterada pelas candidatas e 

eleitas de que este seria um jogo forjado e mantido “por e para os homens”. Também 

merece destaque neste nível a configuração das relações de força política estabelecidas no 

plano do eleitorado brasileiro e dos partidos, na medida em que as regras do jogo são 

experimentadas dinamicamente no processo eleitoral (apesar de entender que as reflexões 

sobre interações com o eleitorado digam respeito mais ao segundo nível).  

 Uma barreira que ficou clara no relato das entrevistadas na pesquisa foi o 

processo nem sempre claro de seleção das candidaturas estabelecido pelos 

“selecionadores partidários” (gatekeepers). Estes atores vêm fazendo com que: (a) 

inicialmente as listas sejam preenchidas com mulheres que tenham ou uma trajetória 

política, ou uma trajetória profissional ou familiar, diferindo-se as chances de outras 

mulheres que não estão incluídas nessas categorias; (b) as candidaturas femininas, que 

tenham esses perfis acima, terminam obtendo mais apoio político-partidário em suas 

campanhas, as outras candidatas não.  Também através dos dados coletados na pesquisa 

podemos afirmar que, de um modo generalizado, as estruturas partidárias no Brasil são 

ainda muito frágeis, sendo o sistema partidário brasileiro de baixa institucionalização e 

pouca fundamentação em critério racionais/legais. A situação brasileira é de um 

carreirismo político baixo, individualista e frequentemente extra-legislativo, onde as 

lideranças partidárias nacionais possuem pouco controle sobre as carreiras legislativas, 

sendo então que os partidos políticos, do ponto de vista eleitoral, demonstram uma 

condição de fragilidade diante de personalidades onipresentes. A auto-seleção (associada 

ao apoio dos “caciques” partidários) é o critério que costuma presidir o processo de 

nomeação das candidaturas dentro de todos os partidos. E neste contexto as mulheres 

estão inseridas, mais uma vez, adversamente: elas são consideradas como os “tampões” 

para as cotas, as candidaturas não são legitimadas e, de fato, tratadas como efetivamente 

competitivas por parte significativa do staff partidário. Quase todas as mulheres 

entrevistadas têm, no mínimo, uma relação tensa, contraditória ou ambígua em relação 

aos partidos, entendendo estas estruturas mais como obstáculos a serem enfrentados do 

que como um espaço democrático, ou de apoio ou incentivo à carreira política. 



Já é sabido que, de uma forma geral, o sistema político brasileiro não opera através de 

regras efetivamente meritocráticas e/ou burocratizadas: persistem no Brasil elementos 

políticos tradicionais, conservadores, clientelistas e patrimoniais. Com freqüência ainda 

há a condução político-partidária por lideranças carismáticas e/ou tradicionais, onde as 

regras, mesmo que existentes, não são rigidamente perseguidas: certas lideranças 

representam, mesmo que sem o perceberem, posturas patriarcais e conservadoras no que 

tange às mulheres. Sendo abertas as listas partidárias no Brasil e com a forte 

disseminação de partidos “nanicos” (quase sempre no espectro ideológico da direita), 

reforçam-se o contexto cultural e o político, prevalecendo a forte assimetria e a 

discriminação com relação às mulheres.  

 No que se refere à elegibilidade - ao eleitorado e sua “tutela”-, os dados da 

pesquisa nos permitem concluir que, de uma maneira geral, os partidos se 

descomprometem da responsabilidade de apoiar especificamente as mulheres já que não 

seriam eles que estabeleceriam, ao final, o ranking dos/as candidatos/as: seriam os/as 

eleitores/as que, segundo eles, “decidiriam” não votar nas mulheres candidatas. E esta 

não chega a se constituir numa falsa afirmação. Entretanto, importa aqui lembrar que 

nossa sociedade e cultura política, como vimos, são ainda patriarcais. As conseqüências 

disso são eleitoras e eleitores em geral com baixíssimo senso de responsabilidade em 

relação ao próprio voto, que se reflete numa baixa legitimidade dos próprios 

representantes eleitos e quase nenhuma consciência crítica das diferenças e 

discriminações de gênero em todo este processo. 

 Embora as listas abertas brasileiras tendam a oferecer, potencialmente, maior 

oportunidade de voto de incentivo à mulher, essa característica termina por perder seu 

efeito a partir da posição daqueles eleitores e eleitoras com visões mais tradicionais a 

respeito do papel a ser desempenhado pelas mulheres na sociedade (ainda frequentemente 

enviesado do ponto de vista das relações de gênero). As candidatas reiteradamente 

afirmam a existência de “preconceitos” do e no eleitorado, especialmente o eleitorado 

feminino. O Brasil é historicamente comandado por elites políticas tradicionais e estas 

não costumam se organizar através de alinhamentos propriamente nacionais e 

ideológicos, mas por intermédio de interesses acentuadamente corporativos, patrimoniais 

e conservadores estaduais e também regionais e locais bem específicos, sendo que, até o 



presente momento, nenhuma outra grande clivagem política nacional emergiu para, de 

fato, “dividir” tal elite. Mesmo no âmbito dos partidos de esquerda e do eleitorado de 

esquerda, o conservadorismo patriarcal, frequentemente conduzido por forças religiosas 

católicas e protestantes poderosas, reforçam o lugar subalternizado das mulheres na 

política. Há, apesar dos esforços e da dedicação e luta de muitas mulheres, a permanência 

de um modelo masculino/patriarcal de relacionamento partidário e eleitoral. Contudo, os 

resultados têm revelado que não são todas aquelas mulheres discriminadas pelo 

eleitorado: as mulheres eleitas no Brasil possuem um perfil de elegibilidade que se 

aproxima, e muito, do perfil elegível dos representantes do sexo masculino (conforme o 

perfil já apresentado). Os relatos deixam transparecer um sistema político partidário 

individualista/personalista extremamente agressivo e competitivo: o que, de fato, 

interessa substantivamente aos partidos políticos são votos. Análises estão nos revelando 

que há sim uma votação significativa nas candidatas mulheres, mas não parece haver 

ainda o reconhecimento e a aceitação plena dos partidos políticos com relação a este fato. 

Outros dois elementos sistematicamente destacados pelas entrevistadas referem-se às 

dificuldades no financiamento das campanhas e aos desafios de se conciliar carreira 

política e a vida familiar. 

Em outra dimensão da análise, na perspectiva do comportamento legislativo 

feminino, destacou-se a percepção que as mulheres, mesmo aquelas dentro dos espaços 

formais da política têm sua atuação atravessada por padrões que acabam sendo 

reforçadores do status quo subalternizado das mulheres. O nosso estudo descortinou uma 

participação legislativa feminina segregada dentro do parlamento: as mulheres 

representantes políticas quase nunca são indicadas para ocupar posições nas Mesas 

Diretoras e não raro as lideranças partidárias sequer percebem tal fato como um 

“problema”. No Brasil, também são poucas as mulheres que conseguem alcançar cargos 

de liderança no âmbito dos próprios partidos e das casas legislativas: desta forma, são 

elas mesmas que reportam não conseguir impacto efetivo na definição das agendas 

parlamentares. As poucas mulheres que o conseguem, reconhecem que alcançaram a 

posição por desempenharem um comportamento político mais “parecido” com o que “se 

espera de um bom líder”: quase sempre essas características expressam elementos da 



personalidade tradicionalmente associada aos homens – dureza, assertividade, 

determinação, objetividade, agressividade, racionalidade, coragem, força etc. 

 De uma forma geral, as mulheres políticas costumam participar de Comissões 

pouco prestigiadas das casas legislativas e com freqüência aquelas que se tornaram 

nichos básicos de atuação de mulheres: Comissões de Seguridade e Família, de Saúde, de 

Direitos Humanos, de Educação etc. Algumas delas reconhecem que seus projetos e 

proposições têm menor viabilidade de aprovação caso elas não estabeleçam com os pares 

masculinos as parcerias e negociações prévias (este fenômeno costuma ser generalizado 

no parlamento, mas para os projetos/proposições das mulheres eles se constituem em um 

grau de dificuldade maior, já que os interlocutores não estão sensíveis às demandas que 

os projetos contemplam). Algumas deputadas reconheceram que são pouco escutadas no 

parlamento, são mais interrompidas nas falas e discursos e que, por isso, acabam se 

acostumando a ter menos disposição em ocupar a tribuna para uso da palavra. A maior 

parte das deputadas não quer se reeleger: consideram ter dado já a sua “parcela” de 

contribuição neste processo e é ai, então, que o circulo vicioso se fecha. Várias pesquisas 

já têm indicado que a principal variável que afeta a elegibilidade (de homens e mulheres) 

é a reeleição. Como as mulheres como vimos, custam a ser eleitas e, quando se elegem, 

não querem buscar o estatuto da reeleição, fecha-se o curto-circuito da “política na 

ausência das mulheres”. 

 De um modo geral podemos afirmar que é neste contexto, peculiarmente adverso, 

que se inserem as candidaturas de mulheres no Brasil. Como percebido, elas superam 

alguns deles quando se candidatam ou mesmo quando conseguem, após esforço 

indiscutível, se eleger. Mas a superação, também como evidenciado, é sempre parcial, 

significando dizer que os preconceitos estão e permanecem lá, enraizados e atuantes. A 

descrição do quadro nebuloso acima não deve operar no sentido de afastar – ainda mais – 

as mulheres da esfera política formal. É importante que o tenhamos bem nítido em nossas 

mentes, para que ele possa vir a ser transformado. Todas as mulheres têm o direito de se 

candidatar, assim como têm o direito legítimo de se preparar para tal disputa e 

compreender, com clareza, quais são os principais obstáculos que circundam e afetam tal 

decisão. É apenas a partir de um cenário mais esclarecido sobre esta disputa que elas – as 

mulheres candidatas - poderão escolher as melhores estratégias para obter o sucesso 



eleitoral a que têm direito. O quadro geral aqui descrito se apresenta como um cenário de 

competição política e atuação parlamentar realmente sombrio, mas descreve com a 

nitidez necessária, especialmente neste momento atual em que o tema ganha mais fôlego 

na agenda nacional, o quanto ainda são urgentes mudanças e avanços para efetivamente 

transformarmos a qualidade do jogo democrático no Brasil, tendo, sobretudo, como nosso 

foco as desigualdades políticas de gênero aqui descritas.  

Nas próximas eleições de 2010 teremos um cenário completamente novo de duas 

mulheres candidatas ao cargo máximo do país – a Presidência da República – e, pela 

primeira vez, uma delas com fortes chances de chances de chegar até lá. Em ligeiro 

contraste com os resultados “sombrios” coletados junto às candidatas, uma outra 

pesquisa intitulada “Mulheres na política” e realizada em 2009 pelo IBOPE/Instituto 

Patrícia Galvão, tendo como respondentes os/as eleitores/as brasileiros/as, conforma-se 

numa outra importante fonte de informações para se compreender certas questões de 

gênero da sociedade brasileira. Entre os principais achados da pesquisa, podemos citar: 

que 94% dos/as entrevistados/as responderam afirmativamente que votariam em uma 

mulher, sendo que 59% declararam que dariam seu voto para mulheres em qualquer 

cargo; a maioria dos respondentes acha que aumentaram as candidaturas femininas na 

última década e que a maior presença feminina na política traz ganhos para a democracia 

e a sociedade. Do total de entrevistados/as, 83% disseram que a presença de mulheres 

melhoraria a política e os espaços de poder e de tomada de decisão. Maioria também 

declarou defender lei de cotas e a punição a quem não a cumprir. 55% dos respondentes 

acham que lista de candidaturas deveria ter número igual de mulheres e homens e, 

finalmente, 80% defendem leis para promover igualdade política. Mas tais resultados 

oriundos das percepções do eleitorado brasileiro deixa no ar a pergunta óbvia: porque, 

então, simplesmente eles/as não votam nas mulheres candidatas? Por que não as elegem? 

Em outra pesquisa de opinião realizada, desta vez pela CNI/IBOPE, agora há 

pouco, em março de 2010 feita com eleitores de 16 anos ou mais, de forma estratificada, 

na intenção de voto estimulada, em um cenário com quatro candidatos, os resultados 

foram: José Serra (PSDB) 35%, Dilma Rousseff (PT) 30%, Ciro Gomes (PSB) 11%, 

Marina Silva (PV) 6%, Nenhum/Branco/Nulo 10%, NS/NR 8%. Como nas duas 

pesquisas anteriores, entre os dois primeiros colocados, os resultados regionais apontam 



para uma liderança de Serra em todas as regiões, menos no Nordeste onde Dilma aparecia 

na frente. Na variável sexo, pela primeira vez, Dilma aparece na frente para o sexo 

masculino (36% contra 34%), enquanto Serra apresentava 37% contra 25% de Dilma 

entre as mulheres. Isto quer dizer que Serra teria mais votos entre as mulheres, enquanto 

Dilma tem uma desvantagem ainda maior entre as mulheres do que nas pesquisas 

anteriores. Este ponto, certamente, mereceria uma analise mais apurada para avaliar se 

existe (ou não) resistência das mulheres em votar em mulher ou qual seria, então, a 

explicação para este fenômeno. Também merece destaque, como já evidenciado em 

pesquisas anteriores, o fato das mulheres apresentarem maiores percentagens na opção 

nenhum/branco/nulo e também na opção não sabe/não respondeu (NS/NR). Ou seja, as 

mulheres brasileiras parecem mais propensas a não sufragar nenhum candidato (anular o 

voto) e são em geral maioria entre os indecisos.  

Há inúmeras outras questões que estas pesquisas, especialmente se comparadas ao 

cenário apresentado pelas candidatas que entrevistamos, suscitam e para as quais, 

infelizmente, ainda não temos respostas claras: por que uma candidata mulher tem 

percentual menor de votos entre as próprias mulheres? Por que a candidata Dilma tem 

maior proporção de votos no Nordeste (trata-se de uma questão de força política ou 

haveria alguma influencia de gênero?)? As maiores intenções de voto da candidata Dilma 

entre o estrato de renda de 0-1 SM se devem ao efeito oriundo do “sucesso” dos 

programas de transferência de renda ou tem alguma característica de gênero especial 

neste estrato (a exemplo da efetiva maior presença de famílias monoparentais com chefia 

feminina?)? É verdade que o bom desempenho da candidata Dilma pode ser explicado 

apenas pela boa avaliação do governo Lula, ou existem outros fatores que explicariam 

alguns dos aspectos específicos da intenção de voto diferenciada por sexo? O que o sexo 

dos eleitores tem, portanto, a ver com isto? Do mesmo modo, o desempenho de Serra é 

melhor onde é menor o apoio ao governo: será que existe algum outro aspecto específico 

de gênero por detrás desse apoio do eleitorado? Por que Serra tem maior intenção de 

votos entre as mulheres? Como explicar o maior percentual de mulheres indecisas? Qual 

seria o perfil destas eleitoras?  

Num eventual segundo turno entre os candidatos Dilma e Serra, parece-nos 

evidente que a agenda de gênero deverá surgir. O que parece-me claro por agora é que 



são muitas as perguntas em aberto e para as quais ainda não temos respostas: mas ao 

menos com este novo cenário – de maior presença (e não de ausência) das mulheres da 

competição político-eleitoral – finalmente podemos fazer as perguntas. Quem sabe agora 

vamos conseguir chegar a um caminho melhor de respostas. 
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