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RESUMO 
 

 
MERLO, Marina. Mulheres tomando partido e partidos fazendo candidatas: a atuação 
partidária na trajetória das eleitas. 2017. 156 f. Dissertação (Mestrado– Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
As mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro, quase metade da/os filiados a algum 
partido político e, mesmo com a lei de cotas de gênero que obriga o registro de pelo menos 
30% de candidaturas femininas, elas ainda perfazem pouco mais de 10% da/os eleita/os. A 
literatura aponta diversas barreiras para essas mulheres, como o processo de socialização 
voltado para a esfera privada da vida, uma suposta falta de interesse em seguir uma carreira 
política e a falta de recursos para conduzir uma campanha eleitoral. Analisando a trajetória 
das vereadoras eleitas nas eleições municipais de 2016 da cidade de São Paulo, esse trabalho 
investiga quais foram os meios encontrados ou utilizados pelas candidatas para superar estes 
obstáculos comumente impostos às mulheres, com um interesse específico e investigar a 
atuação dos partidos e lideranças partidárias no fomento ou bloqueio desse caminho até a 
vitória. Utilizando principalmente entrevistas em profundidade com as vereadoras, a 
dissertação percorre o momento do primeiro envolvimento político, da decisão da candidatura 
e a campanha eleitoral para ponderar, à luz das teorias e evidências acumuladas pela literatura 
sobre cada um desses estágios, a narrativa dessas mulheres sobre o seu sucesso eleitoral e os 
dados empíricos disponíveis sobre sua candidatura e campanha. O questionamento comum 
feito em cada uma dessas etapas de suas carreiras é o quanto a organização e as lideranças 
partidárias atuaram, direta ou indiretamente, para tornar efetiva a participação e o sucesso 
eleitoral destas candidatas; ao mesmo tempo, ponderar o quanto e como essas mulheres se 
aproveitaram, se utilizaram ou criaram oportunidades para participar. Os resultados apontam 
que, embora nem sempre estejam presentes nas primeiras atividades políticas das vereadoras, 
o partido político e suas lideranças – muitas vezes, na figura de familiares das candidatas – 
aparecem de forma decisiva no momento da decisão da candidatura e no suporte ao longo da 
campanha eleitoral, especialmente por darem legitimidade e o acesso às redes de contato com 
outras figuras políticas já bem estabelecidas. Com esses indícios, é possível questionar a 
crença de que os partidos não têm relevância ou influência na arena eleitoral e na baixa 
representação feminina em cargos eletivos, bem como requalificar os argumentos e propostas 
pela maior inclusão de mulheres na política. 
 
Palavras-chave: Partidos Políticos. Eleições. Mulheres. Trajetória política. Gênero 
 

  



 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
MERLO, Marina. Women selecting parties, parties selecting female candidates: partisan 
influence on the elected’s trajectory. 2017. 156 f. Dissertação (Mestrado– Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
Women are the majority of the Brazilian electorate, almost half of the members of political 
parties, and even with the gender quotas law obliging the party list to have at least 30% 
female candidates, they still make up around 10% of the elected representatives to the 
Chamber of Deputies. The literature on this issue lists several barriers for these women, such 
as the socialization process focused on the private sphere of life, their supposed lack of 
interest in pursuing a political career and the lack of resources to conduct an electoral 
campaign. Analyzing the trajectory of city councilors elected in the municipal elections of 
2016 in the city of São Paulo, this work investigates the ways candidates found to overcome 
these commonly imposed obstacles on women, with special interest in the political parties and 
partisan leadership presence in encouraging or dissuading their political career. Based mostly 
on in-depth interviews with female city council members, this dissertation describes their 
trajectory, from their first political involvement, going through the decision to run for office 
up until  electoral campaigning to investigate how the narrative of these women about their 
electoral success and available data resonate with theories and evidences from previous 
studies about each of these stages. The main question asked is how much the party 
organization and its leaders have influenced, directly or indirectly, to make the candidature 
and success of these candidates effective; at the same time, I try to consider how and when 
these women have created or taken advantage of opportunities to run for - and win - elections. 
Results show that, although political parties are not always  present in these women’s first 
political activities, the party organization and its leaderships - often as a family member of the 
candidate – have a crucial role in the  decision to run and at the support throughout the 
electoral campaign, especially providing legitimacy and access to networks with other well-
established political figures. With these results, it is possible to question the established notion 
that Brazilian political parties have no relevance or influence in the electoral arena and in 
women’s sub representation, as well as to reassess the arguments and proposals for improving 
women's political participation. 
 
Keywords: Political Parties. Elections. Women. Political career. Gender 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 
 
 

a. O problema de pesquisa 
 

 
As mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro, quase metade dos filiados a algum 

partido político e, mesmo sendo um terço dos candidatos, elas ainda perfazem pouco mais de 

10% dos eleitos. A legislação atual dispõe de pelo menos três medidas que têm como objetivo 

o aumento da participação política feminina. Uma delas é a Lei de Cotas1, que estabelece que 

ao menos 30% das candidaturas de um partido em eleições proporcionais devem ser do 

gênero minoritário no grupo – o que normalmente é representado pelas mulheres. A outra 

medida determina que 5% dos recursos obtidos via fundo partidário deve ser aplicado “na 

criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das 

mulheres”2. Por fim, a terceira regra estabelece que o partido político deve usar pelo menos 

10% do seu acesso gratuito a rádio e televisão na promoção da participação política feminina3.  

Assim, era de se esperar que com esses incentivos específicos, a participação das 

mulheres nas instâncias representativas estivesse aumentando. Porém, a persistência do baixo 

número de mulheres eleitas e evidências de que suas chances de eleição são menores que as 

dos homens abrem uma seara específica de investigação para determinar as razões dessa sub-

representação. O debate acadêmico internacional e brasileiro tem percorrido todas as etapas 

do processo eleitoral e da participação política dentro das esferas formais de representação em 

busca dos determinantes desta diferença de gênero no acesso e permanência no poder político.  

As explicações vão desde entender se existe uma resistência do eleitorado em aceitar 

as mulheres no poder (AGUILAR; CUNOW; DESPOSATO, 2015; CAVENAGHI; ALVES, 

2012), passando pelo processo de socialização voltado para a esfera privada sofrido pelas 

mulheres (MANSBRIDGE, 1998; OKIN, 2008; PHILLIPS, 1998a, 1998b, 2011), pela 

suposta falta de interesse delas em seguir a carreira política (FOX; LAWLESS, 2012, 2013) e 

                                                
1Art. 10, §3o, da Lei 9.504/97 (Lei Eleitoral) 
2Art. 44 da Lei No 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) 
3Art. 45 da Lei No 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) 
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pela falta de recursos para realizar suas campanhas (SPECK; MANCUSO, 2014; SPECK; 

SACCHET, 2012). 

 Também existem estudos que focam nas interações institucionais das regras eleitorais 

e dos sistemas políticos, encontrando que mulheres têm mais sucesso em sistemas 

proporcionais de voto, porém, dependentes do cálculo alocação de cadeiras (KITTILSON; 

SCHWINDT-BAYER, 2012; NORRIS, 2013; SHVEDOVA, 2005). Outras investigações têm 

se debruçado em discutir as limitações da Lei de Cotas enquanto política afirmativa de 

inserção das mulheres na política (ARAÚJO, 2001; BOLOGNESI, 2012; KROOK, 2004, 

2009; KROOK; NORRIS, 2014), bem como explicitar o papel dos partidos políticos na 

mediação, seleção, recrutamento e promoção de candidatas viáveis ou que considerem 

estratégicas (ARAÚJO, 2005; NORRIS; LOVENDUSKI, 1995; SHVEDOVA, 2005). 

Os estudos mais recentes sobre a influência dos partidos políticos e lideranças 

partidárias nas candidaturas e campanhas de mulheres apontam que estes respondem, 

primordialmente, aos incentivos institucionais formais e informais em tomar a decisão de ter 

ou de conceder espaço para mais mulheres em seus quadros e como suas representantes; da 

mesma forma, as mulheres calculam suas estratégias de entrada na política e na organização 

partidária ponderando quanta resistência o ambiente oferece e qual o esforço envolvido em 

superar essas dificuldades (CELIS; CHILDS; KANTOLA, 2016; CHILDS; KITTILSON, 

2016; KITTILSON, 2006; SANBONMATSU, 2006). Esses trabalhos – bem como esta 

dissertação - seguem o argumento do neoinstitucionalismo feminista, em que é preciso 

incorporar as noções e significados atribuídos às normas de gênero da sociedade como regras 

informais que impactam e se entrelaçam em como os atores respondem aos incentivos dados 

pelo sistema político, eleitoral e partidário (KITTILSON; SCHWINDT-BAYER, 2012; 

KROOK; MACKAY, 2005; MACKAY; KENNY; CHAPPELL, 2010). Por esta razão, o 

arcabouço teórico com o qual se busca dialogar nessa dissertação também compreende os 

relativos aos sistemas políticos e partidários, sobre organização, estrutura e estratégias 

partidárias e sobre campanhas eleitorais.  

Ao trazer o gênero como elemento constitutivo dos sistemas de incentivos com os 

quais os atores interagem e respondem, é possível reinterpretar como instituições mudam ou 

permanecem frente aos desafios das desigualdades de gênero - como os estudos citados 

anteriormente conseguem fazer. As normas e práticas atribuídas ao gênero feminino, então, 

não apenas afetam como as mulheres se percebem como potenciais candidatas, mas também 

interferem em como os partidos e lideranças partidárias avaliam as possibilidades estratégicas 
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e de sucesso de suas candidaturas. Nesta chave, é possível qualificar e reavaliar os os 

elementos explicativos sobre as razões pelas quais os incentivos na Lei Eleitoral e na Lei dos 

Partidos Políticos para a inclusão de mulheres são, em certa medida, insuficientes, indicando 

outras possíveis causas e mecanismos envolvidos na carreira política das mulheres. 

Se, por um lado, a literatura tem avançado em responder as causas da 

subrepresentação a partir de causas macroexplicativas, por outro, ainda são poucos os 

trabalhos empíricos brasileiros que se aprofundam sobre o papel dos partidos políticos e das 

lideranças partidárias como espaços e agentes estratégicos na promoção ou exclusão do 

acesso efetivo das mulheres na competição eleitoral, a exceção de alguns poucos (ARAÚJO; 

BORGES, 2012, 2013; BARREIRA; GONÇALVES, 2012; CARNEIRO, 2009; ÁLVARES, 

2004, apud CARNEIRO, 2009). Outros estudos se debruçaram em entender a presença de 

mulheres na política por um viés mais sociológico a partir de análise dos dados de perfil das 

candidaturas (BOLOGNESI; PERISSINOTTO; CODATO, 2016; BRAGA; VEIGA; 

MIRÍADE, 2009; COSTA; BOLOGNESI, 2015), contudo, sem adentrar nos mecanismos 

específicos dessa seleção dentro do partido.  

Conforme observa Norris (2013), ainda que o método mais comum de se chegar no 

processo pelo qual um partido escolhe seus candidatos seja olhar para seus estatutos e outros 

documentos de regras internas, outras pesquisas apontam que muitas vezes há diferenças 

significativas entre o que é previsto no regimento interno e o que de fato é praticado pelo 

partido (HEIDAR, 2006; RIBEIRO, 2013): algumas das etapas descritas no estatuto até 

podem ser seguidas, mas são meras formalizações de escolhas que se deram noutros 

momentos; ou, ainda, suplantadas por regras informais e registradas dentro dos parâmetros 

formais por requisito legal. A observação deste processo é bastante dificultada por não 

abarcar quais foram as “não-escolhas” (BACHRACH; BARATZ, 2011) do partido: 

determinados candidatos são desencorajados ou nem chegam a cogitar uma candidatura por 

barreiras formais e informais do jogo político (NORRIS, 1997; NORRIS; LOVENDUSKI, 

1995). 

A despeito das limitações em se observar como e quais potenciais candidatas não 

foram escolhidas pelo partido ou que tampouco chegaram a demonstrar interesse numa 

candidatura, é possível inferir, a partir da investigação da disputa eleitoral de 2016 para a 

Câmara Municipal da cidade de São Paulo, como a trajetória pessoal e política das candidatas 

eleitas pode dar pistas sobre quais foram os momentos e experiências que as tornaram 

candidaturas potenciais aos olhos dos partidos e suas lideranças partidárias. A observação da 
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trajetória das candidatas eleitas tem como ganho principal indicar elementos que as 

diferenciaram o suficiente enquanto candidatas para que conseguissem vencer as barreiras que 

a literatura tem apontado como causas da subrepresentação feminina nos postos eletivos a 

cada etapa da carreira política.  

Por esta razão, a proposta desta dissertação é a de investigar, a partir das próprias 

impressões destas candidatas eleitas sobre sua trajetória política até o momento de sua 

eleição, quais foram os meios que encontraram ou puderam se utilizar para superar estes 

obstáculos que comumente são impostos às candidaturas femininas. Desse modo, será 

possível apreender se, de forma retrospectiva, as próprias candidatas sentiram as dificuldades 

que a literatura aponta que as mulheres têm para começar e trilhar uma carreira política; do 

mesmo modo, também examinar como elas se representam na superação desses obstáculos, se 

colocando como as responsáveis pela vitória ou se foram levadas ao cargo por outros atores 

políticos.  

Para tanto, a dissertação percorrerá os diferentes momentos e estágios de suas 

trajetórias para ponderar, à luz das teorias e evidências acumuladas pela literatura sobre cada 

um desses estágios, a narrativa destas mulheres sobre o seu sucesso eleitoral e os dados 

empíricos disponíveis sobre sua candidatura e campanha. O questionamento comum feito em 

cada uma dessas etapas da trajetória política e ao longo da dissertação é o quanto a 

organização partidária e as lideranças partidárias atuaram, direta ou indiretamente, para tornar 

possível a participação política e o sucesso eleitoral destas candidatas; ao mesmo tempo, 

ponderar o quanto e como essas mulheres se aproveitaram, se utilizaram ou criaram 

oportunidades para atuar.  

Sendo assim, as evidências sobre as trajetórias serão exploradas sobre o que se sabe ou 

se espera dos partidos políticos e suas lideranças naquele determinado momento considerando 

o recorte de gênero: como os partidos estão presentes nas primeiras aspirações políticas das 

mulheres? Como influenciam a escolha dessas mulheres sobre se candidatar ou não? Como 

apoiam essas candidaturas, seja para o seu lançamento efetivo, seja durante sua campanha? O 

quanto essas mulheres aspiravam ascender politicamente a ponto de terem tido iniciativa 

própria para se filiar a um partido político? Como essas candidatas buscaram ter ou não o 

apoio do partido para efetivar suas candidaturas? Como articularam os recursos que tinham a 

sua disposição durante a campanha eleitoral? A resposta para cada uma dessas perguntas 

poderá nos dar uma noção do quanto há de possibilidade da própria candidata galgar cada 
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etapa da carreira política e o quanto que há de dependência partido político e suas lideranças 

para supera-las.  

 

b.  Metodologia e dados empíricos 

 

 

Esta dissertação se utiliza de dados qualitativos e quantitativos para situar e qualificar 

e analisar a presença feminina nos processos formais de participação política: a filiação a um 

partido político, a candidatura e a eleição. Os dados quantitativos são aqueles disponibilizados 

pelo TSE referentes à relação de filiados a um partido político, as informações das 

candidaturas e da prestação de contas da campanha eleitoral. Embora apresentados apenas de 

forma descritiva, esses dados permitem contextualizar as narrativas das entrevistas dentro do 

quadro da competição eleitoral como um todo, permitindo avaliar seu desempenho e recursos 

obtidos em comparação com outras candidaturas, bem como permitir comparar o caso das 

eleições municipais de 2016 em São Paulo com os achados de outros estudos empíricos sobre 

mulheres na política. 

Os dados qualitativos foram entrevistas em profundidade conduzidas com as 

vereadoras eleitas. A escolha de se analisar somente as vereadoras eleitas em 2016 na cidade 

de São Paulo se dá por dois motivos: primeiro, como já introduzido, há uma limitação das 

evidências empíricas disponíveis para se compreender exatamente qual o mecanismo da 

atuação partidária na carreira dessas candidatas a partir de dados secundários, de forma que as 

entrevistas em profundidade com as próprias vereadoras podem delinear melhor esse 

processo; segundo, as eleições municipais proporcionais são indicadas pela literatura como as 

mais favoráveis para o ingresso de mulheres (NORRIS, 2013) e também nas quais mais 

mulheres são eleitas no Brasil (BOHN, 2009; MIGUEL; QUEIROZ, 2006), bem como pode 

ser considerado o cargo de ingresso na carreira política típica (MIGUEL, 2003). 

No caso específico da Câmara de São Paulo, o número de vereadoras eleitas teve um 

aumento de 120% em relação a 2012, indo de cinco para onze eleitas. Destas onze, cinco 

delas estão em seu primeiro mandato eletivo, as outras seis já ocuparam outros cargos ou 

foram reeleitas. Dessa forma, é de se esperar que as eleições municipais de 2016 em São 

Paulo se mostrem como um caso favorável a observar mais trajetórias bem sucedidas de 

mulheres: com o aumento de mulheres na carreira política, mais possibilidades de ingresso se 

tornam possíveis de serem analisadas.  
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Seis das onze vereadoras eleitas foram entrevistadas: Juliana Cardoso (PT), Sâmia 

Bomfim (PSOL), Adriana Ramalho (PSDB), Janaína Lima (NOVO), Edir Sales (PSD) e 

Aline Cardoso (PSDB). Apesar de não ter sido eleita em 2016, Isa Penna (PSOL) também foi 

entrevistada por ter ocupado o cargo ao longo do mês de março de 2017, durante a licença do 

vereador Toninho Vespoli (PSOL), totalizando sete entrevistas. Exceto pelas vereadoras 

Soninha Francine (PPS) e Patrícia Bezerra (PSDB), que haviam se licenciado do cargo para 

assumir a liderança em Secretarias municipais, todas as outras vereadoras - Rute Costa (PSD), 

Sandra Tadeu (DEM) e Noemi Nonato (PR) – foram contatadas para realizar a entrevista, 

porém, sem sucesso. Uma exposição detalhada das entrevistas e contatos realizados pode ser 

conferida no Apêndice A.  

Todos os contatos foram realizados entre março e abril de 2017 por meio dos e-mails e 

telefones oficiais disponibilizados no site da Câmara dos Vereadores de São Paulo, bem como 

também através de contato pessoal nos gabinetes das vereadoras ou por abordagens em 

eventos oficiais. As entrevistas foram realizadas nos próprios gabinetes das vereadoras e 

gravadas por celular, após consentimento seu verbal, preferencialmente desacompanhadas ou 

sem interferência externa4. Foi utilizado um roteiro semiestruturado5 que perguntava sobre a 

trajetória política delas até chegar a ser eleita. Pela natureza da abordagem do estudo de caso 

em profundidade, foi dada bastante liberdade às respondentes para que elas contassem sua 

trajetória em seus termos, por se entender que os mecanismos pelos quais elas passaram 

importam dentro do seu próprio contexto e não de forma comparativa com outras 

candidaturas6.  

Essa abertura proposital na entrevista busca prover insights e transparecer novos 

mecanismos que as expectativas teóricas possam não dar conta; assim, nem sempre o roteiro 

foi seguido à risca e sim usado como guia para garantir que todos os tópicos fossem 

discutidos. O conjunto final de entrevistadas apresentou perfil diverso o suficiente quanto à 

ideologia de seus partidos e sua experiência política para observar diferenças entre as 

trajetórias. É possível distinguir o acesso das mulheres na carreira legislativa municipal entre 

quatro tipos: aquelas que não dependem nem do partido, nem de lideranças ou padrinhos 

políticos para acessar o cargo, que são as Independentes; aquelas que conseguiram vencer por 

                                                
4 Três entrevistas foram acompanhadas pelos assessores de imprensa das vereadoras: Aline Cardoso (PSDB), 
Adriana Ramalho (PSDB) e Edir Sales (PSD). Com as vereadoras do PSDB, as assessoras eram mulheres e não 
interferiram na entrevista. Com a vereadora Edir Sales, o assessor deu sua opinião durante a entrevista e 
interferiu em algumas das respostas.  
5 O roteiro está disponível para download em goo.gl/x55HGO 
6 Para uma discussão do método do estudo de caso em profundidade, ver  Beach e Pedersen (2016, cap. 2) 
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conta do apoio direto de uma liderança política, as Apadrinhadas; as do tipo Padrinho-

Partidária, que aliam uma carreira dentro do partido com o apoio de uma liderança para ter 

uma candidatura forte e, por fim, as do tipo Partidárias, que contam somente com sua 

trajetória nas instâncias intrapartidárias para se legitimar.  

 

c. Estrutura da dissertação 

 

 

Dentro de cada uma dessas trajetórias, as narrativas das entrevistas permitem que se 

esbocem melhor quais os mecanismos que permitiram às candidatas eleitas obter o sucesso 

eleitoral, revelando os momentos em que o partido atuou em seu ingresso na vida pública, no 

momento de decidir sua candidatura e durante a campanha. Como será visto ao longo dos 

capítulos, as carreiras políticas das entrevistadas revelam que o apoio partido político e das 

lideranças partidárias no momento da decisão da candidatura é essencial para assegurar a 

condução da campanha política em condições propícias à vitória eleitoral. São também as 

formas como o partido político e as lideranças participam na construção e fortalecimento das 

candidaturas que distingue a trajetória das candidatas até o cargo; ainda que presentes em 

maior ou menor grau, é pela interação entre as eleitas e a estrutura partidária com seus 

dirigentes que elas se diferenciam entre si.  

A estrutura da dissertação segue a ordem cronológica de uma trajetória política típica e 

agrupa a discussão da literatura pertinente tanto sobre os partidos políticos quanto sobre as 

barreiras da inserção efetiva das mulheres no campo político em três momentos: a aspiração à 

vida pública, as primeiras atividades políticas realizadas e a participação dentro do partido 

político; a decisão ou o recrutamento para se candidatar a um cargo eletivo e o 

desenvolvimento e planejamento da campanha eleitoral. Em cada uma dessas etapas, busca-se 

encontrar o que fez com que essas mulheres conseguissem avançar para o próximo estágio de 

uma trajetória política bem-sucedida e qual foi o papel do partido político no desenvolvimento 

dessa trajetória.  

O primeiro capítulo revisa quais são as formas de atividade política, focando nas 

participações tradicionais via voto, filiação e candidatura e as explicações que a literatura tem 

para o envolvimento desigual entre homens e mulheres nessas atividades. Também retoma o 

acúmulo da teoria política feminista sobre a reprodução de estruturas sociais desiguais dentro 

dos espaços políticos e públicos. O principal ponto levantado é que mulheres não são 
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socializadas para atuar em atividades públicas e políticas; a menor presença das mulheres na 

política, dessa forma, se dá pela dificuldade de trânsito entre os espaços privado e público, 

uma vez que a educação e socialização sofridas por elas faz com que desenvolvam 

majoritariamente habilidades para o cuidado e de tarefas domésticas.  

Essa desigualdade se refletiria também em como elas são incorporadas ao quadro 

partidário, tendendo a exercer atividades marginais às estruturas decisórias do partido ou 

protelando sua filiação e participação nas atividades do partido. Tendo esta diferenciação em 

mente, são analisados os relatos das vereadoras sobre seu primeiro contato com a vida política 

e partidária, buscando elucidar o quanto tiveram dificuldades para atuar nesses espaços 

públicos e como puderam se estabelecer neles. No mesmo capítulo, também se discute como 

se dá a passagem da participação política feminina para os envolvimentos formais de filiação 

e de atuação nos quadros partidários, indicando que as mulheres se filiam menos que os 

homens e têm maior dificuldade para ocupar postos decisórios dentro da organização do 

partido. 

O segundo capítulo trata da passagem da mulher de aspirante política à candidata. 

Aqui, o principal argumento desenvolvido é baseado na centralidade dos partidos políticos 

enquanto gatekeepers da arena eleitoral: é por intermédio deles que seus filiados podem ou 

não se tornar candidatos que, por sua vez, dependem do apoio da organização partidária e das 

lideranças políticas para ter uma candidatura viável e efetiva. É retomada a literatura dos 

processos de seleção e recrutamento de candidatos num contexto geral e também o que se 

sabe sobre os mesmos na perspectiva de gênero, ponderando a narrativa das vereadoras sobre 

seu processo e decisão de se tornar candidata e se veem sua candidatura como uma estratégia 

coordenada do partido. Também são analisados os dados de composição das listas de 

candidaturas por partido e coligação para verificar em que medida as mulheres foram 

integradas na competição eleitoral, e sob quais condições.  

O terceiro capítulo avalia o momento da campanha eleitoral e os recursos e estratégias 

mobilizados pelas vereadoras para conseguir seus votos. É consenso na literatura que os 

recursos que um candidato tem à sua disposição são primordiais para a obtenção de votos e, 

consequentemente, ter sucesso eleitoral. Mesmo considerando o amplo leque de recursos que 

podem ser mobilizados, há evidências que as candidatas tanto têm acesso a menos recursos 

quanto dependem mais de alguns tipos destes para ter êxito. Dados os incentivos criados pela 

maneira como está institucionalmente estruturada a disputa eleitoral no Brasil, este capítulo se 

debruça na narrativa das candidatas na construção do seu capital político e sobre as 
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informações da prestação de contas das campanhas para verificar em que medida suas 

campanhas foram subfinanciadas. As principais evidências apontam para a importância de se 

ter o apoio explícito de lideranças partidárias e de outros candidatos para compensar o menor 

volume de recursos financeiros para executar a campanha.  

O capítulo final recompila as principais conclusões extraídas de cada etapa da 

trajetória política das vereadoras, apontando quais delas parecem dialogar com o acúmulo da 

literatura e quais seriam desviantes, formando a tipologia de carreira já mencionada aqui. 

Exceto pelas candidaturas do tipo Independente, que parece ser um caso excepcional, é 

possível argumentar que o principal achado sobre os partidos e lideranças políticas está em 

sua centralidade no momento da candidatura e da campanha, nos quais eles exercem controle 

e influência direta sobre alguns candidatos em detrimentos de outros. O partido político e seus 

líderes são capazes de criar e fomentar candidaturas que acredite serem estratégicas para seu 

posicionamento político e eleitoral, de forma que o argumento de que estes dependem 

totalmente de uma oferta de candidaturas potenciais não se verifica empiricamente nas 

entrevistas: a maioria das candidatas fora convencida ou recrutada a se candidatar e não 

configuravam uma “oferta” propriamente dita.  

Embora nem sempre estejam presentes nas primeiras atividades políticas das 

vereadoras, o partido político aparece como uma das participações possíveis quando um 

familiar já tem um envolvimento partidário, desenhando-se no horizonte de sua trajetória 

antes mesmo de considerar uma candidatura. Esse contato com as atividades políticas pela 

família aparece também como um capital político convertido e adquirido ao longo da 

candidatura e da campanha, fornecendo uma diferenciação dessas candidatas tanto por lhes 

fornecer um histórico de atividade política, como por lhes dar legitimidade e acesso às redes 

de contato e apoio com outros políticos e dentro do partido. O capítulo final também discute 

as consequências e desdobramentos críticos que se podem inferir destes achados frente à 

literatura existente, seja a que trata de partidos políticos no Brasil, seja a que lida com a 

participação política feminina. Como os indícios de que o momento da candidatura é o ponto 

no qual a mulher precisa do apoio de políticos consolidados para ter chances de sucesso, os 

argumentos a favor da maior inclusão de mulheres na política não pode se ater às justificativas 

da representação meramente descritiva. 
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1.  O PRIMEIRO CONTATO COM A POLÍTICA: DA ESFERA PRIVADA PARA 

A VIDA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

1.1   -  Participação e aspiração política 

 

 

A definição do que é participação ou engajamento político é bastante divergente entre 

as teorias democráticas ou até mesmo dentre os trabalhos empíricos que buscam delimitar o 

conceito em suas operacionalizações. Essa participação pode ser definida como toda a 

atividade que tem a intenção ou o efeito de influenciar a ação do governo, seja diretamente, na 

influência do desenho e da implantação de uma política pública, seja indiretamente, 

influenciando na escolha daqueles que fazem as políticas (BURNS; SCHLOZMAN; VERBA, 

2001, p. 4), ou então, como o interesse em política no geral ao buscar mais conhecimento 

sobre a área (KITTILSON; SCHWINDT-BAYER, 2012, p. 26).  

Todos esses envolvimentos passam por formas de se aproximar da atividade política 

que não necessariamente estão dentro da esfera formal da participação, que é o direito de 

votar e ser votado. Nesse escopo ampliado, a participação política pode ser, além de depositar 

o voto em eleições e se candidatar a um cargo eletivo, atuar dentro de associações de bairro 

ou de representação de classe, como os sindicatos; ir a protestos e manifestações; se envolver 

em campanhas políticas; se voluntariar a participar em conselhos públicos e da administração 

do governo e se filiar e atuar em um partido político; se envolver em discussões com amigos 

sobre o tema, acompanhar o noticiário político e saber se posicionar em relação a esses 

debates e acontecimentos.  

Norris e Inglehart (2003, cap. 5) classificam essas atividades em três categorias, por 

entender que cada uma delas teria similaridades de custos e benefícios para o indivíduo: o 

ativismo político tradicional, que é aquele feito via partidos, eleições e sindicatos; o ativismo 

cívico, realizado em movimentos sociais e organizações voluntárias; e protestos políticos, que 

é feito através de protestos, manifestações, greves e petições. Dentro de cada um dessas 

categorias, existem atividades de menor e maior custo para o participante – por exemplo, na 
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participação tradicional, o voto seria a atividade menos custosa de todas por ocorrer de forma 

mais pontual, ao passo que se filiar e participar de um partido político exigiria um 

envolvimento e dedicação maior da pessoa. Da mesma forma, o ativismo cívico seria 

altamente dependente de um capital social prévio e teriam um custo mais elevado por exigir 

uma presença constante em reuniões e atividades, e o ativismo por protestos tal qual o voto 

também teria um custo menor por não exigir uma dedicação prolongada.  

A literatura encontra que as mulheres são menos propensas a se envolver em qualquer 

uma dessas atividades em todos os regimes democráticos investigados, já que o gênero 

aprofundaria os custos envolvidos na participação de cada uma delas (BURNS; 

SCHLOZMAN; VERBA, 2001; INGLEHART; NORRIS, 2003; KITTILSON; SCHWINDT-

BAYER, 2012; ROSENSTONE; HANSEN, 2002). Segundo a teoria política feminista, a 

explicação para essa menor participação é que os espaços públicos são estruturados e 

organizados dentro de uma lógica masculina, muitas vezes incompatível com a linguagem e 

posturas definidas no âmbito privado, relacionado ao feminino (FRASER, 1990; 

MANSBRIDGE, 1998; PATEMAN, 1988; PHILLIPS, 1998b). 

Assim, enquanto as mulheres são socializadas desde muito pequenas em e para os 

espaços privados, como nas atividades de cuidado e da intimidade, os homens têm mais 

acesso ao âmbito público tal qual o trabalho e a política devido aos estímulos que recebem 

desde jovens. A menor presença das mulheres em atividades políticas, dessa forma, se dá pela 

dificuldade de trânsito entre os espaços privado e público, dado que este último é estruturado 

de maneira tão diferente e monopolizado pelos homens que as mulheres não conseguem 

circular por ele com a mesma facilidade. Elas carregariam consigo um custo extra de 

superação dessa socialização para conseguir se envolver nas atividades políticas, ao passo que 

o homem já estaria em ambiente confortável e de acordo com o que viveu a vida toda.  

As explicações empíricas dessa diferença no engajamento dos cidadãos e, 

especialmente, das mulheres se agrupam entre aquelas que buscam fatores estruturais e as que 

se baseiam em fatores individuais (KITTILSON; SCHWINDT-BAYER, 2012, p. 32–33). 

Essa crítica da teoria política feminista é mais patente para os aspectos estruturais, quando 

explicações culturais e institucionais são mobilizadas como fonte da disparidade de gênero. 

Culturalmente, é apontado que em países que mantêm forte suas heranças e estruturas 

religiosas, com um processo mais lento de secularização e laicização das políticas; países 

mais conservadores em questões de liberdades e direitos civis e em sociedades agrárias, as 
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mulheres encontram mais obstáculos para superar os estereótipos de gênero e ter um 

envolvimento pleno em atividades públicas (INGLEHART; NORRIS, 2003, cap. 3). 

Esses estereótipos são indicados por Welch (1977, apud CARROLL; 

SANBONMATSU, 2013, p. 6) como as responsabilidades que são associadas às mulheres 

sobre o cuidado da casa e dos filhos, que seriam impeditivos para a mulher dedicar mais 

tempo a se envolver politicamente. Estudos qualitativos e por survey feitos com mulheres 

americanas indicam que as mulheres tendem a esperar os filhos crescerem para se dedicar à 

política, bem como são mais dependentes de ter o apoio completo do cônjuge em sua 

empreitada (CARROLL; SANBONMATSU, 2013). 

Outros fatores estruturais são relativos às oportunidades políticas com as quais as 

mulheres têm contato ao longo da sua vida. Fox e Lawless (2005), em revisão da literatura 

sobre ambição política, apontam que ela é maior entre os indivíduos que nascem em famílias 

que já tenham um alto grau de politização ou que algum dos pais seja politicamente ativo. Isso 

ocorreria num processo de socialização política em que fica imbuído na percepção da pessoa 

que ela tem capacidade e poder de influência sobre a política quando adulta.  

Como será visto nos capítulos seguintes, essa influência política familiar é decisiva 

mais adiante na carreira das mulheres no momento do lançamento de sua candidatura e para 

fortalecer sua campanha eleitoral com outros recursos que não os financeiros, o que a 

literatura vai chamar de capital político ou capital familiar (MIGUEL, 2003; MIGUEL; 

MARQUES; MACHADO, 2015). Num primeiro momento, o envolvimento político por parte 

de algum familiar permite que essa possibilidade seja dada e considerada como um horizonte 

factível. Estudos empíricos sobre esse processo encontraram que a exposição e o 

envolvimento em associações e grupos durante a idade escolar, bem como a participação em 

eleições para grêmios e coletivos estudantis aumentam a probabilidade de participar em 

atividades políticas tradicionais – votar, se filiar e se candidatar. 

Institucionalmente, as regras formais de participação e seus resultados dão o contexto 

e as possibilidades que os atores nelas inseridos veem para se engajar e atuar politicamente; 

para as mulheres, desenhos institucionais que reproduzem as dificuldades de participação e 

representação na arena formal, como adoção de regra majoritária, ausência de cotas e 

alocação desproporcional de cadeiras entre os partidos, criam custos adicionais para as 

mulheres decidirem ter uma vida pública e política e sinalizam para as lideranças políticas que 

a participação delas, por sua vez, demanda mais esforço para se concretizar (CARROLL; 

SANBONMATSU, 2013; KITTILSON; SCHWINDT-BAYER, 2012; SHVEDOVA, 2005). 
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Dentro dos fatores individuais, é apontado em estudos do caso americano e europeu 

que indivíduos mais escolarizados e com maior renda participam mais de atividades políticas 

– a explicação residiria no fato de que para estes o custo de oportunidade para dedicar tempo, 

energia e atenção para atuar politicamente seria menos oneroso (ROSENSTONE; HANSEN, 

2002); no caso das mulheres, as interações com o persistente gap salarial as deixariam com 

menor disponibilidade de recursos para se envolver tanto quanto os homens. Haveria uma 

dupla reprodução de desigualdades: há uma expectativa social em torno das mulheres para 

que elas não se envolvam em atividades públicas e políticas, e, tendo menos recursos 

financeiros, têm mais dificuldade de ter autonomia e em se desvencilhar dessas normas de 

gênero (SHVEDOVA, 2005). Mesmo quando controlados todos esses fatores, modelos 

estatísticos indicam que as mulheres têm 56% de probabilidade de considerar se candidatar 

contra 70% dos homens de mesmo perfil (FOX; LAWLESS, 2004). 

Além disso, a posição conquistada dentro da carreira profissional e o estágio da vida 

em que o indivíduo se encontra também prediz seu grau envolvimento em atividades políticas 

formais (FOX; LAWLESS, 2005, 2014): a ambição política é maior em pessoas que ocupam 

ou já ocuparam posição de liderança e gestão em suas profissões, principalmente na área do 

direito, negócios e educação. Dado o menor número de mulheres trabalhando nessas áreas e, 

mais ainda, estando fora dos postos de maior hierarquia e prestígio, a explicação seria que elas 

têm menos chances de desenvolver e demonstrar sua ambição como um todo. Outros estudos 

também indicam que mulheres solteiras e/ou que não tenham filhos também têm maior 

propensão a se envolver em atividades políticas e a considerar uma candidatura – as 

explicações estariam no fato delas não desempenharem a função de cuidadoras do lar e das 

crianças, percebendo ter mais tempo livre e disponibilidade para participar (KITTILSON; 

SCHWINDT-BAYER, 2012). 

As habilidades e o conhecimento político também entram no rol de explicações 

individuais para o nível de participação, sendo muito dependentes dos fatores de socialização 

e de exposição anterior às atividades políticas durante a vida. Mais uma vez, o gênero é 

apontado como um aspecto que aprofunda as diferenças entre os indivíduos. Os estudos 

empíricos realizados com surveys e entrevistas apontam para a diferença na socialização das 

mulheres na infância e na adolescência, em que meninas são menos expostas e incentivadas a 

se envolver em atividades que favoreçam o desenvolvimento de habilidades políticas, como 

associações, agremiações e grupos de debates que exigem aprimorar a oratória e a 

argumentação, as capacidades de negociação e análise e liderança.  
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Entre jovens americanos, foi encontrado que as meninas têm menor incentivo dos pais 

e familiares para levar a carreira política em conta como uma profissão no futuro, e, mesmo 

quando consideram essa possibilidade, elas respondem que não têm capacitação o suficiente 

(FOX; LAWLESS, 2004, 2013). Entre a população como um todo, mais mulheres respondem 

que a prioridade das mulheres deve ser a de cuidar da casa (“run their homes”) e não cuidar 

do país (“run the country”); apenas 14% das mulheres afirmam que estariam muito 

preparadas para se candidatar contra 26% dos mesmos homens com a mesma resposta (FOX; 

LAWLESS, 2004). Essas noções afetam diretamente como eleitores, lideranças políticas e as 

próprias candidatas avaliam a atuação política feminina. As teorias democráticas tradicionais 

e liberais convencionalmente consideram que a igualdade de direitos no exercício político 

formal é o suficiente para mitigar eventuais diferenças nas estruturas sociais e individuais que 

reduzem a presença de mulheres na política; analogamente, o tratamento igualitário 

assegurado por lei nas esferas públicas da política e da sociedade também corrigiria as 

diferenças de âmbito privado que as mulheres carregam consigo (OKIN, 2008; PHILLIPS, 

2011). Segundo as autoras da teoria política feminista, o pressuposto de neutralidade do 

indivíduo nas arenas públicas formais reproduz a normatividade masculina desses espaços. 

A mera extensão de direitos políticos não seria o suficiente para que as mulheres 

sejam de fato libertas dos espaços privados, notadamente, da divisão sexual do trabalho e da 

delegação exclusivamente feminina aos trabalhos domésticos (PATEMAN, 1988). Conforme 

conclui Sacchet (2009), mesmo quando as mulheres acessam os espaços públicos por meio de 

associações civis, há uma reprodução dessa divisão sexual pelos temas das agremiações e 

também pela hierarquia das atividades realizadas. A exposição e o contato diferenciado entre 

temas e na experiência de liderança afetam como as mulheres veem o desenvolvimento de sua 

carreira política e como avaliam sua capacidade de influenciar as decisões políticas. 

A literatura empírica corrobora, em certa medida, esses apontamentos teóricos. Burns, 

Schlozman e Verba (2001) concluem que as diferenças no engajamento e participação das 

mulheres em atividades políticas informais e voluntárias têm consequência para a 

desigualdade de mulheres eleitoras, candidatas e eleitas uma vez que isso diminuiu a 

probabilidade delas desenvolverem capacidades para ou buscarem se envolver numa carreira 

política. Mesmo em desenhos institucionais democráticos considerados mais participativos, 

não obstante o impacto positivo observado no comparecimento às urnas, o aumento do 

engajamento das mulheres em atividades políticas cívicas não se estende para outras formas 

de participação política vinculadas às atividades formais como filiação a partidos políticos, se 
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envolver em campanhas eleitorais e se candidatar (KITTILSON; SCHWINDT-BAYER, 

2012, cap. 4).  

São poucos os estudos que investigaram a questão da ambição política das mulheres e 

sua participação em atividades políticas tradicionais fora do momento eleitoral no Brasil, 

sendo que o foco persiste em entender a relação entre os movimentos sociais e feministas e 

seu impacto na representação descritiva e substantiva das mulheres em cargos eletivos 

(ALMEIDA; LÜCHMANN; RIBEIRO, 2012; BONETTI, 2007; GOHN, 2011; PINTO, 

1994). O trabalho mais próximo dos realizados nos estudos americanos é de Sacchet (2009), 

em que a autora encontra que os índices de associativismo das mulheres são semelhantes aos 

dos homens; porém, o tipo de atividade em que eles se envolvem é o principal diferencial para 

a construção de um capital político. Eles tendem a participar mais de associações de caráter 

público e tematicamente diversas, enquanto que grupos e organizações de assistência social, 

conselhos de saúde e educação e vinculados a grupos religiosos são majoritariamente 

frequentados por mulheres. Outra diferença no associativismo está em quem ocupa a posição 

de lideranças nesses grupos: exceto por atividades estudantis, homens sempre são a maioria 

dos líderes. 

 

1.2   Filiação e participação partidária 

 

 

A filiação e a participação dentro de partidos políticos são indicadas como as formas mais 

clássicas de participação política em regimes democráticos, principalmente pela herança da 

concepção do partido de massas (DUVERGER, 1992) e pelo ideal normativo de que os 

partidos obtêm sua legitimidade perante os vínculos que estabelecem na sociedade 

(DALTON; WATTENBERG, 2000). Ainda que haja um debate crescente sobre o sentido de 

ser filiado e as razões para o declínio no número de pessoas filiadas a um partido político em 

países europeus (SCARROW, 2015; VAN BIEZEN; MAIR; POGUNTKE, 2012), o Brasil se 

diferencia por ter um crescimento constante nas taxas de filiação (RIBEIRO, 2015; SPECK, 

2013). 

É preciso distinguir os diferentes graus de envolvimento que existem na participação 

partidária. Enquanto que associar-se a partido político possa ser genericamente definido como 

“an organizational affiliation by an individual to a political party, assigning obligations and 

privileges to that individual” (HEIDAR, 2006, p. 301), o sentido que existe em fazer parte de 
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um partido é altamente dependente do contexto social, político e institucional do país - como 

diferentes regras para se filiar, o quanto é esperado de um filiado se envolver e o papel que os 

partidos políticos desempenham na mediação e pautas políticas. Segundo o mesmo autor, a 

filiação partidária pode se dar pelo envolvimento direto do filiado com os órgãos partidários 

tradicionais (diretórios e executivas); pela participação mais ativa em órgãos de organizações 

paralelas (órgãos de mulheres, de juventude etc.) e a pelo envolvimento com organizações que 

não estão oficialmente vinculadas ao partido, mas que têm políticas alinhadas entre si 

(sindicatos e outras associações laborais).   

As motivações tanto para um partido buscar filiados quanto para os indivíduos que 

buscam uma legenda para se filiar depende dos custos e benefícios que as regras e o momento 

político impõem a esses atores (SCARROW, 1994). no modelo do partido de massas 

(DUVERGER, 1992) os filiados e militantes constituíam fonte central de recursos financeiros 

e humanos para a mobilização de filiados, nos modelos catch-all (KIRCHHEIMER, 2012) e o 

de cartel (KATZ; MAIR, 1994), há uma maior profissionalização e centralização decisória 

dos partidos e, consequentemente, uma menor dependência das contribuições financeiras e de 

militância dos filiados individuais para a sua sustentação (PANEBIANCO, 2005).  

Embora essa transformação tenha sido interpretada como um sinal de que os filiados 

perderam sentido em existir, é preciso considerar que eles ainda podem ser vistos como 

recursos para outros fins aos olhos das lideranças partidárias. Segundo Scarrow (1994), os 

filiados podem ser utilizados para alterar os polos de poder nas disputas intrapartidárias em 

processos decisórios e na formulação de políticas. Dessa forma, os dirigentes dos partidos 

buscariam ter em seus quadros mais filiados que lhes apoiassem, buscando constituir maiorias 

internas nessas disputas (SCARROW, 1994, p. 44), bem como criar uma reserva de potenciais 

candidatos em futuras eleições (SCARROW, 1994, p. 49). 

Essa motivação na busca de filiados para constituir uma reserva de candidaturas 

também aparece na literatura sobre recrutamento e seleção de candidatos, na qual a filiação é 

indicada como o primeiro passo para assumir a condição de aspirante a um cargo político 

eletivo, e também como uma forma de sinalizar ao partido e às lideranças partidárias que se 

faz parte do pool de possíveis candidatos (NORRIS, 2013; RAHAT, 2007; RAHAT; 

HAZAN, 2001)7. Dentro da legislação brasileira, o alistamento8 como eleitor é o primeiro 

                                                
7 Para uma revisão mais detalhada da literatura sobre recrutamento e seleção de candidatos, ver capítulo 2 desta 
dissertação.  
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degrau na participação política tradicional, seguida por simpatizar e se filiar a um partido 

político para, então, poder se candidatar e se eleger. A Figura 1 ilustra como é o acesso às 

candidaturas no Brasil (ÁLVARES, 2008): 

 

 Figura 1 - Escada de acesso dos eleitores ao cargo eletivo 

 
Fonte: elaboração de Álvares (2008, p. 904) 

 

De acordo o artigo 9º da Lei Eleitoral (Lei nº 9.504/97), só são aceitas as candidaturas 

de pessoas que estejam filiadas há pelo menos seis meses9 no partido e que tenham domicílio 

eleitoral na respectiva circunscrição há pelo menos um ano. Outro aspecto importante sobre as 

regras institucionais brasileiras é que desde a promulgação da Lei dos Partidos Políticos (Lei 

nº 9.096/95) e da Lei Eleitoral, a formação e as regras do selectorado ficam a critério de cada 

partido político a partir do que estiver elaborado em seu estatuto (Art. 7º da Lei 9.504/97); Até 

o ano 1995, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos (LOPP) detalhava como se dava o processo 

decisório de cada partido e até hoje há uma permanência dessas regras nos estatutos 

partidários, a exceção do PT e de pequenas reformas em outros partidos (RIBEIRO, 2013). 

Uma dessas continuidades em relação à LOPP em todos os partidos é a atribuição aos 

diretórios municipais da manutenção da relação de filiados e a escolha da lista de candidatos 

para as eleições locais em convenções próprias.  

Há indícios de que a obrigação do tempo mínimo de filiação e a ocorrência das 

convenções partidárias determinam o fluxo de filiação partidária no Brasil. O número de 

novos filiados a um partido político está altamente associado à quantidade de candidaturas 

que um partido apresenta nas disputas eleitorais, especialmente antes dos pleitos municipais 
                                                                                                                                                   
8 Segundo o parágrafo 1º do artigo 14 da Constituição Federal de 1988, o alistamento eleitoral é obrigatório aos 
brasileiros maiores de dezoito anos e menores de setenta anos, sendo facultativo para os analfabetos, maiores de 
setenta anos e de idade igual a dezesseis ou dezessete anos.  
9 Até a aprovação da Lei nº 13.165, de 2015, era estipulado um prazo mínimo de filiação de um ano. As eleições 
de 2016 foram as primeiras a valer com essa nova regra.  
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nos quais parece ocorrer um recrutamento mais intenso de potenciais candidatos. A maioria 

dos eleitores se filia próximo ao prazo da data limite para o registro de candidaturas e antes 

das convenções dos partidos (SPECK, 2013). Desta forma, as motivações da filiação 

partidária no Brasil estariam focadas na disputa eleitoral e não necessariamente significariam 

um envolvimento ou interesse ideológico. 

 Por outro lado, em survey conduzido com 445 filiados no Estado de São Paulo, 

Ribeiro (2014) encontra que 38% dos entrevistados dizem que a maior motivação em sua 

filiação é por acreditar que o partido representa suas convicções políticas; 28%, por gostar das 

interações e atividades partidárias e 15% citam que foi por conta de uma tradição familiar em 

ter um envolvimento político. Quando questionados sobre como chegaram cogitar a filiação, 

28% citam ter sido motivado por um familiar ou um amigo próximo e 28% terem sido 

contatados por um representante do partido. Segundo o autor, a presença de motivações 

familiares para participar de um partido político ou para cogitar a filiação é um indício de 

como as relações e normais sociais podem ter maior relevância que a atuação de coletivos e 

outras associações políticas na aspiração pessoal.  

Existem duas dimensões nas quais os partidos podem incorporar as mulheres em seus 

quadros e políticas, o que a literatura chama de feminised parties: a primeira delas é pela 

integração de mulheres enquanto atrizes políticas; a segunda, é pela atenção às pautas 

feministas e femininas10 (CHILDS, 2013; CHILDS; KITTILSON, 2016; YOUNG, 2000). 

Dentro da primeira dimensão, a incorporação de mulheres nos quadros partidários é possível 

pelo esforço envolvido em se obter a paridade de gênero nos filiados e se as mulheres 

participam de instâncias decisórias, e na maneira como o partido valida e legitima a atuação 

dos órgãos e organizações de mulheres dentro da hierarquia institucional.  

A presença das mulheres dentro dos partidos enquanto filiadas e dirigentes é apontada 

pela literatura como central na posterior representação feminina nos cargos eletivos por 

indicarem a permeabilidade do partido às mulheres (CHILDS, 2013; KITTILSON, 2006). De 

um modo geral entre os países, a proporção entre homens e mulheres filiados mantém-se 

equilibrada, a despeito de características como a economia, o tipo de governo, a estrutura 

demográfica e a longevidade do regime democrático (CHILDS, 2013). Também há evidências 

de que as mulheres se filiam mais a partidos políticos localizados à esquerda do espectro 

                                                
10 Nem todo partido que têm mulheres (feminised parties) é um partido feminista (feminist parties). Os partidos 
não precisam ter necessariamente uma atuação ou orientação feminista para integrar mulheres em seus quadros 
(CHILDS; KITTILSON, 2016, p. 3). Como acontece em muitos partidos de centro-direita europeus, as mulheres 
acabam tendo uma política mais conservadora que os homens (CELIS; CHILDS, 2014).  
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ideológico (HTUN, 2002; MATLAND, 2005), fato verificado também no Brasil (ÁLVARES, 

2008). É indicado que mulheres brasileiras apresentam taxas significativamente menores de 

filiação e de envolvimento em atividades partidárias a partir de dados de survey, também 

encontrando forte relação entre a identificação partidária e a filiação com outras formas de 

associação política (SPECK et al., 2015); Ribeiro (2014, 2015) relata que as mulheres são 

apenas 33% dos filiados entrevistados. 

Já para as organizações e órgãos partidários de mulheres, um dos componentes das 

dimensões de integração das mulheres num feminised party, é apontado que estas servem de 

espaços de e para mulheres fazerem política (CHILDS; KITTILSON, 2016; YOUNG, 2000). 

Elas podem ser tanto organizações formais e integradas ao processo decisório interno, quanto 

agrupamentos informais de filiadas para atuar e representar o interesse das mulheres do 

partido tanto nas disputas intrapartidárias quanto no parlamento. A literatura tem visões 

discordantes sobre o papel desses órgãos de mulheres, indo desde aqueles que argumentam 

que sua existência já não faz mais sentido dentro dos novos modelos de organização 

partidária, passando pela defesa da centralidade dos mesmos no reconhecimento e 

representação de mulheres nessas instituições, até aqueles que acreditam que esses órgãos são 

uma maneira das lideranças controlar e isolar as filiadas do restante do partido como um todo 

(CHILDS, 2013; CHILDS; KITTILSON, 2016; KITTILSON, 2006; YOUNG, 2000). 

Um efeito observado sobre a maior presença de mulheres nas instâncias decisórias dos 

partidos é o aumento da representação nos parlamentos (CAUL, 1999; CHILDS, 2013). A 

hipótese por trás desse efeito é que, conseguindo mais poder dentro da estrutura 

organizacional, elas também conseguem maiores oportunidades e recursos para pressionar 

outros dirigentes partidários por mais mulheres nas listas (KITTILSON, 2006). Essa pressão 

não seria feita apenas na forma de lobby ou por convencimento dessas lideranças, mas 

também através da possibilidade de institucionalizar medidas que favoreçam a representação 

de mulheres nos parlamentos, como cotas internas ou reserva de recursos (CHILDS, 2013).  

A maior presença feminina no quadro de dirigentes dependeria da legitimidade e 

poder que o órgão de mulheres tem dentro do partido; da ideologia, sendo mais comum entre 

aqueles alinhados ideologicamente à esquerda e da estrutura organizacional partidária e sua 

maleabilidade para incorporar novos atores e interesses (a centralização das decisões, o 

pragmatismo, a faccionalização e o cumprimento das regas formais). Conforme observa 

Childs (2013), esses estudos ainda são bastante incipientes e exploratórios até mesmo para o 

caso europeu, cuja literatura mais sistemática sobre organização partidária data entre o final 
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do século XIX e o começo do século XX (PERES, 2009; SCARROW, 2002). Não foi 

encontrada literatura empírica ou teórica sobre essas organizações de mulheres ou sua 

presença nas instâncias decisórias para o Brasil. 

 

1.3 Análise empírica 

 

 

Neste capítulo, será dada maior atenção ao relato das vereadoras sobre como entraram 

em contato pela primeira vez com a política, por meio das atividades cívicas e de protesto e, 

por fim, qual a consequência dessas experiências em seu ativismo político tradicional, 

notadamente, a decisão de se filiar a um partido político e como se integraram ao quadro 

partidário. Pelas regras estabelecidas para a candidatura do tempo mínimo de filiação e 

domicílio eleitoral, a análise dos dados de filiação partidária será feita considerando apenas os 

eleitores filiados no município de São Paulo até o dia 2 de abril de 201611, prazo previsto na 

legislação para ter um tempo de filiação válida para candidatura. Esse montante de filiados 

representa, em tese, o total de potenciais candidatos que o partido teria à disposição para 

lançar em suas listas.  

A centralidade de se compreender a interação entre filiação partidária e gênero passa 

por duas razões formais: a primeira delas diz respeito à obrigatoriedade da filiação para poder 

concorrer a um cargo no Brasil, fazendo com que esse aspecto da ambição política seja um 

passo inevitável na carreira política; também é por meio da filiação que se tem acesso à 

estrutura decisória do partido, uma vez que todos os partidos brasileiros restringem a 

participação nas atividades partidárias aos filiados (RIBEIRO, 2013).  

Apesar de haver uma atualização obrigatória da relação de filiados, que deve ser 

enviada à Justiça Eleitoral anualmente nos meses de abril e outubro12, não é feita uma 

                                                
11 Por meio de pedido de acesso à informação via LAI, o TSE afirmou que não divulga o sexo dos filiados na 
relação disponível para download por questões de sigilo. Para contornar esse problema, os filiados foram 
classificados entre homens e mulheres de acordo com o seu primeiro nome. A classificação foi feita com base na 
relação de nomes dos candidatos a vereador em 2016 no Brasil todo, dado também disponibilizado pelo TSE; os 
4,37% de nomes que não foram classificados por esse método foram depois classificados de acordo com um 
algoritmo da base na lista de nomes do Censo norte-americano desde 1930 pelo pacote gender do R, visando dar 
conta de nomes incomuns ou estrangeiros. No total, apenas 3,22% dos nomes não foram classificados por 
nenhum dos métodos. Esse percentual não é suficiente para alterar significativamente as proporções entre 
homens e mulheres. Para fins de transparência, esse percentual de sexo/gênero indeterminado foi mantido na 
apresentação dos dados. O código criado para a classificação está disponível em 
https://github.com/marinamerlo/Eleicoes-Municipais-Sao-Paulo-2016/blob/master/banco_filiados.R 
12 Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95), art. 19, caput.  
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verificação da autenticidade dos dados declarados, não havendo, assim, garantias de que todos 

os filiados informados estão de fato em situação regular, nem de que o partido deixa de 

informar os nomes daqueles que faleceram (HEIDAR, 2006). Conforme Ribeiro (2014) 

aponta, os dados de filiação tendem a ser superestimados especialmente em partidos menores 

cuja estrutura organizacional e administrativa não é capaz de manter um registro acurado de 

sua base de filiados. Outro fator que inflaciona os números é a burocracia envolvida no 

processo de desfiliação, o que leva muitos a simplesmente deixarem de frequentar o partido 

que de fato requer o cancelamento do seu registro. Segundo o mesmo autor, é possível 

assumir que a quantia de membros inativos não é diferente entre os diferentes partidos. 

Seguindo a estrutura da pirâmide de acesso de Álvares (2008), vemos na Tabela 1 que 

as mulheres são maioria entre os eleitores e um pouco mais dos filiados da cidade de São 

Paulo: são 17% a mais de eleitoras e 2% a mais de filiadas. Em média, as filiadas perfazem 

48,98% dos alistados em algum partido político na cidade de São Paulo. Esse número é 

superior ao registrado no Brasil, no qual as mulheres são 44,2% dos filiados13.Num primeiro 

momento, isso iria contra o que a literatura sobre o caso europeu e americano dizem sobre 

mulheres terem um envolvimento em atividades políticas tradicionais menor que os homens14.  

Tabela 1 - Sexo da população, eleitores e filiados da cidade de São Paulo em 2016 

 
Total 

Mulheres Homens Indeterminado Mulheres/
Homens n % n % n % 

População 11.253.503 5.924.871 52,65% 5.328.632 47,35% - - 1,11 

Eleitores 8.754.649 4.715.753 53,87% 4.024.248 45,97% 14.648 0,17% 1,17 

Filiados 558.311 273.464 48,98% 266.825 47,79% 18.022 3,23% 1,02 
 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE e do IBGE 
 

 

Contudo, na Tabela 2, é possível verificar que as mulheres se filiam um pouco menos 

que os homens, proporcionalmente: embora o alistamento entre as mulheres seja superior ao 

dos homens – são 79,59% da população feminina alistada como eleitora contra 75,52% dos 

homens – por outro lado, 4,62% da população de mulheres é filiada contra 5,01% dos 

                                                
13 Dados de filiação de dezembro de 2016. Disponível em http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-
eleitorado/eleitores-filiados-por-sexo-e-faixa-etaria, acesso em 4 de julho de 2017. 
14 Não foram verificadas as taxas de comparecimento por sexo nas eleições municipais de São Paulo de 2016 por 
indisponibilidade desses dados no portal do TSE (http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-
eleitorado/justificativa-eleitoral) no momento da escrita desse capítulo (7 de julho de 2016). Por isso, não é 
possível afirmar totalmente que as mulheres tiveram uma participação maior que os homens nas atividades 
políticas tradicionais como um todo já que pode haver diferença nas abstenções.  
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homens; da mesma forma, 5,8% das eleitoras são filiadas a algum partido político contra 

6,63% dos eleitores. Ou seja, mesmo sendo 48,98% dos filiados, na verdade a taxa de filiação 

das mulheres é menor que a dos homens e esse número parece ser apenas um reflexo do fato 

delas serem maioria da população e do eleitorado.  

 

Tabela 2 - Proporções do perfil de população, eleitores e filiados por gênero 

Mulheres Homens 
Eleitoras Filiadas Eleitores Filiados 

M
ul

h
er

es
 população 79,59% 4,62% - - 

eleitoras - 5,80% - - 

H
om

en
s população - - 75,52% 5,01% 

eleitores - - - 6,63% 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE e do IBGE 
 

 

Quando observamos as proporções entre mulheres e homens por partido (Figura 2)15, 

algumas nuances surgem. Apenas seis dos trinta e cinco partidos registrados possuem mais 

mulheres que homens filiados contra dezoito em que os homens são maioria16 . Os partidos 

com as maiores proporções de mulheres é o PRB com 53,80%, e o PSC, com 51,61%. Os 

partidos que, proporcionalmente, têm sua base filiada mais masculina é o NOVO, com 

85,12% de homens e a REDE, com 80,83%. Esses partidos não confirmam o que é indicado 

pela literatura, de que as filiadas estão em maior quantidade em partidos de esquerda e recém-

criados. PMB, NOVO e REDE obtiveram seu registro no TSE em outubro de 2015; porém, o 

PMB figura em quarto lugar entre os partidos com mais mulheres enquanto os outros dois são 

os últimos da lista. O PSC é considerado um partido de direita; tanto o NOVO quanto o PRB; 

de centro-direita, e a REDE é de centro-esquerda.  

                                                
15 Ver Tabela 13 no Anexo B para ver os números absolutos de filiação dos partidos.  
16 Essa contagem desconsidera os partidos cuja proporção entre homens e mulheres não é clara por conta do 
número de indefinidos (PSL, PTB, PDT, PT do B, PP, PSDC, PSB, PRP, PTN, PMN e PPS). Foram apenas 
considerados os partidos cuja proporção de mulheres e homens é distinta o suficiente entre si.  
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Figura 2 - Filiados regulares na cidade de São Paulo por gênero 

 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 

 

O perfil demográfico das vereadoras que ocuparam o cargo a partir de 2017 (Tabela 3) 

confirma alguns dos apontamentos feitos pela literatura. Dez das doze vereadoras têm Ensino 

Superior Completo; Noemi Nonato é a que declarou ter o menor nível escolar de todas, com 

Ensino Fundamental Incompleto. As ocupações também revelam padrões indicados pela 

literatura: são duas empresárias, duas advogadas e três que se declaram ter como ocupação a 

própria vereança, o que nos permite interpretar que essas sete vereadoras tiveram experiências 

anteriores em cargos e posições de liderança.  
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Tabela 3 - Perfil sociodemográfico das vereadoras de São Paulo 

 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 
 

Apesar dos estudos levantados indicarem que a entrada na política é mais fácil para as 

mulheres jovens e solteiras, a maioria das eleitas é casada e a média de idade é de 42 anos - 

porém, as duas vereadoras mais jovens, Isa Penna e Sâmia Bomfim, também são as duas 

vereadoras solteiras. Por fim, todas se declararam brancas, confirmando o recorte de raça 

apontado de que negros têm mais dificuldade de conseguir participar da política. Nas 

entrevistas, quatro delas citam ter filhos – Aline Cardoso (PSDB), Edir Sales (PSD), Janaína 

Lima (NOVO) e Juliana Cardoso (PT) e, exceto por Edir Sales, citam que isso foi um 

dificultador em algum momento de sua campanha ou carreira política.  Aline Cardoso (PSDB) 

e Janaína Lima (NOVO) citam dificuldades com os filhos pequenos exatamente durante a 

campanha; a primeira diz que perdeu alguns dias de campanha para ficar com a filha no 

hospital; a segunda, que o filho era recém-nascido ao longo do período eleitoral e precisou de 

muita ajuda dos familiares para conciliar.  

Quando analisamos as entrevistas com as vereadoras, três das sete entrevistadas 

relataram ter se filiado a um partido político já considerando ser candidata (Edir Sales (PSD), 

Adriana Ramalho (PSDB) e Janaína Lima (NOVO); todas as outras quatro se filiaram antes 

de decidir a candidatura. Das 12 candidatas que ocuparam o cargo de vereadora, três delas já 

tiveram passagem por outros partidos: Edir Sales, hoje no PSD; Noemi Nonato, do PR e 

Nome Partido Idade Escolaridade Ocupação Estado Civil Cor 

Adriana Ramalho PSDB 35 Superior Completo Empresária Casada Branca 

Aline Cardoso PSDB 37 Superior Completo Empresária Casada Branca 

Edir Sales PSD 64 Superior Completo Vereadora Casada Branca 

Isa Penna PSOL 25 Superior Completo Advogada Solteira Branca 

Janaína Lima NOVO 32 Superior Completo Advogada Casada Branca 

Juliana Cardoso PT 36 Superior Completo Vereadora Casada Branca 

Noemi Nonato PR 50 Fundamental Incompleto Cantora/Compositora Divorciada Branca 

Patrícia Bezerra PSDB 45 Superior Completo Psicóloga Casada Branca 

Rute Costa PSD 49 Superior Completo Psicóloga Casada Branca 

Sâmia Bomfim PSOL 27 Superior Incompleto Servidora Pública Solteira Branca 

Sandra Tadeu DEM 60 Superior Completo Vereadora Casada Branca 

Soninha PPS 49 Superior Completo Jornalista/Redatora Divorciada Branca 
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Soninha, atualmente no PPS; as restantes permaneceram no primeiro partido que se filiaram 

(Tabela 4). Com esses dados, já é possível distinguir as vereadoras entre aquelas cuja 

motivação para se filiar ao partido foi a própria candidatura, como a literatura indica ser o 

caso para o Brasil, e entre as que se envolveram com a estrutura partidária por outras razões.  

 

Tabela 4 – Filiação das vereadoras eleitas 

Nome Partido Data da filiação (TSE) 
Relato da filiação 

(entrevista) 
Partidos que já 

foi filiada 
Adriana Ramalho PSDB 05/03/2013  2013 PSDB 

Aline Cardoso PSDB Sem informação Aos 16 anos PSDB 

Edir Sales PSD 10/06/2011 1997, pelo PL PL, DEM, PSD 

Isa Penna PSOL Sem informação 2009 PSOL 

Janaína Lima NOVO 01/04/2016 Começo de 2016 NOVO 

Juliana Cardoso PT Sem informação Aos 16 anos PT 

Noemi Nonato PR Sem informação - PSB, PROS, PR 

Patrícia Bezerra PSDB Sem informação - PSDB 

Rute Costa PSD Sem informação - PSD 

Sâmia Bomfim PSOL Sem informação 2011 PSOL 

Sandra Tadeu DEM 10/05/2007 - DEM 

Soninha PPS 10/01/2007 - PT, PPS 

 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE e das entrevistas 

 

 

Uma das vereadoras cuja filiação foi motivada pela candidatura, Edir Sales (PSD) diz 

que só se envolveu com um partido político para conseguir ter legenda para se candidatar. Ela 

também relata que a decisão de se candidatar veio pelo convite de amigos do irmão, ex-

vereador, por acreditarem que alguém precisava dar continuidade ao trabalho dele. Ela conta 

que apesar do irmão estar vinculado a outro partido, ela recebera convite de vários partidos 

para se filiar: 

Alguém dar continuidade ao trabalho dele [do irmão, que havia sido vereador], e aí 

então, aí que me falaram, falaram, falaram e eu saí candidata. Mas até então eu não 

tinha pretensão política. Meu irmão nem tinha mais partido, ele era de um partido e eu 

saí candidata por outro. E depois ele saiu de todos os partidos. Mas eu fui convidada 

por vários partidos na época, que me conheciam e que conheciam também meu irmão 

e tudo. Me filiei um ano antes [de sair candidata], nunca fui ligada, sabe, a partido, a 

fazer partido... que partido no Brasil hoje só serve pra dar legenda, vamos falar o quê 
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é a verdade. Não tem mais idealismo, né? (...) eu entrei no PL quando eu fui pra ser 

candidata. (EDIR SALES)  

 

Adriana Ramalho, do PSDB, conta que sua filiação política foi motivada pelo 

incentivo do pai e do marido para que saísse como candidata. Ela conta que enquanto estava 

na faculdade, o pai insistiu para que ela se filasse ao PDT, seu partido na época, mas ela 

recusou sob a justificativa de que só ele seria “o político” da casa. Posteriormente, conta que 

em meados de 2011 começou a acompanhar o pai em sua agenda política e, com a insistência 

do marido, se filiou ao PSDB em 2013.  

Meu pai inclusive, na época que eu fazia faculdade de direito, veio com umas 

fichinhas do PDT pra eu me filiar e eu recusei. Ele falou, “Vem, filha, vem se filiar, 

vem participar, acho que dá certo, quem sabe você não se candidata...” E eu disse, 

“Pelo amor de Deus, pai, político aqui em casa só você! Eu não. (...) Meu marido foi 

um dos grandes incentivadores [para que se filiasse], por causa de tudo que eu vinha 

fazendo e também por acompanhar meu pai [em suas agenda política]. Mas eu falei 

pra ele que era muito difícil [ser candidata]! “Pelo amor de Deus, eu? Não!”. Aí ele 

insistiu e eu resolvi me filiar ao partido. Me filei ao PSDB em 2013... em 2013 eu 

comecei a acompanhar de leve, dar uma estudadinha, comecei a olhar com outros 

olhos pra ver como que era. (ADRIANA RAMALHO) 

 

Por fim, Janaína Lima  (NOVO) se filiou ao partido no último dia permitido por lei 

para se candidatar ao pleito de 2016, configurando um caso típico indicado pela literatura de 

filiação motivada e realizada às vésperas dos prazos legais para se candidatar e também do 

limite para inscrição no processo seletivo interno do partido. Ela conta que os motivos para ter 

se decidido de ultima hora foi pelo fato de estar grávida de nove meses de seu primeiro filho, 

porém, com o incentivo de amigos, diminuiu os receios que tinha sobre como sua vida 

mudaria com a candidatura. Se para a literatura e para as outras entrevistadas a maternidade é 

apontada como um obstáculo ou dificultador do envolvimento na política, Janaína Lima 

(NOVO) fala de forma marcada sobre como não considerou sua gravidez um impedimento:  

Poucas pessoas que faziam parte do partido que me apoiaram, mas porque minha 

relação com o Novo é recente... foi algo que assim, me candidatei no último dia do 

processo seletivo, no último minuto possível. Foi um grupo de pessoas que foram 

conversando comigo, né. Você também fica com receio... tava grávida de nove meses. 

Então como toda mulher, a gente não sabe como quando você tem um filho, como que 
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vai ser, como que a sua vida vai mudar. Era muito desafio, de todas essas 

inseguranças, esses receios...e aquele grupo de amigos falaram “não, você vai, tá aqui, 

vamos fazer esse vídeo agora, vamos subir esse vídeo, você vai ser nossa candidata, a 

gente precisa ter alguém que represente a nossa mensagem”. (...) As pessoas tavam ali 

falando “vamos, vamos construir isso juntos. Vamos fazer algo diferente”. Poxa, tem 

um partido legal, a gente tem uma mensagem legal... falei “por que não?”. 

Nisso você já era filiada então? 

Não, eu não tinha me filiado ainda. Eu era simpatizante do Novo. Eu acompanhava o 

Novo. Curtia as coisas do Novo. Compartilhava... eu era simpatizante do Novo, não 

era filiada do Novo.  

Então foi quando você estava pensando em se candidatar que você se filiou? 

Eu me filiei e me candidatei no processo seletivo. 

No mesmo momento, assim? 

No mesmo momento (JANAÍNA LIMA) 

 

Já as outras vereadoras entrevistadas citam que sua filiação ao partido político foi 

anterior à ideia de se candidatar, tendo motivações familiares ou por conta do contato com o 

partido no movimento estudantil. Aline Cardoso (PSDB) relata que apesar de ter se 

aproximado das atividades do partido por conta do pai, começou a se envolver por iniciativa 

própria por gostar de política desde mais nova – por influência do avô, principalmente. Ela 

conta que se lembra de perguntar para as pessoas em quem elas iam votar nas eleições 

municipais de 1988, e também de ouvir com o avô o programa de rádio Voz do Brasil. O avô 

também é citado como o principal familiar a influenciar seu gosto por política por conversar 

com ela desde muito jovem sobre cidadania. Ela conta que é a única filha que gosta de 

política e que logo aos 16 anos resolveu se filiar e participar de atividades do partido como o 

Congresso de Juventude do PSDB e outros debates: 

Na verdade, eu gosto de política desde pequena. A primeira lembrança que eu tenho, 

que quando eu tinha dez anos de idade, eu fazia pesquisa na rua com uma prancheta 

na mão. Eu ia a pé pra escola e na época tinha uma eleição que era Maluf e Erundina. 

E eu me lembro que eu ia a pé pra escola com essa prancheta e perguntava pras 

pessoas “em quem você vai votar? Maluf ou Erundina?”, eu riscava Maluf ou 

Erundina e perguntava por que. Não sei de onde veio isso. Eu vivia com meu avô, ele 

ouvia A Voz do Brasil, então ouvi crescendo Voz do Brasil. Ele foi professor de 

Moral e Cívica, né, naquela época tinha. Então às vezes ele falava muito sobre as 

coisas assim de patriotismo, de cidadania. Então acho que assim, a origem primeira do 
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meu interesse por causas assim mais cívicas tá no meu avô materno. (...) Já 

maiorzinha, adolescente, meu pai entrou pra política. Isso acabou facilitando a 

aproximação de estrutura partidária. (...) Por exemplo, a minha família, meu pai tem 

cinco filhos, eu sou a única que gosta de política. Então, não é que porque ele estava 

na política que eu me aproximei, eu acho que muito mais assim, porque eu já gostava 

de política e esta porta se abriu, eu aproveitei essa porta, entendeu? Então acho que 

isso é importante dizer, porque... e eu gosto muito de dizer isso mas é porque pra mim 

não era tão óbvia assim essa... não era uma questão de “ele é, portanto eu sou”. É 

muito mais assim, “eu gosto”. Aí teve, vamos dizer assim, uma abertura maior por ele 

estar na política e depois esse caminho acabou sendo trilhado, então quando eu entrei 

no partido, eu tinha 16 anos, comecei a participar... ele [o pai] inclusive nunca nem, 

nunca se envolveu em nada de juventude, eu sempre fui sozinha, viajei pro Congresso 

de Juventude, participei de congressos, debates. (...) (ALINE CARDOSO) 

 

A presença de um histórico familiar de participação partidária e política também 

aparece no relato de Juliana Cardoso (PT). Ela diz que antes de se candidatar, já tinha contato 

com o partido desde pequena pelo fato da mãe ser uma das fundadoras do partido. Além 

disso, relata ter tido participação em ações das comunidades eclesiais de base, ligadas à Igreja 

Católica.  

Eu tenho um histórico antes [de ser candidata] de uma vida política, de ação política 

que vem das comunidades eclesiais de base, da igreja católica, a própria minha 

formação da criança, adolescente e juventude também vem por essa experiência, e tem 

um vínculo também que eu falo que é um umbilical, que é da mãe. Minha mãe foi 

fundadora do PT, filiada, então eu desde pequena sempre tive no ambiente do partido. 

(JULIANA CARDOSO) 

 

O movimento estudantil é outro meio indicado pela literatura para favorecer a entrada 

das mulheres na política e para ter contato com a estrutura partidária. Esse é o caso de Sâmia 

Bomfim e Isa Penna, ambas do PSOL. Sâmia diz que foi somente quando chegou a São Paulo 

para fazer faculdade que pôde começar a se envolver em atividades políticas que, segundo ela, 

não existiam no interior de São Paulo, onde morava. Sâmia diz que seu interesse por política 

antes vinha por influência dos professores e – relatado mais uma vez por outra vereadora - 

pelas associações e atividades ligadas à Igreja como a primeira forma de atividade política 

antes de participar da política tradicional via partidos. Assim como Isa Penna, Sâmia relata 
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que a filiação ao PSOL veio pelo contato que tiveram com grupos ligados ao partido dentro 

do movimento estudantil da faculdade. 

Eu comecei a me envolver com a política quando eu era estudante da USP. Foi no 

movimento estudantil, a princípio lutando mais pelas pautas locais (...).É difícil dizer 

o que me motivou a participar da política, eu acho que eu sempre tive alguma vontade 

de participar, mas acho que pela minha realidade, pela minha origem, eu sou de 

Presidente Prudente, no interior do estado, e lá tinha poucos espaços e meios de 

participação, o máximo que eu fazia, sei lá, era participar no grupo de jovens da 

Igreja, ou de, enfim, um debate ou outro organizado por um amigo, mas lá não tinha 

muito espaço de participação política. Eu comecei a despertar a vontade pela politica 

na adolescência, mas eu acho que era mais pelo debate que o professor de história 

fazia em sala de aula, o professor de redação... e aí eu tinha interesse por alguma coisa 

que eu via, mas na época, na minha adolescência, no começo da internet não era essa 

coisa tão popularizada e forte e massiva pros estudantes e por ser no interior não tinha 

muito esse contato. Então acho que era uma vontade inconsciente mesmo, assim, era 

contida, talvez... e hoje em dia eu faço essa reflexão que talvez na universidade, 

especialmente na FFLCH, que já tem uma cultura, tem história de mobilização, de 

lutas e tal, eu comecei a me envolver, quando eu vi eu tava completamente imersa na 

dinâmica do movimento estudantil. (SÂMIA BOMFIM) 

 

O relato das vereadoras também confirma o indicado pela literatura de que o ambiente 

familiar politizado aumenta as chances de engajamento político posterior por dar acesso ao 

indivíduo às formas de se fazer política. Exceto pelas vereadoras pelo PSOL, todas as 

entrevistadas citam ter tido um primeiro contato com a participação política com a família; 

destas cinco, apenas Janaína Lima (NOVO) não havia tido contato com as atividades de um 

partido político ou com lideranças partidárias antes da decisão de se candidatar. As falas de 

Juliana Cardoso (PT) e Aline Cardoso (PSDB) são ilustrativas sobre como havia uma 

participação partidária anterior à candidatura, facilitadas pelo fato da mãe e do pai, 

respectivamente, já serem dos quadros partidários. Por outro lado, as narrativas de Adriana 

Ramalho (PSDB) e Edir Sales (PSD) mostram que o fato de terem um familiar que já era 

ativo na política partidária foi o que lhes possibilitou serem recrutadas para se candidatar. 

Nos quatro casos, existia um familiar que foi mediador na aproximação e participação 

dessas candidatas nos partidos, seja apenas para se candidatar, seja como participante filiada. 

Essa aproximação das vereadoras com o engajamento político de familiares fez com que a 
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possibilidade de envolvimento fosse considerada; no caso de Aline Cardoso (PSDB) e Juliana 

Cardoso (PT), as primeiras atividades políticas que participaram já estavam diretamente 

ligadas aos partidos, também por influência dos pais. Também aparece no relato de Adriana 

Ramalho (PSDB) e Edir Sales (PSD), assim como outros estudos indicam, o peso do 

incentivo e apoio de outras pessoas para começar a se envolver na política quando elas 

mesmas não consideravam essa possibilidade. 

Outros ambientes que a literatura indica favorecer o engajamento político feminino 

são as agremiações estudantis, as associações comunitárias e de assistência social e religiosas. 

Exceto por Juliana Cardoso e Aline Cardoso, que estão envolvidas nos partidos desde os 16 

anos, todas as outras vereadoras entrevistadas citam ter tido um envolvimento prévio con 

algumas dessas atividades antes de sua filiação partidária – mesmo Juliana Cardoso atribui 

aos movimentos ligados à Igreja Católica parte do início de sua vida política. Edir Sales 

também relata ter ministrado aulas na periferia e que foi por conta desse envolvimento e seu 

posterior trabalho na rádio que recebeu os convites para se candidatar. Ela diz que na rádio 

atendia a população para cobrar melhorias nos bairros e pressionar os vereadores por ações e 

repostas, e que por conta desse apelo já tinha contato com as demandas políticas.  

O relato de Janaína Lima sobre como começou a se interessar por política é bastante 

marcado pela mãe, que era uma liderança comunitária na periferia, onde nasceu. Ela diz que 

sempre via a mãe buscando o poder público reivindicando melhorias no bairro e que, por isso, 

não sabe dizer exatamente o momento em que começou a considerar ter envolvimento 

político. Ela também diz que depois de ter se dado conta que era estando “dentro da política” 

– isso é, como eleita – que buscou se envolver diretamente com um partido para poder se 

candidatar: 

Eu sou filha de uma líder comunitária. E a periferia é muito politizada, a ausência, né, 

de muitas políticas públicas faz com que a busca pela política seja uma coisa 

constante. Então minha mãe era uma pessoa que ia muito atrás dos órgãos públicos, 

pra pedir ponto de ônibus, pra pedir uma escola melhor, mais vagas de creche, então é 

uma coisa comum. Então eu não consigo dizer pra você em que momento exatamente 

eu comecei a me interessar por política. Eu sonhava em ser advogada, que eu achava 

que a figura do advogado faria cumprir a lei que o legislador faz, e quando você se dá 

conta, na verdade quem de fato pode mudar a vida das pessoas é quem está na 

política, né, que tem o poder da escala, que tem o poder realmente de decidir a vida 

das pessoas e é isso que me fascina no meio da política, ter a possibilidade de mudar a 
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vida das pessoas. E essa foi a razão pela qual me motivou a entrar na política. 

(JANAÍNA LIMA) 

 

Conforme visto no relato de Janaína Lima, foi o fato de a mãe desempenhar o papel de 

liderança comunitária que fez com que ela considerasse a ação política importante. O relato de 

Adriana Ramalho evidencia, por outro lado, a dificuldade citada pela literatura que as 

mulheres têm de acreditar que podem se envolver em atividades políticas tradicionais mesmo 

quando já se envolvem em outras formas de participação. Ela diz que sempre desenvolveu 

ações sociais com a mãe – mais uma vez, uma figura da família influenciando no 

envolvimento político – ligadas à Igreja Católica, mas que, apesar disso, “nunca teve vontade 

de estar política”. Ela também conta que deu aulas e foi voluntária em atividades da Igreja do 

bairro em que morava: 

Eu nunca tive pretensão política nenhuma, nunca tive vontade de estar na política, 

apesar do meu pai sempre ter sido militante político, eu nunca estive diretamente ou 

indiretamente ligada assim. Apesar de sempre ter feito projetos sociais, de sempre ter 

me envolvido... até um dado momento ministrei aulas em comunidades católicas na 

Zona Norte por conta de pedidos de amigos, que já participavam de outros projetos 

mas eu nunca quis estar ali naquele projeto. Então mesmo por voluntariado, parceria 

na esfera da dança e também porque gostava de fazer essas ações que eu sempre fiz 

desde a minha infância, desde a minha adolescência, ações socias através das igrejas 

de bairro que eu morava. Inclusive uma época minha mãe foi professora de catequese 

na zona sul por um tempo e a gente ajudava a fazer bingo, ações beneficentes pra 

poder arrecadar fundos e ajudar as crianças que moravam no entorno daquela igreja 

em comunidades carentes. Então eu sempre fiz ações sociais, sempre estive envolvida. 

(ADRIANA RAMALHO). 

 

As vereadoras também foram questionadas sobre sua participação dentro das 

instâncias decisórias do partido, bem como se sabiam da existência ou participavam de um 

órgão de mulheres. Conforme a literatura sobre o caso europeu diz, existem evidências de que 

a maior presença de mulheres nas instâncias decisórias do partido ou a relevância do órgão 

setorial impactam em como elas conseguem articular medidas internas para alavancar a 

representação no parlamento. O padrão na atuação dentro das instâncias decisórias do partido 

segue a divisão da motivação da filiação: as candidatas que se filiaram apenas para se 
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candidatar citam que não participam dos órgãos partidários; as que citam terem se filiado 

antes dessa decisão, citam ter posições nos diretórios e executivas do partido.  

As vereadoras dos partidos de centro e centro-direita são as que mais citam atividades 

dos partidos e dos seus respectivos órgãos de mulheres, contrariando o indicado pela literatura 

de que isso acontece mais dentro de partidos de esquerda. O partido NOVO, de Janaína Lima, 

é o único partido que elegeu mulheres que não possui uma instância própria de mulheres em 

sua organização17. Ela também é a única que é formalmente impedida de exercer uma posição 

de direção dentro da estrutura partidária por ter sido eleita: 

Faço parte do diretório, eu sou membra do diretório municipal, mas eu não posso 

assumir nenhum cargo de liderança dentro do diretório, porque o partido tem algumas 

regras, como a pessoa eleita ela não pode sair pra ser secretária, não pode sair pra... 

não pode abandonar o cargo pra concorrer a outro cargo. O partido também não 

permite que os mandatários ocupem cargos de liderança dentro do cargo também, 

porque o diretório tem o compromisso de fiscalizar o mandatário. (JANAÍNA LIMA) 

 

Dentre as vereadoras que foram filiadas antes de decidir a candidatura, apenas Aline 

Cardoso (PSDB) e Sâmia Bomfim dizem ter participado diretamente do órgão de mulheres do 

seu partido - o PSDB Mulher e o Setorial de Mulheres do PSOL, respectivamente; as outras 

vereadoras dizem que conhecem a atuação desses órgãos, mas não como participantes. No 

caso das duas, ainda que dentro de partidos de espectros ideológicos diferentes, se assemelha 

a importância da participação na estrutura do partido para sua posterior candidatura, o que vai 

ao encontro do observado pela literatura sobre a maior presença de mulheres no parlamento a 

partir de uma maior presença nas instâncias decisórias. A fala de Aline Cardoso (PSDB) sobre 

sua participação dentro do partido reforça essa centralidade da atuação intrapartidária como 

algo que, mais adiante, lhe conferiu um diferencial para conseguir a candidatura. No seu 

relato também fica claro como há uma trajetória política dentro do partido que precede a 

trajetória política enquanto candidata: 

                                                
17 Todos os outros partidos que tiveram ao menos uma candidata eleita a vereadora de São Paulo em 2016 
indicam em seus estatutos que há uma organização própria de mulheres em sua estrutura organizacional. Existem 
diferenças importantes na autonomia e relevância desse órgão como instância decisória, com alguns partidos 
cujo estatuto desconsidera a organização de mulheres como um órgão partidário e relega suas deliberações 
totalmente às decisões dos diretórios e executivas, como é o caso do PP; a outros como o PSDB e o PT que 
integram os órgãos setoriais e secretariado de mulheres dentro da sua estrutura oficial com direito à voz nos 
encontros da Executiva Nacional. Por não ser pertinente ao presente trabalho, não foi realizada pesquisa 
sistemática nos estatutos dos partidos sobre as organizações de mulheres. 
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O partido tem uma vida. Existe uma vida partidária, seja nos diretórios locais, no 

diretório municipal, no diretório estadual, seja nos núcleos temáticos, seja nas 

campanhas. Tem ações. Se você se filia e fica com o bumbum na cadeira dentro de 

casa, cê não vai se projetar, cê não vai conquistar espaço, as pessoas não vão te 

reconhecer, cê não vai crescer... e é isso que eu digo, também, independentemente do 

teu DNA, você conquista espaço. Então cê gosta de política. Cê vai lá, se filia. Cê 

começa a atuar. Cê começa a participar. Cê levanta a mão, cê faz uma colocação 

interessante. Cê levanta a mão, cê tira uma conclusão inteligente. Você se candidata a, 

sei lá, relatora da reunião XPTO. Cê faz um bom trabalho. Aí tem a eleição do PSDB 

Mulher, cê se associa com um grupo de pessoas que tem as mesmas ideias que você, 

cê ganha. Esse protagonismo, você conquista. Independentemente de quem você é. Da 

mesma forma que você pode ser uma pessoa filha de alguém e não conquistar. Então 

isso aí, eu acho que dentro do partido, e eu vejo isso por mim também, as pessoas 

analisam quem é quem. (...) Então em 2015, sem nem sequer decidido se queria ser 

candidata ou não, eu resolvi voltar na minha vida partidária, então voltei a frequentar 

meu diretório, que durante alguns anos eu deixei de ir, voltei a participar de temas, 

debates temáticos no partido. Voltei a participar do PSDB Mulher. Aí teve uma 

eleição pro PSDB Mulher, eu me candidatei junto com uma chapa que acabou sendo 

eleita. Então eu fui reconstruindo uma história que na verdade eu não tinha perdido, 

porque a história tava lá. Então não é só que eu fui construindo a história, eu fui 

reconstruindo um ativismo! (ALINE CARDOSO) 

 

A importância da atuação partidária para a posterior candidatura também é marcada no 

relato de Sâmia Bomfim (PSOL). Por ter se aproximado do partido pela sua atuação no 

movimento estudantil e sindical da USP, ela relata que começou a participar das organizações 

partidárias por convite de colegas de militância e, posteriormente, pela própria direção 

partidária. Foi sua atuação em um grupo de mulheres vinculado ao PSOL, o Juntas18, que lhe 

deu projeção para ser convidada a compor a direção partidária. Sâmia diz que partido realiza 

convite formais aos filiados que desejam incentivar a carreira política. Esse incentivo, 

segundo a vereadora, se mistura com o momento da escolha da candidatura - conforme a 

literatura aponta, é vantajoso para o partido ter filiados ativos que possam ser transformados 

em potenciais candidatos: 

                                                
18 O Juntas é a organização de mulheres vinculado à corrente Movimento Esquerda Socialista (MES) 
dentro do PSOL.O grupo não é considerado um órgão partidário do PSOL, sendo mais comum a 
atuação de simpatizantes do partido de grupos estudantis.  
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O PSOL tem um setorial de mulheres desde a sua fundação, desde o primeiro 

congresso... eu só no terceiro congresso participei. Terceiro ou quarto. Eu não 

participava. Eu comecei a participar mais nas discussões sobre mulheres com outras 

companheiras me incentivando a ir nas reuniões do Juntas (...). Depois teve muitas 

mudanças [no partido] e uma necessidade de formar mais pessoas para os postos da 

direção da corrente aqui em São Paulo, e foi nesse momento, pelo papel que eu tava 

desempenhando da política de mulheres, que eu fui convidada pra fazer parte da 

direção e nesse momento começou... foi concomitante com a discussão pré-eleitoral 

que nós íamos fazer, mais ou menos em janeiro do ano passado. Eu fui sendo 

convidada [para os cargos da direção partidária]. E na verdade geralmente são mais 

convites formais, que a própria direção discute a necessidade de, às vezes, das pessoas 

avançarem politicamente, de ter novas pessoas pra cumprir com tarefas que a equipe 

atual não dá conta de cumprir, então eu entrei na direção mais com um papel de 

politica de mulheres e tentar ajudar um pouco no tema sindical, apesar de ter 

pouquíssima experiência, mas por estar militando no sindicato. É... e aí a candidatura 

foi logo depois, foi tudo muito rápido, as coisas até se confundem um pouco. (SÂMIA 

BOMFIM) 

 

Juliana Cardoso (PT), outra vereadora que participa das atividades partidárias desde 

muito jovem, relatou que hoje ocupa a posição de Vogal na Executiva Nacional do PT. Ela 

também estava concorrendo à presidência do Diretório Municipal de São Paulo no momento 

da entrevista, mas citou que já havia sido presidenta interina do mesmo diretório em outro 

momento. No caso de Juliana Cardoso, ao contrário de Aline Cardoso (PSDB), sua 

participação nas instâncias decisórias só se deu após ser eleita vereadora, tendo conquistado o 

apoio de outras correntes políticas e da própria. O caso de Juliana Cardoso é inverso do 

mecanismo indicado pela literatura: foi preciso se tornar uma representante no parlamento 

para que tivesse a oportunidade de participar do partido enquanto dirigente.  

Eu fui interina de presidente [do Diretório Municipal] quando o Haddad se elegeu, o 

Donato, que era o presidente, ele saiu pra ser secretario de governo e foi consenso das 

forças permitirem que eu ficasse como presidenta interina por um ano. Agora, 

concorrer [a uma eleição interna] é a primeira vez. Eu participo hoje, eu sou da 

executiva nacional do PT, que é um cargo muito importante, dentro da instância em 

que pesa eu sou vogal né, não tem um cargo efetivo de secretaria, mas é uma 

experiência que foi interessante. Eu a princípio nem tava muito achando que era o 

momento de sair como candidata à presidência. (...) Só que mais uma vez, outros 
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grupo políticos que são internos do PT me procuraram junto com alguns filiados dos 

movimentos sociais, onde que eu tenho uma atuação e a própria minha corrente, do 

Novo Rumo, acharam por bem eu sair como candidata pra ver também se animava um 

pouco a militância que tá meio desacreditada do PT. 

E você conseguiu essa atuação maior dentro do partido depois que você foi eleita ou 

antes você já tinha atuação? 

Não, depois que eu fui eleita. Ninguém nem sabia quem eu era. Quando eu me elegi as 

pessoas foram procurar “quem era Juliana? Da onde saiu, de que caminhão caiu? ” 

(JULIANA CARDOSO) 

 

Também contrariando o que a literatura diz sobre os órgãos de mulheres em partidos 

de esquerda, Juliana Cardoso relata que o Setorial de Mulheres do PT nem sempre atua a 

favor das mulheres, muitas vezes preferindo apoiar candidaturas de homens a candidatas 

mulheres, embora reconheça que suas integrantes atuam em outras frentes na integração e 

reconhecimento das mulheres nos partidos. Essa fala relativiza o papel que um órgão de 

mulheres pode ter em tornar um partido feminised, como indica a literatura, em que a 

incorporação de mulheres pode se dar por outras vias ou nem se efetivar dependendo de como 

o órgão é integrado formal e informalmente à estrutura partidária, indicando que nem sempre 

a presença de um órgão de mulheres acarretará em maior apoio para candidatas: 

Isso [a falta de apoio do partido às mulheres] é uma coisa que é tão interna, que é tão 

ruim de falar, que assim... são mulheres que, por exemplo, setorial, se você for olhar, 

o natural é, se você tem uma candidata mulher, vai apoiar mulher. Não, o setorial de 

mulheres vai apoiar o homem. Então ainda falta muito isso, inclusive dentro do 

partido que são mulheres maravilhosas que lutaram muito e inclusive elas lutaram 

para que, por exemplo, elas tivessem paridade dentro da direção e eu posso hoje ter 

essa possibilidade de ser dirigente nacional do PT porque elas brigaram por mim, 

entendeu. Então tem coisas que avançam tem coisas que não. O PT avança na 

paridade dentro das direções do PT, avança em discutir mulheres pra prefeitas e pra 

presidência nacional, mas ainda tem muito dificuldade internamente em algumas 

coisas. Inclusive de posições de mulheres. (JULIANA CARDOSO) 

O relato de Adriana Ramalho (PSDB), uma das vereadoras que diz não participar da 

estrutura ou de órgãos partidários, mas que conhece a atuação do Secretariado de Mulheres do 

partido, também vai encontro da problematização que as dimensões dos feminised parties 

oferece sobre o papel das organizações de mulheres e sua relação com a estrutura decisória 
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partidária. A vereadora diz que as ações voltadas para as mulheres são em demasiado 

concentradas no Secretariado de Mulheres, e sente que é preciso que essas pautas sejam 

incorporadas e trabalhadas pelas instâncias nacionais para que essas políticas incidam sobre 

os órgãos estaduais e municipais. Na percepção de Adriana Ramalho, assim como a literatura 

indica, o impacto das questões de mulheres nos partidos é prejudicado por estarem fora das 

instâncias decisórias: 

Olha, eu posso te dizer que temos o Secretariado de Mulheres, por exemplo, que fala 

sobre as questões das mulheres dentro do partido. Nós temos duas presidentes que são 

muito atuantes: a Dra. Janice, que é presidente do Secretariado Municipal de Mulheres 

do PSDB e nós temos a Nancy Thame que é presidente do Secretariado Estadual de 

Mulheres do PSDB e as duas se articulam muito bem dentro do partido pra valorizar e 

trazer cada vez mais mulheres. (...). Eu acho que precisa da atenção do partido, do 

PSDB Nacional, ser direcionado mais nas questões das mulheres, e não só através dos 

secretariados, mas do partido como um todo, e hoje não é tanto. Hoje é mais pelo 

secretariado – não que eles não façam nada, mas a maior ênfase de trabalho se dá 

através dos secretariados. E eu acho, na minha opinião, que deveria se dar mais ênfase 

ao partido nacional, com o PSDB Nacional, que tá lá em Brasília, bonitinho e 

formado. Tem que vir de lá pra então ir se estendendo para o Estadual, o Municipal, e 

então os diretórios e ter essa evidência muito maior. O trabalho tem que ser muito 

mais em conjunto. (ADRIANA RAMALHO) 

 

Outra candidata que apenas se filiou ao partido para se candidatar, Edir Sales (PSD) 

fala em seu relato de algumas atividades e ações que o seu partido desenvolve em seu órgão 

de mulheres, o PSD Mulher. Ela questiona a atuação de outros partidos no tema, indicando 

que não conhece outro que tenha tanta presença territorial com os movimentos de mulheres 

quanto o seu, enquanto os demais parecem se restringir às falas sobre mulheres na TV. 

Importante ressaltar que provavelmente a vereadora está fazendo referência às inserções 

obrigatórias no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral que os partidos devem fazer 

estimulando a participação de mulheres na política – o partido deve usar pelo menos 10% do 

tempo que tem direito na rádio e televisão na promoção da participação política feminina (Art. 

45 da Lei No 9.096/95). Entretanto, mesmo indicando que seu partido tem congressos e 

palestras voltados para as mulheres, a vereadora não explicita como essa atuação impacta na 

representação descritiva ou substantiva das mulheres na estrutura decisória ou mesmo no 

parlamento.  
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O PSD valoriza muito a mulher. Tá tendo hoje mesmo um congresso das mulheres do 

PSD, que é presidido pela Alda Marco Antônio que foi vice-prefeita e ontem mesmo 

nós tivemos abertura do congresso e tem mulheres de todos municípios... de todos 

não, mas de muitos municípios do estado de São Paulo. O PSD valoriza muito a 

mulher, nós temos o PSD Mulher, e hoje tem conversa sobre isso o dia inteiro, várias 

palestrantes. Então eu vejo hoje que o partido que mais motiva, incentiva, mais 

investe em termos de programas sociais na mulher, eu creio que é o PSD. É o que eu 

vejo mais. Eu penso muito na época de propaganda, a mulher do partido tal ou a 

mulher falando do partido tal e tal, mas eu não fico sabendo do movimento das 

mulheres como nós temos movimentos em várias locais, em várias regiões. Zona Sul, 

Zona Norte, Zona Oeste... entendeu? Eu vejo que o nosso partido tá com uma 

experiência muito grande com as mulheres. O PL também tinha o PL da mulher. Hoje 

não tem muito, mas era bem, bem... bem menor do que hoje. (EDIR SALES) 

 

A questão da divisão sexual do trabalho também é citada espontaneamente no relato 

de quatro delas quando questionadas sobre as dificuldades que tiveram enquanto mulheres em 

sua trajetória, muitas relatando como há essa percepção de que a política é um espaço 

dominado pelos homens. A diferença entre os relatos está em como elas percebem essas 

dificuldades, podendo ser divididas entre as que têm uma postura mais otimista sobre a 

superação da desigualdade entre mulheres e homens e as que acreditam que ainda há muito a 

ser feito e que a permanência dessa diferença depende de mudanças mais profundas na 

sociedade.  

Essa divisão - que passa por diferentes percepções sobre se esse é um problema 

estrutural, exigindo mudanças sociais profundas por um lado, e as que acreditam que basta 

uma mudança de natureza individual nas mulheres para que elas passem a participar, por 

outro - se dá respectivamente entre aquelas que são filiadas a um partido de centro-direita 

(NOVO, PSD e PSDB) e as de centro-esquerda e esquerda (PT e PSOL), exceto por Adriana 

Ramalho (PSDB), que tem uma fala mais parecida com as vereadoras dos partidos de 

esquerda. Aline Cardoso (PSDB) e Edir Sales (PSD) e Janaína Lima (NOVO) falam mais 

sobre como é preciso que as mulheres tenham mais autoconfiança para estar na política, seja 

superando ou ignorando as eventuais diferenças entre homens e mulheres. Já Adriana 

Ramalho (PSDB), Juliana Cardoso (PSDB) e Samia Bomfim (PSOL) defendem mudanças 

estruturais para que a mulher ocupe a política, como através de leis e direito e por mais 

respeito e outra cultura.  
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Eleita pelo PSD, Edir Sales relata que de fato existe uma reprodução de desigualdades 

desde a infância que educa as meninas para cuidar da casa e deixa os meninos livres para 

outras atividades, também diz que essa diferença se perpetua na política quando os homens 

tentam se sobrepor às mulheres, mas que no final das contas ela sente que existe um prestígio 

maior por ser uma minoria dentro da política. Ela cita que um dos principais problemas de 

terem poucas mulheres na política está no fato de que elas não votam em si próprias e que 

existem partidos que não dão apoio: 

Eu acho sempre há uma concorrência [entre homens e mulheres] né. Claro que o 

homem tá ganhando da mulher. Isso é histórico. Desde que você é pequenininha, eu 

tenho irmãos e minha mãe falava “as meninas tem que arrumar a casa, tem que fazer 

isso, faz aquilo” e os meninos só brincavam, só faziam farra, né. Tinham mais 

liberdade. Então desde cedo é assim... a gente tem dificuldade quando a gente entra na 

política porque claro, os homens querem até prevalecer, até ganhar as eleições. Mas 

sempre me senti muito prestigiada, porque... até por ser mulher, é um prestigio até 

maior quando se chega nos lugares. Um respeito maior. Eu vejo... e tem um destaque 

maior, né, porque nós somos minoria aonde você chega, “a vereadora chegou, a 

vereadora chegou”(...) o dia que as mulheres confiarem nas mulheres, nós vamos ter 

metade mulher e metade homem nas câmaras, nas assembleias. Porque nós somos... 

nós somos maioria. As mulheres, nós somos 52%. E os homens 48%. No dia que as 

mulheres confiarem, acreditarem nas mulheres, nós vamos ter, aqui na casa nós vamos 

ter metade mulher e metade homem aqui na casa e em todos os lugares, tendeu? Então 

precisamos nos motivar e nos incentivar, precisamos levar, realmente, bastante 

oratória pras nossas amigas. (...) Primeiro [tem o problema] da mulher não votar em 

mulher. Primeiro que a mulher não acredita na mulher e isso tá errado. E tá 

melhorando, melhorando. Segundo que as mulheres têm poucos apoios, tem poucos 

apoios... às vezes do... eu não, não posso falar, meu partido sempre me apoiou, apoiou 

as mulheres, mas tem partido que só investe, só apoia... investe que eu falo assim, dá 

mais espaço pros homens do que pras mulheres. (EDIR SALES) 

 

Janaína Lima, do NOVO, ressalta que apesar das dificuldades que encontrou ao longo 

de sua trajetória, diz que tê-las ignorado a ajudou e foi suficiente para supera-las: 

Acho que se a gente parar pra pensar atenção nas dificuldades, a gente enfrenta elas. 

Então se eu tive dificuldade, eu não parei pra prestar atenção nelas. E óbvio que não 

foi fácil. Então... é... eu nasci na periferia do extremo Sul, então... então ela é 

advogada, hoje sou vereadora, não teve nenhum apadrinhamento político, não teve 
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ninguém que falou “olha, tá aqui”. Não. Tudo que eu construí na minha vida foi 

acreditando na verdade, nos meus sonhos, lutando pra que eles se tornem realidade. 

Então o que eu digo pras pessoas é que não deixe que as dificuldades paralisem você. 

Olhe pra frente. Siga o foco do seu sonho. Quando a gente é focado, quando a gente 

percebe obstinadamente aquilo que a gente acredita, nenhuma dificuldade paralisa a 

gente. Não paro pra prestar atenção nisso. (JANAÍNA LIMA) 

 

Com uma postura um pouco mais crítica, mas ainda otimista, Aline Cardoso 

(PSDB) diz percebe que poucas mulheres escolhem seguir a carreira política por 

acreditar que este é um espaço masculino e dominado pelos homens – embora 

concorde que isso seja verdade, ela argumenta que faz parte da disputa de espaço das 

mulheres em todos os ambientes que têm mais homens. Ela ainda ressalta a 

importância simbólica da representação de mulheres na Câmara dos Vereadores ter 

aumentado em 120%, que isso pode mostrar para outras mulheres que a política é um 

caminho. Ela cita a questão da dupla jornada e da maternidade como um dificultador 

desse processo, mas que ainda assim as mulheres não deveriam se privar de entrar na 

política: 

Apesar de todos os nossos esforços né, das mulheres, você tem poucas mulheres 

entrando na juventude do partido. Ainda hoje. Muito das meninas que tavam comigo 

na juventude, hoje são, por exemplo, chefe de gabinete, de uma secretaria ou ocupam 

alguma posição no mundo político. Nem todas, nem todas. Mas algumas sim. Então, 

precisava ter mais. Eu acho que algumas mulheres têm realmente assim uma visão 

equivocada de que política é um universo masculino, quer dizer, ela pode até ser, mas 

não deveria ser. Então se você gosta da política, cê não tem por que se privar de vir 

pra esse universo. “Ah, mas vai conviver no meio de homem.” Vai. Vai como em 

outras profissões (...) quase todas as profissões são masculinas ou muitas profissões 

são masculinas. E você vai se privar? Se você gosta e se você quer, isso não pode ser 

um impedimento. Eu acho que o que a gente tá vivendo em São Paulo hoje, ter 

aumentado em 120% a quantidade de cadeiras, tem um efeito simbólico muito 

importante, né, de você virar e falar assim “olha, é possível!”. Não é um universo 

estritamente masculino, exclusivamente masculino. Se a gente aumentou em 120% [a 

representação de mulheres na Câmara] agora, a gente pode aumentar em tantos de 

novo. (...) Agora, eu volto a te dizer, não é impossível. É uma luta, mas assim, como 

muitas coisas são lutas, né. Eu vejo, sei lá, mulheres na engenharia, mulheres na... 

infelizmente, assim, tudo é difícil pra gente. Eu sou mãe, também, cê tem que 
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conciliar sua vida com maternidade, com a dupla jornada e por aí vai. Então difícil é, 

mas... eu não sei, eu sou... eu sou, eu sou otimista. (ALINE CARDOSO) 

 

Adriana Ramalho, do mesmo partido que Aline Cardoso, é mais pessimista sobre as 

dificuldades da mulher na política. Ela relata sentir que os homens tentam se aproveitar das 

mulheres para fazê-las de massa de manobra assim que percebem que elas ocuparam o mesmo 

espaço que eles; porém, diz que com “pulse firme”, consegue o respeito, contudo, diz que as 

mulheres ainda precisam conquistar mais respeito e avançar mais. 

Eu acho que nunca é declarado, nunca é aberto assim diretamente. Eu sempre fui uma 

pessoa que vinha avançando os obstáculos, mas eu posso te disser que agora [que fui 

eleita] fica muito mais evidenciado que é muito difícil ser mulher no nosso meio. 

Você tem uma massa de homens que te tratam bem, que muitas vezes até te apoiam, 

mas você alcança aquele espaço, parece que você perde o brilho ao olhar deles. Aí 

eles querem fazer você de massa de manobra, boneca de fantoche ou qualquer coisa 

do gênero. Aí você precisa vir e mostrar seu pulso firme – só que quando você mostra 

seu pulso firme, a maioria dos homens têm me respeitado – a maioria dos homens 

inclusive tem me elogiado. É mais difícil? É sim. Mulher na sociedade é muito difícil. 

Nós avançamos muito, mas nós ainda temos que avançar muito mais. Ainda 

precisamos de espaços e de uma igualdade não só de gênero, não só de direitos, mas 

de respeito, de peso. (ADRIANA RAMALHO) 

 

Sâmia Bomfim (PSOL) e Juliana Cardoso (PT) relatam dificuldades parecidas em suas 

experiências enquanto mulher na política. Ambas falam dos entraves que sentem perante os 

homens por serem mais jovens, e que precisam se esforçar em demonstrar confiança e firmeza 

para conseguir o respeito dos outros homens na política. Juliana Cardoso fala da dificuldade 

em se superar a cultura da divisão sexual do trabalho, já que ela mesma às vezes reproduz isso 

com seus filhos e isso reforça o papel da mulher com o cuidado da casa e das crianças. Sâmia 

Bomfim, por sua vez, diz sentir que as pautas relacionadas às mulheres são menosprezadas 

pelos homens. Pode-se levantar a hipótese aqui de que o alinhamento no discurso de ambas 

seja relacionado ao fato de estarem em partidos de esquerda, nos quais as temáticas do 

feminismo costumam ser trabalhadas ao longo da formação dos filiados: 

Nossa, muitas dificuldades... desde do jeito que te olham... aqui dentro muito. Por ser 

uma mulher jovem, do PSOL, nossa... me tratam... me chamam de princesinha, de 

menininha, de... não... sabe o manterrupting? De não deixarem você falar mesmo, tua 
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opinião não vale absolutamente nada, de ter que ter uma preocupação, não digo nem 

do ponto de vista de vaidade, mas por exemplo, é que hoje é sexta feira, eu tô mais 

tranquila, mas sempre vejo na roupa que eu vou vir aqui, não por querer estar bonita, 

mas por parecer mais velha e mais séria do que eu... eu uso roupas como você, tipo 

uns vestidos, super normal. Mas às vezes eu venho de calça, umas camisas mais 

sociais porque eu sinto que se eu não tiver assim não vão me respeitar. E é terrível eu 

ter que me sujeitar a isso. Não é um grande problema, é só uma roupa, mas isso é só 

uma parte de um todo assim, sabe, da forma como me tratam. Dificuldade de ser 

mulher na política é isso, de nossos temas serem disciplinarizados, ninguém tá nem aí, 

de falar de violência. Então, quando falam é absolutamente demagógico. Então, sabe é 

“ah tá bom, não, vou falar de violência... bonitinho, sabe, legal, as mulheres tão 

apanhando”. (SÂMIA BOMFIM) 

 

Chegava uma mulher, jovem, eles [os subprefeitos] falavam “você que é vereadora?”. 

Ainda falam, enfim, mas eu era mais novinha, você tinha uma, era diferente. Então foi 

muito, muito punk. Tinham coisas que era legais, que era engraçado, mas tinha outras 

que eu tinha que me segurar. E aqueles momentos mais punk, que você tem que estar 

firme, você não chore, nunca chore na frente de ninguém. Depois que acabou a 

confusão você pode ir pra qualquer lugar dessa vida e chorar! Mas o momento 

infelizmente nos faz ter essa dureza pra poder avançar. Mas é muito punk, é muito 

difícil, principalmente você ser mulher e mãe, de dar conta que não é só comigo né, 

porque a gente fala assim “ah, porque você tem uma agenda muito pesada”. Todos nós 

temos uma agenda muito pesada. As mulheres principalmente, porque a gente tem que 

estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta da casa e tem que dar 

conta dos filhos. Então olha a nossa responsabilidade. E culturalmente é assim, 

infelizmente, e às vezes até a gente, às vezes até eu me pego fazendo bobagem, de 

pegar – a Maria tá com dez anos, o Luiz tá com três. O Luiz espalhou os brinquedos 

na casa. “ah, Maria, junta!”. Não, não, não. Maria, fala pro seu irmão juntar, 

entendeu? Então, são coisas que a gente tem que culturalmente ir quebrando isso. 

(JULIANA CARDOSO) 
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1.4 Considerações finais 
 
 

A partir da trajetória das vereadoras eleitas e pelos dados de filiação partidária, é 

possível confirmar muito do que é indicado pela literatura que, em sua maioria, diz respeito 

aos casos norte-americano e europeu. Apesar de perfazerem a maioria dos filiados, as 

mulheres se filiam menos que os homens, proporcionalmente. Isso indica que a pirâmide de 

acesso à política tradicional para as mulheres tem uma base mais larga e um topo mais estreito 

que o dos homens: elas se alistam mais para votar, mas se filiam e se candidatam menos. 

Ainda que a diferença numérica, num primeiro momento, possa parecer pequena, é possível 

levantar algumas hipóteses sobre quem são essas mulheres filiadas e de que maneira sua 

subfiliação ou subparticipação dentro do partido podem afetar sua seleção ou recrutamento na 

lista de candidaturas. 

Contrariando o que a literatura diz sobre a orientação ideológica dos partidos, por 

outro lado, não parece haver a tendência apontada de que as mulheres estão mais presentes 

nos partidos de esquerda. Dentre as eleitas, apenas três estão em partidos de esquerda: Sâmia 

Bomfim e Isa Penna, do PSOL, e Juliana Cardoso, do PT. A maioria foi eleita por partidos de 

centro e centro-direita, como o PSDB, PSD, PR, DEM e PPS. Isso pode ser um reflexo do 

cenário nacional como todo, em que partidos de centro e centro-direita tiveram um 

desempenho melhor junto ao eleitorado – nas eleições para o Congresso Nacional em 2014, o 

PSDB ultrapassou o PT no número de votos em legenda. 

O perfil sociodemográfico das eleitas confirma a predominância de mulheres 

escolarizadas, brancas e com ocupações comumente vinculadas à uma atuação de liderança e 

gestão de acordo com o encontrado em outros estudos empíricos. Ao todo, a trajetória das 

vereadoras mostra que elas tiveram um acúmulo de exposição a situações, experiências e 

vivências que favoreceram sua formação política. Essa formação passa pela construção da 

opinião de que a atuação política é importante e, acima de tudo, o contato direto desde cedo 

com essas atividades permite que elas se vejam ocupando esses espaços. 

Pelo relato das vereadoras, também se confirma o contato e o envolvimento em outras 

atividades políticas cívicas antes de se empenhar-se diretamente com um partido político. A 

participação no movimento estudantil, em associações e comunidades de bairro e ligadas à 

Igreja e ações sociais voluntárias permeiam a maioria do início da vida política das 

vereadoras. Além disso, os tipos de atividade política cívicas relatados também vão ao 
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encontro do que a literatura revista encontrou: as mulheres se associam em grupos ligados ao 

cuidado e à assistência social, principalmente aqueles ligados a entidades religiosas. O caso de 

Sâmia Bomfim e Isa Penna, cuja entrada na política se deu pelo movimento estudantil, 

também confirma os achados de que esse é um meio favorável às mulheres. 

A questão da socialização política familiar também aparece de maneira marcada nas 

entrevistas. Das sete vereadoras entrevistadas, cinco delas relatam ter tido contado com a 

política e atividades correlatas por meio de familiares. Esse contato com as ações políticas de 

membros da família desde muito jovens é narrado como o ponto de partida para o posterior 

interesse na área e, inclusive, para conseguir se filiar a um partido político e se candidatar. A 

família também foi bastante central para a filiação partidária de três vereadoras cujos 

familiares já participavam de partidos políticos: Aline Cardoso e Adriana Ramalho (PSDB), e 

Juliana Cardoso (PT). Edir Sales (PSD), em alguma medida, também teve sua aproximação 

com um partido político facilitada pela carreira política do irmão cujos amigos a convenceram 

de se filiar e se candidatar.  

É importante ressaltar que o gênero do familiar não parece ser um fator decisivo: três 

relatam terem sido influenciadas por homens, como os pais e o avô e duas, pelas mães. Apesar 

desse indício não ser o suficiente para se confirmar que não há diferença de gênero, nas 

entrevistas analisadas, o fator mais importante parece ser a socialização política em si do que 

o gênero de quem as introduziu nessas atividades; por outro lado, como fora apontado, o tipo 

da atividade política exercida parece reproduzir a divisão sexual do trabalho que a literatura 

aponta.  

Aparece também um fator de diferenciação entre as motivações para ter se filiado a 

um partido político, existindo vereadoras que se filiaram já considerando uma candidatura e 

outras cujo envolvimento partidário foi anterior a essa decisão. Esse achado vai ao encontro 

da hipótese indicada pela literatura para as motivações de filiação partidária no Brasil, em que 

se estima haver um efeito de filiação pragmática por conta do exigido por lei. Entre as filiadas 

que já pensavam em sua candidatura, tanto Edir Sales (PSD) quanto Janaína Lima (NOVO) 

citam ter formalizado sua associação com o partido muito próximo do limite legal para tal. 

Por outro lado, outras vereadoras como Aline Cardoso (PSDB), Juliana Cardoso (PT), Sâmia 

Bomfim (PSOL) e Isa Penna (PSOL) participavam de atividades partidárias sem o horizonte 

da candidatura em mente.  

A entrada no partido por meio de um familiar ou por afinidade ideológica, conforme 

encontrado nos estudos de survey (RIBEIRO, 2014, 2015), também se confirmam com as 



58 
 

 
 
 

entrevistas. Os relatos de Janaína Lima (NOVO), Sâmia Bomfim (PSOL) e Isa Penna (PSOL) 

indicam que a escolha do partido a qual se filiariam foi, em grande medida, por identificação 

com a ideologia partidária; Aline Cardoso (PSDB), Adriana Ramalho (PSDB) e Juliana 

Cardoso (PT), por sua vez, citam a escolha da filiação pela proximidade familiar. Edir Sales 

(PSD), a única que não cita ter escolhido o partido por afinidade ideológica ou por indicação 

familiar, estaria mais próxima da filiação pragmática indicada por parte da literatura (SPECK, 

2013). 

Ainda relativo à participação dentro do partido, há uma correspondência entre as 

vereadoras que afirmam ter se filiado antes de considerar se candidatar e entre aquelas cuja 

filiação se deu para viabilizar a candidatura. É comum ao primeiro grupo relatar a 

participação nos órgãos do partido, enquanto no segundo grupo existe um distanciamento 

dessa estrutura enquanto participantes diretas. É possível pensar que essas candidaturas 

pragmáticas, como a literatura as chama, nem mesmo após sua eleição são incorporadas aos 

quadros partidários.  

A existência, atuação e alcance dos órgãos específicos de mulheres dentro dos partidos 

são relatados de forma diversa, indo ao encontro do que a literatura diz sobre como esses 

órgãos variam em termos de relevância dentro dos partidos em sua capacidade de incorporar 

mais mulheres em seus quadros. As vereadoras relatam que esses órgãos nem sempre estão 

integrados às instâncias superiores dos partidos, o que limita o alcance de sua atuação; 

também é exposto, no caso do PT, que o órgão não apoia candidaturas femininas como era 

esperado num partido de esquerda. Apenas duas vereadoras relatam já ter participado 

diretamente do órgão de mulheres dos seus partidos, o que pode indicar que a passagem por 

esse tipo de organização não é obrigatória para se alcançar uma candidatura.  

Por fim, todas as vereadoras entrevistadas citaram as diferenças entre mulheres e 

homens nos espaços públicos quando perguntadas sobre a dificuldade de ser mulher na 

política, mesmo que algumas tenham minimizado isso como um problema ou visto isso como 

uma barreira superável. Fica marcada na fala da maioria a questão da mulher ser criada para 

cuidar da casa e dos filhos enquanto que os homens não são incentivados a fazer as mesmas 

tarefas, e como há uma predominância e legitimidade masculina no ambiente político – 

especialmente dentre as vereadoras dos partidos de esquerda, nos quais é esperado que essa 

temática esteja mais presente. Esses relatos vão ao encontro do que é argumentado pela teoria 

política feminista e também se alinha ao que fora encontrado nos estudos empíricos, de que a 
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política, sendo um espaço público, é tida pela sociedade como um lugar para homens e que as 

mulheres deveriam se dedicar aos espaços privados do lar e do cuidado. 

Conforme será visto no próximo capítulo, ainda que os dados apontem para uma 

filiação feminina tão numérica quanto as dos homens, é possível que exista uma diferença no 

envolvimento partidário posterior à filiação a depender de como ela chegou até o partido. Da 

mesma forma, essa entrada no partido, quando mediada por um familiar ou pelo convite de 

uma liderança partidária para se candidatar, parece alterar a maneira como essas mulheres são 

vistas enquanto potenciais candidatas. A experiência e engajamento em outras atividades 

políticas, outrossim, também são atalhos utilizados tanto pelas lideranças quanto pelas 

próprias mulheres para avaliar o desempenho de uma eventual candidatura.  
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2. TORNANDO-SE CANDIDATA: SELEÇÃO, RECRUTAMENTO E APOIO 
PARTIDÁRIO 
 
 
 
 
 
2.1  Os partidos na arena eleitoral  

 
 

“Os partidos políticos criaram a democracia e a democracia moderna é impensável 

salvo considerando-se os partidos” (SCHATTSCHNEIDER, 1942, cap. 1). Se for possível 

questionar como os partidos têm desempenhado suas funções representativas, não se pode 

descartar seu papel funcional para a organização das disputas democráticas (van Biezen, Mair, 

2005). A literatura sobre partidos tem tentado explicar e classificar o sistema partidário 

(BLONDEL, 1968; DUVERGER, 1992; ROKKAN, 1997; SARTORI, 2016), como os 

partidos evoluem e se transformam, criando tipologias (ALDRICH, 1995; BOLLEYER, 2009; 

KATZ; MAIR, 1994; KIRCHHEIMER, 2012; PANEBIANCO, 2005; WOLINETZ, 1991) e 

como se organizam estruturalmente (CARTY, 2004; GUNTHER; DIAMOND, 2003; KATZ; 

MAIR, 1995; PANEBIANCO, 2005).Dentro do debate brasileiro, parece existir ainda uma 

questão anterior sobre o sistema político, que é a se partidos políticos importam dentro do 

funcionamento de sua democracia (AMARAL, 2013). Há uma forte e já consolidada literatura 

que explicita a relevância dos partidos políticos dentro do processo legislativo 

(FIGUEIREDO; LIMONGI, 1999), que se contrapõe àquela de meados da década de 1990 

(AMES, 1995a, 2003; KINZO, 2004; LAMOUNIER, 1992; MAINWARING, 1991, 1999). 

Segundo esses autores, para além do diagnóstico geral de uma paralisia decisória entre 

os poderes Executivo e Legislativo, o desenho institucional brasileiro traria incentivos 

personalistas para os políticos devido ao multipartidarismo aliado ao sistema proporcional de 

lista aberta em distritos de grande magnitude (CAREY; SHUGART, 1995); o sistema 

federativo também seria um agravante desse panorama, em que as organizações partidárias 

seriam descentralizadas e do tipo “catch-all” (MAINWARING, 1999). Existe outra literatura 

que propõe um meio termo entre o diagnóstico dos partidos fracos na arena eleitoral e dos 

partidos relevantes na arena legislativa, iniciada por Pereira e Muller (2003); entretanto, a 

literatura recente ainda diverge sobre os achados empíricos, com alguns trabalhos que não 
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encontram evidências (LUZ, 2017; MESQUITA et al., 2014) e outros que encontram algum 

efeito (FIRPO et al., 2014). 

Estudos mais recentes apontam para alguma centralidade dos partidos políticos a partir 

de evidências de coordenação partidária. Os achados indicam que o grau de presença dos 

partidos nos municípios brasileiros afeta a quantidade de candidatos lançados e também as 

suas chances de sucesso eleitoral (BRAGA; PIMENTEL JR, 2011, 2013; GUARNIERI, 

2011); também encontram que há coordenação entre lideranças e elites partidárias dos mais 

diferentes níveis organizacionais no momento pré-eleitoral nas decisões sobre lançamento de 

candidaturas e formação de coalizões em eleições majoritárias (GUARNIERI, 2015) e 

proporcionais (ÁLVARES, 2007; BRAGA; PRAÇA, 2007, apud CARNEIRO, 2009, p. 57), 

na coordenação partidária na disputa por prefeituras e cadeiras no legislativo (AVELINO; 

BIDERMAN; BARONE, 2012) e na articulação dos partidos entre os diferentes níveis do 

sistema partidário brasileiro (CARNEIRO; ALMEIDA, 2008). 

Parte da literatura brasileira indica que os partidos exercem algum controle sobre sua 

lista e sobre suas candidaturas a partir da diferente distribuição de recursos em seu poder que 

podem dar entre seus candidatos, tais como dinheiro, tempo no Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral (HGPE) (ALBUQUERQUE; STEIBEL; CARNEIRO, 2008; 

SCHMITT; CARNEIRO; KUSCHNIR, 1999), recursos humanos e da máquina partidária 

(BRAGA; BOURDOUKAN, 2010; SACCHET; SPECK, 2011) dentre outros. Formalmente, a 

legislação atual dispõe de pelo menos três medidas que regulam como os partidos alocam seus 

recursos e formam suas listas em relação ao gênero dos seus candidatos, diretamente 

aplicadas na Lei dos Partidos Políticos e na Lei Eleitoral. Uma discussão mais aprofundada 

sobre as estratégias de campanha e o papel dos partidos na alocação de recursos pode ser vista 

no capítulo 3.  

Para além das regras formais, o gênero também precisa ser tomado como uma regra 

informal ao qual todos os atores políticos reagem (KITTILSON; SCHWINDT-BAYER, 2012; 

KROOK; MACKAY, 2005, p. 1–20; MACKAY; KENNY; CHAPPELL, 2010). Dentro dos 

incentivos da arena eleitoral, os partidos políticos e as mulheres interagem de acordo com o 

que acreditam estar imbuído na concepção de gênero, acarretando tanto em menos mulheres 

que acreditam poder participar da política, quanto lideranças partidárias masculinas 

acreditando que mulheres não são candidaturas boas o suficiente para competir pela sua 

legenda (NORRIS; LOVENDUSKI, 1995). Existem evidências sobre as candidaturas 

femininas em outros países de que os partidos escolhem incluir mais mulheres em suas listas 
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quando estes acreditam que suas candidaturas lhes serão eleitoralmente vantajosas, a despeito 

do real desempenho das mulheres nas eleições, indicando que as expectativas criadas em 

torno do gênero feminino em relação à arena eleitoral acabam sendo mais importantes que o 

próprio resultado eleitoral (SANBONMATSU, 2006; SANBONMATSU; DOLAN, 2009). 

Independente dessas crenças, esse movimento de inclusão das mulheres nas listas partiria ou 

de uma expectativa antecipada do perfil mais atraente para o eleitorado por parte das 

lideranças masculinas (KROOK, 2010), ou como consequência da maior presença feminina 

nos quadros partidários após estratégias específicas de grupos de mulheres para ocupar esses 

postos de liderança (KITTILSON, 2006). 

Mesmo podendo existir um apelo maior para a figura individual do candidato e sem 

partido durante a campanha para o Brasil, todo o processo anterior a esse momento parte de 

regras que incentivam a ação coletiva partidária, o que implica um papel às lideranças do 

partido para coordenar essa ação. Considerando os partidos como um aspecto central do jogo 

eleitoral, a indicação para um cargo é vista como uma explicação da divisão e distribuição de 

poderes intrapartidários entre diferentes órgãos e facções – quem tem poder de indicar é o 

dono do partido (SCHATTSCHNEIDER, 1942). Isso fica evidenciado pela diferença no 

lançamento de candidaturas e apoio a algumas em detrimento de outras; o fato de existirem 

regras específicas para incentivar o lançamento e a destinação de recursos do partido às 

candidatas mulheres, somado às evidências de que o gênero da candidatura importa para a 

decisão do partido em lança-la ou não indica a importância de se compreender como o gênero 

dos candidatos é incorporado no momento da seleção e do recrutamento.  

 

2.2 Arcabouços teóricos na formação de listas e o gênero dos candidatos 

 

 

Seguindo a argumentação de que o acesso e promoção das candidaturas estão, em boa 

parte, nas mãos dos partidos, é preciso então delinear a forma pela qual os partidos 

selecionam e recrutam seus candidatos, a maneira que isso se dá dentro da organização 

partidária e como se relaciona com a competição eleitoral. Assim, prossegue-se no sentido de 

verificar o quanto que a diferença na seleção de mulheres para os cargos eletivos é reflexo do 

modo que os partidos reagem aos incentivos e regras que estão inseridos na disputa partidária, 

mas também se é uma reação aos sentidos pelos quais as candidaturas femininas parecem ser 

mais ou menos custosas para apoiar. 
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Os estudos clássicos de recrutamento e seleção partidária se relacionavam mais com a 

tentativa de compreender a formação de elites políticas do que como parte de um processo 

competitivo entre atores intermediados por regras institucionais (BRAGA; BOLOGNESI, 

2013). O próprio termo recrutamento político está alinhado aos estudos comportamentalistas, 

o que fica evidenciado pela definição de Czudnowski (1975, p. 155, tradução nossa): 

“recrutamento político é o processo pelo qual os indivíduos abandonam a sua vida comum e 

ingressam na vida política”. Ou seja, o foco recai sobre os indivíduos selecionados e as 

características que os tornavam uma elite, sendo o processo interno aos partidos uma variável 

explicativa e não o centro da investigação. 

Gallagher e Marsh (1988) foram centrais para trazer a interação entre sistema político 

e a natureza dos partidos na avaliação dos resultados do processo de seleção e recrutamento. 

Segundo eles, a importância dos estudos sobre seleção de candidaturas repousa sobre duas 

razões: primeiro, por ser um processo essencial no recrutamento partidário e, segundo, por ser 

uma arena de conflito intrapartidário. Assim, o acesso às "elites políticas" se dá pela 

aprovação de uma série de "gatekeepers", sendo os seletores de candidaturas os últimos nesse 

processo. É a partir da seleção de candidaturas que o partido define suas políticas públicas e a 

agenda que quer defender perante seu eleitorado. Daí, a importância de saber o que se passa 

neste “jardim secreto” da política (ÁLVARES, 2007). 

A partir dessa linha, argumentam Braga e Bolognesi (2013), desdobramentos e 

esforços de pesquisa posteriores permitiram que os estudos de seleção e de recrutamento 

fossem vistos como processos distintos e diferentes tipologias e arcabouços teóricos surgiram 

para explicar o processo de seleção. Segundo os mesmos autores foram duas tipologias mais 

influentes para os trabalhos recentes no Brasil sobre seleção e recrutamento, a serem 

brevemente revisados: o trabalho de Rahat e Hazan (2001) e Pippa Norris (2013). 

A tipologia de Rahat e Hazan (2001) define claramente as fronteiras entre seleção e 

recrutamento, incluindo aquela neste. A seleção de candidaturas é um processo inteiramente 

interno aos partidos e ultrapassa questões legais ou regras formais do sistema partidário e, 

segundo os autores, é importante de ser estudado, pois suas consequências perduram para 

além das eleições: é o que vai definir a postura do partido perante o eleitorado e o que 

indicará qual sua agenda no governo, caso vença as eleições. A classificação de qualquer 

partido político pode se dar em quatro dimensões: o selectorado, que é o corpo que seleciona 

os candidatos, podendo ser composto desde uma única pessoa, o selector, num grau mais 

extremo de exclusão, até todos os filiados ou todos os eleitores do país, na ponta oposta do 
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mesmo contínuo, de inclusividade completa; primárias ou prévias partidárias estariam no 

ponto médio.; as candidaturas; o grau descentralização do processo de escolha e, por fim, se a 

escolha é feita por nomeação ou por procedimento de votação.  

Dado que os partidos têm como função clássica a indicação de candidatos para todos 

os níveis de governo, Norris (2013) vai construir uma tipologia que passa por três perguntas: 

Quem pode ser eleito? Quem escolhe? Quem é selecionado? Existem países que têm 

legislação própria sobre o processo seletivo; contudo, a maioria deixa e incentiva os partidos a 

terem regras internas próprias para tal. O quão democrático ou não é esse processo é 

determinado por três dimensões, como elabora Norris: o grau de centralização do processo 

decisório da escolha das candidaturas, a amplitude da participação no processo de escolha e 

escopo do processo (se para um ou todos os cargos). Sobre quem é selecionado, a autora 

argumenta que os estudos que focam no processo interno de recrutamento têm essa atenção 

pela forma que o perfil dos indicados pode ser uma tentativa de influência do partido no jogo 

legislativo, sendo peça fundamental para compreender o mecanismo de accountability entre 

eleitores e eleitos. 

Em outro estudo é desenvolvido um arcabouço analítico de oferta e demanda 

(NORRIS; LOVENDUSKI, 1995). A oferta são os aspirantes e potenciais candidatos que 

voluntariamente se disponibilizam para que o partido os coloque na lista de candidaturas. No 

caso brasileiro, essa oferta está delimitada pelo total de filiados que um partido tem, conforme 

indicado na Figura 1 do primeiro capítulo, mas a composição dessa oferta varia de acordo 

com a legislação de cada país e com as regras internas dos partidos. A demanda, por sua vez, 

é a figura do partido em suas lideranças e dirigentes, que compõem o selectorado como 

indicado na tipologia de Rahat e Hazan (2001) e que estipulam o número e as características 

dos candidatos a serem escolhidos. 

Nessa tipologia, existe uma diferença de fatores que influenciam aqueles que se 

dispõem a se candidatar e da maneira como o selectorado do partido toma a decisão de quem 

pode concorrer. Neste último caso, regras de seleção relativamente explícitas ou ainda quantas 

pessoas são responsáveis pela seleção, é dependente da organização partidária e de sua 

interação com outros fatores sociais que qualificam e ponderam o julgamento dos aspirantes a 

se candidatar; a mesma interação também recai sobre as aspirações e expectativas dos 

candidatos. Tanto o trabalho original quanto desenvolvimentos posteriores desse arcabouço 

(KROOK, 2010) consideram também como tanto a demanda quanto a oferta se influenciam e 

como os dois chegam num equilíbrio: as expectativas dos potenciais candidatos sobre o que 
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os selecionadores querem podem fazê-los nem sequer se candidatar. Ou seja, os fatores e 

concepções sociais e estruturais alteram os pontos de equilíbrio; nesse caso, as questões de 

gênero permeariam tanto as expectativas do lado da demanda quanto da oferta. 

Na proposta original de Norris e Lovenduski (1995), as autoras diferenciam dois tipos 

de julgamento dos selecionadores que, apesar das regras formais de seleção do partido, podem 

acontecer. A primeira é o que chamam de discriminação direta, quando os selecionadores 

tomam sua decisão por meio de atalhos informacionais de estereótipos sociais e não pelo 

indivíduo em si. A explicação é que dado o grande volume de aplicações a serem avaliadas, 

os selecionadores acabam escolhendo ou eliminando alguns potenciais candidatos a partir de 

pressupostos formulados antes mesmo de se conhecer a pessoa e suas intenções. No caso de 

uma mulher jovem e com filhos, por exemplo, os selecionadores poderiam supor que ela teria 

pouco tempo para as atividades partidárias e políticas por conta dos trabalhos domésticos. 

O segundo tipo é a discriminação imputada, quando os selecionadores antecipam as 

reações e julgamentos do eleitorado e escolhem as candidaturas com base nessas expectativas. 

Nesse caso, a formação da lista é levada em conta pelo que o partido acredita em quem o 

eleitorado estará mais ou menos inclinado a votar; por exemplo, o partido pode pressupor que 

o eleitorado votará em candidatos que tenham plataformas e propostas mais conservadoras e, 

assim, deixam de selecionar candidatos progressistas. Também podem supor que o eleitorado 

tem problemas em votar em mulheres, preferindo então selecionar candidatos homens.  

O lado da oferta de potenciais candidatos, por sua vez, é impactado pelas 

discriminações ao tentar antecipar a reação e critérios dos selecionadores; dessa forma, os 

interessados em se candidatar muitas vezes nem chegam a tentar a candidatura por crer que 

não cumprem os requisitos ou que não tem as habilidades necessárias para entrar na política. 

Como aponta Krook (2010), muitos estudos indicam que este é um dos fatores que mais 

pesam sobre as mulheres - mesmo sendo qualificadas, elas costumam exigir mais de si para se 

considerarem aptas a se candidatar, ou, ainda creem que a política é um ambiente 

notadamente masculino e preferem não se envolver. Mulheres têm menor ambição política e, 

com isso, são menos propensas a individualmente tomarem a iniciativa de se candidatar.  

Porém, conforme argumenta Krook (2010) e Kittilson (2006), justamente por conta da 

interação entre as expectativas do lado da demanda e da oferta, deixar com que o problema 

das poucas candidaturas femininas recaia somente sobre as próprias mulheres é ignorar a 

centralidade dos partidos e das lideranças partidárias em alterar o equilíbrio entre os dois 

polos. Existem evidências empíricas de que o recrutamento e a seleção de candidatas são 
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significantemente alterados quando existe uma percepção mais positiva das lideranças 

partidárias sobre candidaturas femininas - seja por ter uma visão favorável da atuação política 

das mulheres (SANBONMATSU, 2006; SANBONMATSU; DOLAN, 2009), seja por 

acreditarem que candidaturas femininas serão estratégicas em conseguir mais votos; da 

mesma forma, quando a demanda requer que os candidatos não exibam traços comumente 

atribuídos às mulheres, elas precisam barganhar mais com as lideranças para que tenha uma 

candidatura viável (FRANCESCHET, 2005 apud KROOK, 2010, p. 709). 

A presença de mulheres nos quadros partidários também é fonte explicativa na 

variação da quantidade de eleitas nos países europeus, segundo Kittilson (2006). Existe uma 

“estrutura de oportunidade”, que é delimitada pelas oportunidades institucionais, ditada tanto 

pelas regras formais das eleições quanto dos partidos, quanto pelas oportunidades políticas, 

que dizem respeito ao momento eleitoral e da opinião pública sobre as mulheres como um 

todo. Essas duas oportunidades permitem que lideranças femininas consigam se estabelecer 

nos principais postos decisórios dos partidos; contudo, os fatores institucionais e políticos se 

equilibram num ponto ótimo em que a entrada de mulheres é mais favorável.  

Esse equilíbrio é alterado pela pressão top-down, que ocorre a partir de esforços 

conscientes dos partidos e líderes partidários em suas decisões e estratégias para mudar a 

estrutura partidária favoravelmente às mulheres  (KITTILSON, 2006, p. 31), e também pela 

pressão bottom-up, quando movimentos sociais, grupos da sociedade civil organizada e a 

militância de base dos partidos constrangem os partidos e as lideranças a ter uma postura mais 

inclusiva com as mulheres (KITTILSON, 2006, p. 30). De qualquer forma, as duas frentes de 

pressão respondem às estratégias específicas de cada grupo e podem significar tanto uma 

resposta para uma inclusão de mais mulheres por parte de um partido opositor quanto reagir 

às mudanças sociais sobre os papéis de gênero.  

 

2.3 Formação de listas e gênero no Brasil 

 

 

A literatura brasileira aponta que os partidos tendem a tratam mulheres e homens de 

forma mais igualitária quanto mais parecidos são os perfis de experiência política entre os 

candidatos, sendo esse critério um dos principais fatores explicativos para as chances de 

vitória e também para a variação no volume de recursos financeiros recebidos (SACCHET, 

2012; SACCHET; SPECK, 2012; SPECK; MANCUSO, 2014). Nesse ponto específico, 
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candidatas e candidatos se aproximam quanto mais parecidos são seus perfis; porém, os 

homens são a maioria com essa experiência prévia, persistindo a diferença entre os dois 

gêneros.  

Um dos problemas para as mulheres conseguirem chegar a um cargo eletivo parece 

estar na entrada da competição de fato, ao se tornarem candidatas com reais chances de 

vitória. Em um estudo em que se aplicou um survey com candidatos e candidatas a deputado 

federal (ARAÚJO; BORGES, 2012), a maioria das entrevistadas diz que não voltaria a se 

candidatar após perder a eleição. Esse entrave nas tentativas e nas probabilidades de sucesso 

está intimamente ligado às condições dadas para a campanha, dizem as autoras, uma vez que 

os partidos políticos sistematicamente privilegiam “candidatos provados” nas urnas 

(ARAÚJO; BORGES, 2012, p. 374).  

O lançamento e o apoio de candidaturas que os partidos políticos calculam ter maior 

chance eleitoral também é encontrado por Barreira e Gonçalves (2012), em estudo qualitativo 

com dirigentes de partidos políticos do Ceará e do Rio de Janeiro. Os dirigentes entrevistados 

dizem que não são diretamente responsáveis pela desigualdade de participação política entre 

homens e mulheres dentro de seu órgão partidário; porém, afirmam que “mulheres não entram 

para concorrer, mas pra participar” (BARREIRA; GONÇALVES, 2012, p. 334). 

Isso estaria refletido inclusive nos diferentes padrões de carreira que homens e 

mulheres têm dentro e fora do partido, com os homens apresentando um perfil mais próximo 

de ter “densidade eleitoral”; as mulheres, por sua vez, seriam mais ativas em atividades 

internas ao partido ou em movimentos sociais externos à vida partidária, sem, contudo, ter 

consequência direta um aumento de mulheres consideradas eleitoralmente competitivas por 

estarem excluídas das instâncias decisórias, como foi discutido no capítulo 1. Assim, os 

partidos incorporam mulheres em seus quadros e listas de duas maneiras, além dos incentivos 

dados pela Lei de Cotas: primeiro, limitando a atuação de suas filiadas nos principais órgãos 

decisórios sem impedir, de fato, sua participação em outras instâncias; ao mesmo tempo, se 

atentam em como se aproveitar desse contingente de filiadas ativas para incrementar seu 

sucesso eleitoral como um todo.  

As candidaturas potenciais são as consideradas dotadas de capital político, que é o 

reconhecimento que o candidato tem perante o eleitorado e as lideranças partidárias para agir 

na política (MIGUEL, 2003; MIGUEL; MARQUES; MACHADO, 2015), e de densidade 

eleitoral, que é ter uma base eleitoral provável ou já provada em outras eleições o suficiente 

para conseguir se eleger. O conceito de capital político será discutido em profundidade 
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capítulo 3, em que se evidencia o peso desse fator para ter uma candidatura bem-sucedida. De 

qualquer maneira, o partido prefere apostar em candidaturas que têm um potencial eleitoral 

garantido a estimular novas candidaturas e investir em lhes dar densidade eleitoral; a Lei de 

Cotas, por sua vez, faz com que os partidos lancem candidaturas femininas com menor 

alcance no eleitorado, mas que são o suficiente para ampliar a sua votação geral na soma dos 

seus votos. (BARREIRA; GONÇALVES, 2012). 

Álvares (2007; 2004, apud CARNEIRO, 2009) também encontra os mesmos 

mecanismos de preferência por candidatos “testados” em seus estudos do Pará sobre 

recrutamento e seleção de candidaturas. O recrutamento e seleção de candidaturas pelas 

lideranças políticas são fortemente influenciados pela trajetória política do pré-candidato, 

ponderando se o candidato possui antecedentes na política por experiência própria, como em 

militância em movimentos sociais ou por representação de categorias, ou por tradição 

familiar. Este é um critério informal, que, em conjunto às regras formais que os partidos 

possam ter, é utilizado pelas lideranças como um preditivo do potencial de votos e, portanto, 

do sucesso eleitoral que o candidato pode ter.  

A composição final da lista por candidatos deste perfil ocorre tanto pelo interesse 

próprio do candidato (oferta), quanto pelo recrutamento ativo dos partidos dentro dos 

movimentos que estes têm contato e é nesta interação que ocorre a sub-representação de 

mulheres nas candidaturas. Como escreve a autora, “trata-se de um pré-escrutínio de nomes 

avaliados pelas lideranças (demanda) e pelo próprio competidor (oferta), conforme 

apresentem antecedentes sociais que sejam adequados ao reconhecimento de um perfil de 

competidor com uma carreira política valorizada pelo mercado político. Nesta interação entre 

oferta e demanda de nomes é que se verificam os obstáculos à entrada da mulher na 

competição” (ÁLVARES, 2004, p. 289, apud CARNEIRO, 2009, p. 55). A autora 

complementa o argumento indicando que isso perpetua a exclusão das mulheres como 

candidatas efetivas: a falta de experiência prévia impede sua aprovação no escrutínio das 

lideranças, que por sua vez, dificilmente conseguem obter a nomeação para conquistar 

experiência enquanto candidatas.  

Como indicado no modelo de Norris e Lovenduski (1995), os partidos políticos 

brasileiros demandam candidatos com alguma experiência política prévia para compor suas 

listas – os “candidatos provados” ou com “densidade eleitoral”; porém, a oferta de mulheres 

com este perfil é reduzida e, consequentemente, menos mulheres são lançadas como 

candidatas. Ademais, conforme argumenta Kittilson (2006), os partidos podem passar a lançar 
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mais candidaturas femininas se houver uma pressão do eleitorado por mais candidatas, ou 

então antecipar o lançamento dessas candidatas para conquistar um eleitorado simpático às 

mulheres, mas que ainda não havia manifestado esse interesse.  

Esses achados vão ao encontro do que Carneiro (2009) encontrou no seu estudo de 

caso do processo de escolha de candidatos para deputado federal do Rio de Janeiro. Segundo 

modelo desenvolvido pela autora (CARNEIRO, 2009, p. 133), as lideranças partidárias 

compõem a sua lista como se ela fosse uma pipa: primeiro, os candidatos cabeça-de-chapa ou 

os puxadores de legenda, que têm um potencial de votos bom o suficiente para conseguir 

puxar outros candidatos no preenchimento de cadeiras; depois, o “pipão”, que são candidatos 

que vão se eleger, mas não com votação o suficiente para puxar outros candidatos; a 

“rabiola”, que são candidatos que tem uma boa votação, ainda que não expressiva, e ajudam a 

somar na votação da legenda e o “rabo”, que são candidatos que obtém poucos votos, mas que 

não atrapalham o desempenho dos outros candidatos. Nas listas, dessa forma, as mulheres 

costumam estar na “rabiola”, dando o peso necessário para que a lista como um todo tenha 

votos suficientes e, principalmente, no “rabo”, selecionadas apenas para cumprir a cota dos 

30% e somar votos à legenda. 

Na Lei Eleitoral, está a Lei a Lei de Cotas19, que estabelece que ao menos 30% das 

candidaturas de um partido ou coligação em eleições proporcionais devem ser do gênero 

minoritário no grupo20 – o que normalmente é representado pelas mulheres. O debate na 

literatura (ARAÚJO; ALVES, 2007; ARAÚJO; BORGES, 2013b; HTUN, 2001) aponta que a 

ineficiência da Lei de Cotas em converter o número mínimo de candidatas estipulado em 

eleitas, decorre, primeiro, pela falta de compromisso dos partidos em incluir candidatas reais 

em suas listas dentro do estipulado pela lei; o que, por sua vez, é explicado pela ausência de 

sanções e penalidades reais aos partidos e coligações quando estes descumprem a legislação. 

Um artifício comum utilizado pelos partidos é o das chamadas candidaturas laranja, que são 

adicionadas à lista apenas para cumprir a porcentagem mínima de mulheres, mas nunca são 

lançadas como candidatas de fato; recentemente, o Ministério Público Eleitoral de São Paulo 

iniciou uma investigação sobre os registros de candidaturas para o pleito municipal paulistano 

de 2016 com evidências de candidatas que foram registradas à sua revelia.  

                                                
19 Art. 10, §3o, da Lei 9.504/99 
20 A Lei de Cotas, que acrescentou os parágrafos 3º e 4º a este artigo, determina que “Do número de vagas 
resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por 
cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo” 
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Se voltarmos ao que foi debatido pela literatura relativo ao caso brasileiro, é de se 

supor que existem janelas de oportunidade abertas aos partidos políticos, ao menos como 

oportunidades institucionais (KITTILSON, 2006). O sistema eleitoral dá bastante 

discricionariedade ao partido para formar suas listas, e a regra da proporcionalidade dá 

margem para que ele incorpore mulheres, que podem não ter o mesmo potencial médio de 

votos se comparados aos homens sem precisar abrir mão dos seus candidatos tradicionais 

(KITTILSON; SCHWINDT-BAYER, 2012; MATLAND, 2005; NORRIS, 2013). Os partidos 

também têm incentivos diretos na legislação para incluir candidatas em suas listas (Lei de 

Cotas da Lei Eleitoral, Art. 10, §3o, da Lei 9.504/97) e para alocar os recursos do Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral e do Fundo Partidário na promoção das mesmas (Lei dos 

Partidos Políticos, arts. 44 e 45 da Lei No 9.096/95). As organizações partidárias seguem um 

desenho federativo flexível o suficiente para que o partido consiga coordenar diferentes 

estratégias nas arenas locais sem precisar do escrutínio das instâncias nacionais (CARNEIRO; 

ALMEIDA, 2008; GUARNIERI, 2015). Há evidências também de que o eleitorado não 

rejeita candidaturas femininas – ao contrário, é até mesmo mais favorável às candidatas 

mulheres que aos homens quando os candidatos são apresentados em condições semelhantes 

(AGUILAR; CUNOW; DESPOSATO, 2015). 

A partir da análise das entrevistas das candidatas eleitas para a Câmara dos Vereadores 

de São Paulo, espera-se poder mostrar em que medida suas candidaturas fizeram parte de uma 

demanda do partido ou se elas estavam do lado da oferta – isso é, se tinham interesse próprio 

de se candidatar ou se foram recrutadas pelo partido para tal; se foram uma demanda, quais 

foram as discriminações diretas e imputadas que percebem sobre si mesmas; se do lado da 

oferta, o que fez com que decidissem se considerar uma pré-candidata. Seus relatos também 

poderão dar pistas sobre as oportunidades institucionais e políticas que pautaram sua 

candidatura dentro do partido. O dado das listas partidárias buscará evidenciar em que medida 

os partidos respondem aos incentivos da lei de cotas, e se as mulheres de fato são 

incorporadas apenas para cumprir o determinado ou se figuram dentre candidaturas bem 

votadas.  
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2.4 Análise empírica 

 

 

Das 1.275 candidaturas do pleito de 2016 para o cargo de vereador disponíveis no 

repositório de dados do Tribunal Superior Eleitoral21, 393 delas foram de mulheres, 

perfazendo 30,82% do total. Se num primeiro momento pode-se pensar que os partidos 

cumpriram o estabelecido pela lei de cotas, ao analisar a lista de candidaturas de cada partido 

(Figura 3) vemos que nem todos apresentaram o mínimo de 30% de candidaturas, embora a 

maioria tenha apresentado uma composição acima da porcentagem definida pela lei. Dentre os 

doze partidos que não apresentaram pelo menos 30% de candidaturas femininas estão partidos 

de esquerda que historicamente apoiam a pauta da participação feminina na política, como o 

PT, o PSOL e o PSB. 

Figura 3 – Gênero das candidaturas para vereador por partido 

 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 

 

Contudo, quando observamos a composição das listas por coligação (Figura 4), vemos 

que praticamente todas as listas cumprem o mínimo determinado, exceto pela coligação 

                                                
21 Os dados foram acessados no dia 10 de abril de 2017 em http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-
de-dados-eleitorais. Os números podem mudar dependendo de atualizações de pendências judiciais e outras 
atualizações como um todo.  
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composta pelo PMDB/PSD e o PTB. Isso parece indicar que existe, então, uma coordenação 

interpartidária para o preenchimento da cota, com alguns partidos compensando a presença de 

mulheres para outros, a exemplo do caso do PSB, partido com o menor número de mulheres 

em sua lista – apenas 7,7% de mulheres – contra os 30,8% da sua coligação. O mesmo 

acontece na coligação entre PSC e PRB: enquanto que sozinhos os partidos apresentam, 

respectivamente, 14% e 31% de candidaturas; coligados, a lista de ambos atinge 30,1%.  

O artigo 10 da Lei Eleitoral (Lei nº 9.504 de 1997) indica que o registro das listas de 

candidatos pode ser feita por meio do partido ou pela coligação, neste último caso, considera-

se uma lista única composta por todos os partidos coligados. A Lei de Cotas, que acrescentou 

os parágrafos 3º e 4º a este artigo, determina que “Do número de vagas resultante das regras 

previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por 

cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo”22. Assim, não 

existem incentivos legais para que os partidos isoladamente preencham suas listas com pelo 

menos 30% das candidaturas, possibilitando que eles se coordenem com os outros partidos da 

coligação para compensar a porcentagem determinada. 

 

Figura 4 - Gênero das candidaturas para vereador por coligação partidária  

 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 

                                                
22 Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009 
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Apesar das candidatas formarem pouco mais um terço das candidaturas, elas 

receberam apenas 14% do total dos votos: foram 656.654 votos recebidos pelas mulheres 

contra 3.804.248 votos depositados em candidatos homens; visto de outra forma, os homens 

receberam uma votação 5,8 vezes maior que as mulheres (Tabela 5). Em média, as 

candidaturas femininas recebem menos votos que as dos homens, mesmo entre as eleitas, as 

quais recebem 67% da média dos votos dos eleitos.  

Em média, as vereadoras eleitas receberam 31.556 votos contra os 46.817 dos homens 

(Tabela 5), e apresentam um padrão de votação mais concentrado, porém mais próximo da 

média dos homens que as não-eleitas (Figura 12, no Anexo B). Esses dados vão ao encontro 

do que a literatura diz sobre a menor densidade eleitoral das candidaturas femininas: a 

candidata mais votada, Patricia Bezerra, ocupa a 17ª posição entre os mais votados com 

45.285 votos; Sâmia Bomfim é a última colocada em termos de votação entre os eleitos, com 

12.464 votos (Tabela 6).  

 

Tabela 5- Estatísticas descritivas dos votos recebidos por resultado e gênero 

Medida 

Eleito Não Eleito Total 

Mulheres Homens 
fem/
masc 

Mulheres Homens 
fem/ 
masc 

Mulheres Homens 
fem 

/masc 

Soma 34.7120 205.9941 17% 309.534 174.4307 18% 656.654 3.804.248 17% 

Média 31.556 4.6817 67% 810 2.082 39% 1.670 4.313 39% 

Mediana 33.999 35.772 95% 302 711 42% 311 759 41% 
Desvio 
padrão 9.440 44.083 21% 1744 3.932 44% 5.569.013 14.300.356 39% 

Mínimo 12.464 14.957 83% 0 0 - 0 0 - 

Máximo 45.285 301.446 15% 16212 27.334 59% 45.285 301.446 15% 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 

 

Também indo ao encontro do que a literatura diz, a diferença no padrão de votação das 

candidaturas (Figura 5) sugere que as mulheres nas listas costumam estar na “rabiola”, para 

dar o peso de votos necessários para que a lista como um todo tenha votos e, principalmente, 

no “rabo”, selecionadas apenas para cumprir a cota dos 30% e somar votos à legenda: entre as 

candidaturas que não se elegeram, somente doze candidatas tiveram mais de cinco mil votos, 

ao passo que, entre os homens, são 89 candidatos. Se tomarmos a votação da candidatura 

eleita com o menor número de votos como corte – Sâmia Bomfim (PSOL), apenas uma 

candidata não eleita ultrapassa esse patamar - Marina Helou da REDE, com 16.212 votos. 

Apesar de ter obtido votação superior à da candidata Sâmia Bomfim, seu partido não atingiu o 
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quociente eleitoral e nenhuma candidatura da lista foi eleita. Entre os eleitos, vemos que 

maioria das mulheres concentra sua votação entre 20 e 40 mil votos.   

Figura 5 - Votação entre eleitos e não eleitos por gênero23
 

 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 

 
A Figura 6 mostra a votação de cada candidato das listas das coligações, indicando se 

o candidato foi eleito ou não e qual o gênero dele. Nela, pode-se ver melhor como é a 

estrutura da pipa proposta por Carneiro (2009): nenhuma das listas teve uma mulher como a 

mais votada, exceto por duas coligações: a lista do PPS/PHS/PMB, com a candidata Soninha 

(PPS) com votação bem mais expressiva que o resto da lista, podendo ser considerada uma 

“puxadora de voto”, e a lista do NOVO, com Janaína Lima. Nas outras três coligações que 

elegeram mulheres, todas elas estão no “pipão”, isto é, foram candidatas bem votadas o 

suficiente para se eleger, mas não para puxar consigo outros candidatos. Sâmia Bomfim 

(PSOL) foi a segunda eleita pela sua chapa, porém, Toninho Vespoli (PSOL) não obteve uma 

votação expressiva o suficiente para ser considerado um “puxador de voto”. Entre os não 

eleitos de cada lista, também se pode observar há uma concentração de mulheres no “rabo”, 

com votação inferior a 5 mil votos.  

                                                
23 Para fins de ilustração, o vereador Eduardo Suplicy (PT) foi removido da figura por distorcer o eixo dos votos 
– ele teve a maior votação da história para vereador de São Paulo, com 301.446 votos ou 5,62% do total de votos 
válidos.  
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 Figura 6 - Votação entre eleitos e não eleitos por gênero e lista coligada 23

 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 
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A Tabela 6 resume o perfil das vereadoras eleitas ou que assumiram o cargo 

posteriormente24, resultando em 12 candidatas no total. Metade das candidatas eleitas era 

“provada” ou “testada”, tendo sido reeleitas para o cargo de vereadora em 2016; três delas já 

haviam sido candidatas em outras eleições para outros cargos, sendo que a vereadora Soninha 

é a com o maior leque de experiências para diferentes cargos. Cinco delas tiveram sua 

primeira experiência eleitoral em 2016 – somente Isa Penna já teve experiência como 

candidata em duas eleições anteriores. Também metade das vereadoras possui algum familiar 

homem (pai, esposo ou irmão) que já havia sido eleito para um cargo, exceto Rute Costa, cuja 

irmã foi eleita deputada estadual após ser vereadora por três mandatos consecutivos.  

Como a literatura indica que as listas partidárias são formadas pelos partidos e 

lideranças partidárias, e partindo da evidência empírica apresentada na Figura 4 - Gênero das 

candidaturas para vereador por coligação partidária  de que são as listas coligadas que 

responderam aos incentivos da Lei de Cotas nas eleições municipais de São Paulo, é possível 

ver pela análise agrupada das entrevistas por coligação que o perfil e trajetória das candidatas 

revelam alguns dos critérios que puderam ser levados em conta para que suas candidaturas 

fossem chanceladas. Ainda na Tabela 6, é possível ver que nas coligações PT/PDT/PR/PROS 

e PPS/PHS/PMB, todas as eleitas da lista estão exercendo o cargo novamente; nas listas do 

PMDB/PSD e do PSDB/PSB/PP/DEM, as reeleitas perfazem metade das candidatas eleitas. 

Apenas as listas do NOVO e do PSOL/PCB elegeram candidatas que nunca haviam sido 

eleitas. Quando observamos a Tabela 7, vemos que as candidatas reeleitas têm, de fato, uma 

densidade eleitoral maior que as novatas, que receberam 59% da média e do total de votos 

conquistados pelas mulheres que concorreram à reeleição.  

                                                
24 A vereadora Isa Penna (PSOL), apesar de não ter sido eleita, assumiu a cadeira do vereador licenciado 
Toninho Vespoli (PSOL) entre os dias 8 de março e 9 de abril. Ela é a primeira suplente na lista da coligação 
PSOL/PCB 



 
 

Tabela 6 – Resumo das candidaturas  

Nome Partido 
Votos em 

201625 
Mandato na 

Câmara26 
Candidaturas 27 Experiência em outro cargo eletivo27 

Aspirava ser 
candidata28 

Familiar político29 

Adriana Ramalho PSDB    29.756  Primeiro Uma Não Não 
Pai - deputado estadual - 
Ramalho (PSDB) 

Aline Cardoso PSDB    25.769  Primeiro Uma Não Sim 
Pai - deputado estadual - 
Celino Cardoso (PSDB) 

Edir Sales PSD    39.062  Terceiro Seis 
Sim, candidata a Deputada Estadual em 
1998 (eleita), 2002 (suplente, mas assumiu), 
2006 (não eleita). Vereadora desde 2008. 

Não 
Irmão - vereador - Eurípedes 
Sales (MDB) 

Isa Penna PSOL    12.439  Primeiro Três 
Não, mas já se candidatou para Vereadora 
(2012) e Deputada Estadual (2014) 

Não Não 

Janaína Lima NOVO    19.425  Primeiro Uma Não Sim Não 

Juliana Cardoso PT    34.949  Terceiro Três Não Não Não 

Noemi Nonato PR    32.116  Quarto Quatro Não - Não 

Patrícia Bezerra PSDB    45.285  Segundo Duas Não - 
Cônjuge - deputado estadual - 
Carlos Bezerra (PSDB) 

Rute Costa PSD    33.999  Primeiro Uma Não - 
Irmã - deputada estadual - 
Marta Costa (PSD) 

Sâmia Bomfim PSOL    12.464  Primeiro Uma Não Não Não 

Sandra Tadeu DEM    34.182  Terceiro Cinco 
Sim, candidata a vereadora em Guarulhos 
em 2000 (não eleita) e 2004 (eleita) 

- 
Cônjuge - deputado federal - 
Jorge Tadeu Mudalen (DEM) 

Soninha PPS    40.113  Segundo Seis 
Não, mas se candidatou pra Deputada 
Federal (2006 e 2014) e Prefeita (2008 e 
2012). 

- Não 

                                                
25 Repositório de Dados do TSE. http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/repositorio-de-dados-eleitorais. Acesso em 10 de abril de 2017 
26 Base de Dados de Vereanças da Câmara Municipal de São Paulo. http://www.camara.sp.gov.br/biblioteca/arquivo-vereadores/. Acesso em 2 de maio de 2017.  
27 Base de Dados Eleitorais da SEADE. http://produtos.seade.gov.br/produtos/eleicoes/candidatos/index.php?page=pol_sel. Acesso em 1 de maio de 2017 
28 Fonte: entrevistas em profundidade com as vereadoras 
29 Fonte: entrevistas em profundidade com as vereadoras e pela biografia disponibilizada em suas páginas e perfis nas redes sociais na Internet. 
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Tabela 7 – Estatísticas descritivas dos votos das eleitas e reeleitas 

  Novatas Reeleitas 
Novatas 

/ Reeleitas 
Votos totais 133.852 225.707 59% 

Média 22.309 37.618 59% 

Mediana 22.597 37.006 61% 

Desvio Padrão 9.019 4.823 187% 

Máximo 33.999 45.285 75% 

Mínimo 12.439 32.116 39% 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 

 

PT e PSOL, partidos localizados à esquerda no espectro ideológico, tiveram suas 

candidatas selecionadas pelo seu perfil: mulheres, mais jovens e ligadas a movimentos de 

base. Segundo o relato da trajetória das três vereadoras, suas candidaturas foram 

possibilitadas pela estratégia das lideranças do partido de acreditar que era preciso lançar 

candidatas deste perfil; no caso, Juliana Cardoso, Sâmia Bomfim e Isa Penna foram 

convencidas pelo partido a se candidatar. O caso do PT e PSOL ilustram o que Kittilson 

(2006) demonstra ocorrer com os partidos europeus, em que a incorporação das mulheres 

enquanto candidatas se dá por um movimento de cima para baixo, partindo das lideranças, 

visando antecipar um potencial de votos ainda não explorado. Também esses casos ilustram 

como essas candidatas não sofreram o que a literatura chama de discriminação imputada pelo 

partido, já que a expectativa que tinham sobre a recepção do eleitorado era positiva. 

Juliana Cardoso tem sua trajetória fortemente vinculada ao PT. Segundo seu relato, é 

filiada desde os seus 16 anos, mas acompanha as atividades do partido desde criança por 

conta da mãe, que foi uma das fundadoras do partido. Ela relata que não tinha pretensões de 

se candidatar e que foi por conta do então deputado estadual Adriano Diogo, integrante do 

mesmo grupo político interno ao PT no qual militava que se tornou candidata. Segundo ela, 

foi por uma decisão do deputado e de seu grupo político, que havia ficado sem um candidato a 

vereador depois que ele saiu da Câmara dos Vereadores para ser Deputado Estadual, que a 

candidatura para a campanha de 2009 deveria ser uma “inovação”, “ousada”, de se lançar uma 

mulher jovem ligada aos bairros periféricos da cidade. Esse relato é um exemplo claro de uma 

demanda com uma discriminação imputada, de acordo com o modelo de Norris e Lovenduski 

(1995) vinda do partido por determinado perfil de candidatura a partir das expectativas que se 

tinha em relação ao eleitorado. Nesse caso, ser mulher foi um diferencial positivo.  
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Então tanto o Adriano [Diogo] quanto o grupo pensou que teria que ser uma novidade, 

uma inovação, né - ousada, de ser uma mulher e uma jovem da periferia. Então, eu 

meio que coube nesse perfil de candidatura. (...) Eu tinha minha atuação política muito 

forte no PT e no mandato [do Adriano Diogo], mas nunca pensei em ser candidata 

nem a síndica de prédio, pra você ter uma ideia. (JULIANA CARDOSO) 

 

Sâmia Bomfim (PSOL) tem um relato bastante semelhante ao de Juliana Cardoso 

(PT), indicando que apesar de nunca ter tido pretensões de sair candidata, diz que a escolha da 

sua candidatura foi de outros filiados do partido pelo convencimento, e não por escolha 

própria. Seu relato também é claro em evidenciar como sua candidatura foi uma estratégia do 

grupo político em construir um nome com o perfil que acreditavam estar mais alinhado ao 

“momento político” – isto é, que teria maior apelo eleitoral. No caso dela, assim como o de 

Juliana Cardoso, também se encaixava por ser mulher e jovem.  

A princípio, eu nunca tive a pretensão de sair como candidata, nem uma porta-voz de 

um projeto político. Sempre tive uma militância de base, mais local, de uma 

construção mais de militância mesmo, construção de base. (...) A decisão de ser 

candidata na verdade foi uma consequência de tudo isso, não foi uma escolha... não 

foi nem uma escolha minha, fui convencida, digamos assim, pelos meus amigos e 

companheiros de militância, porque eu sempre, desde que me filiei, eu construí 

algumas campanhas, pra vereador, pra prefeito, pra candidato estadual (...) a gente 

sempre tem a discussão “pô, como a gente vai se comportar? A gente vai apoiar 

alguém que já é vereador ou vamos lançar, construir em conjunto com um outro 

grupo?” ... e aí foram me convencendo da necessidade de sair pra reunir alguns perfis 

que tem a ver com o momento politico... então... mulher, jovem, feminista, 

trabalhadora, com diálogo com o movimento sindical, o movimento de juventude né, 

o movimento estudantil (...) Na verdade o objetivo era fazer um processo de 

construção politico desse perfil, que acumulasse pro PSOL e de repente, enfim, filiar 

algumas pessoas no processo (...) (SÂMIA BOMFIM) 

 

Essa mesma estratégia do partido também aparece no relato da Isa Penna (PSOL), da 

mesma forma que o indicado por Sâmia Bomfim – o grupo político a escolheu como 

candidata por ter o perfil de mulher, jovem e feminista e que este era o momento de se lançar 

uma candidatura como essa. No caso delas e da candidata pelo PT, também é citado como a 
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proximidade das três com as estruturas e atividades partidárias enquanto filiadas e militantes 

pelo partido foram características que ajudaram sua candidatura a se concretizar – ou seja, há 

indícios de que a demanda de candidatura pelo partido era por um perfil e experiências 

específicas, e não pela pessoa em si. Essa evidência vai na contramão do que a literatura diz 

sobre o personalismo nas candidaturas, sinalizando que nem todos os candidatos que são 

lançados estão apoiados apenas em seu projeto individual.  

Por outro lado, o relato da vereadora Edir Sales (PSD) confirma a existência de 

candidaturas que são lançadas pelo partido a partir das características individuais, pensando 

no potencial de “densidade eleitoral” do candidato mesmo quando ele não participa da vida 

partidária; contudo, a motivação de seu partido parece ser diferente da indicada pelo PSOL e 

PT, sem indícios de ter sido escolhida por ser mulher ou pela sua atuação específica. Ela diz 

que ela nunca havia tido pretensões de seguir carreira política, mas que após muitos convites, 

indicações de que possuía “tino político” e, seguindo a saída do irmão do cargo de vereador, 

aceitou sair como candidata pelo PL para deputada estadual em 1998. 

Eu não tinha pretensão política. (...) Depois que começou... primeiro que o pessoal 

começou “viu, cê tem todo o tino político, blá blá blá”. E segundo que quando meu 

irmão [que era vereador] foi pro Tribunal de Contas, e aí ficou aquele vazio. E aí 

tinha que alguém dar continuidade ao trabalho dele, e aí então, aí que me falaram, 

falaram, falaram e eu saí candidata. Mas até então eu não tinha pretensão política. (...) 

Eu fui convidada por vários partidos na época, que me conheciam e que conheciam 

também meu irmão e tudo. Na época eu fui convidada por vários partidos... e... aí me 

filiei um ano antes, nunca fui ligada, sabe, a partido, a fazer partido... que partido no 

Brasil hoje só serve pra dar legenda, vamos falar o que é a verdade. (...) [a filiação a 

um partido político] Foi assim, eu entrei no PL quando eu fui pra ser candidata, né. 

Na época o Valdemar Costa Neto lá de Mogi das Cruzes, que era prefeito, me 

conhecia, me convidou e eu vim pro PL. Depois eu fui pro Democratas, aí nós 

fundamos o PSD. O Democratas, daí nós saímos do Democratas e fundamos o PSD. E 

fundamos em 2011. (EDIR SALES) 

Edir Sales diz em seu relato que os partidos políticos no Brasil só servem para o 

registro da candidatura (“dar legenda”): ela já fora filiada a quatro partidos durante sua 

trajetória: pelo PL, em suas candidaturas à Deputada Estadual em 1998 e 2002; no PMDB, 

partido pelo qual se candidatou novamente à Deputada Estadual em 2006; pelo DEM, quando 

foi candidata à vereadora em 2008 e está agora no PSD, desde 2011. Quando questionada 
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sobre suas mudanças de partido, a vereadora disse que seguiu a liderança política com a qual 

se identifica, Gilberto Kassab.  

Ainda que sua candidatura possa ser considerada do tipo “personalista” e desvinculada 

do partido enquanto organização político-ideológica como a literatura indica, não deixa de ser 

um caso de uma demanda ativa do partido no recrutamento. Mesmo não sendo filiada, as 

lideranças políticas se mobilizaram para concretizar sua filiação a tempo de sair candidata. 

Quando questionada sobre as dificuldades que teve em suas candidaturas ao longo de sua 

carreira, sua resposta também relativiza a importância do partido para a candidatura, dando 

mais peso à atuação individual para permanência na carreira política e para conseguir o apoio 

do partido: 

Eu tive história já de família, tinha um trabalho plantado já e aproveitei. Também não 

adianta nada você ter um trabalho plantado se você não der uma continuidade 

consistente. Nós temos muitos casos, é bom lembrar, de candidatos homens que o 

partido até apostou, mas depois não soube fazer o trabalho. Que nem, a gente sempre 

fala, pra chegar no quinto mandato, se eu não tiver um trabalho constante, contínuo, 

não tem como. (...) O partido me apoiou porque conhecia meu trabalho da rádio, os 

trabalhos da escola, o trabalho social, das entidades. (EDIR SALES) 

 

O papel ativo das lideranças políticas na consolidação e escolha da candidatura 

também aparece nos relatos das vereadoras do PSDB, Adriana Ramalho e Aline Cardoso. 

Assim como todas as outras vereadoras eleitas pela mesma coligação, ambas têm vínculo 

familiar com políticos de carreira consolidada. As duas novatas do PSDB têm o pai eleito 

como Deputado Estadual; as reeleitas, os esposos como Deputado Estadual e Deputado 

Federal. A vereadora Aline Cardoso, ao falar sobre as condições de sua candidatura quando 

comparada aos dos homens em evento especial sobre mulheres na política realizado na 

Câmara dos Vereadores30, disse sobre as candidatas do PSDB: 

Eu tive condições iguais [em relação aos homens] de competir. Eu tive, eu tenho que 

assumir que eu tive. Eu tive, a Adriana [Ramalho] teve, a Patrícia [Bezerra] teve, 

porque a gente já tem alguém que nos abriu a porta, alguém que nos estendeu a mão, 

                                                
30 Evento Segundas Paulistanas: "Mulheres na Política e Política para Mulheres", realizado no dia 13 de março 
de 2017. Vídeo disponível em http://www.camara.sp.gov.br/sala-de-imprensa/multimidia/galeria-de-videos/. 
Acesso em 16 de março de 2017. 



82 
 

 
 

 
 

alguém que nos financiou. (...) Então tive, talvez, uma condição diferenciada pra 

concorrer e pra chegar ao poder. (Cardoso, A., Câmara Municipal de São Paulo, 2017) 

 

Este “abrir portas” é o contato facilitado com a estrutura partidária, com as campanhas 

eleitorais de outros candidatos, notadamente, seus familiares, e também a possibilidade de 

contar com o apoio das lideranças e aliados políticos que o familiar em questão têm; ou, 

ainda, poder herdar a mesma base eleitoral que o familiar. Este último aspecto evidenciado 

pelo relato de Adriana Ramalho, que diz que só é candidata por ser filha de um Deputado 

Estadual e por poder receber os votos que ele tem, e que o “abrir portas” acontece quando ela 

pode ter mais destaque e participar de eventos por conta da ligação que tem com o seu pai: 

Eu só sou candidata porque eu tenho sobrenome Ramalho. Não fosse o sobrenome, 

não estaria aqui.(...) Ele [o pai] já tava filiado ao PSDB, já tinha se candidatado por 

algumas outras vezes; as duas últimas candidaturas dele foram pelo PSDB. Então meu 

pai tá lá desde o início, e isso abre as portas. E eu não tenho vergonha de dizer isso, 

que o que é esse abrir as portas? É te dar espaço, porque esse meio é muito difícil. É 

fazer assim, “olha, vamos ter uma reunião, Adriana, e eu vou te dar a palavra”. Isso é 

abrir portas. É você chegar numa cerimônia e não ser barrada pra entrar nela, “Não, 

deixa a Adriana entrar porque ela é filha do Ramalho e é uma pessoa que a gente 

gosta, ela pode entrar”. Isso é abrir portas, é você ter o carinho das pessoas delas não 

te prejudicarem, de deixar você passar ali e tentar fazer o seu papel. (ADRIANA 

RAMALHO) 

 

Outra interpretação possível desses relatos, à luz da literatura, é a que a relação 

familiar e sua posterior integração nos quadros e atividades partidárias serviram de atalhos 

informacionais para nortear as demandas das lideranças políticas. No caso das vereadoras pelo 

PSDB e até mesmo a de Edir Sales, o vínculo familiar as favoreceu na avaliação da 

discriminação direta avalizada pelo partido, independentemente da discriminação imputada 

relativa às expectativas sobre o eleitorado. Esses atalhos informacionais ficam patentes na fala 

de Aline Cardoso, que indica que foi a experiência e participação nas atividades partidárias, 

mesmo depois de alguns anos afastada, junto com o fato de ser filha de um Deputado Estadual 

eleito pelo partido, que possibilitaram que sua candidatura fosse aprovada pelo partido. A 

vereadora dá um peso maior para a sua participação nas atividades do partido como fator 
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principal do apoio do partido à sua candidatura, relatando que recebeu apoio de outros filiados 

quando decidiu se candidatar: 

Quando eu resolvi ser candidata, muitas pessoas do partido me falaram assim “Nossa, 

Aline, fazia anos que a gente esperava você ser candidata. A gente via que você tinha 

esse potencial. A gente enxergava isso em você. Não por você ser filha de ninguém, 

mas porque você sempre se colocou, porque você sempre participou, você sempre 

teve um protagonismo e o seu espaço era garantido pelas suas colocações” (...). Foi 

muito natural [quando decidiu se candidatar], porque eu tinha vinte anos de história no 

partido e um ativismo [partidário] reativado, resgatado, que me deu uma condição 

natural de pleitear uma legenda (...). Eu era um nome forte pela minha história e pela 

história do meu pai. Então eu acho que assim, como eu digo, se eu fosse só filha dele, 

isso muitas pessoas me falam, talvez não fosse garantido. Se eu fosse só uma Aline 

qualquer, talvez também não fosse. No meu caso, acho que os dois elementos criaram 

uma força que me deu uma condição natural de conseguir uma legenda. (ALINE 

CARDOSO) 

 

Também conforme a literatura indica a decisão ou a escolha de sair candidata ou não 

também pesa de acordo com o potencial de votos esperado e da antecipação da concorrência 

na eleição – são as candidaturas com “densidade eleitoral”, as apostas mais seguras que o 

partido costuma fazer. Adriana Ramalho conta que ao aceitar sair como candidata após 

aconselhamento do pai, que não sabia se sairia candidata na cidade de Cotia, na qual ela 

calcula que precisaria de 3 mil votos para se eleger, ou em São Paulo, que seria uma 

campanha mais difícil por conta do número de candidatos disputando, podendo ser comparada 

à disputa de uma campanha para deputado: 

Aí quando foi em 2012, um vereador chamado Atevaldo Leitão, do PSDB de 

Diadema, virou pra mim e falou assim: “Adriana, você deveria ser candidata a 

vereadora em São Paulo, menina! Você tem perfil!” – tudo aquilo que eu sempre ouvi 

a vida inteira – “Você tem perfil, você leva jeito, você é trabalhadora, é honesta, é a 

cara do seu pai.. acho que você tem que entrar, não deixa seu pai sozinho não! (...) Se 

você não quiser sair na cidade de São Paulo, que é muito difícil, sai em Cotia!”  

(...) 

Pergunta: Mas seu pai tinha algum receio de você sair?  
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Tinha… tinha… porque assim, é muito difícil uma campanha em São Paulo. 

Pergunta: Por quê?  

Em todos os sentidos. Olha, primeiro que é a quantidade de votos. Em Cotia, eu ia 

precisar de em torno de três, quatro mil votos pela legenda do PSDB. Em São Paulo, a 

margem de votos dessa última foi mais de 25 mil votos. Olha a diferença! É 

discrepante! Trabalhar, fazer uma campanha em São Paulo, montar equipe, tudo é 

muito mais difícil. O número de candidatos é muitíssimo maior! Eu escutei muito isso 

e pude presenciar na pele, que ser candidato a vereador é muito mais difícil que uma 

campanha a deputado! E de fato é. (ADRIANA RAMALHO) 

 

Outras vereadoras também relatam receios que tiveram para sair candidatas. Esses 

receios ou dúvidas em se candidatar, como a literatura aponta, é um dos principais bloqueios 

que as mulheres têm para decidir se candidatar. Apesar dos estudos e das evidências empíricas 

apresentadas até agora indicarem que o partido é capaz de mobilizar essas candidaturas 

femininas quando acredita em seu potencial eleitoral, a baixa oferta de potenciais candidatas é 

apontado como um dos obstáculos para que os partidos ofereçam um número maior de 

candidaturas femininas viáveis em suas listas. Se, como o relato de Adriana Ramalho 

transparece, existe o medo do resultado eleitoral e da exigência de trabalho e esforço em uma 

campanha, por outro, outras vereadoras relatam que sentiam não estarem prontas ou 

capacitadas para sair como candidatas. 

A vereadora pelo PT, Juliana Cardoso, relata que teve receio assim que fora convidada 

para se candidatar por acreditar que não tinha o perfil de um vereador que, segundo ela, 

percebia ser a de um homem, branco e mais rico – um relato muito próximo à discriminação 

que as próprias candidatas têm consigo mesmas conforme indica a literatura, quando as 

mulheres acreditam que não cumprem os requisitos e qualificações necessárias para se tornar 

candidatas. Num primeiro momento, ela diz ter recusado o convite por acreditar que não era 

capaz, mas depois aceitou por ter “entendido qual era o seu papel”: 

Então eu levei um susto e, né, neguei, falei “não, imagina, vocês tão louco, pra ser 

vereador tem que estar preparado, tem que ter faculdade, imagina, eu na câmara de 

São Paulo...”. E eu ficava olhando o perfil daqueles vereadores, homens – a maioria 

homens e brancos, e com uma classe social muito mais elevada que só... então eu 

ficava assustada por não ser, não achar que eu estava qualificada para aquele 
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momento. (...) nós mulheres sempre quando vamos tentar alguns espaços de poder a 

gente, sempre acha que não tá preparada, principalmente as mulheres mais simples, 

que vêm dos movimentos, a gente sempre fica um pouco assustada. Mas depois, 

quando a gente entende qual é o nosso papel, a gente deslancha. (JULIANA 

CARDOSO) 

 

 Essa mesma discriminação que a própria mulher tem em relação a sua capacidade 

para ser candidata também está na fala de Sâmia Bomfim (PSOL). Ela relata acreditar que não 

estava preparada para ser candidata à vereadora e até hoje diz sentir que lhe falta uma 

formação específica em temas sobre política ou do dia a dia da gestão da cidade, apesar de 

estar confortável em falar sobre temas de gênero e feminismo.  

(...) você tem que ter uma agilidade de formação política mesmo , tem que ter 

respostas e saber debates que às vezes cê não sabe porque não deu tempo de saber 

mesmo. Eu senti mais isso quando eu fui candidata. Porque, claro, a prioridade era 

debater o tema do feminismo, de gênero, mas fala de tudo na verdade... até porque um 

vereador, enfim... aqui eu me deparo com debates sobre árvore, sobre chuva... sabe 

assim? Coisas que nunca tomei conhecimento. Então talvez essa seja a maior 

dificuldade, de conseguir ter formação tanto sobre temas específicos da cidade, mas 

uma formação política, teórica, conhecer mais a nossa tradição, leituras, que talvez eu 

sinta que eu ainda tenha esse déficit, assim, que a responsabilidade que eu assumi, 

talvez eu não esteja formada a altura dela. Até porque, enfim, eu tenho 27 anos, por 

uma série de coisas. (SÂMIA BOMFIM) 

 

Aline Cardoso (PSDB), por outro lado, apesar de relatar que acreditava em seu 

potencial e capacidade, diz que falta nas mulheres essa autoestima sobre suas qualificações 

para ser candidata, sem levar em conta que, muitas vezes, são melhores capacitadas que 

outros candidatos. Sua fala também revela o receio de ser pretenciosa em seu desejo de 

prosseguir uma candidatura e do processo de se convencer de que tem capacidade para seguir 

a candidatura. Importante ressaltar que, junto com Janaína Lima (NOVO), a vereadora faz 

parte das candidaturas classificáveis como ofertas por ter tido intenção deliberada e própria de 

se candidatar.  

Resolvi ser candidata muito no espírito, assim, de... ah... é meio ruim falar isso, parece 

um pouco pretencioso, mas sabe quando cê fala assim, “se eu não for, alguém pior vai 
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no meu lugar”? Não no sentido de eu sou a última Coca-Cola do deserto. Mas no 

sentido de “poxa vida, eu sou bem intencionada” e eu acho que isso é uma coisa, já 

que cê tá falando de mulheres, né, isso é uma coisa que eu acho que falta nas 

mulheres, assim, de você, sabe, se olhar no espelho e cê falar assim “eu sou 

capacitada! Eu sou preparada! Eu tenho um propósito! Eu tenho uma força! Eu tenho 

uma razão! Eu tenho um objetivo nobre! Eu vou, e se eu não for, a pessoa que vai é 

menos do que eu”. Então isso te dá uma força interna de você ir. (ALINE 

CARDOSO) 

 

Já Janaína Lima, única candidatura eleita pelo partido NOVO na cidade de São Paulo 

e a única mulher eleita pelo partido no Brasil todo – minimiza as incertezas e dificuldades que 

teve para conseguir se candidatar, e credita o seu sucesso inteiramente em seu esforço pessoal, 

apesar de reconhecer que enfrentou muitos obstáculos em sua trajetória por conta da sua 

origem. Ela também relata que conseguiu se eleger mesmo sem um apadrinhamento político 

para alcançar visibilidade para sua candidatura: 

 

Acho que se a gente parar pra prestar atenção nas dificuldades, a gente enfrenta elas. 

Então se eu tive dificuldade, eu não parei pra prestar atenção nelas. E óbvio que não 

foi fácil. Eu nasci na periferia do extremo Sul... então hoje sou vereadora, não teve 

nenhum apadrinhamento político, não teve ninguém que falou “olha, tá aqui”. Não. 

Tudo que eu construí na minha vida foi acreditando na verdade, nos meus sonhos, 

lutando pra que eles se tornem realidade. Então o que eu digo pras pessoas é que não 

deixe que as dificuldades paralisem você.(JANAÍNA LIMA) 

 

Ela conta que foi uma das lideranças e porta-vozes do Movimento Vem Pra Rua, 

movimento iniciado ao final de 2014 no contexto da crise econômica e política enfrentada 

pela então presidenta Dilma Rousseff, do PT, e que pediu o seu impeachment ao longo de 

várias manifestações pelo Brasil durante o ano de 2015 31. Sua decisão se candidatar surgiu 

após ver tanto na sua atuação dentro do Movimento Vem Pra Rua, quanto depois de conhecer 

o partido NOVO, que ela poderia ter chances de ser candidata por conta de um processo 

seletivo bem definido. Segundo ela, em outros partidos ela não teria a mesma oportunidade ou 

apoio por acreditar que não teria as características desejáveis para um candidato: rico e com 

                                                
31 http://www.vemprarua.net/sobre-nos/. Acesso em 2 de maio de 2017.  
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vínculos familiares. Em compensação, ela é firme ao narrar que se considerava uma candidata 

capacitada, assinalando a sua aprovação no processo seletivo do partido como um indício de 

sua capacitação: 

Eu acho que todos os cidadãos têm que participar da política. Eu acho que o 

engajamento da política vai além de qualquer sigla partidária, porque tem pessoas 

boas em todos os partidos. Mas eu não achava que eu teria chance. Eu nunca achei 

que os outros partidos dão condições pra que as pessoas possam se candidatar 

alinhadas com os valores que eu defendia. (...) Eu via [no NOVO] um partido limpo. 

Um partido 100% ficha limpa. Um partido comprometido com os processos. Não é 

pelo patrimônio que você tem, nem pelo sobrenome que você carrega, mas é pelo que 

você pode contribuir com um processo seletivo. Eu acho que eu tô preparada, eu acho 

que eu tenho condições de poder colocar meu nome à disposição da cidade e participei 

de um processo seletivo e fui aprovada. Então é um partido que tá alinhado com 

aquilo que eu acredito, é um partido que tá alinhado com os valores que eu defendo. A 

forma como eu acredito que a política tem que ser feita. Partido que não usa dinheiro 

público pra financiar projeto de poder.(JANAÍNA LIMA) 

 

Esse relato da vereadora Janaína Lima toca em dois pontos abordados pela literatura. 

Em primeiro lugar, ela foi a única entrevistada que claramente foi um caso de oferta de 

candidatura: a escolha de se filiar a um partido foi posterior à decisão de se candidatar para 

um cargo eletivo. A vereadora conta que foi com o apoio de outras lideranças do Movimento 

Vem Pra Rua que decidiu se candidatar, e que acompanhava a formação do partido NOVO 

desde o seu início, embora não tivesse participado efetivamente em sua fundação. Filiou-se 

em abril de 2016, já visando participar do processo seletivo para se candidatar a vereadora.  

Em segundo lugar, seu relato é o único que citou espontaneamente a existência de 

processos seletivos dentro do partido para a candidatura, acompanhado da avaliação de que o 

diferencial para considerar que o partido daria condições para sua candidatura residia 

justamente no fato de existir um processo aberto para os interessados. Ela contrapõe essa 

seleção aos partidos tradicionais, que escolheriam seus candidatos pelos vínculos familiares 

ou pelo dinheiro que o candidato possui. Isso vai ao encontro do que a literatura sobre seleção 

e recrutamento de candidatura diz sobre os efeitos da transparência e abertura dos processos 

de seleção dentro dos partidos para o aumento da participação das mulheres, já que estes as 



88 
 

 
 

 
 

permitiriam se apresentar como candidatas mesmo sem possuir esses ou outros critérios mais 

subjetivos impostos pela demanda do partido.  

 

2.5   Considerações Finais 

 

 

O caso das eleições municipais de São Paulo de 2016 indica que os partidos políticos 

brasileiros não são meros suportes formais para candidaturas individuais, ao menos pensando 

no caso das candidaturas femininas eleitas. Ainda que nem todos os partidos não respondam 

aos incentivos dados pela Lei de Cotas, sua coordenação interpartidária entre coligados com o 

intuito de cumprir o mínimo definido de 30% de mulheres é evidência de que os partidos 

preenchem suas listas pensando na disputa eleitoral como um todo. Os principais achados 

estão, portanto, em indicar que os partidos políticos e as lideranças partidárias exercem 

controle na seleção das candidatas; e que os critérios dessa seleção variam de acordo com o 

perfil valorizados e vistos como vantajosos pelo partido e suas estratégias. Mesmo no caso de 

candidaturas inexperientes, o cálculo do partido parece ter sido o de antecipar o potencial de 

votos dessas mulheres através do apelo que julgavam que sua candidatura teria – seja pela sua 

atuação política ou pública anterior ou, então pelo fato dela possuir um capital político a ser 

herdado.  

A relevância dos partidos políticos surge nos relatos das entrevistadas a respeito da sua 

decisão de sair candidata: apenas Janaína Lima (NOVO) relata ter escolhido o partido em que 

se candidataria; todas as outras seis relatam ou terem sido convencidas a se candidatar pelas 

lideranças partidárias ou então se aproveitaram de sua participação na estrutura partidária e de 

um momento favorável a candidaturas do seu perfil.  

Essas evidências indicam que a demanda dos partidos, conforme o modelo de Norris e 

Lovenduski (1995), não está limitada a ser atendida pela oferta de aspirantes; o caso das 

vereadoras que não aspiravam ser candidatas é evidência de que o partido é capaz de se 

mobilizar para atender suas demandas e está aberto a incorporar mulheres quando estas cabem 

em suas estratégias, como Kittilson (2006) descreve. Assim, o caso estudado neste trabalho 

ilustra como a sub-representação de mulheres nos quadros eletivos não é dependente somente 

da oferta de candidatas, que, conforme indicam outros estudos, é de fato reduzida; os partidos 

políticos e as lideranças partidárias também “criam” candidaturas quando não encontram 
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aspirantes que se encaixem em seu perfil estratégico. Ou seja, independentemente da 

existência de uma oferta reduzida, os partidos e suas lideranças não têm papel passivo perante 

um número reduzido de candidatas aspirantes e as fazem acontecer quando julgam-nas 

eleitoralmente vantajosas. 

Esses relatos também reforçam os outros achados dos trabalhos empíricos sobre 

partidos e organização partidária no Brasil de que são os partidos e as lideranças partidárias 

que controlam o acesso dos candidatos às listas e que a escolha dessas candidaturas está 

ligada à estratégia política de cada um. Esses critérios, contudo, parecem variar entre os 

partidos ou, ainda, entre coligações. Como este trabalho foca apenas nas candidatas mulheres, 

não é possível afirmar que o perfil e estratégia de seleção dos candidatos seja o mesmo 

aplicado na seleção das candidaturas como um todo; porém, pode-se apreender alguns 

padrões. 

As quatro candidatas eleitas pela coligação do PSDB/DEM/PSB/PP, por outro lado, 

têm trajetórias ligadas à familiares homens que já eram políticos experientes dentro dos seus 

partidos. Conforme aponta Miguel et al. (2015), laços pessoais atuam como um capital 

importante para o ingresso na política (MIGUEL; MARQUES; MACHADO, 2015). O 

“capital familiar” é estabelecido a partir da “existência de parentes próximos ocupando cargos 

de liderança política” (MIGUEL; MARQUES; MACHADO, 2015, p. 721), e é um dos 

capitais políticos mais decisivos para que as portas na política sejam abertas. As evidências do 

capital familiar mobilizado pelas candidatas serão detalhadas melhor no próximo capítulo. 

Conforme relatos das vereadoras do PSDB, foi o laço familiar que as possibilitou 

participar mais das atividades do partido e ter apoio para sua candidatura; no caso de Adriana 

Ramalho, foi o convencimento de lideranças partidárias ligadas ao pai que fez com que ela 

saísse candidata. Esse mesmo padrão de ingresso na política parece se repetir para as 

vereadoras eleitas na coligação PMDB /PSD: tanto Edir Sales quanto Rute Costa, ambas do 

PSD, tiveram irmãos que foram vereadores antes delas e puderam “herdar” o capital político 

que eles deixaram ao desocupar o cargo de vereador. No caso das duas, a alta migração de 

partidos em que foram filiadas indica que o vínculo deste capital político não está ligado a um 

partido político específico, mas sim às suas bases eleitorais ou a lideranças políticas 

específicas. 

Esse achado não é debatido na literatura que discute a Lei de Cotas no Brasil; a na 

maioria das pesquisas empíricas focou nas listas partidárias sem considerar que a legislação 
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permite que as listas sejam registradas sob a coligação. Esse achado pode contribuir para a 

interpretação de que os políticos no sistema brasileiro têm relevância no momento da 

elaboração das listas, indicando que existe uma coordenação entre as legendas que compõem 

a coligação para estipular para qual deles residirá o ônus de compensar a composição da lista 

com o instituído por lei. Ademais, uma investigação mais detida sobre essa estratégia é 

necessária a fim de se estabelecer quais características dos partidos determinam quantas 

candidaturas femininas são apresentadas sob sua legenda. De qualquer forma, parece haver 

um efeito de diluição do incentivo ao preenchimento quando a responsabilidade acaba 

dividida entre tantos partidos e lideranças diferentes.  

As entrevistas das candidatas pelo PSDB e PSD também revelam que eventuais 

discriminações diretas e imputadas que poderiam ter sofrido pelo partido foram amenizadas 

por seus padrinhos políticos; ao que parece, o laço familiar com candidatos experimentados 

serviu de atalho informacional para o partido julgar que suas candidaturas estavam de fato 

concorrendo, e não só participando da eleição. Janaína Lima (NOVO), por sua vez, traz uma 

candidatura que procura se desvincular das práticas políticas tradicionais e foi a única 

vereadora entrevistada a citar ter procurado por conta própria um partido para se candidatar, 

sendo um caso claro de oferta de candidatura que está à disposição do partido.  

Apenas outra vereadora citou ter tido iniciativa pessoal de buscar a candidatura – 

Aline Cardoso (PSDB), embora já estivesse filiada a um partido antes de tomar essa decisão. 

Não obstante, todas as outras cinco entrevistadas dizem que foram convencidas a se 

candidatar pelas lideranças partidárias, se aproveitando tanto de sua participação na estrutura 

partidária ou, ainda, se beneficiando de uma leitura favorável a candidaturas do seu perfil por 

parte do partido para lançar-se candidata.  

As entrevistas também mostram que suas candidaturas foram viabilizadas, conforme o 

modelo de Kittilson (2006), por oportunidades políticas, com o partido deliberando que uma 

candidata mulher era necessária para agradar ao eleitorado, e por uma pressão top-down, já 

que quase todas relatam ter tomado a decisão final de se candidatar por convencimento ou 

julgamento dos quadros partidários. Em nenhum dos relatos aparece pressões do tipo bottom-

up, isso é, de que suas candidaturas foram fruto de demandas de movimentos sociais ou da 

militância do partido como um todo por mais mulheres candidatas. Ainda que isso não dê 

margem para se interpretar que não há uma pressão que se efetiva em novas candidaturas 

ocorrendo pelas bases sociais e de filiados dos partidos políticos, é possível afirmar que, em 
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alguma medida, os partidos e as lideranças têm poder de incluir mais mulheres em suas listas 

quando assim desejam. 

Da mesma forma, a ausência de pressões bottom-up se alinham ao discutido no 

primeiro capítulo sobre a participação reduzida das mulheres em atividades diretamente 

ligadas aos partidos no começo de suas carreiras. Isto é, pode-se interpretar o silêncio das 

bases de filiados tanto quanto uma concentração do poder decisório do partido em poucas 

lideranças, quanto também e ao mesmo tempo, pela ausência de mulheres nas fileiras mais 

ativas dentro da organização. Seja pelo isolamento nas decisões, seja pela ausência de filiadas 

ativas, a dependência de iniciativas top-down num cenário em que as mulheres não estão nas 

lideranças partidárias pode ser uma das causas para que o recrutamento de mulheres não seja 

mais ativo e chegue a cumprir o determinado pelas cotas.  
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3. A CAMPANHA ELEITORAL: ENTRE RECURSOS FINANCEIROS E 
CAPITAL POLITICO 

 
 
 
 
 

3.1    Financiamento e estratégias partidárias de campanha 
 

 

 O momento da campanha eleitoral é um dos mais decisivos na trajetória dos políticos 

e dos partidos porque o resultado das eleições é o que determina se a atuação do candidato e 

do partido deixa de estar apenas on the ground, passando a atuar também no public office 

(KATZ; MAIR, 1993). Compreender os determinantes do sucesso eleitoral passa, dessa 

forma, a ser um dos focos de investigação importante dentro dos estudos sobre eleições e, 

sobretudo, sobre partidos, se estamos supondo que estes são as organizações responsáveis 

pela coordenação e gerenciamento das campanhas, bem como os detentores legítimos do 

mandato eletivo conquistado no Brasil32. Para ser vitorioso, um partido e seu candidato 

precisam ser capazes de mobilizar os eleitores a seu favor e isso passa pelos recursos que 

estes têm a sua disposição para conseguir ter o máximo de votos possível. 

 Existe uma ampla gama de estudos que apontaram preponderância dos recursos 

financeiros para o sucesso eleitoral dos partidos e de seus candidatos (CERVI, 2010; 

JACOBSON, 1978; MANCUSO, 2015; PEREIRA; RENNÓ, 2001; SAMUELS, 2001a, 

2001b, 2001c, 2002; STRATMANN, 2005), tanto quanto para a sua sobrevivência enquanto 

organizações (BRAGA; BOURDOUKAN, 2010; DUVERGER, 1992; FLORIANO, 2009; 

KATZ; MAIR, 1995; KIRCHHEIMER, 2012; KRAUSE; REBELLO; DA SILVA, 2015). Na 

primeira literatura, há a confirmação recorrente de uma correlação positiva entre o 

financiamento total, o gasto realizado e a quantidade de votos recebidos pelos candidatos, 

indicando que os recursos mobilizados são elementos essenciais para o sucesso eleitoral.  

 As explicações para essa necessidade crescente de recursos nas eleições passam por 

algumas razões. A mais recorrente é a prevalência da figura do candidato individual frente à 

                                                
32 Em resposta à consulta n. 1.398 submetida pelo PFL (Partido da Frente Liberal, atual DEM – Democratas), o 
TSE decidiu que os mandatos parlamentares conquistados em eleições proporcionais pertencem aos partidos 
políticos. Esta decisão foi cristalizada na Resolução n. 22.610/2007.  
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do partido durante a campanha (AMES, 1995a, 2003; CAREY; SHUGART, 1995; KINZO, 

2004; LAMOUNIER, 1992; MAINWARING, 1991; SAMUELS, 1999): com os incentivos da 

lista aberta, os candidatos disputam os votos entre os membros de sua própria legenda, de 

forma que os candidatos sozinhos precisam se destacar perante o eleitorado para conseguir 

votos; por sua vez, os eleitores escolheriam seu voto baseados em critérios sobre o candidato 

e não pelo partido. Esse incentivo para uma campanha personalista, ao invés de centrada no 

partido, elevaria os custos de campanha como um todo e excluiria do pleito as candidaturas 

com poucos recursos, incapazes de competir com candidatos que conseguem angariar 

recursos financeiros (SAMUELS, 2001b, 1999). 

Mesmo com a arrecadação de recursos sendo apontada como importante para a 

condução da campanha dentro desses incentivos personalistas, ainda são poucos os estudos 

que se propuseram a investigar o que explicaria a decisão das contribuições e investimentos 

eleitorais entre as diferentes candidaturas (DOLANDELI, 2014; LEMOS; MARCELINO; 

PEDERIVA, 2010; MANCUSO, 2015; SACCHET; SPECK, 2011). Variáveis como a 

orientação ideológica do partido, tamanho e características socioeconômicas do distrito e 

carreira política são algumas das razões levantadas pela literatura para determinar o volume 

de recursos recebidos pelos candidatos.  

Candidatos que tenham tido carreira dentro do partido, como sendo parte da Executiva 

Nacional, ou já tenham participado nos governos em postos de confiança também os torna 

mais atraentes para seus financiadores, bem como ser um profissional do setor financeiro - 

economistas, empresários, bancários etc. (BORGES, 2012). O fator da reeleição também é 

uma característica que determina maior quantia de dinheiro arrecadada para a campanha, 

indicando que os incumbentes têm mais recursos que os desafiantes, mesmo dentro dos 

partidos de esquerda cuja receita é menor que de partidos de centro ou direita (LEMOS; 

MARCELINO; PEDERIVA, 2010; MANCUSO, 2015). Contudo, outros estudos apontam 

que o volume total arrecadado pelos candidatos também aumenta caso o partido esteja 

ocupando algum governo executivo, seja ele nacional ou subnacional, indicando que existe 

vantagem eleitoral para os candidatos de partidos que estejam na situação dos governos 

(MANCUSO, 2015). 

Entretanto, as campanhas femininas recebem menos dinheiro que os competidores 

homens. Sacchet e Speck (2011, 2012) analisaram os dados do TSE referentes ao pleito de 
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2006 para deputado federal e estadual e encontraram que mulheres recebem menos dinheiro 

que as candidaturas masculinas; mesmo quando controlando pelo fator reeleição (que 

representaria a posse de capital político), a diferença de arrecadação entre homens e mulheres 

diminuía, mas persistia. Pode-se concluir que apesar do financiamento de campanha ser capaz 

de mitigar as desvantagens que as mulheres têm ao longo de sua carreira no momento da 

campanha, a persistência de uma arrecadação menor faz com que as candidaturas femininas 

não alcancem o mesmo potencial que as masculinas.  

No caso das mulheres, os estudos observacionais encontram que elas recebem menos 

recursos que os homens ao mesmo que tempo que são mais dependentes dos mesmos para se 

eleger (SACCHET; SPECK, 2011, 2012; SPECK; MANCUSO, 2014). No entanto, não 

existem ainda evidências de que o eleitorado não rejeite suas candidaturas; no estudo 

experimental de Aguilar, Cunow e Desposato (2015), é evidenciado que os eleitores – tanto 

homens quanto mulheres – preferem candidaturas femininas às masculinas, mesmo 

controlando por idade, experiência, orientação ideológica e quantidade de candidatos 

avaliados. Por conta do baixo volume de recursos financeiros que as mulheres conseguem 

arrecadar para as eleições, o momento da campanha tem sido elencado como um dos 

obstáculos que as mulheres enfrentam no acesso dos postos eletivos (ARAÚJO, 2013; 

SACCHET, 2012), o que nos leva a tentar entender quais são os diferenciais que os 

candidatos possuem para conseguir angariar mais recursos e como esses fatores interagem 

com o gênero.  

O mesmo fator de incumbência tem um peso diferente entre homens e mulheres, 

todavia. Avaliando a tese de Jacobson (1978) de que challengers dependem mais do dinheiro 

do que incumbentes, Mancuso e Speck (2014) encontraram que a dependência de 

financiamento político para a conquista de mais votos se dá na seguinte ordem, da maior para 

a menor: mulheres challengers, homens challengers, mulheres incumbents e homens 

incumbents. A conclusão dos autores é que o financiamento de campanha pode ser visto como 

uma ferramenta capaz de amenizar eventuais desvantagens que os candidatos têm na arena 

eleitoral: candidaturas novatas com mais recursos financeiros seriam capazes de compensar o 

capital político adquirido pelo incumbente; da mesma forma, mulheres poderiam se aproximar 

do desempenho dos homens tendo mais dinheiro à sua disposição.  
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Se, por um lado, os recursos financeiros arrecadados na campanha como um todo 

parecem seguir uma “aposta segura”, isto é, privilegiam candidatos que já foram eleitos, 

oriundos do setor financeiro, com carreira dentro da organização partidária e na administração 

pública e parte da situação na composição dos governos; por outro, é preciso distinguir os 

fatores de escolha para a destinação de verbas de campanha entre os financiadores externos, 

como pessoas físicas e jurídicas, e o próprio partido político. Nesse último caso, nos importa 

entender a quais candidatos o partido decide distribuir os recursos que têm em mãos e como o 

gênero da candidatura é levado em conta para essa decisão.  

A necessidade de se considerar o partido político como um dos principais 

financiadores de campanha vem do fato de que as suas doações e repasses de comitês de 

eleitorais perfizeram cerca de 33% do total de recursos destinados às contas individuais das 

candidaturas para deputado federal de 2010 (SACCHET; SPECK, 2011), além das evidências 

acumuladas pela literatura sobre a alocação estratégica dos recursos que o partido tem à sua 

disposição entre diferentes candidatos, como dinheiro, tempo no Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral (HGPE), recursos humanos e da máquina partidária, possibilidade de 

contato com redes de atores importantes do processo etc. Embora esses estudos não tenham 

levado em conta o gênero das candidaturas em suas análises, eles são úteis para evidenciar o 

peso dos recursos à disposição dos partidos na consolidação de campanhas competitivas.  

O Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral pode indicar um “ordenamento informal” 

da lista de cada partido, uma vez que o tempo disponível de propaganda poderia ser 

distribuído entre os candidatos de acordo com o grau de controle exercidos pelas lideranças 

intrapartidárias (SCHMITT; CARNEIRO; KUSCHNIR, 1999). Contudo, essa alocação 

diferenciada não resulta imediatamente em resultados eleitorais, ainda que ela indique uma 

ordem preferencial e estratégica do partido político como um todo. Albuquerque, Steibel e 

Carneiro (2008) reiteram o argumento de que a distribuição do HGPE é feita de modo 

desigual entre os candidatos do partido e que não parece haver um critério individual de 

alocação do tempo. Alguns partidos optam por concentrar o tempo em poucos candidatos, 

geralmente os “puxadores de votos”, enquanto outros optam pela distribuição entre todos os 

candidatos, reforçando o argumento de que a alocação dos recursos é um reflexo da 

organização estratégica partidária. 
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O fundo partidário também é um dos recursos que os partidos políticos possuem para 

mobilizar em suas estratégias eleitorais e de manutenção de sua organização. A Lei dos 

Partidos Políticos de 1995 estipula, além da forma como esse fundo será composto, como os 

partidos podem gasta-lo. Essa determinação deixa os partidos com relativa autonomia para 

decidir como esses recursos serão gastos, deixando até 60% dele para gastos livres, 20% dos 

recursos deve ser aplicado nos institutos ou fundações do partido, e o máximo de 20% dos 

recursos pode ser gasto com pagamento de pessoal (BRAGA; BOURDOUKAN, 2010, p. 

137).  

Avaliando como se dá a distribuição interna do dinheiro, Braga e Bourdoukan (2010) 

apontam que os maiores partidos possuem diversas regras para a sua alocação dentre suas 

organizações subnacionais. No geral, partidos como PMDB e PSDB tendem a concentrar 

mais os recursos nos diretórios regionais e estaduais, enquanto o PT concentra nacionalmente. 

Isso indica que os distintos órgãos partidários, de distintos partidos, têm autonomia financeira 

diferente entre si no momento da campanha.  

Em trabalho mais recente, Dolandelli (2014) buscou verificar para as eleições a 

Deputado Federal em 2010 no Rio de Janeiro se os partidos políticos alocavam seus recursos 

em candidatos com relevância política de eleições anteriores, transformando-os em uma “elite 

de candidatos”. Isto é, distribuíam mais recursos entre alguns candidatos com possível 

sucesso eleitoral. A partir de testes estatísticos, Santos confirmou sua principal hipótese de 

que as doações dos partidos se concentraram em um pequeno grupo de candidatos, ou seja, os 

partidos perpetuaram esses candidatos de elites em que estes já teriam mais chances de 

sucesso eleitoral por terem participado de pleitos anteriores.  

 

3.2   Incentivos legais para o financiamento de candidatas 

 

 

As recentes mudanças na legislação eleitoral trazidas pela Lei nº 13.165/15 e também 

após o julgamento da ADI nº 4650, além de modificar diversos dispositivos relativos às regras 

da campanha eleitoral no Brasil, como estabelecimento de teto de gastos, diminuição no 

período de campanha e nas regras de prestação de contas (Speck, 2016), foram incorporadas 

duas regras que dizem respeito à alocação dos recursos públicos que os partidos têm a sua 
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disposição e se destacam para a questão do financiamento das mulheres, alterando a Lei dos 

Partidos Políticos: horário e os recursos do Fundo Partidário, do qual pelo menos 5% do 

montante obtido devem ser aplicados “na criação e manutenção de programas de promoção e 

difusão da participação política das mulheres” (Art. 44 da Lei No 9.096/95). 

Somada a estas novas regras, ainda há na Lei Eleitoral a Lei de Cotas (Art. 10, §3o, da 

Lei 9.504/99) uma cláusula que estabelece que ao menos 30% das candidaturas de um partido 

ou coligação em eleições proporcionais devem ser do gênero minoritário no grupo – o que 

normalmente é representado pelas mulheres. Essas regras, no entanto, parecem ser 

insuficientes para que o partido dê suporte efetivo às mulheres candidatas – em especial, a Lei 

de Cotas (ARAÚJO; ALVES, 2007; ARAÚJO, 2013; BOLOGNESI, 2012; HTUN, 2001, 

2016), havendo evidências de que estes não as cumprem integralmente. O debate na literatura 

aponta que a ineficiência da Lei de Cotas decorre, primeiro, pela falta de compromisso dos 

partidos em incluir candidatas reais em suas listas dentro do estipulado pela lei; o que, por sua 

vez, é explicado pela ausência de sanções e penalidades reais aos partidos e coligações 

quando estes descumprem a legislação. 

Um artifício comum utilizado pelos partidos é o das chamadas candidaturas laranja, 

que são adicionadas à lista apenas para cumprir a porcentagem mínima de mulheres, mas 

nunca são lançadas como candidatas de fato; recentemente, o Ministério Público Eleitoral de 

São Paulo iniciou uma investigação sobre os registros de candidaturas para o pleito municipal 

paulistano de 2016 com evidências de candidatas que foram registradas à sua revelia33. Os 

partidos também descumprem o tempo mínimo indicado para promover a participação das 

mulheres em seus programas de rádio e TV: em Fevereiro de 2017, o TSE puniu alguns 

partidos por terem descumprido a lei do uso do tempo de televisão, argumentando que o 

utilizaram para outros fins que não o de promoção da participação política feminina34. 

Nessa mesma leva de mudanças de regras para as eleições de 2016, foi retirada da Lei 

das Eleições (Lei nº 9.504/1997) a possibilidade de doações de pessoas jurídicas para as 

campanhas eleitorais. Fica vedado o recebimento de recursos provenientes de pessoas 

jurídicas pelos candidatos, bem como o repasse dessas contribuições aos partidos para os 

                                                
33 Fonte: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/02/22/eram-candidatas-e-nao-sabiam-mp-
investiga-chapas-eleitorais-fantasmas-em-sp.htm. Acesso em 1 de maio de 2017. 
34 Fonte: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Fevereiro/tse-cassa-tempo-de-partidos-que-nao-
promoveram-a-participacao-politica-feminina. Acesso em 1 de maio de 2017. 
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candidatos. Segundo a legislação, nas Eleições Municipais 2016, os recursos utilizados nas 

campanhas eleitorais somente foram permitidos das seguintes fontes (art. nº 20 da Lei 

Eleitoral): recursos próprios dos candidatos; doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de 

pessoas físicas; doações de outros partidos e de outros candidatos; comercialização de bens 

e/ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato 

ou pelo partido; e receitas decorrentes da aplicação financeira dos recursos de campanha.  

 

3.3  O capital político e familiar como recurso de campanha 

 

 

Existem outros recursos que podem ser mobilizados pelos candidatos e pelos partidos 

que não necessariamente passam por recursos materiais e não são diretamente contabilizados 

na prestação de contas de campanha como acontece com as doações de dinheiro, material de 

campanha ou de imóveis, veículos e equipamentos. Esses outros recursos fariam parte do 

capital político como um todo que o candidato carrega consigo (MIGUEL, 2003) e que advém 

de sua rede de contatos e influência e que, em certa medida, afeta as possibilidades que o 

candidato tem de seguir e crescer na carreira política. Conforme escreve Miguel, 

O capital político é, em grande medida, uma espécie de capital simbólico: o 

reconhecimento da legitimidade daquele indivíduo para agir na política. Ele baseia-se 

em porções de capital cultural (treinamento cognitivo para a ação política), capital 

social (redes de relações estabelecidas) e capital econômico (que dispõe do ócio 

necessário à prática política). Como toda forma de capital, o capital político está 

desigualmente distribuído na sociedade. Na base da pirâmide, temos os simples 

eleitores, que podem apenas optar por uma entre as alternativas propostas, sem 

praticamente nenhuma voz ativa na vida política; no topo, os líderes que são os 

autores das alternativas em jogo e que são reconhecidos como representantes dos 

diversos segmentos sociais. (MIGUEL, 2003, p. 121) 

Essa noção de capital político, retrabalhada dos conceitos originais de capital de Pierre 

Bourdieu, poderia ser distinguida em dois tipos dentro da carreira política: o capital delegado, 

que é o capital originário da própria política, e o capital convertido, que ocorre quando há a 

transferência do capital de outro campo para valida-lo no político por meio das campanhas 

eleitorais. O capital político seriam, então, os “recursos que podem ser reunidos, por 
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procuração, através das redes de ‘relações’ menos ou mais numerosas, menos ou mais ricas” 

(BOURDIEU, 2000b, p.12 apud MIGUEL, 2003, p. 130). 

Um acesso possível dessas redes pelo capital político é o que Miguel et al. (2015) 

chamam de capital familiar, que é quando um candidato consegue se beneficiar do prestígio 

ou contatos políticos de um parente próximo ou do seu cônjuge que seja uma liderança 

política consolidada. Os recursos que esse capital familiar proporciona são, principalmente, “o 

acesso aos códigos do métier e às redes de compromissos e lealdades” (MIGUEL; 

MARQUES; MACHADO, 2015, p. 727), bem como a “formação de clãs políticos, cujos 

integrantes são estimulados ou mesmo constrangidos a ocupar os espaços que os membros 

mais velhos ou mais importantes deixam para trás” (MIGUEL; MARQUES; MACHADO, 

2015, p. 727).  

Empiricamente, o capital político parece ser mais comum entre partidos classificados 

como de centro e de direita (MIGUEL; MARQUES; MACHADO, 2015). Ainda que 

importante para a carreira política tanto de homens quanto de mulheres, este recurso é crucial 

para a entrada e permanência das mulheres. Em regiões com maior desenvolvimento 

econômico, o capital familiar é menos frequente; contudo, também é menor a quantidade de 

mulheres eleitas como Deputada Federal - o que sugere que quando o peso das redes de 

parentesco é reduzido, isso não se traduz em espaço para outras formas de inclusão política 

das mulheres.  

A força da transferência do capital político entre familiares é retratada e analisada no 

trabalho etnográfico de Kuschnir (2000), em que se evidencia a figura do político como um 

mediador de redes. Essas redes propiciam o acesso a bens públicos, votos, experiência política 

e prestígio como um todo, e são “herdadas” pela filha no caso estudado pela autora. 

Acompanhando a campanha política de uma candidata a vereadora, o estudo revela como sua 

candidatura fora uma estratégia do pai, ex-deputado estadual que, buscando garantir a 

manutenção de sua base eleitoral nas eleições municipais, escolhe a filha como herdeira de 

seu legado. No livro, é relatado como fora central para seu sucesso eleitoral o reconhecimento 

e divulgação do apoio oficial do pai à sua candidatura, uma vez que seu irmão também estava 

concorrendo e potencialmente competiriam pelos mesmos redutos eleitorais. Essa 

identificação permitiu que os eleitores do pai migrassem o voto para a filha; além disso, 

funcionava como chancela de sua candidatura perante os “medalhões” locais. 
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Com as evidências de que as mulheres parecem depender de recursos provenientes do 

capital familiar e que recebem menos recursos materiais pelo financiamento de campanha 

direto, a análise que se seguirá procurará mapear, pela narrativa das vereadoras sobre sua 

campanha, em que medida seu sucesso pode ser atribuído pelo acesso às redes políticas e 

outros capitais facilitados pelas lideranças e familiares políticos. Os dados da prestação de 

contas, por sua vez, colocam em perspectiva a narrativa das vereadoras sobre suas condições 

materiais de campanha para compreender em que medida elas foram subfinanciadas ou, ainda, 

dependentes de fontes diferentes que as dos homens. 

 

3.4  Análise Empírica 

 

 

Parte das entrevistas com as vereadoras foi pedir para que elas relatassem como foram 

a organização, estratégias, recursos e apoios que elas tiveram em sua eleição – considerando 

tanto a eleição de 2016, como outras que elas porventura poderiam já ter tido contato. A 

primeira resposta de todas as entrevistadas sobre a campanha é que é um momento de muito 

trabalho. É comum nos relatos falar desse período sem finais de semana, com dias que 

começam e terminam nas madrugadas, com noites de pouco sono, dias longos de trabalho em 

eventos, panfletagens e reuniões.  

Também há o relato de que uma vez em campanha, o status de candidata as 

acompanha o tempo todo e que elas sentem que são cobradas a ter uma postura compatível 

com essa expectativa, que é a de saber se articular, responder todas as questões que lhes são 

levantas e de ter capacidade de se posicionar politicamente. Esse relato da mudança de status 

vem também como um obstáculo para conciliar com outras atividades, como o trabalho, os 

estudos e a família. Também estão presentes na maioria das narrativas as dificuldades 

financeiras que tiveram para executar suas campanhas, muitas vezes acompanhadas de como a 

campanha não saiu como o ideal, mas ainda assim, reconhecendo que fizeram o máximo que 

era possível.  

Os dados das prestações de contas permitem avaliar quais são os recursos materiais 

(em oposição aos recursos de capital político) que foram mobilizados na campanha e tentar 

estimar padrões e diferenças nas campanhas entre as candidaturas femininas e masculinas. Em 
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nenhum momento da análise dos dados de campanha busca-se implicar qualquer causação 

entre votos e recursos; buscando-se evitar o erro comum da endogeneidade entre essas duas 

dimensões: candidaturas que recebem mais votos são as mais propensas a receber mais 

recursos e vice-versa (PRZEWORSKI, 2011, p. 9).  

A prestação de contas divulgada pelo TSE discrimina os valores recebidos pelos 

candidatos por tipo da receita e a fonte do recurso. Os tipos de receita são classificados como 

“Recursos Próprios”, “Recursos de Pessoas Físicas”, “Doações pela internet”, “Recursos de 

Outros Candidatos”, “Recursos de Partidos Políticos”, “Recursos de Origem Não 

Identificada”, “Comercialização de bens ou realização de eventos” e “Rendimentos de 

aplicações financeiras”, e dizem respeito ao tipo da doação recebida pelo candidato. Por sua 

vez a fonte do recurso discrimina a origem do montante doado, podendo ser do Fundo 

Partidário ou Outros Recursos. Nestes Outros Recursos, entram todas as doações permitidas 

pela Lei Eleitoral, conforme discutido na revisão bibliográfica.  

De fato, numa análise descritiva do total de recursos recebidos pelos candidatos 

(Tabela 8), é possível observar que as campanhas das mulheres tiveram menos recursos 

financeiros: em média, as vereadoras eleitas receberam 91,9% do total de recursos 

arrecadados pelos vereadores eleitos. O total das candidaturas femininas, mesmo perfazendo 

30% das candidaturas, recebeu cerca de 20% do total do financiamento dos candidatos 

homens. Entre as candidaturas que não se elegeram, a diferença entre homens e mulheres é 

maior: as candidatas receberam 42,96% do total de recursos dos candidatos.  
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Tabela 8 - Total de recursos recebidos por resultado e por gênero 

Medida 
Eleitos Não Eleitos 

Feminino Masculino fem/mas Feminino Masculino fem/mas 

Soma R$ 4.078.019,74 R$ 17.750.605,45 22,97% R$ 3.477.032,60 R$ 17.755.647,73 19,58% 

% do total 9,47% 41,22% 22,97% 8,07% 41,23% 19,58% 

Média R$ 370.729,07 R$ 403.422,85 91,90% R$ 9.102,18 R$ 21.188,12 42,96% 

Mediana R$ 373.085,75 R$ 320.751,21 116,32% R$ 3.957,45 R$ 4.496,54 88,01% 

D. padrão R$ 224.589,39 R$ 399.432,18 56,23% R$ 25.907,38 R$ 60.248,38 43,00% 

Mínimo R$ 45.004,78 R$ 43.189,56 104,20% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 

Máximo R$ 696.302,46 R$ 2.396.056,00 29,06% R$ 371.712,29 R$ 598.171,20 62,14% 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 

 

Ao passo que recebem menos recursos que os homens, as campanhas das mulheres 

são, em média, mais caras que as dos homens. Quando observamos o custo por voto 

recebido35 (Tabela 9), entre as eleitas ele é 10% maior que entre os homens eleitos; entre as 

candidatas que não foram eleitas, esse mesmo custo é mais que o dobro do custo dos 

candidatos. Isso indica que as mulheres tiveram, em média, um custo maior para conseguir 

obter a mesma quantia de votos que os homens ao mesmo tempo em que têm um volume 

menor de financiamento36. Quando olhamos apenas para as candidatas eleitas ou que 

ocuparam o cargo de vereadora em 2016 (Tabela 10), vemos que entre as vereadoras que já 

tiveram um mandato, os custos de campanha mais baixos são do Juliana Cardoso (PT), 

Patrícia Bezerra (PSDB) e Soninha (PPS), com R$2,08 reais gastos por voto. Edir Sales 

(PSD) e Sandra Tadeu (DEM) têm um custo por voto superior a R$15. Entre as novatas 

também existe a mesma diferença, mas com algum padrão entre os partidos.  

As candidatas do PSOL têm um dos menores custos por voto entre as eleitas tendo um 

gasto inferior a R$5 por voto, enquanto as candidatas do PSDB tiveram um gasto maior em 

suas campanhas – Aline Cardoso (PSDB) teve o maior custo por voto das vereadoras, 

                                                
35 O cálculo do custo por voto foi feito dividindo-se o total de recursos recebidos por candidato pelo total de 
votos nominais que o candidato recebeu. Candidatos com zero votos e zero recursos foram desconsiderados para 
esse cálculo – foram 45 candidaturas do total de 1275 candidatos registrados.  
36 Isso sem controlar pelo fator de incumbência, como faz o estudo de Speck e Mancuso (2012). 
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gastando R$25,54 por voto recebido. Nessa mesma tabela (Tabela 3), é possível verificar que 

as candidatas cujos partidos faziam parte da base de governo do Executivo Nacional 

conseguiram arrecadar maior volume de recursos financeiros, conforme indicado por  

Mancuso (2012). A média dos recursos financeiros recebidos pelas candidatas do PSD, PPS, 

PSDB, DEM e PR é de R$464.735,37 contra a média de R$167.459,96 das eleitas pelos 

partidos que estavam fora da base do governo Michel Temer durante o período das eleições37, 

a saber: PT, PSOL e NOVO. 

Tabela 9 – Custo por voto recebido por resultado e gênero 

Medida 
Eleito Não Eleito 

Feminino Masculino fem/mas Feminino Masculino fem/mas 

Média R$ 11,55 R$ 10,50 110,02% R$ 34,66 15,88 218,22% 

Mediana R$ 9,61 R$ 8,71 110,36% R$ 15,76 7,98 197,58% 

D. padrão R$ 7,49 R$ 6,91 108,33% R$ 51,67 R$ 33,33 155,03% 

Mínimo R$ 2,08 R$ 0,69 301,94% R$ 0,02 R$ 0,08 23,00% 

Máximo R$ 25,54 R$ 30,44 83,89% R$ 281,64 R$ 503,12 55,98% 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 

 

 

Tabela 10- Custo por voto das candidatas eleitas 

Candidata Partido Coligação Mandato Receita total 
Custo  

por voto 
Aline Cardoso PSDB PSDB/PSB/PP/DEM Primeiro R$ 658.095,72 R$ 25,54 
Janaina Lima NOVO NOVO Primeiro R$ 304.017,98 R$ 15,65 
Adriana Ramalho PSDB PSDB/PSB/PP/DEM Primeiro R$ 404.606,05 R$ 13,60 
Rute Costa PSD PMDB/PSD Primeiro R$ 373.085,75 R$ 10,97 
Sâmia Bomfim PSOL PSOL/PCB Primeiro R$ 45.004,78 R$ 3,61 
Isa Penna PSOL PSOL/PCB Primeiro R$ 12.427,67 R$ 1,00 
Patricia Bezerra PSDB PSDB/PSB/PP/DEM Segundo R$ 373.689,54 R$ 8,25 
Soninha PPS PPS/PHS/PMB Segundo R$ 83.245,60 R$ 2,08 
Sandra Tadeu DEM PSDB/PSB/PP/DEM Terceiro R$ 664.122,47 R$ 19,43 
Edir Sales PSD PMDB/PSD Terceiro R$ 696.302,46 R$ 17,83 
Juliana Cardoso PT PT/PDT/PR/PROS Terceiro R$ 245.580,61 R$ 7,03 
Noemi Nonato PR PT/PDT/PR/PROS Quarto R$ 230.268,78 R$ 7,17 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 

                                                
37 Fonte: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,resultado-consolida-hegemonia-da-base-aliada-de-
temer,10000085505. Acesso em 7 de junho de 2016.  
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Nas estatísticas descritivas dos recursos de campanha das vereadoras separadas entre 

as incumbentes (que já ocuparam o cargo de vereadora) e as desafiantes (que estão em seu 

primeiro mandato) na Tabela 11, vemos que o custo por voto médio entre as candidatas 

desafiantes é de R$11,73, cerca de 14% superior ao valor gasto pelas incumbentes. A média 

do total de recursos recebidos pelas incumbentes foi de R$382.201,58, valor superior em 

cerca de 20% ao recebido pelas desafiantes. Ou seja, a campanha das candidatas reeleitas foi 

mais eficiente e melhor financiada que a campanha das desafiantes, como é indicado pela 

literatura. Ao passo que recebem menos dinheiro, as desafiantes dependem mais dos recursos 

para angariar a mesma quantidade de votos que as incumbentes. A vantagem de incumbência 

pode ser observada nos relatos de Juliana Cardoso (PT) e Edir Sales (PSD), ambas reeleitas 

para seu terceiro mandato na Câmara dos Vereadores. Ambas relatam igualmente terem feito 

suas campanhas nos territórios em que mais atuam e que sabiam que tinham votos, com 

estratégias de “política de rua” com visitas e caminhadas nos bairros. 

 

Tabela 11 – Estatísticas descritivas dos valores recebidos pelas vereadoras 

 Desafiantes Incumbentes 
Desafiantes 

/Incumbentes 

 

Receita total  R$ 299.539,66 R$ 382.201,58 78% 
Mediana R$ 338.551,87 R$ 309.635,08 109% 

Desvio Padrão R$ 241.765,08 R$ 248.730,68 97% 
Máximo R$ 658.095,72 R$ 696.302,46 95% 
Mínimo R$ 12.427,67 R$ 83.245,60 15% 

 

Custo por voto total R$ 11,73 R$ 10,30 114% 
Mediana R$ 12,29 R$ 7,71 159% 

Desvio Padrão R$ 8,85 R$ 6,82 130% 
Máximo R$ 25,54 R$ 19,43 131% 
Mínimo R$ 1,00 R$ 2,08 48% 
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 

 

Quando as vereadoras são questionadas sobre como levantaram recursos para a 

campanha, a narrativa delas passa pelo relato sobre o recebimento do fundo partidário. Nem 

todas afirmam ter recebido repasse desses valores pelo partido, como é o caso do relato de 

Adriana Ramalho (PSDB) e Isa Penna (PSOL). Janaína Lima (NOVO) quando questionada 
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sobre os recursos que pôde contar para realizar a campanha, a vereadora reforçou que o seu 

partido “não usa dinheiro público para financiar projeto de poder” (Lima, 2017) e que eles 

abrem mão do fundo partidário para se sustentar exclusivamente pelo dinheiro arrecadado 

entre seus filiados. Seu relato sobre sua campanha foi bastante focado na ajuda de muitas 

pessoas, seja por doações, seja pela “vontade” e nas redes sociais.  

Adriana Ramalho diz que alguns candidatos recebem o fundo, mas que, no seu caso, 

não sabe por que não fora contemplada pelo repasse e minimiza a falta desse recurso para a 

campanha ou para seu relacionamento com o partido com um todo: 

[...] eu não tive o fundo partidário, que é destinado pra alguns candidatos... nós 

tivemos um percentual muito pequenininho que foi a ajuda com material, então eu tive 

apoio mais de material do partido. Mas destinação de verba, não. [...] 

Pergunta: E porque que você não recebeu tanto do fundo partidário? 

Aí eu não sei dizer... não sei falar. Não sei dizer. 

Pergunta: Mas você não tem essa liberdade de pedir, por exemplo? Não tem essa 

negociação com o partido?  

Não, olha... vou te dizer, viu: passou, já foi. Estamos aqui e é o que importa. Estamos 

aqui pra defender a ideologia do partido com o qual eu me identifico, pra defender as 

ações propositivas que o partido e os colegas tem feito, isso que importa. Essas 

pequenas coisas a gente tem que deixar de lado, não são fundamentais. Então não tem 

que remoer, pronto, acabou. Se não quis, não quero, vou tocar o barco e dar o meu 

melhor. (ADRIANA RAMALHO) 

 

Isa Penna (PSOL), por sua vez, que já havia sido candidata em outras duas ocasiões, 

relatou que os recursos que teve disponível do partido eram um kit de material de campanha, 

distribuído igualmente entre todos os candidatos, e uma assessoria jurídica; contudo, por ser 

advogada e ter colegas da mesma profissão, esse foi um recurso pouco utilizado em sua 

campanha.  

O PSOL dava assessoria a todos os candidatos, né, que é uma assessoria que é jurídica 

e eu no meu caso eu sendo advogada, e tendo companheiros também que são 

advogados, a gente utilizou pouco dessa assessoria. Realmente são muitos candidatos 

pra pouco dinheiro, então a gente não recebeu nada do PSOL naquele momento. (...) 
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Mas assim, a gente recebeu o kit de material de campanha, que vinha uns panfletos, 

bandeira, adesivo, essas coisas, que davam pra todo mundo. Esse kit inclusive a gente 

achava ele meio feio, né, a gente usou, mas no final da campanha que era aqueles 

quando já não tinha mais panfleto, tava acabando tudo assim, não tinha mais o que 

fazer, mas a gente usou. Ou seja, esse tipo de apoio a gente teve sim. (ISA PENNA) 

 

Entre as vereadoras que relatam ter recebido recursos do fundo partidário, a narrativa é 

acompanhada das dificuldades e contrapartidas que se têm por receber esses recursos; Aline 

Cardoso (PSDB) indica que apesar da captação de recursos não ter sido fácil, a candidatura 

tem menos dificuldades e inclusive pode receber mais recursos do partido quando se é uma 

candidata de capacidade reconhecida – o que ela dá entender que é o caso da sua própria 

candidatura que, conforme declara em outros momentos da entrevista, possuía o apoio de 

lideranças tucanas. Ela pontua também que isso vale tanto para homens quanto para mulheres: 

Campanha é... campanha... primeiro é, nesse formato agora dessa eleição, 45 dias de 

campanha realmente é muito apertado, né. Então assim, até você se projetar, você ser 

conhecida, as pessoas absorverem a tua proposta, o teu... tua cara, teu número, teu 

nome, tudo isso. Muito desafiador. O trabalho é exaustivo. É... captação de recurso né, 

acho que não foi fácil pra ninguém. 

Pergunta: E nesse sentido o PSDB te ajudou com fundo partidário? 

Eu tive um pouquinho do fundo sim. E aí vem uma outra questão também. Eu acho 

que quanto mais você tiver conquistado esse espaço, esse protagonismo, você tiver 

mostrado a tua capacidade, mais chances de ter aportes você tem. Isso também sendo 

homem ou sendo mulher, tá? [...] (ALINE CARDOSO) 

 

 Juliana Cardoso do PT relativiza a importância dos repasses do partido com a 

compensação do trabalho que realiza nos territórios e em suas bases eleitorais – não só em 

período eleitoral, mas de forma constante ao longo do seu mandato. No relato abaixo, fica 

claro como o ganho em capital político a partir do segundo mandato minimizou os poucos 

recursos que recebia do PT em comparação com outros candidatos do partido; por ser ligada 

aos movimentos sociais de moradia, ela também diz que não podia aceitar a doação de 

recursos de empresas. O que também se destaca no relato é que, diferentemente da primeira 

campanha, que foi vinculada ao trabalho de Adriano Diogo, suas campanhas para reeleição 
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são focadas em divulgar o trabalho que ela fez em seus quatro anos como vereadora e na 

proposta de “renovar o contrato” por mais quatro anos: 

A campanha ela não é a cada dois anos, não é a cada quatro anos. É uma campanha 

que ela tem que ser permanente, né, e efetiva. E presencial não só no território, mas 

nas pautas que tem na cidade. Então você pode visualizar tanto pro primeiro, segundo, 

terceiro mandato, todas as campanhas minhas foram muito pobres financeiramente, 

pelo partido, com muito pouco recurso se você visualizar outros parlamentares do 

partido ou não do partido na questão financeira. Então isso também é uma coisa que 

as mulheres na política sofrem muito.(...) [uma parte do financiamento] veio do 

partido. Como eu tinha um vínculo muito grande com o movimento de moradia, as 

nossas campanhas não teve recurso de especulação imobiliária, então até pra que eu 

não fique devendo favor pra ninguém do outro lado, que eu falo que é do grande 

capital. (...) Mas mesmo assim dentro do partido eu ainda tenho muitas dificuldades 

financeiras. Se eu dependesse somente do financeiro pra me eleger eu não seria eleita, 

com total clareza disso. (...) [o partido] me ajudava sempre na questão do panfleto, 

isso é uma coisa que a gente precisava e razoavelmente tinha. A gente, por exemplo, a 

nossa questão de panfleto não é exatamente um panfleto, é gibi. Até porque como a 

gente tem pouco recurso, nós temos que usar o pouco recurso que tem versus 

imaginação pra poder conseguir chegar no eleitor ou devolver pras pessoas que já 

votam na gente há muito tempo, porque tem gente que me conhece desde pequena, 

que vota que acompanha, e eu chego e digo: “Olha, eu fiz esses quatro anos e esse foi 

o meu trabalho. Então você quer renovar o contrato comigo? Se quer renovar o 

contrato comigo bora lá me ajudar, não só votar mas dar apoio”. Então isso vai 

fazendo também uma diferença de campanha. (JULIANA CARDOSO) 

 

Quando olhamos para os dados da prestação de contas sobre o fundo partidário entre 

eleitos e não eleitos e o gênero das candidaturas (Figura 7) vemos que as mulheres recebem 

mais recursos do fundo partidário que os homens, independente do resultado eleitoral final. 

As mulheres eleitas têm pouco mais da metade das suas receitas pelo fundo partidário, 

enquanto, entre os homens eleitos, o fundo partidário perfaz menos de um terço dos seus 

recursos. Entre os não-eleitos, a diferença na proporção entre recursos do fundo partidário e 

de outras fontes é ainda maior. Importante apontar também que, pela  Figura 7, os eleitos dos 

dois gêneros recebem mais recursos do fundo partidário. Isso pode ser um indicativo de que 
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esses candidatos, por estarem mais bem integrados na rotina e no quadro partidário, são 

capazes de mobilizar redes internas da organização para conseguir recursos para si ou que, 

pelo mesmo motivo, são vistos pelas lideranças como bons investimentos e candidaturas 

viáveis.  

 

Figura 7 – Porcentagem do Fundo Partidário nas receitas totais por resultado e gênero 

 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 

 

Figura 8 – Porcentagem do Fundo Partidário nas receitas totais das candidatas eleitas 

 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 
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Esse dado, apesar de parecer contradizer o que fora relatado pelas entrevistadas, pode 

ser relativizado pelos dados da Figura 8, em que se observa que na composição da origem dos 

recursos recebidos por vereadora, vemos que apenas cinco candidatas tiveram mais da metade 

do seu financiamento por meio do fundo partidário. Duas delas são as candidatas eleitas pelo 

PSD, Rute Costa e Edir Sales. As outras são as vereadoras reeleitas pela coligação 

PSDB/PSB/PP/DEM, Patrícia Bezerra (PSDB) e Sandra Tadeu (DEM) e a candidata reeleita 

pelo PT, Juliana Cardoso. Na mesma figura, confirma-se o relato das candidatas Isa Penna e 

Janaína Lima de que suas candidaturas não tiveram repasses do fundo partidário, e o relato de 

Adriana Ramalho e Aline Cardoso ambas do PSDB que tiveram um repasse pequeno do 

fundo.  

Também existe uma diferença no padrão da composição do financiamento recebido 

pelo tipo da receita (Figura 9). No geral, mulheres têm menos recursos próprios e de pessoas 

físicas na composição do seu financiamento; por outro lado, recebem maior financiamento do 

partido político e de outros candidatos. O padrão de composição entre eleitas e não eleitas é 

bastante parecido, com candidatas eleitas recebendo mais repasses dos partidos políticos e de 

pessoas físicas que as candidatas não eleitas. O fato dos candidatos homens contarem com um 

maior financiamento de fundos próprios aplicados em suas campanhas pode ser explicado 

pelo que Miguel (2009) indica como a conversão de capital econômico em capital político, 

que é quando o candidato consegue utilizar os recursos econômicos que tem a sua disposição 

para se tornar politicamente relevante no momento da campanha eleitoral. Miguel et. ali 

(2015) também apontam que o capital político adquirido pelo capital econômico é mais 

comum entre os homens, também confirmando o que se observa nos dados na Figura 9. 

A mesma análise dos tipos de receitas recebidas, agora observadas por vereadora 

(Figura 10), segue um padrão parecido com o observado na composição de origem. As 

vereadoras que receberam menos ou nenhum recurso do fundo partidário dependeram 

principalmente de recursos de pessoas físicas, como é o caso de Janaína Lima (NOVO) e Isa 

Penna (PSOL) conforme relatado em suas entrevistas. Aline Cardoso (PSDB) e Sâmia 

Bomfim (PSOL) contaram com uma proporção considerável de recursos próprios se 

comparadas às outras candidatas. Sandra Tadeu (DEM) e Rute Costa (PSD) chamam a 

atenção por terem recebido praticamente apenas recursos do partido político – o que pode ser 

explicado pelo fato de ambas serem politicamente apadrinhadas por deputados estaduais dos 

mesmos partidos. Os recursos de outros candidatos são mais comuns entre as vereadoras dos 
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partidos de centro e direita (PSDB, PPS e DEM), mas são as candidatas Patrícia Bezerra e 

Aline Cardoso do PSDB que mais receberam recursos desse tipo. 

Figura 9 – Tipo de receitas por resultado e gênero 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 

 

Figura 10 – Tipos de receitas das candidatas eleitas 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 
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Quando olhamos detalhadamente para esses recursos advindos de outros candidatos 

(Tabela 12), vemos que são repasses feitos exclusivamente pelos candidatos à prefeitura. O 

maior doador é candidato a prefeito eleito João Dória (PSDB), responsável por 97% dos 

recursos de outros candidatos obtidos pelas vereadoras. Podemos observar também na tabela 

que todos os repasses foram feitos entre candidatos da mesma coligação, indicando que existe 

uma coordenação de campanha entre os candidatos que saem na disputa para o Executivo e 

para o Legislativo. Edir Sales e Rute Costa, ambas do PSD, receberam repasses financeiros 

dos dois candidatos que compunham a chapa para o Executivo de sua coligação: Marta 

Suplicy (PMDB), candidata a prefeita e seu candidato a vice, Andrea Matarazzo (PSD).  

Essa coordenação com os candidatos para o Executivo também aparece nas 

entrevistas, principalmente entre as candidatas do PSDB. Tanto Aline Cardoso quanto 

Adriana Ramalho relatam ter acompanhando o então candidato João Dória em eventos 

públicos e, em troca, também o levaram para pedir votos em seus territórios e redutos 

eleitorais. Sâmia Bomfim (PSOL) também fala dessa coordenação com a candidata Luiza 

Erundina, do mesmo partido, em que diz ter instalado seu comitê de campanha numa sala do 

comitê da candidata à prefeita após cessão do partido, bem como relata ter acompanhado 

Luiza Erundina em alguns eventos – porém, ela relata que “se enfiava” nesses eventos da 

candidata à prefeita e que não havia articulação acordada entre as duas partes para essas 

aparições conjuntas. 

Tabela 12 – Discriminação das receitas originárias de recursos de outros candidatos 

 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TSE 

Candidata Nome do candidato doador  Quantia  
% do total 
recebido 

Adriana Ramalho (PSDB) João Agripino Da Costa Doria Junior (PSDB)  R$   46.219,28  11% 

Aline Cardoso (PSDB) João Agripino Da Costa Doria Junior (PSDB)  R$  449.702,88  68% 

Edir Sales (PSD) 
Angelo Andrea Matarazzo (PSD)  R$   10.000,00  

3% 
Marta Teresa Suplicy (PMDB)  R$   12.171,50  

Patrícia Bezerra (PSDB) João Agripino Da Costa Doria Junior (PSDB)  R$  816.899,88  46% 

Rute Costa (PSD) 
Angelo Andrea Matarazzo (PSD)  R$   10.000,00  

6% 
Marta Teresa Suplicy (PMDB)  R$   12.171,50  

Sandra Tadeu (DEM) João Agripino Da Costa Doria Junior (PSDB)  R$   16.489,88 2% 

Soninha (PPS) João Agripino Da Costa Doria Junior (PSDB)  R$    9.514,60  11% 
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Somado ao relato das vereadoras do PSDB sobre a troca de convites para eventos e 

aparições públicas com o candidato João Dória, é possível inferir também, em alguma 

medida, que esses repasses dos candidatos ao Executivo nacional para essas vereadoras 

indicam que elas seriam candidaturas consideradas com potencial de voto o suficiente para 

que fossem incorporadas à estratégia eleitoral da coligação como um todo. 

Consequentemente, pode-se também relativizar a conclusão da literatura sobre os incentivos 

personalistas durante a campanha, posto que há evidências de estratégias coordenadas entre 

candidato e partido para as eleições proporcionais e majoritárias. Outro ponto a ser destacado 

é que uma parte desses recursos de outros candidatos são, originalmente, recursos do fundo 

partidário. Dessa forma, é possível qualificar melhor a interpretação dos dados da Figura 8: as 

candidatas que mais receberam recursos do fundo partidário são, na verdade, candidatas que 

obtiveram maiores repasses de outros candidatos.  

O apadrinhamento político aparece no relato de quatro das sete vereadoras 

entrevistadas: Juliana Cardoso (PT), apadrinhada pela liderança política do seu grupo, 

Adriano Diogo (PT) para ser sua sucessora na Câmara dos Vereadores; Edir Sales (PSD), 

apadrinhada pelo irmão Eurípedes Sales (na época, MDB) para dar continuidade em seu 

trabalho na região como política; Aline Cardoso (PSDB), apadrinhada pelo pai, Celino 

Cardoso (PSDB), deputado estadual eleito e Adriana Ramalho (PSDB), também apadrinhada 

pelo pai, Ramalho da Construção (PSDB), deputado estadual eleito. Entre as que não foram 

entrevistadas, foi possível identificar o apadrinhamento político de Sandra Tadeu (DEM) com 

o cônjuge deputado federal Jorge Tadeu Mudalen (DEM); Patrícia Bezerra (PSDB), com o 

cônjuge deputado estadual Carlos Bezerra (PSDB) e Rute Costa (PSD), com a irmã deputada 

estadual Marta Costa (PSD).  

Conforme a literatura indica, o apadrinhamento político é uma das maneiras de se 

transferir capital político entre um candidato o outro. Exceto pelo caso de Juliana Cardoso 

(PT), todas as outras vereadoras que foram apadrinhadas dependem de vínculos familiares. A 

transferência de capital político pelo capital familiar aparece de forma forte nos relatos de 

Aline Cardoso (PSDB), Adriana Ramalho (PSDB) e Edir Sales (PSD). As três vereadoras 

indicam que entraram na política por conta dos laços familiares e que esses mesmos laços lhes 

proveram redes de apoio e divulgação durante a campanha.  
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Os relatos se assemelham bastante ao que é indicado na literatura, que o capital 

familiar dá acesso às redes de lealdades e compromissos que o padrinho político já possui. O 

apadrinhamento político de fato parece reduzir as dificuldades da candidatura pelas 

alternativas que oferece para a condução da campanha, não obrigando as candidatas a focarem 

apenas na arrecadação de recursos financeiros. No caso dessas quatro entrevistadas, fica claro 

como elas puderam aproveitar as redes construídas anteriormente pelos seus padrinhos tanto 

para conseguir atingir seu eleitorado, quanto para validar sua candidatura perante outras 

lideranças partidárias.  

O capital político herdado por Edir Sales vem do irmão Eurípedes Sales, que deixou a 

vereança para assumir um cargo no Tribunal de Contas e, na vacância de alguém da família na 

política, ela decidiu se candidatar. Outra fonte do capital político de Edir Sales vinha do fato 

dela atuar como radialista: segundo ela, por ser um programa de rádio que lidava com 

problemas públicos e sociais, atendendo os ouvintes em suas reclamações sobre o bairro e 

fazendo a ponte com as prefeituras regionais: 

(...) depois [de atuar como professora] eu fui pro rádio e aí havia um apelo, assim, 

porque era um programa de serviço social, utilidade pública, então havia um apelo pra 

que eu viesse pra política pra poder fazer mais. (...) é um programa que se atenta à 

sociedade. Então tinha problemas lá, problema da rua que não foi recapeada, rua que 

não foi nominada, aí [eu] entrava em contato com os próprios [prefeitos] regionais. Aí 

também [eu saí candidata] porque o meu irmão tinha sido vereador e depois foi pro 

Tribunal de Contas e eu herdei parte do legado dele. Juntou o meu trabalho ao 

trabalho dele com o meu, com as minhas expectativas, a minha garra de diminuir a 

desigualdade social e aí foi quando eu saí candidata e fui eleita já logo de pronto, eu 

fui eleita em 98 [para deputada estadual].(EDIR SALES) 

 

Edir Sales diz que sua primeira campanha consistiu em pedir votos nas ruas e em 

estabelecimentos locais, podendo contar com o apoio de empresários de sua rede de contatos 

para fazer campanha para os funcionários. O capital social que a candidata possuía sendo 

radialista e amiga desses empresários foi convertido em capital político no momento em que 

fora mobilizado como recurso para atingir mais eleitores. 

Eu trabalhei diuturnamente. Nossa, me lembro que a gente chegava em casa duas, três 

da manhã porque a gente ia pros eventos que tinha à noite, os forrós também, porque a 
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gente tinha a rádio Atual. Então a gente ia pra lá, ia visitar os, por exemplo, 

restaurantes. Eu pedi voto um por um mesmo, ia nas feiras, ia... eu pedi voto um por 

um mesmo, até em salão de cabelereira. Ia em reunião nas empresas que a gente tinha 

amizade, ou amigos que tinha empresa, reuniam os funcionários pra eu chegar lá e dar 

uma palavra. (EDIR SALES) 

 

O relato da experiência de campanha das vereadoras eleitas pelo PSDB é marcado pela 

figura do pai, ambos deputados estaduais eleitos e principais facilitadores do acesso das 

candidatas ao partido e à carreira política como um todo. A narrativa de Adriana Ramalho é o 

mais forte nesse sentido, em que ela pondera como sua campanha é um reflexo do trabalho do 

pai e que tudo o que ela fizer será, em alguma medida, também refletida na carreira e no nome 

dele: seu trabalho influenciará na maneira como o pai é lembrado, o que é identificado pela 

vereadora como fonte de grande responsabilidade: 

Eu posso ter perfil, eu posso ter tudo, mas meu pai é tão referência de pessoa boa e 

pessoa honesta que as pessoas falam, “vou votar porque é seu pai”. E isso era com os 

trabalhadores da construção civil! [imitando sotaque nordestino] “Adriana, chegue 

aqui. Gostei de tu! Tu trabalha com os moradores de rua. Tu dança forró! Mas vou te 

dizer: só vou votar em tu, porque tu é filha de Ramalho, porque ele sempre nos 

defendeu. Então nos orgulhe igual ele nos orgulha”. E isso me enche de orgulho, mas 

de responsabilidade. Meu pai construiu um nome. Se eu não fizer direitinho, não sou 

eu que vou manchar meu nome, eu vou manchar o nome do meu pai! Eu não posso 

fazer isso, eu não posso destruir uma história de anos de luta por uma 

irresponsabilidade, por uma incoerência. Eu tenho que ser mais honesta do que nunca, 

mais transparente do que nunca, trabalhar mais do que nunca para que o nome do meu 

pai sempre seja lembrado com orgulho. (ADRIANA RAMALHO) 

 

Aline Cardoso, porém, relata que já havia experiência em como fazer uma campanha 

eleitoral pela participação que teve na campanha de Pierre Alexandre de Freitas, eleito 

vereador pelo PSDB em 1996 e indicado pelo seu pai para ocupar seu espaço na vereança 

quando decidiu se candidatar deputado estadual. Apesar de afirmar que essas e outras 

experiências no partido foram facilitadas pelo pai, por outro lado, ela relata como havia um 

esforço consciente durante sua campanha de se distanciar da figura de Celino Cardoso como 



115 
 

 
 

 
 

alguém que lhe desse de antemão o reconhecimento como uma candidata que merecia ser 

eleita, focando mais em ter seus próprios méritos e projetos: 

Eu me preparei vinte anos pra tá aqui. Isso não é uma aventura. Porque isso acho que 

é importante... inclusive no meu caso, até acho que foi uma cobrança a mais que eu 

fazia em mim mesmo. Pras pessoas entenderem que eu não era só a filha de alguém, 

isso pra mim sempre foi um ponto de honra. Nada contra, tenho maior orgulho do meu 

pai, amo meu pai, acho que ele tem uma trajetória linda, só que eu acho que só ser 

filha de alguém não credencia essa pessoa pra ser eleita. Não é? Assim, eu... eu não 

chego pro meu, sei lá, cabelereiro e falo “quem é seu pai?”. Eu pergunto pra ele “você 

corta bem o cabelo?”. Então você tem que analisar a pessoa pra além do estereótipo, 

né. Então eu mesma fiz questão de falar muito. Vamos trazer novas ideias, pessoas 

capacitadas, pessoas que tem uma visão de São Paulo, assim, assim e assado.(ALINE 

CARDOSO) 

Em outros momentos da entrevista, a vereadora Aline Cardoso também pontua como o 

seu pai fora um apoio importante para a campanha, ainda que não o principal. Quando 

questionada sobre o que fazia dela uma candidata forte aos olhos do partido mesmo nunca 

tendo sido candidata, a vereadora primeiro enumera suas características e trajetórias pessoais. 

O apoio do pai aparece junto ao de outra liderança partidária, o ex-governador Alberto 

Goldman, cujos apoios são indicados uma sinalização para o partido como um todo de que 

sua campanha era forte: 

Sou articulada, as pessoas sabiam que eu sabia falar em público, que meus argumentos 

paravam de pé, minha campanha tava muito bem estruturada, as ideias colocadas, eu 

com vinte anos de trajetória no partido... as pessoas conheciam meu potencial. E fora 

isso, sabiam que eu também tinha apoios políticos importantes, né. Eu não tive apoio 

só do meu pai, eu tive apoio... o Alberto Goldman, ex-governador, apoiou minha 

campanha e por aí vai. Então acho que isso tudo vai fortalecendo a tua chance de ser 

eleita, né. .(ALINE CARDOSO 

 

O apoio de lideranças políticas também é relatado por Adriana Ramalho, inclusive de 

outros partidos aliados. A vereadora relata ter recebido apoio de muitas figuras políticas, 

como as deputados estaduais Maria Lúcia Amary, Célia Leão, Analice Fernandes, todas 

eleitas pelo PDSB; deputados federais como Mara Gabrili, do PSDB e Eli Corrêa Filho, do 
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DEM; dos senadores José Serra e Aloyísio Nunes, também do PSDB e de outros nomes. 

Perguntada sobre se teve apoio de lideranças políticas para a sua campanha, a vereadora 

respondeu: 

É impressionante como eu tive [apoio de outros políticos]! E isso é raro na política, 

todo mundo que sempre gostou da Adriana candidata, Adriana política, não hesitou. 

Todos eles me deram um apoio. Uns mais, outros menos, mas todos, nem que fosse 

pra citar meu nome num evento, falar que eu sou candidata, fazer um vídeo e colocar 

no Facebook, ou me chamar pra uma solenidade ou uma reunião, ou me ajudar 

diretamente com mailing... todos me ajudaram, de uma certa forma, de uma certa 

proporção, me ajudaram. Fiquei mais feliz ainda! Porque chega em eleição, é assim, 

“você não quis vir comigo, então se vira aí”. E eu não tive isso. Mas muito por causa 

do prestígio que o meu pai tem. (ADRIANA RAMALHO) 

Todas as formas de apoio que Adriana Ramalho relata são recursos indiretos e 

imateriais que sua campanha teve, notadamente, a ajuda na divulgação de sua candidatura por 

meio das redes dessas lideranças políticas. Essas redes são ativadas e aproveitadas por ela 

tanto digitalmente, como na forma dos vídeos de Facebook ou no mailing, seja 

presencialmente, com o convite para participar de reuniões e eventos. Todo esse apoio, que, 

segundo ela, é raro na política, é creditado ao prestígio que seu pai tem nesse meio. Em 

momentos anteriores da entrevista, parte desses nomes citados pela vereadora surge em seus 

relatos sobre quando ajudou na campanha do pai para deputado estadual, indicando-os como 

aliados na campanha e apoiadores da atuação política do pai 

Já Juliana Cardoso (PT), única que foi politicamente apadrinhada pelos vínculos 

partidários, diz que recebeu o legado de Adriano Diogo, que havia deixado o cargo de 

vereador em 2002 para se candidatar como deputado estadual e uma das lideranças do grupo 

político que ela fazia parte dentro do PT. Mais ligada os movimentos de base eclesiais do PT 

e ainda muito jovem, a vereadora diz que sua candidatura foi parte de uma estratégia de se 

garantir um candidato eleito como vereador desse grupo político. Ela relata que sua primeira 

campanha foi uma experiência “mágica” por conta do apoio recebido, mesmo não sendo 

conhecida por ser ainda muito jovem e inexperiente: 

A minha primeira campanha foi mágica. Porque as pessoas me recebiam muito bem, 

assim, era uma coisa muito linda, muito... eu não... diferente dessa última campanha, 

por conta que as pessoas tão muito envolvidas com a pauta do golpe, do PT... mas a 
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primeira foi muito mágico. Mesmo que a pessoa não conhecia, ela falava “eu conheço 

o trabalho de Adriano e conheço o trabalho do seu grupo, e eu vou acreditar em você, 

então eu vou te ajudar”.(JULIANA CARDOSO) 

 

Mais adiante na entrevista quando relatou as dificuldades que enfrentou na campanha 

por ser mulher e sobre a existência de mais candidaturas femininas dentro do PT, Juliana 

Cardoso pontua como é importante que exista o apoio de lideranças políticas do partido para 

que novas candidaturas possam ter sucesso. Ela cita a si própria de exemplo, indicando que se 

não fosse por ter sua candidatura apoiada por Adriano Diogo, não teria tido visibilidade; sua 

narrativa dá a entender que é preciso estar vinculada a alguma liderança política, um deputado 

estadual ou federal, para conseguir se sobrepor às disputas internas: 

Quando eu me elegi as pessoas foram procurar “quem era Juliana?”. Da onde saiu, de 

que caminhão caiu? Muita coisa, nossa, surpresa total. Os dirigentes falavam que o 

Adriano [Diogo] era louco. “Cê é louco de colocar uma menina. Ela não sabe nem 

falar”. Depois ele foi me confidenciando, que os dirigentes do partido, homens, 

falavam isso. E de fato assim eu não tinha experiência de oratória, por óbvio, mas não 

era isso que inviabilizava uma candidatura, né? (...) 

Pergunta: Então que nem no caso do Adriano Diogo que reconheceu seu potencial e o 

trabalho que você tá fazendo com a comunidade, você vê outros dirigentes fazendo 

isso com outras mulheres hoje?  

Hoje não, muito pouco. Em São Paulo nenhum. Por exemplo, quem que é de liderança 

de deputado estadual ou federal de São Paulo, que seja mulher e jovem? Cada um tá 

casado com alguém. Então o Donato tá casado com o Zaratini. Simão e Nabil casado 

com Paulo Teixeira. Senival tá com os Tattos. Os Tattos com os próprios Tattos. 

Então não tem um, não surge nome. E os quando surgem, eles fazem questão de 

amassar pra não aparecer. Só não aconteceu isso comigo porque o Adriano tava junto, 

que tem um trabalho, tem uma história, e que sempre sobreviveu do trabalho dele, e 

também se dependesse só financeiramente do partido, não conseguia. (JULIANA 

CARDOSO) 

 

Outro diferencial na construção do capital político que essas vereadoras tiveram à sua 

disposição está no fato de que das sete entrevistadas, quatro delas viveram sua primeira 
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campanha própria em 2016, sendo que as outras três já haviam sido candidatas em outras 

eleições – o que pode ser entendido como um capital político originário. Dentre as novatas, 

apenas Janaína Lima (NOVO) nunca havia tido experiência alguma com uma campanha 

eleitoral; as vereadoras Sâmia Bomfim (PSOL), Aline Cardoso (PSDB) e Adriana Ramalho 

(PSDB) relatam ter tido contato ou até mesmo trabalhado em campanhas de outros candidatos 

dos seus partidos.  

Entre as três que já tinha experiência, duas delas foram reeleitas para o seu terceiro 

mandato como vereadora – Juliana Cardoso (PT), Edir Sales (PSD) e Isa Penna (PSOL), que 

havia se candidato para deputada estadual em 2014. Essa experiência com outras campanhas é 

outra evidência do acúmulo de capital político e expertise que essas candidatas entrevistas têm 

como diferencial. O fato de já estarem inseridas no cotidiano político-partidário faz com elas 

obtenham não só legitimidade como candidaturas viáveis, mas também permite que elas 

acionem toda uma rede de apoios de lideranças políticas para sua candidatura.  

Mesmo sem padrinhos políticos, as vereadoras do PSOL Sâmia Bomfim e Isa Penna e 

Janaína Lima (NOVO) também tinham experiência o suficiente como figuras públicas ou 

dentro do partido para ser convertido como capital político a ser usado em suas próprias 

campanhas. Mesmo no caso de Janaína Lima (NOVO), que propositalmente tem uma 

candidatura e campanha apartada das práticas partidárias tradicionais, ela também teve à sua 

disposição as redes do movimento político que fizera parte em 2015, o Movimento Vem Pra 

Rua, também contando com o apoio das lideranças públicas do movimento. O principal 

recurso não material que a vereadora parece ter tido, então, vêm de sua ligação com o 

Movimento Vem pra Rua e pela possibilidade que ela teve de converter o capital social que 

ganhou como uma das porta-vozes do movimento em capital político, ao se propor como uma 

candidatura alinhada aos princípios e reivindicações que tanto o Movimento quanto seus 

simpatizantes encampavam.  

Sâmia Bomfim (PSOL) relata já ter tido participado de pelo menos outras três 

campanhas eleitorais: a de Plínio Sampaio, candidato à presidência em 2010, a de Carlos 

Gianazzi para prefeito de São Paulo em 2012 e de Thiago Aguiar, candidato a deputado 

estadual em 2014. Diferentemente das vereadoras com padrinhos políticos, Sâmia Bomfim 

tem seu capital político exclusivamente vinculado à sua atuação no movimento estudantil e 

sindical da USP e dentro da militância do PSOL. Isa Penna, por sua vez, tem uma trajetória 
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parecida de militância dentro do partido e no movimento estudantil; segundo ela, a estimativa 

dos votos que poderia ter durante sua campanha a vereadora foi em grande medida ponderada 

pelo seu desempenho eleitoral anterior como deputada estadual.  

Esse mesmo capital político vinculado à USP, no caso de Sâmia Bomfim (PSOL), foi 

um dos principais mobilizadores de recursos e possibilidades na campanha, relatando ter 

realizado muitas panfletagens nas dependências da universidade. Essa proximidade com a 

USP também foi o que lhe garantiu uma doação em dinheiro considerada uma das mais 

importantes para sua campanha por parte de um professor da universidade e que possibilitou a 

aquisição de mais materiais de campanha:  

A gente teve algumas dificuldades [na campanha], financeiras principalmente, mas 

porque nesse momento que a campanha podia se ampliar, se estender, que tava tendo 

um movimento, foi justamente o momento que a gente viu que tava sem grana. E a 

nossa sorte foi que um professor da USP, a gente foi bater de porta em porta pra pedir 

doação, e um professor da USP deu, o que pra nós foi uma grande doação, se não me 

engano foram R$3.500,00, é... bastante. O dinheiro da nossa campanha foram vintes e 

poucos mil, foi tipo bem decisivo. Que daí foi um alivio, a gente conseguiu rodar mais 

uma leva de materiais e daí a campanha seguiu adiante. Mas a todo momento a gente 

teve essa dificuldade financeira, de pensar... enfim... que pode ter que parar porque 

não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar e acabou. (SÂMIA BOMFIM) 

 

3.5   Considerações finais 

 

 

Embora a metodologia de análise das entrevistas empregadas nesta dissertação não 

permita a quantificação direta do capital político adquirido, ela permite que se esboce alguns 

padrões a partir do que se sabe pela teoria e evidências empíricas consolidadas na literatura 

especializada. O principal diferencial das candidatas eleitas no momento da campanha 

eleitoral parece estar relacionado ao fato de que elas possuíam acesso a uma rede de apoio 

político que lhes proveu de recursos imateriais o suficiente para compensar a eventual falta de 

recursos financeiros.  
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Ainda que todas, em média, recebam 91,9% dos recursos financeiros arrecadados 

pelos homens, também prevalece sobre as candidatas a mesma lógica eleitoral que se aplica às 

candidaturas como um todo, conforme indicado pela literatura, em que os incumbentes 

possuem uma vantagem inerente aos desafiantes por já ocuparem um posto eletivo. Enquanto 

a arrecadação média das vereadoras desafiantes é de 78% do total médio das incumbentes, as 

candidatas que estão em sua primeira eleição precisam gastar cerca de 14% a mais para 

conseguir a mesma quantia de votos.  

Essa maior eficiência na conversão de recursos financeiros para votos pode ser 

explicada pelo aumento no capital político proporcionado pela conquista do cargo, como ficou 

evidenciado pela narrativa de Juliana Cardoso (PT), que relata ter passado a fazer suas 

campanhas subsequentes ao primeiro mandato baseada nas suas realizações enquanto 

vereadora, o que chamou de “renovação do contrato”. É possível que essa renovação na 

relação de confiança entre eleitor e candidato ou, por outra perspectiva, que o eleitor premie o 

candidato que ele considere merecedor da reeleição seja a vantagem que as incumbentes têm 

sobre as desafiantes. 

Tanto entre desafiantes quanto incumbentes, é constante a presença de um capital 

político, fonte dos recursos imateriais que as candidatas indicam ter se utilizado em suas 

campanhas. Esse capital político tem como origem principal os padrinhos políticos, em 

primeiro lugar, o contato com a organização partidária em segundo, e, por fim, a exposição 

enquanto figura pública em outros contextos, configurando um capital político convertido. O 

capital político adquirido por apadrinhamento, por sua vez, pode ser divido entre os padrinhos 

familiares, que a literatura chama de capital familiar, e os padrinhos partidários.  

O capital por apadrinhamento que as vereadoras relatam ter é bastante semelhante ao 

que é indicado pela literatura: seu vínculo - familiar ou partidário - com uma liderança política 

de carreira consolidada permite que seu trânsito dentro do partido seja legitimado, e que sua 

candidatura seja vista como um movimento estratégico e viável para o partido. Essa chancela 

perante os “medalhões” também se traduz no repasse de recursos pelos partidos políticos de 

outros candidatos, como foi o caso das vereadoras do PSDB. A predominância do capital 

familiar entre candidatas de partido de centro e de direita também seguem o que fora 

encontrado pelos estudos anteriores. 
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O capital pelo contato com a organização partidária também é uma forma de 

legitimação e apoio à candidatura por parte dos integrantes do partido que deixam de ver a 

candidatura como “uma aventura” (Cardoso, A., 2017). É também por meio da participação 

nas atividades e estrutura partidária que as candidatas conseguem vivenciar a realidade uma 

campanha eleitoral ao ajudarem outros candidatos. É bastante provável que esse know-how 

adquirido com essas experiências seja outro diferencial na execução e planejamento de suas 

próprias campanhas, podendo pôr em prática as estratégias que aprenderam ao longo dos seus 

anos como filiada e militante.  

Por fim, o capital adquirido pela exposição enquanto figura pública também pode ser 

entendido na chave da “experiência” como é o capital político obtido via participação na 

organização partidária; é um indicador que o candidato já foi provado na arena pública o 

suficiente para ter habilidades de oratória e jogo político. Um candidato que já possui vida 

pública detém, segundo a literatura, um capital social passível de ser convertido em capital 

político durante uma campanha eleitoral. Nesse caso, as candidatas que já haviam tido uma 

certa projeção pública enquanto lideranças de movimentos (estudantil, sindical, popular, etc.) 

ou pela sua profissão anterior podiam contar que uma certa quantia das pessoas atingidas por 

essa sua exposição seriam convertidas em eleitores durante a campanha.  

A análise conjunta entre o relato das entrevistas e os repasses financeiros de outros 

candidatos às vereadoras nos permite concluir que existe alguma coordenação e estratégia 

partidária durante a campanha eleitoral, a despeito dos incentivos eleitorais personalistas que 

a literatura indicava. Conforme relatado pelas vereadoras do PSDB, tanto a coordenação dos 

seus eventos de campanha junto ao candidato à prefeitura, bem como a declaração de terem 

recebido o apoio de outras lideranças do partido durante a campanha são indícios de uma 

estratégia relativamente coesa. Esses mesmos recursos financeiros de outros candidatos, 

quando observado que advém originalmente dos recursos do fundo partidário, também nos 

permite delinear a hipótese que essas candidatas conseguem obter indiretamente os recursos 

do partidário por intermédio desses candidatos mais prestigiados.  

É possível questionar, porém, o alcance compensatório desse capital político e seu 

subsequente acesso às redes de apoio para a competitividade das campanhas de mulheres 

como um todo. Os dados das prestações de contas mostram que a diferença de recursos 

financeiros entre mulheres e homens para as não-eleitas é ainda maior: elas recebem apenas 
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42% do total e gastam mais que o dobro para conseguir a mesma quantia de votos que os 

homens não-eleitos. Esse capital político que as eleitas parecem possuir pode ser na verdade 

apenas a evidência da existência uma casta política que, internamente, também reproduz os 

mesmos mecanismos de desigualdade de oportunidades para as mulheres que são encontradas 

em outras esferas de atuação, como no mercado de trabalho, na academia e no trabalho 

doméstico. Conforme indica Miguel et ali (2015), o capital político que é transmitido por 

meio de apadrinhamento é uma forma de manter o acesso aos postos eletivos fechados para 

outros competidores que não sejam do mesmo meio; por isso, é preciso ter cautela para 

interpretar essa posse de capital político como um diferencial potencial de ser uma solução 

para o aumento na representação feminina.  
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4. CONCLUSÕES 
 
 
 
 

A reconstrução da trajetória e carreira política das vereadoras eleitas, feita a partir dos 

seus relatos sob o contexto da disputa eleitoral geral e das teorias e achados empíricos da 

literatura, permite que se esquematize as trajetórias desde o primeiro contato que tiveram com 

uma atividade política até a eleição. Esta organização permite que padrões sejam identificados 

nestas trajetórias. De um modo geral, a disposição das vereadoras na Figura 11 e seus 

respectivos tipos de trajetórias seguem um contínuo que vai de maior dependência da 

estrutura e atuação partidária, marcado pelo relato das vereadoras pelo PSOL até uma menor 

influência dos partidos políticos e suas lideranças, representado pela carreira de Janaína Lima 

(NOVO). Nesse caso, a vereadora pelo partido NOVO foi a única que procurou por um 

partido político e de sua estrutura apenas para viabilizar sua candidatura; todas as outras, em 

menor ou maior grau, dependeram de um papel ativo do partido e/ou de suas lideranças para 

possibilitar seu papel de candidata. É pelo papel dessas lideranças e do envolvimento 

partidário que pode se propor quatro tipos de trajetórias diferentes: Independente, 

Apadrinhada, Padrinho-partidária e Partidária.  

A carreira do tipo Independente é a de Janaína Lima (NOVO), que relata ter tido uma 

trajetória bastante autônoma de influências partidárias, familiares ou de padrinhos políticos. 

Exceto pelo primeiro contato com a política, que diz ter sido devido ao exemplo familiar, o 

caminho percorrido até a vitória eleitoral é bastante distinto das outras vereadoras por não 

transparecer em sua narrativa nenhuma influência direta do partido político ou de alguma 

liderança partidária. A filiação partidária e o momento da seleção de sua candidatura são 

descritas como formalidades e suportes mínimos necessários para seguir em campanha, 

também conduzida com independência dos recursos materiais e imateriais do partido38. 

Contudo, a ausência do partido não indica que sua candidatura tenha sido totalmente livre de 

apoios externos: foi a possibilidade de poder se colocar  

                                                
38 O partido NOVO defende em seu estatuto que a gestão partidária não pode ser feita por mandatários e que o 
processo seletivo deve ser o mais meritocrático possível para escolher os filiados que cumpram ou pareçam que 
vão cumprir os requisitos estabelecidos, majoritariamente calcados no que o partido julga ser ético e correto na 
política. Como essa foi a primeira eleição que o partido disputou desde que conseguiu o seu registro no TSE, 
ainda é difícil dizer exatamente o quanto que haverá de independência daqueles que conquistaram o mandato dos 
que fazem a gestão partidária.  
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Figura 11 – Trajetória das vereadoras entrevistadas 

 

 

Fonte: elaboração própria de acordo com o sistematizado das entrevistas 

Independente Apadrinhadas Padrinho-Partidárias Partidárias Trajetória: 
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como a candidata porta-voz de um movimento político e ter a anuência das lideranças deste 

que lhe permitiu ter capital político para projetar sua campanha. 

O segundo tipo, identificado como Apadrinhado, é o de Adriana Ramalho (PSDB) e 

Edir Sales (PSD), cujo relato indica maior influência e dependência das decisões de seus 

padrinhos políticos para se eleger, mas não necessariamente pautadas por um envolvimento na 

estrutura partidária. Ambas tiveram familiares diretamente ligados ao exercício de um 

mandato eletivo como exemplo de envolvimento político e esse mesmo vínculo familiar foi o 

que motivou uma ou mais lideranças partidárias a apostarem em suas candidaturas. O relato 

das duas é bastante permeado pelas decisões e apoios dessas lideranças como norte de suas 

carreiras: dizem ter se filiado apenas como viabilizador da candidatura, sugerida e colocada 

por um padrinho político que as conduziu como suas candidatas ou herdeiras ao longo da 

campanha. No caso da vereadora pelo PSD, sua primeira candidatura foi proposta por uma 

liderança do antigo PL e sua campanha, pautada pela continuidade que seria em relação ao 

trabalho do irmão, ex-vereador. A vereadora do PSDB, por sua vez, teve tanto a candidatura 

quanto a campanha incitadas pelo pai. No caso de ambas, os relatos não indicam haver uma 

participação política forte dentro das estruturas partidárias, mas sim vinculada à atuação das 

lideranças às quais elas se vinculam. 

Em terceiro lugar está a carreira Padrinho-partidária, de Aline Cardoso (PSDB) e 

Juliana Cardoso (PT), que embora não tenham uma trajetória idêntica entre si, apresentam 

semelhança em seus históricos de participação dentro do partido aliado a uma ratificação da 

candidatura por parte de uma liderança política que lhes apadrinhou. Diferentemente do grupo 

anterior, as candidatas aqui tiveram e têm participação marcada na vida partidária, ambas 

indicando ter se filiado a um partido político por interesse nesse tipo de atuação ainda muito 

jovens e antes da ideia de uma candidatura ser aventada. Contudo, foi o apoio de uma 

liderança política já estabelecida dentro do partido que deu peso para sua candidatura ser 

ratificada por outras lideranças e possibilitou o acesso de redes de apoio político ao longo da 

campanha – no caso da candidatura tucana, a figura do seu pai; no caso da petista, um 

deputado eleito de sua corrente política. Ainda que tenham como diferença o fato da primeira 

ter decidido se candidatar por conta própria e, a segunda, por ter sido escolhida como 

sucessora de uma liderança, ambas têm uma trajetória de participação em instâncias e espaços 

partidários independentemente do seu status de candidata ou eleita.  
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Por fim, Sâmia Bomfim e Isa Penna, ambas do PSOL, descreveram a carreira política 

Partidária, vinculada quase que exclusivamente ao movimento estudantil e à militância dentro 

do partido. A trajetória de ambas já se inicia bastante próxima à atuação do partido dentro do 

movimento de estudantes da universidade e a filiação partidária fora motivada pela militância 

e não pelo horizonte de uma candidatura. É somente depois de um histórico de militância 

consolidado dentro do partido que surge o convite por parte dos dirigentes de se candidatar 

por representarem um perfil de candidatura que o partido gostaria de ter, e não por 

configurarem uma continuidade de um mandato ou liderança política já estabelecida como 

ocorreu com as candidatas dos outros tipos. Justamente pela falta desse vínculo, suas 

campanhas são caracterizadas pela mobilização de militantes do partido e por um apelo 

ideológico com os eleitores. 

Essa presença partidária ativa (ainda que difusa) na maioria dos relatos indica que as 

candidaturas dependem de apoio e validação externas - principalmente, ligadas a um partido 

ou liderança política - para concorrer de forma competitiva; o que é plausível de se supor que 

seja a regra da disputa política, mas, pelos relatos das eleitas, há indícios de que para as 

mulheres a obtenção desse apoio é mais circunstancial. Estão em uma situação em que 

claramente identificam a influência direta do partido em sua trajetória. Seu sucesso eleitoral 

não dependeu somente de sua disposição pessoal; ao contrário, as lideranças partidárias 

foram, de maneiras diferentes, responsáveis pela inserção delas na política e do estímulo 

direto da possibilidade de participarem das eleições. 

A dependência dos partidos políticos e de suas lideranças, contudo, não permeia a 

trajetória política das vereadoras desde o começo. O papel deles aparece mais forte nos 

períodos de pré-campanha e durante a campanha, em que sua influência para viabilizar as 

candidaturas aparece em quase todos os relatos. Essa atuação é mais diluída e sua influência 

mais indireta no período pré-eleitoral: o partido aparece na forma de familiares que já eram 

filiados ou sendo um componente das atividades e associações politicas que a mulher pode 

desempenhar, conforme a literatura indica ser o caso. Embora Adriana Ramalho (PSDB) e 

Edir Sales (PSD) só tenham se filiado a um partido político por conta do convite de uma ou 

mais lideranças partidárias, antes disso o contato de ambas com os partidos se dava de forma 

mais tangencial com a atuação política de seus familiares. No caso de Janaína Lima (NOVO), 

esse contato com um partido político só foi ocorrer por vontade própria no momento em que 

quis viabilizar sua candidatura. 
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Essa presença mais atenuada dos partidos antes ou fora do momento eleitoral de fato 

na vida política das mulheres também transparece nos dados de filiação partidária: ainda que 

haja maior número absoluto de mulheres filiadas, os homens se filiam proporcionalmente 

mais. Isto é, apesar das mulheres estarem filiadas a um partido em maior número que os 

homens, elas poderiam ser muito mais do que o observado, caso as eleitoras se filiassem na 

mesma proporção em que os eleitores se filiam. Junto ao relato das candidatas entrevistadas, 

de que suas atividades políticas se concentravam fora do partido, é possível confirmar a 

literatura que indica que a participação política das mulheres como um todo ainda se condensa 

em associações que não estão diretamente vinculadas à participação partidário-eleitoral, tais 

quais grupos do movimento estudantil, associações e comunidades de bairro e ligadas à Igreja, 

e ações sociais voluntárias e de assistência social (BURNS; SCHLOZMAN; VERBA, 2001; 

FOX; LAWLESS, 2005; ROSENSTONE; HANSEN, 2002).  

Pode-se aventar a hipótese de que esse início de trajetória política em que os partidos 

políticos estão ausentes é uma das causas do baixo recrutamento de potenciais candidatas ao 

longo da formação das listas, indicando que existe de fato uma baixa disponibilidade de 

filiadas aspirantes a um cargo político durante a seleção de candidaturas – isso é, a oferta de 

candidaturas pode ser menor que a de homens (KROOK, 2010; NORRIS; LOVENDUSKI, 

1995). Distantes das fileiras dos partidos, essas mulheres cuja participação política se dá em 

outras atividades podem não ter projeção política o suficiente ou para chamar a atenção das 

lideranças recrutadoras, ou para conhecer como funcionam as disputas intrapartidárias e nelas 

se envolverem. As possibilidades que se abrem para seguir uma carreira política disputando 

eleições, dessa forma, dificilmente surgirão se o seu envolvimento político não está próximo 

dos locais em que esse cenário é desenhado.  

 O fato da maioria das entrevistadas apontar ter tido contato com a estrutura partidária 

pela família corrobora essa hipótese, indicando que há uma dependência de uma “herança” 

política para que as mulheres se aproximem dos partidos (MIGUEL; MARQUES; 

MACHADO, 2015). As exceções são as candidaturas do tipo Independente e do tipo 

Partidária; a primeira, de Janaína Lima (NOVO), por recusar ter um envolvimento político-

partidário tradicional; as segundas, do PSOL, por se envolverem em grupos do movimento 

estudantil ligados ao partido e que foram a abertura para se filiar. As quatro candidatas dos 

tipos Apadrinhada e Padrinho-partidária só chegaram ao partido pela filiação de algum 

familiar.  
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Quando observamos a influência partidária ao longo da trajetória, já no período de 

pré-campanha e na campanha, é confirmado o que a literatura mais recente sobre partidos 

políticos no Brasil tem argumentando e evidenciado: eles e suas lideranças são atores 

relevantes no processo da seleção, recrutamento e fortalecimento das candidatas. O momento 

da formação das listas, em especial, é quando se define quem será candidato e qual deles terão 

apoio de suas lideranças, indicando que ao contrário do que se dizia sobre as candidaturas 

terem motivação puramente individual (AMES, 1995b; CAREY; SHUGART, 1995; 

SAMUELS, 1999).  

Ainda que nem sempre o partido atue enquanto uma organização uniforme, suas 

lideranças recrutam potenciais candidatas tanto dentro do seu quadro de filiadas, como foi o 

caso de Juliana Cardoso (PT), Sâmia Bomfim (PSOL) e Isa Penna (PSOL), quanto convidam 

mulheres para que sua participação no partido só ocorra em função da candidatura, conforme 

fora relatado por Adriana Ramalho (PSDB) e Edir Sales (PSD). Todas essas vereadoras 

podem ser consideradas como parte de um esforço direto do partido em realizar suas 

demandas por determinados tipos de candidatas. Mesmo tendo declarado que desejou se 

candidatar por conta própria, a vereadora Aline Cardoso (PSDB) admite que foi o apoio do 

pai, eleito deputado pelo mesmo partido, e de outras lideranças que deu peso à sua 

candidatura.  

É também possível ressaltar que o fato de haver apenas duas candidatas que relatam 

ter tido interesse próprio para se candidatar – Aline Cardoso (PSDB) e Janaína Lima (NOVO) 

– sendo que a primeira diz ter um envolvimento e participação ativa dentro do partido - 

contribui para a literatura que defende que os partidos não dependem apenas das mulheres que 

têm interesse em se candidatar para poder ter candidaturas femininas em suas listas 

(KITTILSON, 2006; KROOK, 2010; SANBONMATSU, 2006). A maior ocorrência de um 

recrutamento e seleção ativos feitos por meio do convencimento e do convite reforça que o 

partido e as lideranças partidárias são capazes de se movimentar para recrutar mulheres do 

lado da oferta – porém, a persistência de um número reduzido de mulheres eleitas nos faz 

questionar o quanto eles se utilizam dessa capacidade de recrutamento para impulsionar mais 

candidatas e de fato cumprir com o determinado pelas cotas.  

Os dados sobre a composição das listas como um todo, por um lado, também 

contribuíram para dar relevância aos partidos nesse momento: há uma coordenação 

interpartidária para que o cumprimento da Lei de Cotas e os 30% de mulheres candidatas seja 
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observado nas listas coligadas, e não nas listas partidárias. Por outro lado, como muitos outros 

estudos empíricos encontram, a maioria dessas candidaturas femininas não têm o mesmo 

potencial de sucesso eleitoral que é observado nos homens; sua performance em termos de 

votação recebida fica bastante aquém do que as candidaturas masculinas (ÁLVARES, 2008; 

HTUN, 2001; SACCHET, 2012).  

Em contrapartida, a forte presença de figuras da família e de padrinhos políticos para a 

consolidação da candidatura dessas vereadoras indica que existe uma dimensão personalista 

nessas estratégias que não pode ser deixada de lado. É comum no relato das candidatas a 

citação de nomes de lideranças políticas específicas que as conduziram a um status de 

candidatura viável dentro do partido; no caso de Adriana Ramalho (PSDB), mais 

notadamente, e de Aline Cardoso (PSDB), essas lideranças foram os seus pais. Juliana 

Cardoso (PT) e Edir Sales (PSD), por sua vez, indicam terem sido candidatas por conta de um 

dirigente de seu grupo político dentro do partido. É possível inferir, em alguma medida, que 

essas candidaturas tiveram maior facilidade para obter reconhecimento e apoio do partido 

como um todo por conta desse apadrinhamento direto (MIGUEL; MARQUES; MACHADO, 

2015).  

Aliado aos relatos de Isa Penna e Sâmia Bomfim, do PSOL, de que foram convidadas 

pelos dirigentes e companheiros de partido a se candidatar, podemos hipotetizar que as 

candidaturas femininas dependem de um apoio político mais direto para se viabilizar e se 

tornarem competitivas. Mesmo os únicos caso típicos de oferta de candidatura, que foram os 

de Janaína Lima (NOVO) e Aline Cardoso (PSDB), precisaram em alguma medida da 

aprovação do partido: A candidata do NOVO relata um detalhado processo seletivo do partido 

para conseguir uma legenda; já a vereadora pelo PSDB admite que seu nome não teria tido o 

mesmo apoio do partido não fosse o fato de ser filha de um deputado.  

Ainda que não seja possível saber se essa mesma dependência ocorre com os homens, 

nesse caso das vereadoras, é possível supor que uma das explicações para o menor número de 

eleitas seja uma dificuldade maior de se obter o esse apoio. Conforme a teoria política 

feminista argumenta, a divisão sexual do trabalho entre homens e mulheres torna mais difícil 

a ocupação delas em cargos e posições políticas por recair sobre si a noção de que esse não é 

um espaço para mulheres (FRASER, 1990; MANSBRIDGE, 1998; OKIN, 2008; PHILLIPS, 

2011). Pela teoria do neoinstitucionalismo feminista, a incorporação dessas noções de gênero 

sobre as estratégias eleitorais faz com que as lideranças partidárias – em sua maioria, homens 
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– tenham mais receio ou nem cogitem recrutar candidaturas femininas por temerem seu 

desempenho ou por não crer que elas estão aptas a se candidatar (KITTILSON, 2006; 

KITTILSON; SCHWINDT-BAYER, 2012; MACKAY; KENNY; CHAPPELL, 2010).  

Se com os achados dos momentos anteriores à formação de listas, é possível supor que 

de fato as mulheres representam um contingente menor oferta de candidaturas, por outro lado, 

a ocorrência de um recrutamento ativo dos partidos levanta questionamentos sobre quem são 

essas mulheres demandadas enquanto candidatas. A recorrência de candidatas eleitas que 

puderam contar com o apoio de familiares de carreira política consolidada leva à reflexão de 

que há um processo de escolhas endógenas dentro de grupos políticos já definidos.  

Ou seja, se os partidos e suas lideranças buscam mulheres para compor suas listas, 

essa busca é limitada aos círculos nos quais eles têm influência; como há uma baixa 

circulação de mulheres nos quadros partidários, esse recrutamento é mais comum de ocorrer 

entre suas familiares ou de aliados. As entrevistas em profundidade com as vereadoras 

permitiram que se observasse diretamente a interação entre demanda e oferta de candidaturas 

(KROOK, 2010; NORRIS; LOVENDUSKI, 1995) e como esta é, em grande parte, mediada 

pelo vínculo familiar (MIGUEL; MARQUES; MACHADO, 2015). Dentre as entrevistadas, 

não houve nenhum caso de recrutamento ativo que ocorresse ou fora do partido, ou fora da 

família. Assim, é possível questionar em que medida essas eleitas – não só para a Câmara dos 

Vereadores de São Paulo - representam uma inclusão real de mulheres na política e não 

apenas uma perpetuação de grupos político-familiares já bem estabelecidos.  

Os dados sobre as receitas de campanha de todas as candidatas confirmam os achados 

empíricos anteriores de que as mulheres recebem menos dinheiro que os homens. Porém, com 

as entrevistas, foi possível verificar que apesar do menor volume de recursos financeiros, 

essas candidatas conseguiam mobilizar um capital político que compensou, em certa medida, 

essa diferença de aporte monetário. Elas foram capazes de ativar redes de apoio imaterial para 

suas campanhas, como contar com a declaração pública de apoio de lideranças partidárias, de 

ocupantes de outros cargos eletivos, a coordenação de estratégias de campanha com as 

candidaturas para a Prefeitura, etc. O apadrinhamento e o apoio direto de lideranças 

partidárias, nesse caso, parecem seguir como um diferencial para essas mulheres no momento 

da campanha eleitoral, com possibilidade de ser decisivo para a sua eleição. 

Essas redes de apoio se ampliavam com a transmissão do capital político e do 

eleitorado do padrinho político. Assim, são comuns os relatos dessas vereadoras de dizer que 
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fizeram campanha nos redutos eleitorais de seus padrinhos, por exemplo, mobilizando a 

figura dele para conquistar votos para si. Também aparece a contribuição do padrinho para a 

formação dessas redes quando outras lideranças partidárias passavam a contribuir na 

campanha na forma da declaração pública de apoio ou até mesmo presencialmente no 

palanque por saber que aquela candidata era apadrinhada. Assim como no momento da 

candidatura, as vereadoras cujos familiares haviam auxiliado no fortalecimento do seu nome 

na formação de listas também puderam contar com o apoio estendido dos pais, no caso de 

Adriana Ramalho (PSDB) e Aline Cardoso (PSDB) e do irmão, de Edir Sales (PSD), para ter 

acesso ao seu capital político.  

Há um papel relevante dos partidos políticos para a condução da campanha eleitoral 

das candidatas, tanto em recursos materiais quanto em imateriais. Na composição de suas 

receitas, as mulheres têm maior porcentagem de recursos financeiros advindos dos partidos 

políticos e de outros candidatos que os candidatos homens, tanto entre as eleitas quanto entre 

as que não obtiveram sucesso eleitoral. Como as candidatas possuem menos recursos próprios 

ou de doações de pessoas físicas, é possível conjecturar que elas podem ter uma dependência 

maior do aporte financeiro partidário para financiar suas campanhas (SACCHET; SPECK, 

2012; SPECK; MANCUSO, 2014).  

O partido político também possibilita o acesso a outros recursos além dos financeiros, 

como, por exemplo, a disponibilização de um local para o comitê de campanha; kits de 

materiais como panfletos, adesivos e bandeiras e a participação de filiados e simpatizantes 

como cabos eleitorais. Outra influência importante do partido está na possibilidade que ele 

deu a essas vereadoras de construírem um capital político próprio vinculado a sua atuação nos 

órgãos e atividades partidárias, como foi o caso de Juliana Cardoso (PT), Sâmia Bomfim 

(PSOL), Isa Penna (PSOL) e Aline Cardoso (PSDB). É bastante comum no relato das quatro a 

indicação de que se utilizaram do reconhecimento em sua atuação partidária para mobilizar 

tanto os eleitores quanto para acessar a rede de apoio do partido e suas lideranças.  

Esses apoios diretos do partido político e a possibilidade de mobilizar capital político 

advindo da atuação partidária para a campanha das vereadoras é outro indício forte de que 

existe uma influência de natureza partidária para a estruturação da competição eleitoral 

(AVELINO; BIDERMAN; BARONE, 2012; BRAGA; PIMENTEL JR, 2013; GUARNIERI, 

2011), ao contrário do que grande parte da literatura da área preconizava sobre o sistema 

eleitoral brasileiro (AMES, 2003; LAMOUNIER, 1992; MAINWARING, 1999). Apesar das 
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campanhas de Adriana Ramalho (PSDB), Edir Sales (PSD) e Janaína Lima (PSD) terem sido 

conduzidas com um apelo mais acentuado às suas figuras individuais, o fato das outras quatro 

candidatas indicarem a presença de recursos materiais e imateriais do partido político para 

sustentar a campanha eleitoral abre margem para que o argumento sobre a baixa 

institucionalização partidária deixe de ser totalmente generalizável e aplicável para o sistema 

partidário brasileiro. 

A análise do momento da campanha eleitoral revela que as entrevistadas não passam a 

receber mais apoio dos partidos e das lideranças que as conquistadas para se registrar como 

candidata, mas apenas estendem os mesmos suportes que já tinham – isto é, apenas 

converteram a anuência para a candidatura em apoio político eleitoral. Assim, é possível 

argumentar que embora as mulheres tenham maiores dificuldades financeiras ao longo de suas 

campanhas, a maior dificuldade está na obtenção de uma candidatura respaldada por aqueles 

que controlam e formam as listas. Isso conquistado é bastante provável que suas campanhas 

tenham estrutura o suficiente para a obtenção de votos – que vai ao encontro dos achados 

experimentais de Aguilar, Cunow e Desposato (2015): quando as candidatas são apresentadas 

ao eleitorado como são os homens, não há indícios de haver uma diferença na preferência de 

voto. Se o caso das eleições da Câmara dos Vereadores de São Paulo se repetir em outras 

disputas, é provável que o maior gargalo que as candidatas enfrentem seja o de postular uma 

candidatura reconhecida perante as lideranças partidárias.  

Se é preciso ter um reconhecimento das lideranças partidárias para conduzir uma 

candidatura bem sucedida, o mesmo mecanismo não se repete para que as próprias candidatas 

ocupem esses postos de liderança. O relato das vereadoras eleitas mostra que elas não ocupam 

posições estratégicas e de poder nos partidos - e é possível constatar isso não só pelo fato de 

que nem todas declararam estarem presentes nos cargos dos diretórios e executivas, mas 

também pelo fato de que nenhuma delas falou de si própria como uma liderança partidária. A 

exceção dessa interpretação é a de Juliana Cardoso (PT), que relata estar na Executiva 

Nacional do partido e ter tido uma candidatura de consenso para a presidência do Diretório 

Municipal. Ainda que outras, como Aline Cardoso e as vereadoras do PSOL também digam 

que façam parte de órgãos e instâncias do partido, não há a indicação de que ocupem posições 

de poder nesses ambientes. Ainda faltam estudos empíricos e qualitativos mais aprofundados 

sobre a participação de mulheres dentro das instâncias decisórias dos partidos brasileiros, em 
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especial para compreender se essa é uma das causas da baixa representação de mulheres nas 

arenas eleitorais – como é apontado acontecer nos países europeus. 

Situação análoga parece acontecer com os órgãos e grupos de mulheres dentro dos 

partidos. Chama a atenção que apenas Sâmia Bonfim (PSOL) e Aline Cardoso (PSDB) citem 

participar diretamente dessas instâncias, ainda que, exceto por Janaína Lima (NOVO), outras 

relatem saber da existência e das atividades que órgãos análogos em seus partidos. Algumas 

falas pontuam diretamente sobre as limitações da atuação desses órgãos de mulheres, 

indicando que o posicionamento e o reconhecimento dessas instâncias dentro da hierarquia do 

partido nem sempre são favoráveis à inclusão de mulheres nos partidos. Outras, como a de 

Edir Sales (PSD), citam atividades que não indicam um impacto efetivo para a maior 

participação de mulheres. Esses achados indicam a necessidade de se averiguar melhor o 

papel que esses órgãos de mulheres desempenham na organização partidária como um todo; 

talvez, antes disso, aprofundar as investigações pertinentes à importância da estruturação 

organizacional dos partidos como um todo.  

A fraqueza de influência na esfera institucional relatada pelas vereadoras pode ser 

desdobrada para a ausência de mulheres nas posições decisórias dos partidos, indicando sua 

dependência de lideranças masculinas já estabelecidas ou de vínculos familiares inseridos na 

política. Ainda que a posição de liderança seja um dos últimos e mais difíceis estágios da 

carreira político-partidária para qualquer filiado ou filiada, os relatos abrem margem para 

indicar que há dificuldade maior ainda para as mulheres. Isso pode se dar tanto pela percepção 

das lideranças de que elas não possuem aptidão para exercer essa posição, quanto uma auto 

percepção das filiadas de que lá não é o local delas; ou ainda, mesmo quando elas almejam 

estar dentre os líderes partidários, enfrentam os entraves da conciliação entre o trabalho 

doméstico e do cuidado e não têm o mesmo tempo ou disposição física e emocional para se 

envolver. Ainda que possa se especular sobre as principais causas, o fato é que elas não estão 

nas posições de liderança e sua participação depende de lideranças masculinas. 

A ausência nos postos de liderança dentro do partido, conforme a literatura aponta, 

pode ser traçada como uma das causas para a baixa indicação e eleição de mulheres pelo 

partido para o parlamento, bem como uma menor disposição e atuação em frentes e pautas 

consideradas femininas e/ou feministas (CHILDS, 2013; CHILDS; KITTILSON, 2016; 

YOUNG, 2000). Também é de se supor, já que não se percebem como lideranças, que não 

ajam como tal e não tenham tanta influência nas decisões dos partidos sobre as políticas 
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defendidas e na própria formação de listas ou na possibilidade delas mesmas apadrinharem 

outra candidata.  

Outras conclusões para além do papel dos partidos políticos também merecem 

destaque e compõem as explicações possíveis para o sucesso dessas vereadoras. No momento 

pré-eleitoral, que compreende a vida toda da candidata entrevistada até o momento em que se 

filiaram a um partido político, os momentos mais relevantes são o do primeiro contato com 

uma atividade de caráter político, o contato com as atividades partidárias e um partido político 

e por fim, a razão para sua filiação. Nesse momento, a família foi decisiva para que as 

mulheres tivessem contato pela primeira vez com a possibilidade de uma atuação política. 

Apenas as duas candidatas pelo PSOL não citaram ter tido uma influência familiar para sua 

iniciação na política, relatando que esse contato – inclusive com o partido - só foi se dar na 

universidade junto ao movimento estudantil.  

Dentre as vereadoras que indicaram uma socialização política familiar antes do 

momento de se filiar, apenas Janaína Lima relata que não teve a mesma facilitação por um 

membro da família para conhecer as atividades partidárias, tendo escolhido conhecer e se 

filiar ao NOVO por conta própria. Com as restantes, tanto o contato com atividades políticas 

extrapartidárias como o início da convivência com o partido político foram permitidas graças 

ao ativismo de um familiar: o pai (Adriana Ramalho e Aline Cardoso, PSDB), o irmão (Edir 

Sales, PSD) e a mãe (Juliana Cardoso, PT). As atividades desempenhadas por elas antes de ter 

envolvimento com o partido, focadas em ações ligadas à Igreja e ao voluntarismo em 

assistência social confirmam a literatura que indica esses meios como os mais comuns para a 

atuação política feminina. 

Contudo, a influência da família é diferente para essas mulheres ao longo de suas 

trajetórias durante o período na pré-campanha e na campanha. Nesse momento, as candidatas 

dos partidos de centro-direita, PSD e PSDB, mantém a família como uma das principais 

forças diferenciadoras de seus nomes na competição política, em especial durante a campanha 

eleitoral. O papel da família segue importante ao longo da trajetória toda de algumas 

candidatas, definindo e chancelando sua candidatura e bem como possibilitando o acesso a 

recursos imateriais para a campanha. Apesar da natureza do método e da análise empregados 

com as entrevistas não permitir esse tipo de inferência de forma robusta, o fato de a família 

persistir relevante para a carreira de três das cinco candidatas cujo contato inicial com a 

política se deu no seio familiar vai ao encontro do indicado pela literatura sobre a centralidade 
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do capital familiar na obtenção de um capital político para as candidaturas no Brasil, em 

especial para as mulheres (MIGUEL, 2003; MIGUEL; MARQUES; MACHADO, 2015).  

Adriana Ramalho (PSDB) e Edir Sales (PSD) são as vereadoras cuja influência 

familiar parece ser a mais marcada de todas, em especial para a primeira. Para a candidata 

pelo PSDB, não houve uma etapa sequer de sua trajetória que não fosse fortemente marcada 

pela presença familiar em seu relato. Desde como começou a ter contato com a política até em 

suas atividades de campanha, a figura do pai é bastante acentuada, seja como um exemplo de 

vida e na maneira de se fazer política, seja no papel de uma liderança partidária que a introduz 

e legitima na lógica da disputa eleitoral. Já Edir Sales (PSD), por outro lado, apesar da figura 

do irmão ser mencionada como um grande facilitador para sua candidatura e campanha, ele 

não esteve diretamente presente nesses momentos. Nesse caso, a vereadora parece ter sido 

capaz de se aproveitar do espaço e do capital político deixado por ele quando o mesmo 

decidiu abandonar a carreira política; ao mesmo, esse potencial de ser uma herdeira do seu 

legado também foi o que atraiu outras lideranças políticas a convidarem-na para ser candidata.  

As vereadoras pelo PSOL são as que mais seguem uma trajetória tradicional de 

envolvimento político, de acordo com o que é definido na literatura sobre carreira política 

como um todo. Ambas tomaram contato com a política por meio do movimento estudantil, 

ambiente indicado como um dos mais acessíveis para a atuação de mulheres; posteriormente, 

o partido político e suas lideranças estiveram presentes em todas as etapas e atividades, até a 

conquista do cargo. Ainda que cada uma atue em correntes diferentes dentro do partido, as 

semelhanças em suas trajetórias indicam que a maneira que o partido estrutura a condução de 

suas filiadas e filiados às candidaturas é semelhante. Um exemplo de estruturação partidária 

na carreira está no fato de ambas terem relatado participar ativamente em congressos e 

assembleias do partido, bem como ter ocupado cargos de direção nos órgãos decisórios antes 

de terem sido convidadas a lançarem-se como candidatas.  

Apesar de estarem em partidos de polos opostos, Juliana Cardoso (PT) e Aline 

Cardoso (PSDB) guardam um padrão de trajetória muito semelhantes entre si39, estando 

classificadas como a trajetória do tipo Padrinho-Partidária. Para além do fato de terem vindo 

de contextos sociais e econômicos também bastante distintos, a principal diferença dentro das 

categorias apresentadas na Figura 11 está no momento da decisão da candidatura e de quem 

foi a liderança política apoiadora ou facilitadora para fortalecer a mesma. No caso da 

                                                
39 E que também, apesar do mesmo sobrenome, não possuem vínculo familiar.  
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candidata pelo PT, fora uma liderança política do partido que ativamente a recrutou e a 

convenceu para ser sua sucessora na Câmara dos Vereadores; com a candidata pelo PSDB, ela 

mesma tomou a decisão de se candidatar, mas pôde se aproveitar do fato de ser filha de um 

deputado eleito pelo mesmo partido para viabilizar sua candidatura e campanha.  

Contudo, ambas citam ter se aproximado da política partidária pela família, se 

aproveitando do fato de um dos seus pais serem filiados a um partido. As duas também 

relatam que se filiaram por iniciativa própria, antes mesmo de contemplarem a possibilidade 

de uma candidatura. Por fim, ambas puderam contar com a trajetória e os trabalhos que 

tinham desenvolvido dentro do partido para conseguir apoio do mesmo em suas candidaturas 

e campanhas. Ou seja, o caminho percorrido por ambas até a conquista do mandato é bastante 

pontuado pelo ambiente político-partidário.  

Outro fator de influência para o sucesso das candidatas foi a possibilidade de se 

converter o reconhecimento que elas tinham em outras áreas não vinculadas à política para a 

arena eleitoral, como é o caso de Edir Sales (PSD) e Janaína Lima (NOVO). Ambas se 

candidataram carregando consigo uma notoriedade de figura pública e com um potencial de 

eleitorado relativamente garantido. Essa notoriedade, conforme a literatura indica, são alguns 

dos atalhos informacionais que os partidos e lideranças partidárias costumam utilizar para 

estimar quais candidaturas podem ou não ser “boas de voto” (ARAÚJO; BORGES, 2012; 

BARREIRA; GONÇALVES, 2012; MIGUEL, 2003); no caso delas, era plausível de se supor 

que conseguiriam uma boa votação. Edir Sales (PSD) conta que foi radialista por muitos anos, 

comandando um programa de atendimento ao público para que este pudesse fazer críticas, 

sugestões e reclamações sobre as condições do bairro. Já Janaína Lima (NOVO) se coloca 

como uma das porta-vozes do Movimento Vem Pra Rua, cujo mote se centrava na 

moralização e renovação da política tradicional. De qualquer forma, ambas puderam converter 

esse apelo que tinham em um capital político. 

Desenvolvimentos empíricos posteriores dessa pesquisa podem se dar não só, mas 

principalmente em duas frentes. A primeira delas é também investigar a percepção e relatos 

das lideranças políticas como forma de ponderar e qualificar melhor como se dá a interação 

entre oferta e demanda; a segunda, traçar a trajetória de candidatas que não tiveram êxito na 

eleição de modo que seja possível delimitar as causas necessárias e suficientes para o sucesso 

eleitoral de mulheres. Apenas pelos relatos das vereadoras aqui entrevistas, esboça-se que 

existem duas causas necessárias para sua vitória: o recrutamento ativo e direto do partido e 
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das lideranças para lançar e apoia-las como suas candidatas; e a posse de um capital político 

ou outro tipo de capital prévio que seja conversível dentro da arena eleitoral para compensar a 

falta de recursos materiais. Observando somente as eleitas, não é possível determinar o quanto 

e se esses elementos são também suficientes para a eleição de mulheres. 

A despeito dessa dissertação não ter tido pretensões normativas sobre as questões de 

gênero e a representação de mulheres, é possível pensar em algumas consequências e 

questionamentos dessa natureza a partir das conclusões elencadas aqui. A primeira delas é 

sobre qual é a representação feminina e, sobretudo, se feminista, que está sendo escolhida 

para os cargos eletivos, para além da quantidade de mulheres eleitas. Se são poucas as que 

conseguem vencer, em número ainda menor são aquelas cuja trajetória se distingue da carreira 

e dos grupos políticos tradicionais; ademais, o crescimento de eleitas vinculadas a igrejas 

evangélicas também faz questionar o quanto essas mulheres estariam comprometidas com 

pautas historicamente feministas, como os direitos sexuais, reprodutivos e de soberania sobre 

o próprio corpo.  

O forte vínculo e dependência de lideranças políticas tradicionais e mais antigas 

dentro do partido igualmente desperta questionamento similar: quanta liberdade de ação têm 

essas eleitas fora do fazer político já estabelecido? Em troca do apoio dado à candidatura e ao 

longo da campanha, é possível inferir que há uma concessão a se fazer durante sua atuação 

parlamentar, o que impõe restrições para se posicionar de forma mais independente ou mais 

alinhada a princípios feministas. Esses mesmos questionamentos também passam por como o 

movimento feminista deve pautar a luta por mais mulheres na política, sob o risco de apoiar a 

manutenção de uma classe política tradicional que não estaria totalmente alinhada a outras 

pautas do movimento.  

Mais do que exigir mais mulheres, os estudos acadêmicos e as reivindicações sociais 

devem se ater a pautar por mudanças nos mecanismos de acesso aos cargos eletivos que 

democratizem a entrada de mulheres nos quadros partidários e nas listas. Isso pode passar 

pelo fortalecimento dos órgãos de mulheres dentro dos partidos para que tenham poder de 

apoiar e sustentar suas próprias candidaturas; pela exigência do preenchimento efetivo dos 

30% de candidaturas femininas determinados pela Lei de Cotas e da distribuição dos recursos 

do Fundo Partidário e do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral como forma de compensar 

a falta de apoio dos círculos políticos tradicionais. 



138 
 

 
 

 
 

Dito tudo isso, os achados dessa dissertação contribuem para reforçar a importância do 

recorte de gênero nos estudos das instituições, especialmente das eleitorais e partidárias. Não 

obstante esse trabalho não tenha pretendido explicar a representação substantiva das mulheres 

nesses espaços, tampouco sua atuação uma vez eleitas, a literatura e evidências aqui 

levantadas apontam a relevância de se compreender as razões pelas quais o acesso das 

mulheres aos postos legislativos continua tão desigual e, principalmente, para apontar como 

os gargalos desse acesso permeiam todas as etapas da carreira e aspiração política das 

mulheres.  
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Apêndice A – Resumo dos contatos e entrevistas realizados 

 
 

Candidata 
Primeiro 
Contato 

Meios de contato 
Data da 
entrevista 

Local da 
entrevista 

Presentes na 
entrevista 

Duração Transcrição Comentários e histórico do contato 

Juliana 
Cardoso 

06/mar 
Escola do Parlamento 
(Lara Mesquisa) 

16/mar Gabinete Sozinha 01:02:40 22 pp. 
Agendamento viabilizado por contato de Lara Mesquita, da 
Escola do Parlamento. 

Isa Penna 15/mar 
Abordagem em evento 
na Câmara Municipal 

22/mar Gabinete Sozinha 00:32:17 12 pp. 
Agendamento viabilizado por contato por WhatsApp com o 
assessor de comunicação. 

Rute Costa 22/mar 

E-mail, telefone, 
passagem em gabinete, 
mensagem via 
Facebook da página da 
vereadora 

24/mar Entrevista cancelada 

Foi realizado um primeiro contato por e-mail e telefone, com a 
promessa de retorno para agendamento. Após uma visita ao 
gabinete, consegui agendar uma data no dia 24 de março. 
Chegando no dia, o assessor me ligou comunicando que a 
vereadora precisaria cancelar e que me retornaria com uma 
nova data na semana seguinte. Mais três tentativas de 
agendamento foram realizadas até o dia 7 de abril, sem 
sucesso. 

Sâmia 
Bomfim 

16/mar 
Assessor de 
comunicação via 
Facebook 

24/mar Gabinete Sozinha 00:42:45 21 pp. 
Agendamento viabilizado por contato no Facebook com o 
assessor de comunicação, Matheus Trevisan. 

Adriana 
Ramalho 

22/mar 

Visita ao gabinete, 
telefone com a 
assessora de 
comunicação 

28/mar 
 

Assessora de 
comunicação 

01:57:54 27 pp. 
Agendamento viabilizado com o retorno telefônico da 
assessora de comunicação, Fábia Renata de Souza, após visita 
ao gabinete. 

Janaína Lima 22/mar 
Visita ao gabinete, e-
mail e telefone 

30/mar 
 

Sozinha 01:01:53 20 pp. 
Agendamento viabilizado com o retorno telefônico da 
assessora de comunicação, Jeane Teresinha de Miranda Both, 
após visita ao gabinete e envio de e-mail. 

Sandra 
Tadeu 

22/mar 
Visita ao gabinete, e-
mail e telefone 

Entrevista não realizada 

Foi realizado um primeiro contato por e-mail e telefone, com 
a promessa de retorno para agendamento e pedindo para que 
enviasse o roteiro da entrevista por e-mail. O mesmo foi 
prometido após visita ao gabinete, quando me foi passado o 
contato do assessor de comunicação. Foi enviado e-mail ao 
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assessor, sem resposta. Não consegui retorno por telefone 
após tentativas diárias até o começo de abril. 

Edir Sales 27/mar 

Visita ao gabinete, e-
mail e telefone com o 
assessor de 
comunicação. 

30/mar 
 

Assessor de 
comunicação 

00:23 10 pp. 

Agendamento viabilizado com o retorno telefônico da 
assessora de comunicação, Everton, após visita ao gabinete. 
Foi pedido para que o roteiro de entrevista fosse enviado por 
e-mail 

Aline 
Cardoso 

15/mar 

Email, telefone, 
abordagem em evento 
na Câmara Municipal, 
visita ao gabinete. 

04/abr 
 

Assessora de 
comunicação e 
assessora de 
gabinete 

00:39:39 15 pp. 

Os primeiros contatos foram por e-mail, telefone e visita ao 
gabinete. As primeiras promessas de agendamento vieram 
após contato direto com a vereadora em evento na Câmara. 
Com a ajuda da assessora da vereadora Adriana Ramalho, 
consegui contato direto com as assessoras Beth e Marisol, que 
após troca de e-mails viabilizaram o agendamento. 

Noemi 
Nonato 

22/mar 

Email, telefone, visita 
ao gabinete, mensagem 
via Facebook da 
página da vereadora. 

Entrevista não realizada 

Foi realizado um primeiro contato por e-mail e telefone, com a 
promessa de retorno para agendamento. Na visita ao gabinete, 
não me indicaram alguém para agendar e pediram pra voltar 
outro dia. A primeira resposta veio pelo contato por 
mensagem no Facebook no dia 31 de março me orientando a 
enviar um e-mail com o roteiro de entrevista e para que ligasse 
para Cinthia para agendar uma data. Tentei contato com 
Cinthia por telefone em ligações diárias até o dia 7 de abril, 
sem sucesso - sempre me informavam que ela não podia 
atender no momento. 

Soninha 
Francine 

Não foi contatada por estar ocupando o cargo de secretária da Sec. De Assistência e Desenvolvimento Social no momento do campo. 

Patrícia 
Bezerra 

Não foi contatada por estar ocupando o cargo de secretária da Sec. De Direitos Humanos e Cidadania no momento do campo. 
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Apêndice B – Roteiro de entrevista em profundidade aplicado 

 

 

Bom dia/Boa tarde/Boa noite, 

 

Esta entrevista faz parte de minha pesquisa de mestrado sobre mulheres na política. A 

ideia é que tenhamos uma conversa sobre suas experiências na política, pensando em como você 

entrou na carreira política, as percepções que teve em sua trajetória até agora, possibilidades e 

considerações para o futuro de sua carreira. A entrevista será gravada e posteriormente 

transcrita para facilitar a retomada de pontos levantados nela, bem como para assegurar que a 

análise seja feita com o registro mais preciso da mesma.  

Você pode interromper a entrevista e/ou a gravação a qualquer momento para 

esclarecimentos ou caso sinta-se desconfortável com algo. Essa entrevista terá a duração 

aproximada de 40 minutos. Agradeço mais uma vez sua disposição em participar dessa 

entrevista! 

 

1. Quando você começou a participar da política?  

a. Você poderia me contar o que te levou a decidir entrar na vida política?  

b. E o que te fez escolher se filiar a um partido político?  

c. Você já se filiou a outros partidos políticos durante sua trajetória política? Quais? 

 

2. Você agora é vereadora pela primeira/segunda vez. Gostaria que você me contasse um 

pouco mais sobre essa experiência. 

a. Como você chegou a ser candidata?  

b. O que fez você decidir/aceitar se candidatar? 

c. Qual foi o processo entre a decisão e o lançamento da sua candidatura? 

d. E quando você se candidatou? Pra qual cargo? 

e. Você já candidatou para outros cargos? Quais? 

f. Foi vencedora em quais delas? 
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3. Gostaria que você me contasse mais de como foi sua campanha eleitoral para a disputa de 

<mencionar cargo que disputou e venceu>. 

a. Como foi a organização da campanha? 

b. E pensando nas propostas de seu programa de campanha, você poderia me dizer 

quais os principais eixos que você usou durante a campanha? 

c. Você tinha um eleitorado em mente que buscava atingir com a sua campanha? 

d. Que tipo de comunicação você escolheu fazer? (santinhos, rádio, carreatas, 

caminhadas em bairros, participação em eventos, sabatinas, entrevistas, programa 

da TV etc) 

e. Você contou com recursos para realizar a campanha? De onde vieram esses 

recursos? 

f. Você utilizou quais estruturas para sua campanha? (comitê físico, equipe de 

gestão/marketing, carros, website etc) 

 

4. O que você acredita que foi fundamental para sua vitória nessa campanha? 

a. E o que você acha que poderia ter sido melhor? 

b. O que você faria de diferente hoje em sua campanha?  

 

5. Quem você considera ter sido sua base eleitoral nesta campanha?  

a. Você considera que essa base eleitoral mudou de lá pra cá? Se sim, porque? 

 

6. Ainda pensando em seu eleitorado… 

a. Você manteve/mantém um trabalho de base com o seu eleitorado? Se sim, qual? 

Se não, por quê? 

i. Como é esse trabalho? Como você manteve/mantém o contato com seu 

eleitorado? Que meios você se utiliza? 

 

7. Queria que você me contasse um pouco mais sobre o(s) partido(s) político(s) que você 

é/foi filiada.  
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a. Você me disse que é/foi filiada ao <mencionar partido>. Porque você escolheu se 

filiar a ele?  

b. Há quanto tempo/por quanto tempo você é/foi filiada? 

c. O que mais te agrada em ser filiada ao <partido>? E o que mais te desagrada?  

d. O que você gostaria que fosse diferente em sua relação com o partido? 

e. [se tiver mudado de partido] Porque você saiu do <partido antigo> e se 

filiou ao <novo partido>? O que te motivou a sair dele? 

f. Existe algo que teria feito se manter nesse partido? O que?  

 

8. Ainda pensando na(s) sua(s) experiência(s) como filiada… 

a. O que você sabe sobre a direção do partido ou da burocracia partidária? 

b. Qual era sua relação com as instâncias do partido, tais como diretórios zonais, 

diretório municipal, estadual, executivas etc?  

c. Como essas instâncias funcionavam? Elas tomam alguma decisão? Que tipo de 

decisão? 

d. Qual o papel que você vê dessas instâncias para o partido e a vida partidária? 

e. Que importância você dá para essas instâncias para a organização do partido como 

um todo?  

f. E para você, como você acha que essas instâncias afetam sua carreira dentro e fora 

do partido? 

 

9.  É muito comum que dentro dessas instâncias decisórias do partido estejam as lideranças e 

dirigentes partidários... 

a. O que você sabe sobre essas lideranças e dirigentes dentro do seu partido?  

b. Quem costuma ser uma liderança partidária? Quais as características das pessoas 

que ocupam esse papel? 

c. Você chegou tentar participar de alguma dessas instâncias?  

i. Se sim, conte-me um pouco dessa experiência.  

ii. Se não, porque nunca tentou?  
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d. Qual o papel que você vê das lideranças partidárias para o partido e a vida 

partidária? 

e. E para você, como você acha que as lideranças partidárias afetam sua carreira 

dentro e fora do partido? 

 

10. Você me contou um pouco da sua trajetória política como um todo, passando pelas 

experiências como candidata e também dentro do partido. Pensando agora apenas na sua 

experiência pessoal dentro do partido político… 

a. Como você acha que a sua trajetória dentro do partido se compara à trajetória de 

outros filiados? 

b. O que sua trajetória tem de comum com outros políticos? 

c. E o que sua trajetória tem de incomum? 

d. Existe algo de sua história ou característica pessoa sua que você acha que 

interferiu na sua carreira dentro do partido? 

e. E pensando nas carreiras de outras mulheres, você diria que sua trajetória é 

semelhante à delas?  

f. Você acha que homens e mulheres costumam trilhar carreiras diferentes dentro do 

partido? 

i. Se sim, como você acha que o partido político, pensando na burocracia e 

lideranças partidárias, interfere nessa diferença? 

 

11. O seu partido tem/tinha algum órgão específico para mulheres? Por exemplo, uma 

Secretaria das Mulheres, Setorial de Mulheres, Grupo de Trabalho, Frente de Ação etc.  

a. Se sim, quais ações esse órgão realiza/realizava?  

b. Qual sua opinião sobre esse órgão e as ações realizadas por ele? 

c. Você participa/participava dele? Se sim, porque? 

i. Se não, por que não?  

d. Você mudaria ou proporia algo para esse órgão fazer? 
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Apêndice C – Figuras e Tabelas 

 
Figura 12 – Distribuição e densidade dos votos por gênero e resultado 
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Tabela 13 – Filiados regulares na cidade de São Paulo até abril de 2016 

Partido Total 
Mulheres Homens Indeterminado Mulheres/

Homens n % n % n % 
PRB 10.154 5.463 53,80 4.370 43,04 321 3,16 125,01 
PSC 6.944 3.584 51,61 3.145 45,29 215 3,10 113,96 
PT 128.911 65.772 51,02 58.889 45,68 4.250 3,30 111,69 
PMB 53 27 50,94 25 47,17 1 1,89 108,00 
PMDB 95.017 48.245 50,78 43.577 45,86 3.195 3,36 110,71 
PR 25.763 12.914 50,13 11.932 46,31 917 3,56 108,23 
PSL 4.351 2.166 49,78 2.068 47,53 117 2,69 104,74 
PTB 78.141 38.872 49,75 36.818 47,12 2.451 3,14 105,58 
PDT 28.836 14.159 49,10 13.713 47,56 964 3,34 103,25 
PT DO B 2.626 1.287 49,01 1.254 47,75 85 3,24 102,63 
PP 42.859 20.912 48,79 20.512 47,86 1.435 3,35 101,95 
PSDC 5.788 2.823 48,77 2.779 48,01 186 3,21 101,58 
PSB 16.212 7.842 48,37 7.855 48,45 515 3,18 99,83 
PRP 8.308 4.012 48,29 4.017 48,35 279 3,36 99,88 
PTN 2.756 1.324 48,04 1.345 48,80 87 3,16 98,44 
PMN 4.100 1.956 47,71 2.001 48,80 143 3,49 97,75 
PPS 12.324 5.844 47,42 6.075 49,29 405 3,29 96,20 
PHS 8.789 4.098 46,63 4.440 50,52 251 2,86 92,30 
PSDB 31.739 14.473 45,60 16.343 51,49 923 2,91 88,56 
PC DO B 15.597 7.045 45,17 8.069 51,73 483 3,10 87,31 
PPL 672 303 45,09 348 51,79 21 3,13 87,07 
PSOL 6.977 2.955 42,35 3.823 54,79 199 2,85 77,30 
PROS 1.412 592 41,93 773 54,75 47 3,33 76,58 
SD 5.413 2.267 41,88 2.995 55,33 151 2,79 75,69 
PCB 186 74 39,78 104 55,91 8 4,30 71,15 
PRTB 1.227 481 39,20 716 58,35 30 2,44 67,18 
PSTU 976 352 36,07 595 60,96 29 2,97 59,16 
DEM 2.902 1.046 36,04 1.765 60,82 91 3,14 59,26 
PTC 614 210 34,20 387 63,03 17 2,77 54,26 
PEN 199 65 32,66 129 64,82 5 2,51 50,39 
PV 5.368 1.720 32,04 3.514 65,46 134 2,50 48,95 
PSD 967 286 29,58 655 67,74 26 2,69 43,66 
PCO 90 21 23,33 65 72,22 4 4,44 32,31 
REDE 158 28 17,72 127 80,38 3 1,90 22,05 
NOVO 1.882 246 13,07 1.602 85,12 34 1,81 15,36 
TOTAL 558.311 273.464 48,98 266.825 47,79 18.022 3,23 1,02 

 

 


