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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a representação política das mulheres na 
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás no período de 1987 a 2011, averiguando as 
condições institucionais em que ocorre essa representação, em decorrência de uma divisão 
sexual do trabalho nesta instituição, evidenciada pela ausência e/ou acesso a posições 
periféricas das deputadas na Mesa Diretora em algumas das Legislaturas, bem como nas 
comissões técnicas permanentes de mais importância estratégica e política. Desse modo, por 
meio de pesquisa documental e de dados secundários, se busca averiguar qual capital político 
tem sido utilizado para o acesso a uma posição na Mesa Diretora e nas principais comissões e 
se isso pode explicar a razão pela qual as deputadas estaduais nunca conquistaram a 
Presidência daquela Casa Legislativa ou a Presidência das comissões permanentes que detém 
maior controle da agenda governamental. 
 
Palavras-chaves: Participação política, representação política, mulher, poder, política. 



ABSTRACT 

 

 

The objective of this work is to analyze the political representation of the women in the 
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás in the period from 1987 to 2011 inquiring under 
what institutional conditions this representation took place due to a sexual division of labor in 
that Legislative House, as evidenced by the absence or access to peripheral positions of the 
elected women in the leadership positions in major for legislatures also in the permanent 
technical committees of greater strategic and political relevance. Thus, through documental 
and secondary data we seeks to investigate what political capital has been used by women to 
access a major position in the House or main committees and as far as it may explain why the 
women deputies never conquered the presidency of that Legislative House and why they have 
not won the presidency of the standing committees, which has greater control of the 
government agenda. 
 
Keywords: Political participation, political representation, women, power, politics. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A tímida presença das mulheres nas instâncias de poder e decisão políticas é um 

fenômeno que tem estado em evidência, apesar da instituição da política de cotas para 

compensação das desigualdades ainda existentes em decorrência da histórica exclusão das 

mulheres da esfera pública. Ainda, não bastassem as dificuldades de ingresso no campo da 

política institucional, as mulheres enfrentam outra série de dificuldades para o exercício do 

mandato decorrentes da dominação masculina nesse campo. Nessa perspectiva, este trabalho 

se constitui de um estudo sobre a representação política feminina no Poder Legislativo do 

Estado de Goiás, no período de 1987 a 2011, por meio do qual se averigua as condições 

institucionais em que aquela ocorre, em decorrência de uma provável divisão sexual do 

trabalho no parlamento estadual, evidenciada pela ausência e/ou acesso a posições periféricas 

das deputadas na Mesa Diretora, bem como nas Comissões Permanentes de maior relevância 

estratégica e política. 

Deve-se ressaltar que, apesar de a Mesa Diretora ocupar o centro da esfera de decisão 

do Legislativo, algumas Comissões Técnicas também se constituem em lócus de poder 

bastante disputado em decorrência dos recursos de poder que podem controlar. Desse modo, 

embora o acesso a essas Comissões seja definido pelos partidos presentes na Assembleia 

Legislativa – ALEGO, a participação nas mesmas confere aos parlamentares maior 

possibilidade de ampliar e proporcionar maior visibilidade ao seu capital político. Por essa 

razão, neste estudo se investiga quais cargos as deputadas exerceram na Mesa Diretora e nas 

Comissões Permanentes. Essa averiguação, contraposta a uma análise da posição dessas 

Comissões no interior da ALEGO, possibilita conhecer a importância das funções ocupadas 

pelas deputadas e se isso ocorreu sob a influência do gênero. 

O estudo assume como principal hipótese a existência de uma divisão sexual do 

trabalho na política fundamentada no patriarcalismo, que assegura a dominação masculina no 

campo da política e direciona as mulheres eleitas a posições periféricas nos centros de poder e 

decisão do Poder Legislativo estadual. Portanto, este trabalho busca averiguar a existência de 

estereótipos de gênero atuando para segregar o protagonismo das deputadas às esferas de 

atuação mais relacionadas aos espaços nos quais as mulheres foram historicamente 

segregadas. 
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Para testar essa hipótese a pesquisa empírica se incumbe de obter respostas às 

seguintes perguntas: Quais foram as posições conquistadas ou ocupadas pelas deputadas no 

âmbito da ALEGO? Como as deputadas atuam no âmbito do legislativo em relação à Mesa 

Diretora? Quais Comissões Permanentes tiveram maior participação das deputadas? 

Subjacente à hipótese principal, este trabalho se direciona também pela pressuposição 

de que as mulheres, tendo estado historicamente alijadas do campo da política formal, não 

adquiriram ainda o habitus necessário para ingressar e se manter nesse campo com sucesso. 

Para essa hipótese, propomos como teste a averiguação da quantidade de mandatos que as 

mulheres conquistaram em sua carreira dentro do limite temporal das eleições realizadas em 

1986 a 2006, para a eleição dos ocupantes das cadeiras da ALEGO da 11ª à 16ª Legislatura 

(1987-2011), em contraposição à quantidade de mandatos exercidos pelos homens que com 

elas contracenaram no mesmo período. Reconhecemos a existência de outros indicadores que 

poderiam ser utilizados de modo complementar para essa finalidade, como, por exemplo, a 

análise dos pronunciamentos das parlamentares e do tempo gasto na tribuna para averiguar o 

domínio da linguagem do campo e a habilidade para a luta política, que se trava entre os pares 

pelo uso da tribuna, a análise do conteúdo e forma dos projetos apresentados pelas deputadas, 

mas a escolha desse indicador resultou da impossibilidade de obtenção de material necessário 

e suficiente para estudo e comprovação dos outros dois indicadores, bem como das limitações 

do tempo destinado à pesquisa empírica.  

O trabalho está organizado em cinco capítulos, todos permeados por discussões 

teóricas e resultados da pesquisa empírica. No primeiro, apresenta-se a discussão teórica sobre 

os fundamentos da exclusão da mulher da esfera civil pública, especialmente da política, e os 

principais conceitos e os tipos de dominação que atuam em conjunto para forjar e manter a 

subalternidade das mulheres nesse campo e suas consequências em outras esferas da vida 

social. No segundo, contextualiza-se o ingresso das primeiras deputadas na ALEGO, bem 

como se apresenta uma análise sobre o capital de ingresso delas e as principais dificuldades 

encontradas no campo. No terceiro, expõe-se o mapeamento dos cargos desempenhados pelas 

deputadas na Mesa Diretora ao lado de uma descrição desses cargos e da importância dos 

mesmos na carreira política. No quarto capítulo mostra-se o mapeamento da participação das 

deputadas nas comissões permanentes, destacando sua participação nos órgãos diretivos delas. 

Por fim, o quinto capítulo apresenta os resultados finais relacionados ao patrimônio simbólico 

construído conjuntamente pelas deputadas, bem como uma contextualização das condições 

institucionais para as atuais e futuras deputadas estaduais.  



CAPÍTULO 1 

 

 

BARREIRAS PARA O INGRESSO DAS MULHERES NO CAMPO DA 

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA 

 

 

Neste capítulo apresentamos uma análise sobre os entraves para o ingresso das 

mulheres na política formal. Para as mulheres brasileiras, a terceira década do século XX 

representa um grande avanço da democracia no país. No entanto, sete décadas se passaram e 

ainda existem imensos desafios a serem vencidos, razão pela qual é importante aumentar a 

representação de mulheres na política institucional. 

Embora a realidade das mulheres seja historicamente muito semelhante em todo o 

planeta, nossa análise se direciona à condição das mulheres no Brasil, da qual ressaltamos a 

realidade específica de Goiás. Portanto, o estudo tem um caráter regional, sem perder de vista 

a abrangência global do fenômeno analisado. 

O processo de industrialização e a urbanização no Brasil resultaram em mais acesso 

das mulheres à educação e à qualificação para o exercício de atividades fora do ambiente 

doméstico. No entanto, a melhoria do nível de escolaridade e da qualificação profissional não 

tem garantido às mulheres o mesmo tratamento que aos homens, e o resultado notório é que, 

por meio do cerceamento silencioso imposto pela “lei do direito sexual masculino” 

(PATEMAN, 1993), as mulheres dificilmente atingem os níveis de influência e autoridade de 

suas áreas de atuação, ainda que apresentem a mesma qualificação e desempenho que os 

homens.  

Apesar dos avanços obtidos, a condição feminina no mercado de trabalho está bem 

longe da igualdade em relação aos homens1. Os dados mais recentes divulgados pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE – revelam que o gênero continua sendo um dos 

fatores de distinção na trajetória de aumento de remuneração2. No mesmo sentido apontam as 

observações referentes às possibilidades de crescimento profissional entre homens e mulheres. 

Uma pesquisa realizada pela Consultoria Catho, em julho de 2009, com um universo de 90 

                                                
1 A tensão resultante do conflito entre os papéis tradicionais das mulheres com a construção da biografia 
profissional exigida pela modernidade contemporânea foi analisada por Beck (1997). 
2 Conforme o Relatório denominado “Características do Emprego Formal segundo a Relação Anual de 
Informações Sociais – 2010” (MTE, 2011). 
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(noventa) mil empresas no Brasil, constatou que apenas 21,4% delas tinham uma mulher 

ocupando o mais alto cargo executivo (presidente ou CEO - Chief Executive Officer). Além 

disso, o mesmo estudo revela que esta foi a melhor marca atingida no período de dez anos 

(BRASIL, 2010a, p. 15). Todos esses fatos nos remetem às constatações de Pateman (1993) 

em sua teoria do contrato sexual. De acordo com essa autora, mulheres e homens ingressaram 

na sociedade moderna em bases diferentes, daí advindo a histórica exclusão das mulheres dos 

espaços de poder tanto na esfera privada quanto na pública.  

 

 

1.1 OS FUNDAMENTOS DA EXCLUSÃO DA MULHER DA ESFERA CIVIL PÚBLICA 

 

 

Apesar de atualmente as mulheres desfrutarem de mais emancipação social, 

econômica e política, elas raramente conseguem conquistar as mais elevadas posições nas 

diferentes esferas de governo. Pateman (1993) oferece uma explicação bastante elucidativa 

sobre a forma como foi forjada e mantida a exclusão da mulher da esfera pública da sociedade 

civil, ainda na constituição do Estado moderno. A autora consegue essa empreitada por meio 

de uma análise da teoria do contrato social. Em cada uma das versões contratualistas 

analisadas, Pateman encontra evidências de que os pensadores do Estado moderno tinham em 

mente, exceto Hobbes, que a mulher seria, em termos físicos e morais, inferior ao homem, e 

que, por isso, não seria detentora de “propriedade em si”, condição necessária para participar 

dos atos da vida civil pública. Mesmo nos tempos da Revolução Francesa, em que a igualdade 

era reivindicada como um princípio geral, a cidadania, ou, mais especificamente, o direito à 

participação política foi negado às mulheres porque era considerado incompatível com os seus 

deveres domésticos e com o cuidado com as crianças (SCOTT, 2005, p. 15). 

Pateman (1993) explica que o contrato social foi fundamentado numa concepção de 

mundo rigidamente dividida em esfera pública e privada, justificado pela atribuição de 

competências e de responsabilidades exclusivas de cada gênero, cabendo aos homens, nesse 

modelo, o domínio da esfera pública, e às mulheres a reprodução da esfera privada. A autora 

observa que a exclusão das mulheres da categoria fundamental de “indivíduo” formulada por 

Locke3 teve expressão social e legal e os contratos da vida moderna foram estruturados sobre 

                                                
3 “Embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, cada homem tem uma 
propriedade em sua própria pessoa. A esta ninguém tem direito algum além dele mesmo” (LOCKE, 1998, p. 
211-212). 
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essa exclusão. Pateman explica que o “indivíduo” é o alicerce sobre o qual a doutrina 

contratual que fundamenta o Estado moderno foi construída. Pateman assevera que o contrato 

“é um princípio de associação e uma das formas mais importantes de instituição das relações 

sociais, tais como a relação marido e mulher ou a relação entre capitalista e trabalhador” e “o 

contrato sexual é o meio pelo qual os homens transformam seu direito natural sobre as 

mulheres na segurança do direito patriarcal civil” (PATEMAN, 1993, p. 20-21). 

A doutrina da liberdade individual e a consequente igualdade entre os indivíduos exige 

uma justificativa para a subordinação de um indivíduo a outro e, nesse sentido, a autora 

(1993, p. 67) esclarece que “um indivíduo livre e igual aos outros deve, necessariamente, 

concordar em ser dominado por outro”. A partir de então, o contrato se tornou o paradigma da 

obrigação voluntária. Pateman (1993) menciona que essa doutrina abalava os fundamentos da 

subordinação e representava, para os conservadores de todos os tipos, a possibilidade de risco 

para a ordem social. Por essa razão os teóricos do contrato social construíram argumentos 

para fundamentar a sujeição civil moderna, e um deles é o da diferença sexual, sobre o qual se 

alicerça o status de inferioridade da mulher em relação ao homem. 

Para Rousseau, a ordem civil depende do direito dos maridos sobre suas esposas, o 

qual, argumenta, advém da natureza, da diferença de atributos naturais entre os sexos 

(PATEMAN, 1993, p. 85). De fato, na obra Emílio ou da Educação, Rousseau expõe sua 

visão sobre a mulher quando especifica os atributos da mulher ideal e a forma como ela deve 

ser educada. Ele adverte que a mulher, desde cedo, precisa ser acostumada a sofrer 

interrupções em seus divertimentos e a ser levada a outras atividades sem protesto, pois  

 

Resulta desse constrangimento habitual uma docilidade de que as mulheres 
necessitam durante a vida toda, porque não deixam nunca de estar submetidas ou a 
um homem ou ao julgamento dos homens e que não lhes é permitido colocarem-se 
acima de tais juízos. A primeira e a mais importante qualidade de uma mulher é a 
doçura: feita para obedecer a um ser tão imperfeito quanto o homem, amiúde cheio 
de vícios, e sempre cheio de defeitos, ela deve aprender desde cedo a sofrer até 
injustiças, e a suportar os erros do marido sem se queixar. Não é por ele, é por ela 
mesma que deve ser doce. (ROUSSEAU, 1995, p. 439-440). 

 

Para Pateman (1993, p. 21), a parte oculta do contrato social é aquela na qual as 

mulheres são o objeto do pacto. Conforme foi observado por Lévi-Strauss (apud PATEMAN, 

1993, p. 165) “a mulher aparece somente como um dos objetos da troca, não como um dos 

parceiros entre os quais a troca acontece”. Devido a isso sua teoria do contrato sexual como a 

parte invisível do contrato social é necessariamente relevante para a compreensão do status 

que a mulher possuía e ainda possui. 
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Pateman (1993) esclarece que, de modo convencional, a teoria do contrato social é 

apresentada como uma história sobre a liberdade e que uma interpretação do contrato original 

é a de que os homens trocaram, no estado natural, as inseguranças dessa liberdade pela 

liberdade civil e equitativa protegida pelo Estado4. Contudo, a autora (1993, p. 15) adverte 

que o contrato original institui a “lei do direito sexual masculino” e que, enquanto o contrato 

social é uma história de liberdade para os homens, é uma história de sujeição para as 

mulheres. Razão pela qual a liberdade civil não é universal – é um atributo masculino e 

depende do direito patriarcal. Resta evidente, então, que o contrato não se contrapõe ao 

patriarcado, mas é o meio pelo qual aquele se constitui na sociedade moderna (idem, p. 16-

17). 

Para Pateman (1993), a sociedade civil moderna não está estruturada no parentesco ou 

no poder dos pais, mas no consenso dos homens enquanto membros de uma mesma 

fraternidade. A autora argumenta que a fraternidade e a política estão profundamente 

relacionadas, pois o contrato original é a história de como o monopólio do poder criador foi 

tomado do patriarca e dividido uniformemente entre os homens. Por isso, na sociedade civil 

todos os homens, e não apenas os pais, podem gerar a vida e o direito políticos em 

contraposição ao fenômeno da maternidade como fato natural e social, o que coloca a origem 

da política como um ato de reprodução e domínio masculino. 

 

 

1.2 O CAMPO DA POLÍTICA 

 

 

A política, como a dimensão por excelência na qual se travam as lutas pela regulação, 

governo e controle sobre praticamente todos os aspectos da vida humana e na qual os 

vencedores exercem o seu domínio, pode ser mais facilmente compreendida por meio da 

noção de campo presente nas obras de Bourdieu (2009a; 2009b). Segundo o autor, um campo 

deve ser compreendido como um universo relativamente autônomo de relações específicas 

dentro do espaço social. Os campos se caracterizam por possuírem um habitus específico, 

uma estrutura, uma opinião consensual, leis que o regem e que regulam a luta pela dominação 

do campo, um espaço de tempo rigidamente delimitado e agentes dotados de um mesmo 

habitus (BOURDIEU, 2009a, p. 59-73). 

                                                
4 No mesmo sentido, conferir também Brabo (2008).  
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Na teoria dos campos, Bourdieu propõe a diferenciação progressiva das esferas de 

atividade de cada campo, o que inclui também a constatação de habitus específicos aos 

campos, mas Sapiro (apud XAVIER DE BRITO, 2002, p. 12) alerta que a diferenciação de 

atividades entre os campos possui limites, sendo necessário reconhecer que “uma mesma ação 

pode-se inscrever em duas esferas distintas e existem zonas de intersecção e de superposição”. 

Essas considerações são importantes para o estudo do protagonismo das mulheres na política, 

em decorrência da origem privilegiada da maioria das deputadas, das discussões atuais e do 

caráter ambíguo de que se reveste a representação feminina, dado o contexto cultural e a 

desconfiança dos partidos no comportamento do eleitorado de que seja impossível eleger 

candidatas apenas em “nome das mulheres” e pelos “interesses das mulheres”. Esses fatores 

transbordam para a dimensão da realidade empírica, exigindo mais visibilidade dos elementos 

que estão na zona de intersecção ou de superposição entre os campos. 

O campo tem propriedades universais e características próprias. Cada campo possui 

forças que agem sobre os indivíduos dentro dele, de tal modo que estes não são livres para 

assumir racionalmente suas escolhas. “O mundo impõe sua iminência, coisas para fazer ou 

dizer, que comandam diretamente o gesto ou a fala” (BOURDIEU, 2009b, p. 108). Por isso, 

nesse contexto o senso prático se mostra extremamente útil na orientação das escolhas, que 

mesmo não sendo ordenadas e organizadas em relação a um fim, de modo consciente, pelo 

indivíduo, não são menos portadoras de uma espécie de finalidade retrospectiva. Esse senso, 

também conhecido como “senso do jogo”, “senso do posicionamento” e “arte de antecipar”, 

oferece uma ideia exata do encontro quase milagroso entre o habitus e um campo, entre a 

história objetivada e a história incorporada e permite que cada indivíduo se ajuste ao jogo do 

seu campo pela intuição (BOURDIEU, 2009b). 

Bourdieu observa que o ingresso nos campos sociais não é um processo simples e não 

depende exclusivamente da vontade dos indivíduos. Ou se nasce no jogo ou se ingressa nele 

por um lento processo de inserção que equivale a um segundo nascimento e, por isso, existem 

ritos que marcam a investidura no campo e a aceitação por parte dos demais agentes do 

campo (2009b, p. 110). Contudo, no caso do campo político, se averigua, com certa 

frequência, o recrutamento de indivíduos que ocupam posição de destaque em outros campos, 

principalmente nos campos econômico, religioso e artístico, pela posse em abundância de 

recursos materiais e/ou simbólicos que são elementos essenciais para o funcionamento do 

campo da política. 

Todo campo possui mecanismos para sancionar e excluir aqueles que prejudicam o 

jogo e também para selecionar e formar os recém-admitidos para que estes atribuam aos 
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pressupostos fundamentais do campo a adesão indiscutida. Isso só é possível pela crença 

constitutiva de pertencimento a um campo, a qual possui sua verdade objetiva e sua 

experiência subjetiva. Essa crença, em seu modo prático, assume um estado de corpo, 

manifesto por meio da incorporação de uma disposição corporal que se torna permanente, 

uma maneira durável de se portar, de falar, de andar, e, dessa maneira, de sentir e pensar 

denominada habitus (BOURDIEU, 2009b, p. 114). 

Desse modo, considerando que possuir o habitus de determinado campo é condição 

necessária para que o agente consiga participar do jogo específico desse campo com 

probabilidade de sucesso, pressupõe-se que as mulheres ainda estejam tendo dificuldades para 

se inserirem e se manterem no campo da política por não terem ainda conseguido se apropriar 

do habitus específico desse campo, que é o que garante a um agente “o senso do jogo”.  

Outra constatação de Bourdieu (2009b, p. 110) bastante interessante é o fato de que os 

diferentes campos se garantem de agentes dotados do habitus necessário ao seu bom 

funcionamento. Desse modo, o interesse dos campos pela sua própria perpetuidade os leva a 

criar e manter mecanismos de reprodução do seu habitus. No entanto, cada campo tanto 

influencia quanto é influenciado pelos demais no mundo social e nessa luta há avanços e 

retrocessos, em uma eterna batalha pela sua configuração e reconfiguração. Desse modo, um 

mesmo campo pode apresentar diferentes estágios de desenvolvimento ao mesmo tempo em 

lugares diferentes. Para corroborar essa ideia, observamos, por exemplo, que há variações na 

taxa de representação política das mulheres entre as unidades da federação no Brasil, bem 

como existem diferenças entre este país e os demais da América Latina, assim como existem 

avanços e retrocessos nas diferentes regiões do planeta. 

Uma interpretação desse fenômeno observado por Bourdieu possibilita a compreensão 

da luta que acontece quando membros de grupos e subgrupos historicamente excluídos da 

política e, dentre eles, o das mulheres, tentam ingressar nesse campo, bem como sinaliza que 

os fatores que confluem para a formação e configuração do campo são muito diferentes, tanto 

em termos de espécie, como de intensidade da performance dos atores, o que é compreensível, 

tendo em vista que esse campo se desenvolve pelo confronto entre os interesses e o 

desempenho de grupos e indivíduos envolvidos. 

A eleição de mulheres para cargos legislativos possui o efeito de evidenciar a reação 

das estruturas do campo, estruturadas sob o princípio da dominação masculina, dificultando 

sua acessibilidade aos cargos mais importantes no interior do Legislativo e provocando o 

efeito de diminuição das eleitas entre os seus pares, supostamente iguais, sendo esta uma das 

razões pelas quais as mulheres, em sua atuação política, tem de lutar permanentemente para 
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ter acesso à palavra e para manter a atenção. Bourdieu (2010, p. 74) explica que isso ocorre 

em decorrência da divisão do trabalho, que se fundamenta na divisão entre os sexos e reserva 

às mulheres as atividades consideradas menos importantes. 

Desse modo, embora o campo político possua uma estrutura diferente de outros 

campos (religioso e artístico, por exemplo), existem também distinções dentro de cada campo 

e entre os campos políticos de diferentes regiões, devido à impossibilidade de se 

institucionalizar estritamente todas as vias de ação social, motivo pela qual, apesar de ser um 

sistema estrutural, para ser viável sempre existe uma esfera em que o indivíduo é livre para 

escolher, de modo a manipular o sistema a seu favor (LEACH apud BOURDIEU, 2009b, p. 

87). 

Bourdieu descreve com precisão o campo político com sua economia, regras de 

entrada e permanência, suas lutas, bem como todo o seu sistema de funcionamento, e revela 

como esse campo, fortemente marcado pelas distinções, também se caracteriza por colocar, de 

um lado, representantes políticos como “mandatários” ou “profissionais” e, do outro, os 

eleitores representados como “mandantes” ou “clientes”. 

 

 

1.3 O HABITUS DO CAMPO DA POLÍTICA 

 

 

O habitus é explicado por Bourdieu (2009b, p. 86-107) como um sistema de 

disposições, modos de perceber, sentir, fazer, pensar, que nos levam a agir de determinada 

forma em uma circunstância dada e, ainda, disposições plásticas e flexíveis adquiridas pela 

interiorização das estruturas sociais e que, por isso, se presta perfeitamente útil para a 

compreensão das práticas engendradas, porque estas transcendem às intenções subjetivas e 

aos projetos conscientes, individuais ou coletivos em um campo dado. 

Segundo o autor, a decifração das práticas e das obras depende da homogeneidade dos 

habitus e isso pode ser observado nos limites de uma classe de condições de existência e de 

condicionamentos sociais. O habitus permite a economia da intenção, não somente na 

produção, mas também na decifração das práticas e das obras e, portanto, considera-se que 

essa teoria pode explicar, em boa parte, as dificuldades das mulheres em se inserirem e se 

manterem como protagonistas no campo da política. Bourdieu (2009a, p. 169) nos apresenta a 

chave da questão: “Nada é menos natural do que o modo de pensamento e de acção que é 
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exigido pela participação no campo político: como o habitus religioso, artístico ou científico, 

o habitus do político supõe uma preparação especial”. 

O conceito de habitus designa o sistema de disposições não somente corporais, mas 

também cognitivas, de estruturas estruturadas e estruturantes, comuns a um grupo social que 

vive em condições semelhantes de existência. Esse conceito é fundamental para facilitar a 

compreensão das habilidades que qualquer pessoa, ao entrar como ator no jogo da 

representação política, necessita adquirir e desenvolver para interagir dentro do grupo 

(BOURDIEU, 2009b; STRAUSS, 1999). É muito comum que uma pessoa que assista a uma 

sessão no Plenário de uma casa legislativa pela primeira vez saia intrigada5 e confusa sobre o 

que nele sucede. Isso ocorre, pelo menos em parte, em razão do habitus que se manifesta 

naquele ambiente (linguagem, postura, vestimentas, estados mentais específicos, etc.), 

completamente estranho ao visitante de primeira viagem. 

 

 

1.4 O SISTEMA MÍTICO-RITUAL 

 

 

A observação dos mitos é uma porta para a compreensão de como as crenças 

fundamentam a vida social e, nessa perspectiva, os rituais propicionam a encenação dos mitos 

e sua prática constante serve para manter a pessoa na trilha aberta por eles (CAMPBELL, 

1990).  

A vida contemporânea continua carregada de mitos e ritos e provavelmente a 

humanidade nunca deixará de produzi-los e reproduzi-los, pois, de certo modo, eles conferem 

sentido à vida. Estés (1999, p. 198) afirma que os contos de fadas e os mitos são nossos 

iniciadores, e Campbell (1990) acrescenta que existem mitos para as todas as fases da vida e 

eles são importantes porque a psique humana é essencialmente a mesma e sobre ela se 

assentam as “ideias de base” que Jung denominou de “arquétipos”.  

A maioria dos mitos que conhecemos veiculam ideias de uma certa superioridade do 

homem, ao mesmo tempo em que retratam a mulher como um ser dependente e moralmente 

inferior ao homem. Estés (1999, p. 16) atenta para o fato de as histórias terem sofrido uma 

espécie de “purificação” ao longo do tempo em consideração à religião dos lugares e de 

expurgarem dos contos e dos mitos “tudo que fosse escatológico, sexual, perverso, pré-

                                                
5 Observação realizada em audiência às sessões no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. 
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cristão, feminino, iniciático ou que se relacionasse às deusas”. Logo durante a infância, fase 

da vida de construção dos alicerces da socialização, as crianças são expostas a uma imensa 

gama de contos recheados com motivos mitológicos, nos quais as mulheres são retratadas 

como criaturas hesitantes, ingênuas, dóceis e dependentes dos homens que, por sua vez, são 

naturalmente perspicazes, ousados e fortes. São sempre os homens que vencem os desafios e 

salvam as frágeis mulheres. Os mitos destinados a essa fase da vida se encarregam de 

disseminar e introjetar valores e papéis que as pessoas deverão viver quando adultas. Nessa 

perspectiva Bourdieu (2009a, 2010) coloca os mitos e os ritos na categoria de estruturas 

estruturadas para servir como estruturas estruturantes da vida social. 

Campbell (1990) assevera que cerimônias de batismo, casamento, alistamento, posse 

em uma função pública entre tantas outras, são rituais mitológicos que marcam a mudança de 

papéis na vida de uma pessoa no interior de seu grupo social. 

Os mitos religiosos, entre eles os do judaísmo, que mais tarde são fundamentais para o 

cristianismo, são permeados pela ideia de inferioridade das mulheres. A história da criação diz 

que a primeira mulher foi criada a partir de uma costela do primeiro homem. A precedência 

do homem em relação à mulher justifica a supremacia dele na vida privada e social. Na 

tradição bíblica sobre a queda humana de sua condição original, a desgraça da humanidade e 

da natureza começa com um ato de rebeldia da primeira mulher, que come um fruto proibido 

e convence seu marido, o primeiro homem, a comê-lo também. Em decorrência desse ato, a 

mulher é sentenciada por Deus a ter dores no parto e a ser submissa ao homem em toda a sua 

vida. Como esse jugo é estabelecido entre o primeiro homem e a primeira mulher, toda a sua 

descendência nasce sob ele6.  

Campbell (1990) afirma que os mitos são importantes porque são um modo metafórico 

de falar ao espírito humano, imutável no tempo, do que transcende a natureza e as mudanças 

do mundo através dos tempos, mas que as dificuldades surgem porque o pensamento humano 

tem como referência a dualidade como sistema de oposições: bem-mal, vida-morte, homem-

mulher, e assim por diante, que não se adequam ao que é transcendental e que está no mundo 

invisível. Segundo Campbell (1990, p. 70), tanto Jung quanto Freud perceberam que os mitos 

se arraigam no inconsciente, razão pela qual são bastante úteis para a instrução espiritual. 

No entanto, os mitos utilizados em nossa era são aqueles de orientação masculina, 

porque servem de sustentação à sociedade patriarcal. Desse modo, consideramos que o 

sistema mítico-ritual pode, além de explicar sobre a divisão do mundo social pelo princípio de 

                                                
6 A autoridade do homem sobre a mulher na esfera da família no pensamento fundamentalista cristão foi 
analisada por Castells (1999). 
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uma oposição primária entre macho e fêmea, ser considerado como uma das colunas que lhe 

dá sustentação.  

Sob essa perspectiva, Bourdieu (2009b, p. 25-26) alerta que a experiência ritual coloca 

em ação esquemas geradores que ativam todo um sistema de valores, normas e ideais, ainda 

que os atores não estejam plenamente conscientes desse fato. Por meio do “esquema sinóptico 

das oposições pertinentes” e da explicação referente aos “ritos de instituição” destinados à 

educação dos homens para a dominação, Bourdieu (2010) expõe os princípios de divisão da 

razão androcêntrica sobre os quais o sistema está construído. Desse modo, o sistema mítico-

ritual se constitui em um instrumento bastante efetivo de instituição, reprodução e 

manutenção da subalternidade da mulher em relação ao homem por meio dos tempos.  

Nesse sentido, o autor adverte: 

 

Se é totalmente ilusório crer que a violência simbólica pode ser vencida apenas com 
as armas da consciência e da vontade, é porque os efeitos e as condições de sua 
eficácia estão duradouramente inscritas no mais íntimo dos corpos sob a forma de 
predisposições […]. Observa-se assim que, mesmo quando as pressões externas são 
abolidas e as liberdades formais – direito de voto, direito à educação, acesso a todas 
as profissões, inclusive políticas – são adquiridas, a auto-exclusão e a “vocação” 
(que “age” tanto de modo negativo quando de modo positivo) vêm substituir a 
exclusão expressa: a rejeição aos lugares públicos […] por meio de uma agorafobia 
socialmente imposta, que pode subsistir por longo tempo depois de terem sido 
abolidas as proibições mais visíveis e que conduz as mulheres a se excluírem motu 
próprio da ágora. (BOURDIEU, 2010, p. 52) 

 

A mulher é ensinada e conduzida, desde menina, pela surda pressão das relações 

primeiramente domésticas e depois sociais, dentro de um código de comportamento que rege 

seu modo de olhar, andar, sentar, vestir, ter e manter o cabelo, sorrir, onde ir ou deixar de ir, 

atividades que deve ou não fazer, assuntos em que pode se envolver e ainda lhe impõe uma 

postura de submissão como baixar os olhos, aceitar as interrupções, que as mantêm encerradas 

em uma espécie de cerco invisível, que limita o território deixado aos movimentos e 

deslocamentos de seu corpo, “enquanto os homens tomam maior espaço com seu corpo, 

sobretudo em lugares públicos” (BOURDIEU, 2010, p. 39). Desse modo, o sistema mítico-

ritual, estruturado para reproduzir os valores do patriarcado, conforma as mulheres ao habitus 

da esfera doméstica/privada e a posições subalternas em todas as esferas da vida social, 

ademais de possuir grande parcela de responsabilidade pela alienação da mulher da esfera 

política, campo essencialmente público e de poder. 

Mas é possível a utilização dos mitos para a reversão da situação? Campbell (1990) 

afirma que existem mitos para as diferentes fases da vida humana e demonstra como os mitos 

se configuram e exercem sua influência. Nas sociedades primitivas em que a mulher teria 
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exercido um papel social mais importante, existiam mitos que falavam de deusas, quando a 

sociedade se transforma dando lugar a uma cultura de expansão por meio das invasões de 

povos caçadores e pastores de gado e ovelhas. Os mitos passam a falar de heróis, porque as 

mulheres já estão restringidas aos espaços privados e nos últimos dois séculos a sociedade 

novamente está se transmutando, o que certamente exigirá uma readequação dos mitos e 

também dos ritos encarregados de veiculá-los. 

 

 

1.5 TIPOS DE DOMINAÇÃO NO CAMPO DA POLÍTICA 

 

 

Não existe universo social em que cada agente não deva contar a todo o momento, 
com o valor fiduciário que lhe é atribuído e que define o que pode se permitir [...] os 
bens que ele pode se apropriar ou as estratégias que ele pode adotar e que, para ter 
chances de ser reconhecidas e eficazes simbolicamente, devem se situar na altura 
certa, nem muito alto, nem muito baixo. (BOURDIEU, 2009b, p. 232) 

 

Bourdieu (2009b, p. 220) esclarece que as práticas não cessam de obedecer a uma 

lógica econômica, mas, sobretudo, explicita que a dominação se fundamenta na posse de 

capitais do tipo econômico, simbólico e cultural, cujo sistema de aquisição e acumulabilidade 

é garantido pela objetivação das instituições criadas e estruturadas com base no princípio da 

dominação masculina (idem, 2010, p. 28)7. O fato de a conquista de direitos políticos ainda 

ser recente para as mulheres seria uma das razões pelas quais as candidaturas femininas 

enfrentam a falta de apoio financeiro e de recursos materiais a suas campanhas eleitorais, 

mesmo quando aquelas demonstram reunir grandes possibilidades de sucesso na competição 

eleitoral diante de candidaturas masculinas (ARAÚJO, 2001a; COSTA, 1998; RIBEIRO, 

2011). Além da falta de apoio financeiro, é notória a escassez de equipamentos públicos de 

apoio às mulheres (creches, berçários e escolas de tempo integral), que, associada à 

persistente divisão sexual do trabalho doméstico e familiar8, se constituem em recursos 

efetivos para afastá-la de oportunidades de desenvolvimento profissional e também político. 

Sobre o capital simbólico, Bourdieu (2009b, p. 198-200) explicita que este é um 

crédito em sentido genérico, que possui um ciclo temporal, contabilidade própria e vale até 

mesmo no mercado. Esse capital deve ser entendido como crédito e autoridade que conferem 

                                                
7 Beck (1997, p. 40) alerta que os fundamentalismos são reações patriarcais que tentam reordenar as “leis da 
gravidade” masculinas. 
8 O problema dessa divisão é que ela atribui os cuidados com as crianças, os doentes e os idosos da família quase 
que exclusivamente às mulheres, reduzindo-lhes a autonomia e a disponibilidade de tempo (BRASIL, 2010a). 
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a um agente o reconhecimento e posse de outras formas de capital (idem, 2009a) e a 

importância desse conceito dentro do tema estudado decorre do fato de o profissional da 

representação política lidar diretamente com esse bem. A relação de um político com o capital 

simbólico é bastante complexa, pois ele lida com capital próprio, com capital da causa que 

pretende representar, dos mandantes e, ainda, aquele dos demais representantes e na sua 

atuação como mandatário. Ele pode usar, conquistar ou dissipar capital simbólico próprio ou 

do grupo ou causa que representa, como também pode, na luta política, dilapidar e diminuir o 

capital (simbólico) de outros agentes. 

No entanto, a dominação econômica e a dominação simbólica só se tornam bastante 

eficazes no campo político porque se fundamentam e se mantêm por meio da dominação 

cultural, que através da socialização em bases distintas, conforme o sexo, e da manutenção 

das diferenças constituídas por intermédio dos elementos da cultura9 reforçam e sustentam as 

distinções por meio dos tempos e atuam para manter as mulheres do lado de fora do campo, 

seja evitando ou dificultando sua entrada, seja tolhendo o desenvolvimento profissional 

daquelas que conseguem entrar no campo para que elas não consigam ampliar o capital 

específico de permanência no campo, o que resulta na desistência de permanecer no campo e 

se reflete na pequena quantidade de mandatos por mulheres, conforme será analisado adiante. 

Desse modo, a teoria dos capitais fornece elementos para a compreensão das 

dificuldades de inserção das mulheres no plano da representação política. De fato, desde a 

aprovação do Decreto que garantiu à mulher o direito de votar e de ser votada, em 193210, 

poucas mulheres fizeram carreira na política. Desse contingente, boa parte ultrapassou a 

barreira inicial imposta pelo campo às mulheres com capital político herdado ou transferido 

por uma figura masculina, geralmente da família. No entanto, a operação de transferência 

desse capital dentro da lógica cambial vigente no território da política promove uma 

desvalorização do capital que efetivamente poderá ser manejado pelas mulheres, o que tem o 

efeito de lembrá-las continuamente de que elas só exercem o poder dentro desse campo por 

procuração (BOURDIEU, 2010). Por essa razão, a economia do campo político constitui-se 

em um dos mecanismos de constrangimento das mulheres a uma posição subalterna. 

 

 

                                                
9 Dentre os quais se destacam: religião, educação e valores relacionados a papéis masculinos e femininos 
(MATEO-DIAZ, 2005). 
10 Cf. Decreto n. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, que instituiu o Código Eleitoral (BRASIL, 1932). 
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1.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 

A abordagem deste trabalho é de cunho quantitativo e qualitativo, utilizando-se de 

pesquisa bibliográfica e documental em arquivos públicos, leitura de discursos proferidos na 

ALEGO e entrevistas semiestruturadas a ex-deputadas estaduais de Goiás.  

A utilização de instrumentos de pesquisa qualitativa se justifica pela natureza 

essencialmente relacional da atividade de representação política e a importância da 

experiência individual das deputadas, pois os processos de individualização das sociedades 

complexas tendem a criar condições de autonomia para os sujeitos individuais, concedendo à 

experiência individual um valor bastante elevado que os métodos quantitativos, algumas 

vezes, não são suficientes para compreender (MELUCCI, 2005). 

Já a integração das duas metodologias foi realizada com a intenção de prevenir o risco 

de superficialização ou de relativização da pesquisa, pois, conforme alerta Laperrière (2008), 

a subjetividade do pesquisador na análise dos fenômenos sociais já foi amplamente 

questionada e, diante da impossibilidade de neutralizá-la por completo, é altamente 

recomendável a utilização de medidas de controle, como a triangulação de dados e as 

perspectivas e o diálogo com outros pesquisadores. 

No decorrer deste trabalho, para compreender o ativismo das mulheres no campo da 

política, em decorrência da condição e do contexto em que elas emergem e da dinâmica na 

luta de posições em que as tomamos, foi preciso recorrer a conhecimentos de outras áreas, 

principalmente da história, da antropologia e da economia. 

Em primeiro lugar, isso se deve à lacuna que existe entre a realidade jurídica e a 

realidade material do regime político em nosso país. Pelo ordenamento jurídico, os agentes 

que possuem autorização para a disputa pelo poder político são os partidos, organizados sob 

condições específicas; já a realidade empírica mostra que os partidos são instituições ainda 

permeadas por lógicas e práticas patriarcais (RODRIGUES, 2006) e nem sempre possuem 

afinidade com a ideologia que deveriam professar.  

Porém, mais importante do que constatar a existência de pouco nexo entre a dimensão 

conceitual e jurídica do nosso sistema partidário e a realidade evidenciada na prática dos 

partidos é a investigação dos efeitos desse descolamento nos resultados efetivamente 

produzidos por essa dinâmica. Portanto, contrapondo uma realidade a outra, surge a 

dificuldade de analisar a representação feminina no legislativo estadual em Goiás e, em 

seguida, o acesso das eleitas aos centros de poder e decisão na ALEGO, bem como a 
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invisibilidade da mulher política nas questões públicas mais relevantes. Essa é uma das razões 

pelas quais a pesquisa empírica faz uma verificação sobre a contribuição dos partidos 

regionais em termos de conquista de mandatos de deputada estadual por mulheres. 

Em segundo lugar, a interligação das relações entre família e partido na política 

regional sugere que o estudo da família como parte da estrutura global da sociedade seja de 

muita valia para compreender a condição da mulher política nesse contexto e indica que a 

família tem exercido um papel preponderante na política em nosso país, levando-nos à 

constatação de que as exceções só se tornaram mais frequentes no final do século XX, quando 

algumas mulheres políticas, oriundas de famílias comuns, se postaram na imensidão do 

campo político como estrelas solitárias. Desse modo, a perspectiva de indivíduo apresentada 

por Bourdieu parece ser essencial para se compreender o fenômeno, sendo necessário 

recorrer, para a compreensão do papel da família goiana na política, bem como do contexto 

econômico, demográfico e político de onde emergiu a maioria das deputadas estaduais, à 

história regional. 

Em terceiro, foi preciso recorrer às outras áreas de estudo pela necessidade de 

conhecer a atuação de cada deputada que esteve na ALEGO, pois, para esta pesquisa, não são 

apenas as estatísticas gerais que interessam, mas também, e de modo especial, a contribuição 

individual de cada deputada e os casos marginais. São estes que desafiam a compreensão e a 

explicação e possibilitam a refutação, o teste e a criação de hipóteses. No entanto, em 

decorrência da natureza relacional da atividade da representação, essa ação só tem sentido se 

for considerada dentro da interação com os pares (outros deputados e deputadas) na ALEGO e 

na interação com os eleitores, sabendo-se que ambas as relações são conformadas, de algum 

modo, pelo partido.  

Em quarto, porque na análise da relação entre os pares foram encontradas dificuldades 

para o estudo e explicitação dos mecanismos de exclusão política das deputadas do centro de 

comando do jogo na arena legislativa, especialmente para encontrar elementos que expliquem 

a masculinização histórica da Presidência da ALEGO, pelo fato de que esses elementos são 

invisíveis, suas regras não estão escritas no Regimento, não são pronunciadas e, às vezes, são 

inclusive negadas por uma parte de suas vítimas. 

Para compreender esse fato, foi necessário averiguar se as deputadas tem sido 

excluídas por seus pares ou se elas mesmas o fizeram e, ainda, se isso ocorria de modo 

explícito ou como resultado da ação silenciosa e dominadora de estruturas estruturantes, que 

mantém os envolvidos inconscientes desse processo. Bourdieu (2009a, p. 55) alerta que a 
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censura mais radical desse fenômeno é a ausência e que é preciso saber quem é excluído e 

quem se exclui.  

Para averiguar se as deputadas buscaram ter acesso a cargos na Mesa Diretora ou nas 

Comissões mais importantes se procedeu à leitura de pronunciamentos das deputadas no 

Plenário, que cobriam os períodos em que essas eleições acontecem. Outro procedimento 

adotado foi a leitura de atas das Comissões. Os livros de Atas e os Diários da Assembleia são 

considerados fontes seguras e confiáveis de dados devido ao fato de que sua produção e 

aprovação seguem critérios regimentais. A realização das sessões e reuniões que eles retratam 

são públicas e acompanhadas pela imprensa, gravadas em áudio e vídeo e transmitidas pela 

TV Assembleia. 

É necessário ressaltar que, pela necessidade de contextualização da pesquisa, o 

horizonte temporal com que se trabalha nos dois capítulos iniciais cobre desde o período de 

ingresso da primeira deputada na ALEGO, para focar-se, nos capítulos seguintes, no período 

da 11ª à 16ª Legislatura (1987-2011). 

A análise da composição da Mesa Diretora compreende a quantificação da presença ou 

ausência das deputadas em cada uma das Mesas Diretoras constituídas no período, 

averiguando qual o cargo ocupado e qual a posição relativa desse cargo pela descrição dele e 

das prerrogativas do seu ocupante no Regimento Interno. Esse procedimento se fundamenta 

no pressuposto de que a conquista dos cargos na Mesa Diretora depende da posse de um certo 

nível de capital político, e, por esse motivo, se busca encontrar na Mesa Diretora os deputados 

e as deputadas consagrados(as) nas urnas com a maioria de votos de cada eleição do período 

deste estudo de caso. 

A análise da composição das Comissões Permanentes se caracteriza pela verificação 

de quem exerceu a Presidência e a Vice Presidência delas. A lista de membros das comissões 

permanentes foi realizada por meio dos Decretos Administrativos de composição das 

comissões, publicados no Diário da Assembleia durante o período abrangido pelo estudo 

(1987-2010). Acerca dessa publicação, o Regimento Interno da ALEGO prescreve: “Os 

membros das comissões permanentes e temporárias serão nomeados por ato do Presidente da 

Assembleia, publicado no órgão oficial deste Poder, à vista de indicação escrita dos líderes 

dos partidos” (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, 1985; 1991; 

2007)11. Já a verificação dos ocupantes dos cargos de Presidente e de Vice Presidente foi 

                                                
11 Cf. art. 33 da Resolução n. 636/85; art. 35 da Resolução n. 858/91, e art. 27 e 29 da Resolução n. 1218/07 
(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, 1985, 1991, 2007). 
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realizada por meio dos Livros de Atas das referidas Comissões. Com essa análise, se averigua 

de quais comissões permanentes as deputadas participaram e quais as funções ocupadas. 

O conhecimento do campo e a contextualização deste trabalho se alicerça sobre 

pesquisa bibliográfica em livros e dissertações sobre a história da política em Goiás e 

pesquisa documental em Diários Oficiais, Livros de Atas e Regimentos da ALEGO que 

cobrem todo o período analisado. 

A relação dos componentes das Mesas Diretoras constituídas desde 1947 (ano de 

início da 1ª Legislatura), as cópias dos Decretos Administrativos de composição das 

Comissões permanentes e das páginas dos Diários da Assembleia com publicação dos 

membros das Comissões Permanentes constituídas no período estudado e arquivo contendo as 

proposições e os pronunciamentos das deputadas do período de 1987 a 2009 foram obtidas na 

Diretoria Parlamentar e no Arquivo da ALEGO, com algumas exceções.  

O acervo documental analisado para este trabalho referente à ALEGO se constitui de 

cópia dos seguintes documentos: Decretos Administrativos com a seguinte numeração: 

562/65, 1061/83, 1109/85, 1118/85, 1119/85, 1140/85, 1230/87, 1231/87, 1234/87, 1237/87, 

1319/89, 1449/91, 1560/93, 1632/95, 1711/97, 1814/99, 1818/99, 1893/01, 2113/07, 2119/07, 

2219/09 e 2220/09. Os Diários da Assembleia com a seguinte numeração: 284/50, 327/51, 

655/56, 656/56, 657/56, 659/56, 660/56, 661/56, 685/56, 686/56, 688/56, 689/56, 690/56, 

692/57, 693/57, 694/57, 695/57, 691/57, 696/57, 706/57, 736/57, 737/57, 738/57, 739/57, 

841/57, 912/58, 927/59, 962/59, 925/59, 966/59, 970/59, 1008/59, 1154/61, 1155/61, 

1193/61, 1019/60, 1018/60, 1020/60, 1021/60, 1022/60, 1030/60, 1033/60, 1035/60, 1036/60, 

1037/60, 1038/60, 1039/60, 1040/60, 1041/60, 1042/60, 1043/60, 1044/60, 1045/60, 1046/60, 

1047/60, 1048/60, 1193/61, 1520/65, 10690/09, 10691/09, 10937/10 e a Relação dos 

parlamentares e dos membros das Mesas Diretoras da ALEGO do período de 1947 a 2011.  

Os dados e informações sobre as deputadas e seus mandatos foram obtidos por meio 

das listas de candidatos e eleitos no sítio do TSE e do TRE-GO, das biografias publicadas no 

trabalho de Campos e Duarte (2002) e das biografias disponibilizadas no sítio da própria 

ALEGO, que se referem ao período posterior à publicação do referido livro. Além disso, 

foram de inestimável valor as atas das sessões ordinárias publicadas nos Diários da 

Assembleia. 

A questão da ética na pesquisa foi um fator que esteve sempre configurando nossa 

margem de atuação e às vezes, inclusive, ameaçando a qualidade da pesquisa. A ética exige 

um padrão elevado de cuidado para não causar danos aos participantes, respeitando suas 

perspectivas e privacidades (FLICK, 2009, p. 24). Isso não é tarefa fácil, visto que o foco da 
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pesquisa recai sobre a atuação de pessoas notórias que atuaram ou estão atuando como 

representantes no parlamento estadual. Em princípio, a atuação dos parlamentares é pública, 

parte do jogo político acontece em ambiente aberto ao público12 e as pessoas envolvidas são 

direcionadas para a conquista de notoriedade pública, mas além do risco de erro de 

interpretação do pesquisador por desconhecer o “senso do jogo” do público observado, a 

realidade demonstra que boa parte do jogo acontece nos bastidores e, como em qualquer jogo, 

existem coisas que não são ditas e nem reveladas a qualquer hora ou em qualquer lugar. Por 

essa razão, durante parte deste trabalho nos sentimos como “equilibristas circenses”, 

perseguindo a linha tênue entre a ética (para resguardar as perspectivas dos envolvidos) e a 

qualidade do trabalho. 

Uma das maiores surpresas da pesquisa de campo foi constatar a precariedade na 

gestão dos arquivos das instituições públicas estaduais, especialmente na própria ALEGO, e a 

dificuldade para a obtenção de dados, tendo sido uma etapa crítica da coleta de dados a 

verificação das Presidências e Vice-Presidências das Comissões, parcialmente prejudicada 

devido ao fato de os livros de atas das Comissões Permanentes não terem sido encontrados 

em sua totalidade. Sobre o assunto, obtivemos informações nas Secretarias das Comissões de 

que essa situação decorre de vários problemas institucionais, dentre os quais se sobressaem os 

seguintes: 

 

1º. A ausência de independência das Comissões em relação ao gabinete do parlamentar que a 

presidia. De acordo com os servidores, era comum que todo o serviço de apoio à 

Comissão fosse realizado pelos funcionários do gabinete do deputado que estivesse na 

Presidência da Comissão. O resultado desse costume é que, devido a rotatividade de 

empregados do gabinete, associada à falta de gestão do acervo documental da ALEGO, 

cada vez que um deputado não era reeleito todo o acervo da comissão que este presidia ia 

embora com ele; 

2º. As comissões foram preenchidas por Decreto, mas os membros nunca se reuniram 

nenhuma vez, nem para eleger os presidentes e vice-presidentes que as dirigiriam. Ou 

seja, as comissões foram constituídas, mas não se instalaram e não funcionaram; 

                                                
12 No Plenário e na Sala de Reuniões das Comissões Especializadas da Assembleia Legislativa do Estado de 
Goiás. Normalmente, qualquer pessoa pode assistir às sessões e às reuniões que acontecem nesses espaços, 
observadas algumas regras para não atrapalhá-las. 
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3º. Algumas comissões se instalaram e funcionaram, mas não registraram seu trabalho em 

atas. Desse modo, tanto os trabalhos quanto os dirigentes dessas comissões ficarão 

apagados da história da ALEGO; 

4º. Há casos em que não existe, na ata de instalação, se houve eleição para Vice-Presidente. 

Assim, se tentou descobrir quem exerceu a Vice-Presidência por meio da leitura da atas 

da Comissão até o final do biênio, e nenhuma vez seu nome foi mencionado; 

5º. O caso das comissões que já não existem mais e em decorrência da precariedade na 

Coordenação de Apoio às Comissões nenhum de seus Livros de Atas foi encontrado. 

 

Além desses, há ainda as Comissões que não nos atenderam, apesar de termos 

empreendido várias tentativas. Desse modo, a coleta de dados que seria realizada somente na 

ALEGO teve de percorrer outros caminhos, conforme se iam obtendo pistas de que 

porventura se poderia encontrar alguma cópia dos referidos documentos em outros lugares, 

como o Arquivo Histórico Estadual, o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e o arquivo 

do antigo CERNE, que está depositado na Agência Goiana de Comunicação. 

Vale ressaltar que houve certa dificuldade na verificação dos partidos dos 

parlamentares devido a: (a) mudança de nome parlamentar entre os mandatos, o que gerou a 

publicação de mais de uma biografia para o mesmo parlamentar com nomes diferentes; (b) 

mudança de partido durante o mandato, o que nos compeliu a buscar informação sobre por 

qual partido o deputado foi eleito; (c) em parte das biografias não constar por qual partido o 

parlamentar foi eleito, o que nos obrigou a recorrer diretamente ao sítio e à biblioteca do 

TRE-GO para sanar dúvidas. No entanto, é necessário ressaltar que desde meados de 2011 a 

ALEGO tem republicado algumas biografias e nelas se averiguou o enriquecimento de 

algumas informações e a exclusão de outras que estavam contidas em publicações anteriores.  

Por essas razões, é importante ressaltar que, após esgotarmos as possibilidades de 

obtenção dos documentos, decidimos que não seria justo descartar a parcela que com 

sacrifício obtivéramos, motivo pelo qual, com as devidas ressalvas, os dados coletados foram 

analisados. Desse modo, é preciso ter em mente a impossibilidade da pesquisa social em 

produzir conhecimentos absolutos, pelo que seus esforços se destinam sempre a produzir 

interpretações plausíveis. 

Por fim, no tocante à coleta de dados, para conhecer as perspectivas das próprias 

envolvidas obtivemos preciosa ajuda no banco de dados da pesquisa “Participação das 

Mulheres na Política em Goiás”, realizada pela Universidade Federal de Goiás entre 2008 e 

2010, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás. A referida pesquisa 
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foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás por meio de 

Parecer Consubstanciado (n. 15/2009) e todas as entrevistadas assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

Apesar do cuidado no trabalho e do esforço despendido para a análise, consideramos 

que a visão do pesquisador vai estar sempre turva, impossibilitando a captação da realidade 

objetiva. Seus esforços serão sempre no sentido de reduzir a opacidade da visão, pois o 

pesquisador também está contaminado por elementos intrínsecos de sua personalidade, tais 

como, por exemplo, os problemas decorrentes de sua condição ou de suas preferências 

pessoais. Além disso, na comunicação dos resultados temos mais um ponto crítico, pois a 

linguagem ocupa um papel central no conhecimento sociológico, pois tudo o que é dito o é 

por alguém, para alguém, em algum lugar, por meio de uma linguagem culturalizada, de 

gênero, étnica e sempre ligada a tempos e lugares específicos (MELUCCI, 2005). 

 



CAPÍTULO 2 

 

 

A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA FEMININA: ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS – AVANÇOS E RECUOS 

 

 

2.1 A CONDIÇÃO ATUAL DAS MULHERES NO CAMPO DA POLÍTICA NO BRASIL 

 

 

Ao observar a participação da mulher na política e na esfera pública brasileira é 

possível perceber o quão minoritária a mesma é13. Sobre esse assunto, parece bem apropriada 

a constatação da feminista francesa Monique Wittig sobre a invisibilidade das mulheres na 

esfera pública. Ela observa que “as mulheres são muito visíveis como seres sexuais, porém 

como seres sociais são totalmente invisíveis, e ainda assim, devem fazer-se o mais pequenas 

possível e devem sempre se desculpar” (WITTIG, 2006, p. 28).  

No entanto, além desse motivo, que se aplica às mulheres de modo geral, uma das 

razões da invisibilidade da mulher na política advém do conceito predominante de 

participação, pois o que se reconhece na prática e na teoria como participação refere-se apenas 

àquela do mundo masculino, de classe média alta e da população branca, caracterizada pela 

integração a partidos, integração a organizações profissionais, exercício de mandatos eletivos, 

voto e eleição. Em decorrência disso, outras formas de envolvimento político em que há 

predominância de mulheres não são vistas como formas de participação (AVELAR, 2001, p. 

48; BLAY, 2006, p. 185; BRABO, 2008).  

Desse modo, a alteração no conceito de participação política é necessária para incluir 

também a atuação que não tem sido reconhecida pela política institucional. Isso resultaria em 

inclusão na história política de pessoas que lutaram ou lutam por causas importantes para a 

vida social e dentre as quais se incluem as mulheres. Nessa perspectiva, seria incluída a 

atuação das mulheres na articulação e deflagração de movimentos sociais que mudaram a 

história política do país, como a “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, em 1964, o 

“Movimento Feminino pela Anistia”, em 1965, o “Movimento contra a Alta do Custo de 

                                                
13 Em um estudo de Miguel e Biroli (2009) sobre a intersecção entre gênero, mídia e representação política se 
verifica que na esfera da mídia também existem mecanismos que atuam para restringir a presença das mulheres 
no campo político, assim como para conformar as formas que tal presença assume. Ver também Brabo (2008). 
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Vida”, entre os anos de 1967 e 1968, o “Movimento contra a Carestia”, em 1972, e o 

Movimento de Luta por Creches, iniciado em 1975 (BLAY, 2006; PINTO, 2003), dentre 

outros. Ainda, é importante ressaltar que esses movimentos foram organizados em tempos de 

repressão e as mulheres souberam se articular e contestar a ordem política desde a sua 

condição estigmatizada de mulher, dona de casa e mãe, reivindicando a sobrevivência da vida 

da família14. 

Esse tema ressalta a questão da “representação política”, considerada como a ação dos 

profissionais da representação em nome de grupos ou de classes no papel, conforme Bourdieu 

(2009a, p. 161). É a produção de atos e opiniões políticas por meio de pessoas que se colocam 

como mandatárias de um conjunto de indivíduos que possuem interesses comuns e estão 

sujeitos aos mesmos constrangimentos.  

 

Tabela 1 - Composição por sexo em outras esferas de poder político no ano referência 

2010 

CATEGORIAS MULHERES % HOMENS % TOTAL  % 
Presidência de Partidos no Brasil 
(SPM, 2010) 

1 3,7 26 96,3 27 100 

Direções Executivas Nacionais dos 
Partidos Políticos brasileiros (SPM, 
2010) 

85 15,1 478 84,9 563 100 

Membros superiores do poder público, 
dirigentes de organizações de interesse  
público (MTE, 2010) 15 

1.119.100 44,21 1.412.181 55,78 2.531.281 100 

Eleitorado (TSE, 2010) 70.373.971 51,82 65.282.009 48,07 135.655.980 100 
População brasileira (IBGE/Censo 
2010) 

97.342.162 51,04 93.390.532 48.96 190.732.694 100 

Fonte: Dados das fontes mencionadas compilados pela autora. 
 

Os dados da tabela 1 revelam que as mulheres são minoria nas esferas de decisão nas 

organizações públicas e nas esferas de poder dos partidos políticos brasileiros, apesar de 

serem maioria no eleitorado e na população brasileira16. Mateo-Diaz (2006, p. 72) mostra que 

o problema da subrepresentação pode ser visto apenas sob termos políticos ou como um 

problema mais geral. No primeiro caso, seremos levados a soluções políticas específicas, 

como mudanças no sistema eleitoral, adoção de medidas legais e sanções financeiras; no 

                                                
14 Brabo (2008) destaca a atuação do movimento social feminista no debate e encaminhamento das necessidades 
das mulheres brasileiras durante o processo de redemocratização do país. 
15 Esse grande grupo compreende profissões cujas atividades principais consistem em definir e formular políticas 
de governo, leis e regulamentos, fiscalizar sua aplicação, representar as diversas esferas de governo e atuar em 
seu nome, preparar, orientar e coordenar as políticas e as atividades de uma empresa ou de uma instituição, seus 
departamentos e serviços internos (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2010). 
16 Esse fato também foi mencionado no trabalho de Matos e Marques (2010) em um estudo sobre as discussões 
acadêmicas sobre gênero, mulheres e política. 
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segundo, seremos levados a buscar soluções mais fundamentais. Essa visão se fundamenta na 

crença de que “mudanças nas instituições políticas resultarão em mudanças na estrutura 

socioeconômica”. Sobre a segunda visão ela esclarece que, “uma vez que a discriminação de 

certos grupos não se limita ao sistema político, medidas de maior alcance devem ser 

implementadas”, pois mudanças na estrutura política são impulsionadas por mudanças mais 

profundas na estrutura socioeconômica (MATEO-DIAZ, 2005).  

Sobre a multicausalidade da subrepresentação política das mulheres, Ribeiro (2011) 

informa que os processos de socialização e de constrangimentos culturais caminham lado a 

lado com processos e constrangimentos políticos institucionais e socioeconômicos. Todos 

esses fatores atuam como escudos, protegendo o campo da política da presença feminina. Para 

compreender esse fato é preciso estabelecer um diálogo entre técnicas de pesquisa, conceitos 

e teorias de diferentes campos disciplinares. 

Fatores culturais podem ser responsabilizados pelo fato de as mulheres não serem bem 

aceitas em cargos com maior poder de decisão e comando, mas os processos de socialização, 

que estão na base da cultura, são responsáveis por inculcar nas mulheres crenças que as levam 

a se autoexcluírem da participação na política de modo ativo. A violência simbólica contra as 

mulheres, manifesta desde os umbrais dos portões de entrada no território da política 

institucional, pode ser considerada como um recurso efetivo de intimidação das mulheres, 

mas os fatores socioeconômicos se encarregam de negar às mulheres de vocação política os 

recursos necessários para a entrada no território com sucesso17. O resultado da atuação desses 

fatores aparece em pesquisas empíricas que, dentre outras constatações, apresentam a escassa 

presença das mulheres entre os eleitos e demonstram que as mulheres tem mais chances de 

obter sucesso na competição eleitoral quando disputam cargos legislativos (RIBEIRO, 2011). 

Contudo, ainda na esfera legislativa, elas são alijadas dos principais centros de poder e 

decisão, como as mesas diretoras e a presidência das comissões técnicas (PINHEIRO, 2006; 

BRASIL, 2010a).  

Nas eleições de 2010, apesar do significativo aumento de candidaturas de mulheres, o 

número de deputadas federais eleitas permaneceu igual ao da legislatura anterior e em alguns 

Estados o número de deputadas estaduais diminuiu. Com o baixo número de mulheres eleitas, 
                                                
17 Aqui se utiliza a acepção de violência simbólica para designar os esquemas de ação, conhecimento e avaliação 
ativados pelos dominantes e possibilitados pela objetivação da dominação masculina nas estruturas do poder 
político para manter e legitimar a dominação masculina no campo da política. Por exemplo, a admissão das 
mulheres na condição de eleitor facultativo em 1932, o tratamento desigual entre candidatos (homens e 
mulheres), caracterizado no menor volume de investimentos na campanha das mulheres (recursos 
organizacionais e financeiros, menos ou nenhum tempo para as candidatas nos palanques e na propaganda 
televisiva, etc.) a denominação e a imagem masculinizada dos cargos revestidos de poder, etc. (cf. BOURDIEU, 
2009b). 
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a defesa de ampliação do orçamento das políticas de impacto na igualdade de gêneros18 fica 

comprometida, como veremos adiante. Os dados revelam um crescimento paulatino da 

participação feminina na política local, o que de fato, muitas vezes, é considerado como o 

primeiro passo para uma carreira política mais ampla. 

 

Tabela 2 - Quantitativo de eleitos por sexo nas eleições de 2008 e 2010 

CATEGORIAS MULHERES % HOMENS % TOTAL  % 
Presidente da República 1 100 0 - 1 100 
Senador  8 14,81 46 85,18 54 100 
Deputado federal 45 8,77 468 91,22 513 100 
Deputado estadual 137 12,93 922 87,06 1059 100 
Deputado distrital 4 16,6 20 83,4 24 100 
Governador  2 7,1 26 92,85 28 100 
Prefeito19 504 9,1 5.021 90.87 5525 100 
Vereador20 6.501 12,52 45.407 87,47 51.908 100 
Fonte: Dados da Secretaria de Políticas para Mulheres - SPM, 2010, exceto os referentes ao cargo de Prefeito e 
Vereador que foram obtidos no sítio do TSE, compilados pela autora. 
 

À primeira vista, esse fato seria incompreensível pela vigência da Lei que reserva 

vagas proporcionais por sexo para as candidaturas nas eleições21. De modo que, conforme as 

pesquisas empíricas demonstram, não é difícil para a mulher política obter aprovação de seu 

partido para registrar sua candidatura (ARAÚJO, 2001a; 2005). Mas algumas dificuldades 

surgem antes mesmo do momento-chave de definição de candidaturas devido à escassez de 

mulheres dispostas a concorrer em decorrência de sua trajetória social e de sua situação 

estrutural frente às relações de gênero que, associadas às condições em que a política 

institucional e a competição acontecem, não lhes são animadoras (ARAÚJO, 2001a, p. 238-

239; 2005, p. 196). A outra dificuldade se situa no período após a definição da candidatura, 

isto é, conseguir o apoio efetivo do partido para disputar a eleição nas mesmas condições que 

seus companheiros de partido (BLAY, 2006, p. 198; ARAÚJO, 2005; p. 196). E uma grande 

razão para isso é que os partidos geralmente são dirigidos por homens, revelando que “as 

construções de diferença e distribuições de poder incidem no posicionamento desigual dos 

sujeitos no âmbito global” (PISCITELLI, 2008, p. 269).  

Para reverter essa situação e acelerar o aumento da presença das mulheres na política 

formal Araújo (2006, p. 111) destaca três elementos que, de modo articulado, estimularam a 

                                                
18 O termo gênero é usado para designar a organização social da relação entre os sexos ou como categoria de 
análise, assim como classe e raça (SCOTT, 1990). 
19 Os dados se referem à eleição do 1º turno em 2008. Não foram contabilizados os da Eleição Suplementar 
(TSE, 2008). 
20 Dados do Tribunal Superior Eleitoral referentes ao resultado das eleições em 2008 (TSE, 2008). 
21 Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997 (BRASIL, 1997). 
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difusão de cotas para o Legislativo e para outras instâncias institucionais do poder: o primeiro 

elemento é a escassa presença feminina nas esferas de representação política no Executivo e 

no Legislativo em contraste com as conquistas legais obtidas pelas mulheres; o segundo é a 

existência de debates e estudos com perspectivas feministas sobre o tema da cidadania, que 

evidenciaram os fundamentos contraditórios da cidadania política, ao mesmo tempo em que 

construíam critérios excludentes por sexo, nacionalidade e condição social, entre outros 

(2006, p. 112); por fim, o terceiro é a experiência dos países escandinavos com ações 

afirmativas, iniciadas na década de 1980, incluindo dois tipos de políticas de cotas: um para 

os cargos administrativos, que podem chegar a metas e cotas de 50%, e outro para a 

competição aos cargos eletivos, sobretudo os legislativos (2006, p. 113). 

No tocante à realidade brasileira, uma análise de Araújo (2006, p. 118) sobre os dados 

empíricos referentes às eleições de 1982 a 2002, referente às candidaturas e eleições por sexo, 

constatou que, embora bem distante dos percentuais estabelecidos, a lei de cotas tem tido 

impacto positivo. Sua análise revela, ainda, uma tendência mais favorável às mulheres entre 

os partidos de esquerda, acompanhado do crescimento de eleitas pelos partidos de centro. No 

entanto, ela assevera que os resultados sugerem que as possibilidades das mulheres estão 

condicionadas também ao desempenho do partido nas eleições para governos estaduais (2006, 

p. 119).  

Nesse sentido, Araújo (2006) afirma que apesar do importante peso de fatores 

institucionais,22 os fatores culturais são ainda mais importantes para o sucesso das cotas, 

“sobretudo [para] uma cultura política mais igualitária”, e que há diferença inclusive dentro 

dos países com essa “cultura política mais igualitária”, o que revela que os valores possuem 

pesos diferentes no resultado da política de cotas em cada cultura. 

As limitações encontradas por Araújo na legislação eleitoral brasileira são três: a 

primeira é que, ao passo que a lei estabeleceu cotas, ampliou o número de candidatos que 

poderiam ser lançados, o que retirou o efeito simbólico sobre os padrões de recrutamento 

(ARAÚJO, 2005, p. 196); a segunda foi o fato de a lei não estabelecer qualquer sanção para o 

não preenchimento das cotas, fazendo com que seu efeito fosse apenas o de recomendar a 

adoção de cotas (ARAÚJO, 2005, p. 196); a terceira foi de a lei não vir acompanhada de 

nenhuma medida de apoio financeiro (ARAÚJO, 2005, p. 202), o que se constitui em um dos 

principais entraves para a ampliação do número de mulheres disputando eleições (2001, p. 

245-246; 2006, p. 130). Tais constatações confirmam a hipótese de que as regras eleitorais 

                                                
22 Como o nível de compromisso dos partidos e dos movimentos de mulheres com a proposta, o tipo de sistema 
de representação, o formato da competição e se o sistema eleitoral utiliza lista aberta ou fechada, dentre outros. 
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podem configurar o perfil de representação política e que as possibilidades das mulheres estão 

condicionadas também pelo desempenho do partido nas eleições para governos estaduais, ou 

seja, o resultado do partido nas eleições majoritárias pode ter mais influência no resultado de 

eleitas do que propriamente a existência das cotas (AVELAR, 2001, p. 49). 

Além disso, no tocante à realidade brasileira algumas análises demonstram que as 

cotas podem aumentar as candidaturas, mas os resultados das eleições indicam que não há 

uma relação direta entre o aumento de candidaturas e de eleitas (ARAÚJO, 2001a; ARAÚJO, 

2006; BRASIL, 2010a; BRASIL, 2010b; MIGUEL e BIROLI, 2009; SACCHET, 2009). No 

entanto, esse tema foge ao escopo deste estudo e poderá ser explorado em pesquisas 

posteriores. 

 

 

2.2 A SITUAÇÃO DA MULHER EM OUTROS CAMPOS DA VIDA SOCIAL 

 

 

Alguns estudos sobre o fenômeno da subrepresentação política das mulheres alertam 

para a hipótese de que essa situação pode ser responsável por sua presença expressiva nos 

índices de vulnerabilidade social (AVELAR, 2001, 2002; BLAY, 2006). Essa situação tem 

levado, no caso do Brasil, à mobilização de mulheres em momentos de crises com resultados 

bastante efetivos (AVELAR, 2001; BLAY, 2006). 

Uma análise do IPEA referente ao mercado de trabalho no ano de 2009 apresenta as 

mulheres na seguinte condição: 

 

Tabela 3 - Situação das mulheres no mercado de trabalho 

CATEGORIA  HOMENS MULHERES TOTAL  
População em Idade Ativa - PIA 77.214.199 83.224.035 160.438.234 
População Economicamente Ativa - PEA 53.997.759 41.383.180 95.380.939 
População Não Economicamente Ativa - PNEA 23.216.440 41.840.855  65.057.295 
Taxa de Participação 69,9 49,7 59,5 
Ocupados 50.361.644 36.382.964 86.744.608 
Desocupados 3.636.115 5.000.216 8.636.331 
Fonte: Dados do Comunicado do IPEA n. 62 (IPEA, 2010) compilados pela autora. 
 

Conforme se pode averiguar, apesar de as mulheres serem maioria na População em 

Idade Ativa (PIA), elas estão bastante atrás na População Economicamente Ativa (PEA) e 

chegam a ser quase o dobro em relação aos homens na População Não Economicamente Ativa 

(PNEA). A taxa de participação delas é 20,2% menor do que a dos homens e são também a 
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maior quantidade entre os desocupados, embora elas possuam uma média maior de anos de 

estudo em relação aos homens (IBGE, 2008). Esses dados podem nos dizer muito sobre a 

situação de precariedade econômica das mulheres, especialmente sobre as famílias nas quais a 

mulher é a provedora. Além disso, em outras estatísticas elas aparecem em maior quantidade 

entre as pessoas que exercem trabalhos precários, nos grupos de profissionais com maior 

jornada e que recebem pior remuneração e também entre os excluídos da previdência oficial e, 

ainda, em outros índices que compõem o cenário de vulnerabilidade social (BRASIL, 2010b). 

Para completar o triste cenário da situação das mulheres no Brasil, elas também são maioria 

entre as vítimas de violência doméstica (INSTITUTO SANGARI, 2011). 

Desse modo, se averigua que se a vida social é configurada e regida pela política, a 

situação da mulher no Brasil é reveladora dos efeitos da exclusão da mulher dessa esfera e as 

interpretações dos clássicos feitas por Pateman sobre a origem da política no sexo masculino, 

associadas às teorias de Bourdieu sobre a dominação masculina, a representação política e o 

habitus do campo da política ganham, nesse contexto, bastante relevância para a compreensão 

da histórica exclusão da mulher nesse campo. 

A subrepresentação política feminina no Brasil se justifica, de certo modo, pela 

exclusão das mulheres da esfera pública e do acesso à educação formal básica até as primeiras 

décadas do século passado. Confinada às posições sociais mais baixas e condicionada a 

atuação na esfera privada sob o domínio masculino, a mulher brasileira não teve acesso ao 

habitus do campo político, o que a impossibilitou de se apropriar dele. No entanto, o desafio 

atual é investigar a natureza da exclusão ou autoexclusão das mulheres dos espaços de poder e 

de decisão política, pois não se pode esquecer que mesmo dentro do país existem diferenças 

entre as taxas de representação política feminina, confirmando os pressupostos sobre a 

margem de liberdade para a ação individual que todo sistema possui (BOURDIEU, 2009b). 

Ademais, é preciso destacar que a divisão sexual do trabalho no âmbito doméstico e a 

divisão dos deveres parentais que sobrecarregam as mulheres23 precisam ser consideradas 

como dispositivos responsáveis por desestimular a participação de boa parte delas na política 

institucional. Excetuando as mulheres de classe alta, as condições atuais só são permissíveis 

às mulheres que ainda não tenham filhos ou àquelas cujos filhos já sejam maiores. Isso 

significa uma descontinuidade na carreira da mulher política que provoca também perda de 

capital político e leva à desistência do campo. Além disso, no interior do campo, a presença 

das mulheres que conseguem vencer os obstáculos de ingresso sofre a ação de outros 

                                                
23 Esse fenômeno ainda persiste, apesar do lento e progressivo abandono da esfera privada pelas mulheres, 
forçando a progressiva remuneração dos serviços domésticos (MATEO-DIAZ, 2005, p. 57-58). 
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mecanismos, acionados de forma silenciosa pelos veteranos do campo em decorrência do 

ciúme pela perda da exclusividade nele. 

Como bem demonstra uma análise da atuação das poucas mulheres que tem 

conseguido se inserir no parlamento como profissional da política, as dificuldades do ingresso 

no campo são apenas a ponta do iceberg e daí em diante existem tantos obstáculos a serem 

vencidos ou contornados quanto as diferenças mesmas que existem entre as mulheres. Além 

disso, um dos maiores desafios é ocupar e manter presença nesse território em termos 

quantitativos e qualitativos porque, apesar de existirem diferenças entre as mulheres 

decorrentes de fatores como classe, raça, etnia, crenças e orientação sexual, elas compartilham 

interesses e perspectivas que derivam das condições de vida do lugar social em que estão 

alocadas. Portanto, da análise desses construtos teóricos e da realidade empírica pode-se 

inferir que a conquista das mulheres aos espaços de poder e decisão política dependem pelo 

menos de três fatores: aquisição de conhecimentos sobre o campo político, tempo livre e 

recursos econômicos. 

O conhecimento é indispensável para fundamentar estratégias capazes de subverter a 

ação silenciosa e dominadora das estruturas estruturadas pelo princípio da divisão 

fundamental entre masculino e feminino, que organizam a vida social segundo essa divisão e 

mantém os envolvidos inconscientes desse processo.  

O tempo livre é necessário para a participação em atividades políticas e a aquisição do 

habitus específico do campo. Portanto, existem evidências indicando que o campo exige das 

mulheres com vocação política um esforço disciplinado para a aquisição do habitus do campo 

político, o que significa pagar um elevado tributo em termos de tempo. Isso significa dizer 

que as mulheres precisam de tempo para adquirir a qualificação necessária para a atuação no 

campo e para construir carreiras profissionais bem-sucedidas, assim como para a atuação 

política propriamente dita. 

 

 

2.3 O INGRESSO DE DEPUTADAS NA ALEGO - ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 

Desde que as mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar e de serem votadas, 

em 1932, se passaram dezoito anos até uma mulher conquistar o primeiro mandato como 

deputada estadual na ALEGO, o que ocorreu nas eleições de 1950. O ingresso da primeira 

mulher nessa Casa Legislativa possui a marca de um tipo de violência que era comum no 
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Estado naquela época24. Em 1950, o deputado estadual Getulino Artiaga foi morto durante sua 

campanha pela reeleição. A morte ocorreu em decorrência de disputas políticas entre o 

Partido Social Democrático (PSD), seu partido, e a União Democrática Nacional (UDN). 

Após seu falecimento, sua esposa, Berenice Teixeira Artiaga, foi apresentada pelo partido 

como substituta do marido e se tornou a primeira mulher a ser eleita para a ALEGO. 

O modo de ingresso da mulher na Assembleia Legislativa estadual é bastante 

significativo na relação com a questão da violência arraigada na cultura goiana e da condição 

da mulher nessa mesma sociedade. Conforme dados biográficos, o Deputado Getulino 

Artiaga25 foi morto em 08 de setembro de 1950, na cidade de Nova Aurora, onde teria ido 

para participar de um comício de seu partido, no qual estaria presente também o candidato a 

governador Pedro Ludovico. No entanto, em decorrência de um atrito político entre o PSD 

local com uma caravana de integrantes da UDN do município de Goiandira, que resultara no 

assassinato do líder do PSD local, Tatico Rosa, ele foi assassinado com dezoito tiros ao entrar 

no bar em que os assassinos de Tatico estavam escondidos26. 

Para melhor compreender as circunstâncias que envolveram a eleição da primeira 

deputada estadual de Goiás recorremos à teoria de Bourdieu sobre os tipos de capitais. 

Supondo que os partidos se comportem de modo racional, eles estão muito interessados em 

manter as cadeiras que conseguem conquistar em uma casa legislativa. No caso em questão, 

Getulino Artiaga já era deputado e, desse modo, já detinha uma carteira de eleitores. Numa 

espécie de operação contábil, o partido considera que cada candidato eleito possui os votos 

que recebeu como capital político e resta o esforço do eleito para manter a fidelidade dos seus 

eleitores nas próximas eleições. No entanto, embora os partidos saibam se apropriar do capital 

político conquistado por seus candidatos junto ao eleitorado, eles sabem também que o eleitor 

se comporta, muitas vezes, de forma muito personalista, emitindo seu voto em um candidato e 

criando, assim, uma certa relação com este. Em tal contexto, era de se esperar que, diante do 

fato inusitado da morte de um deputado que estava pleiteando uma reeleição, o partido se 

sentisse ameaçado pela possibilidade de perder os eleitores antigos e os que estavam sendo 

conquistados por ele.  

Naquele caso em particular, a esposa de Getulino era a pessoa que se apresentava 

como substituta ideal. Ela poderia herdar o capital simbólico do sobrenome do marido e 

                                                
24 Alguns estudos sobre a política em Goiás destacam a existência da violência aberta e simbólica nos 
fundamentos e na constituição da sociedade goiana (CAMPOS, 2003; MACHADO, 1990; SOUZA, 2006).  
25 Biografia disponível no sítio institucional da Assembleia Legislativa de Goiás. 
26 A rivalidade entre o grupo pessedista e udenista em alguns municípios chegava ao ponto de os membros 
desses grupos não frequentarem os mesmos clubes e outros espaços públicos (MOREIRA, 2009, p. 75). 



44 
 

 

preservar o capital político do deputado falecido e, ao mesmo tempo, o capital político do 

Partido. A apresentação da viúva pode ter tido o objetivo de manter os votos do deputado 

falecido. 

Além disso, é preciso considerar que a luta das mulheres na política começara a obter 

frutos. Nas eleições de 3 de maio de 1933 para a Assembleia Nacional Constituinte foi eleita, 

como deputada, Carlota Pereira de Queiróz, uma médica paulista que tinha se tornado notória 

em decorrência de seu trabalho como voluntária na assistência aos feridos durante a 

Revolução Constitucionalista (ORIÁ, 2004). Nas eleições de 1934 para a Câmara dos 

Deputados, Carlota Queiroz se reelegeu e também foi eleita Bertha Lutz, feminista que se 

destacava, desde 1919, na luta pela emancipação política da mulher. Para as casas legislativas 

estaduais, em 1934, foram eleitas a professora Antonietta de Barros, a médica Lili Lages, a 

advogada Maria Luíza Bittencourt, Maria do Céu Pereira Fernandes, Maria Thereza Nogueira 

de Azevedo e Maria Thereza Silveira de Barros Camargo, respectivamente para as 

Assembleias Legislativas dos Estados de Santa Catarina, Alagoas, Bahia, Rio Grande do 

Norte e São Paulo, uma para cada Estado, com exceção deste último, que elegeu duas.  

Já Goiás tinha chegado a 1950 sem que nenhuma mulher tivesse pelo menos se 

registrado como candidata ao cargo de deputado estadual, enquanto a Bahia, sua vizinha, teve 

sua primeira deputada em 193427 e uma prefeita no Município de Urandy em 193628. No 

entanto, é certo que já existiam mulheres lutando por espaço na política, pois, em Goiânia, a 

capital do Estado, três mulheres conseguiram se eleger como vereadoras29 em 1947, logo na 

primeira Legislatura. Desse modo, se percebe a estratégia do partido ao lançar a viúva como 

candidata, ainda sob o choque dos acontecimentos, como uma estratégia para captar os 

anseios das mulheres por participação política no legislativo estadual.  

Além disso, a participação da mulher na política era um sinal de mudança dos tempos, 

coerente com o discurso de modernização que tinha se instalado no país e com o qual Pedro 

Ludovico demonstrava afinidade (CAMPOS, 2003; CUNHA, 2008, 2009; MACHADO, 

1990), e apesar do atraso cultural do Estado (CAMPOS, 2003; CUNHA, 2008; MACHADO, 

1990), a transferência da capital para Goiânia, o afluxo de pessoas de todas as partes e uma 

melhoria na comunicação, a ausência das mulheres no Poder Legislativo estadual certamente 

                                                
27 Maria Luíza Bittencourt foi a primeira deputada estadual baiana, aos vinte e cinco anos de idade. Ela foi uma 
das fundadoras da Associação Brasileira das Mulheres Universitárias (COSTA, 1998, p. 96). 
28 Nair Guimarães Lacerda exerceu o cargo de Prefeita por nomeação do Governador Juracy Magalhães, tendo 
sido indicada pela  então deputada estadual Maria Luíza Bittencourt (COSTA, 1998, p. 137). 
29 As três vereadoras foram: Ana Pereira Braga (que depois viria a ser eleita deputada estadual), Julieta Fleury da 
Silva Souza e Maria José C. de Oliveira (CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2010). 
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era percebida pelos círculos intelectuais como uma defasagem do Estado de Goiás tanto no 

contexto de conquista feminina como no de modernização.  

Nesse sentido, vale observar o papel de um líder como indutor de mudanças em dada 

cultura e a preocupação deste com a imagem com que sua comunidade será vista no plano 

externo. A estratégia foi bem-sucedida e Berenice Artiaga foi a candidata mais votada da 

eleição, recebendo 3.859 votos, 580 a mais que o segundo candidato mais bem votado. Vale 

destacar que seu marido, Getulino Artiaga, tinha sido eleito quatro anos antes com apenas 

1.211 votos, o que significa que ela conseguiu, nos poucos dias que antecederam às eleições, 

mais do que o triplo de votos do que seu esposo obtivera na eleição anterior30. 

Apesar do seu sucesso nas urnas, ela se manifesta em seu primeiro discurso na 

Assembleia Legislativa como tendo opinião contrária à participação direta da mulher na 

política. A esse respeito é importante conferir a transcrição do primeiro discurso proferido 

pela Deputada, constante da Ata da Segunda Sessão Ordinária do Legislativo goiano, 

realizada às 14 horas do dia 17 de abril de 1951: 

 

[...] Inicialmente, diz a nobre oradora ser contrária à participação direta da mulher na 
vida política, mas que por circunstâncias já de todos assaz conhecida, ocupa hoje um 
lugar no legislativo estadual. Em palavras repassadas de sentimento e pesar pelo 
motivo que a trouxe à representação popular e levando aos seus pares a sua 
admiração pela atuação parlamentar do deputado Getulino Artiaga, a oradora 
agradece ao eleitorado goiano que de maneira tão expressiva sufragou o seu nome 
para nesta Casa Legislativa ser o porta voz de suas aspirações e anseios bem como 
do seu repúdio ao bárbaro assassinato do deputado Artiaga, tão precocemente 
roubado à vida em consequência de uma administração de desmandos e violências. 
Finalizando suas palavras, a Sra. Berenice Artiaga requer a inserção de um voto de 
saudade ao deputado Artiaga na ata dos trabalhos do dia. Por deferência à Sra. 
deputado, é votado ainda na presente sessão, o voto requerido, voto esse aprovado 
por unanimidade, determinando então, o Sr. Presidente conste o mesmo da ata dos 
trabalhos. [...]. (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1951, Diário da 
Assembleia de 9 de maio de 1951, p. 8). 

 

Embora o teor do seu discurso possa ser interpretado apenas como uma estratégia para 

que sua inserção naquele espaço de poder, até então completamente dominado pelos homens, 

fosse amenizada pelo caráter do ocaso que a levou até aquela situação, essa análise nos leva à 

seguinte suposição: a eleição de Berenice Artiaga pode ter tido um significado diferente para 

ela do que teve para o Partido, que também era distinto do significado que teve para pelo 

menos uma parcela do eleitorado, a das mulheres, que viram sua candidatura como uma 

oportunidade de representação política. 

                                                
30 Seu marido fora assassinado em 8 de setembro e as eleições daquele ano se realizaram no dia 3 de outubro. 
Entre essas duas datas se desenrolaram os eventos do funeral e da decisão do partido em apresentá-la como 
candidata. 
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No entanto, apesar de nosso interesse por uma análise desses significados para o 

partido e para aquela parte do eleitorado que acreditamos ter existido, não foi possível obter 

no escopo da pesquisa empírica material que possibilitasse a sua realização. Por essa razão, 

embrenhamo-nos na busca de documentos que possibilitassem a averiguação do significado 

do evento para a própria parlamentar, haja visto este poder estar expresso em seus discursos. 

Contudo, embora não se tenha obtido a transcrição na íntegra do primeiro discurso, a parte 

encontrada na Ata da Segunda Sessão Ordinária do Legislativo estadual supre nosso intento 

de análise.  

Desse modo, analisamos, no referido discurso, tanto aquilo que foi dito 

explicitamente, quanto aquilo que está implícito nas suas entrelinhas. Assim, em seu primeiro 

discurso ela afirma a preponderância masculina na política e sua concepção do papel da 

mulher como extensão do homem31, o que pode ter sido decisivo para que ela aceitasse tão 

prontamente o papel de substituta de seu esposo na candidatura. Já a expressividade de sua 

vitória ela credita, em parte, a uma escolha do eleitorado goiano para que ela fosse “o porta-

voz” de suas aspirações e anseios, e, por outra parte, ao repúdio do eleitorado goiano ao 

bárbaro assassinato do Deputado Getulino Artiaga. Na utilização do termo “o porta-voz”, que 

ela utiliza com referência a si mesma, existe um enigma que talvez nunca venha a ser 

resolvido. Já que na língua portuguesa essa palavra é comum aos dois gêneros e ela poderia 

naturalmente ter dito “a porta-voz” por estar referindo-se a si mesma, a utilização do termo da 

forma como realizada soa estranha, a não ser que ela não soubesse utilizá-lo corretamente ou 

então estivesse reforçando a condição de seu ingresso como substituta do marido. No entanto, 

no restante do seu pronunciamento a transcrição demonstra que ela sabia manejar a língua de 

modo razoável, bem como aparentava conhecer a linguagem própria das casas legislativas. 

Nessa perspectiva, alguns estudos indicam que as elites tradicionais e as oligarquias 

utilizam-se das relações de parentesco para preencher os cargos de poder (AVELAR, 2001; 

BLAY, 2006; MOREIRA, 2009). Nesses casos, a consequência lógica do preenchimento dos 

cargos por mulheres é que elas simplesmente representam os interesses das elites locais, o que 

levou o feminismo acadêmico a questionar os resultados da representação descritiva e da 

representação substantiva32, ou seja, se é preciso mais mulheres ou mais feministas (mulheres 

e homens) na política (AVELAR, 2001; 2002).33 

                                                
31 Nesse caso concreto, a esposa seria vista como extensão do marido. 
32 Esse tema foi abordado com profundidade por Pitkin (1967) e Mateo-Diaz (2005). 
33 Sobre as diferentes correntes do feminismo no Brasil, ver Pinto (2003), e sobre a tensão entre identidade e 
papéis ou conjunto de papéis conferir Castells (1999). 
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Desse modo, continuamos a observação do elenco de mulheres que conquistaram um 

mandato como deputada estadual durante o primeiro período de nossa observação. Em 1954, 

Berenice Artiaga (PSD) foi reeleita e houve a eleição de uma segunda mulher, Almerinda 

Arantes (PTB). Em 1958 foi reeleita a segunda e eleita uma terceira mulher, Ana Braga 

(PSD). Portanto, no período de 1951 a 1954, houve apenas uma mulher como deputada, e de 

1955 até o início do regime autoritário (1964), duas mulheres exerceram mandato 

concomitantemente. Em 1962, somente a deputada Almerinda Arantes se reelegeu e 

permaneceu na ALEGO até 1966. Essas são as três mulheres que fizeram as primeiras 

incursões na Assembleia Legislativa e a observação dos passos delas dentro do campo facilita 

o reconhecimento do território e de que lutas ainda deverão ser travadas.  

Depois disso, observa-se que, durante o período de bipartidarismo (1966-1979), 

nenhuma mulher foi eleita como deputada estadual. Ainda no início da redemocratização, 

nenhuma mulher conseguiu se eleger para a Legislatura do período de 1983 a 1987. Porém, 

três mulheres figuram na lista de suplentes, dentre as quais Cleuzita Antônia de Rezende 

Assis, pelo PDS, que na Legislatura seguinte viria a ser eleita pelo PFL. Já no tocante às 

outras duas mulheres que ficaram como suplentes nessa eleição, uma do PDS e a outra do PT, 

não se encontrou nenhum indício, na pesquisa empírica, de que alguma delas tenha assumido 

o cargo em algum momento. Um dos problemas desse tipo de pesquisa é que, pela natureza 

relacional da atividade da representação, a compreensão da atuação das deputadas não pode 

ser dissociada do contexto organizacional da ALEGO e do contexto de lutas partidárias de 

cada período. Cada representante ingressa numa ação que precede e transcende sua breve 

passagem pelo campo. 

Como os dados anteriores demonstram, no período de 1951 a 2011 vinte e cinco 

mulheres foram eleitas e exerceram mandatos como deputadas estaduais. Algumas delas 

(Cleuzita Assis, Vanda Melo, Raquel Rodrigues, Cilene Guimarães e Laudeni Lemes) 

também se efetivaram em um mandato a partir da lista de suplentes34. 

 

                                                
34 A subrepresentação política das mulheres na ALEGO também foi mencionada por Dias e Do Valle (2011). 
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Tabela 4 – Cadeiras conquistadas por mulheres na ALEGO por Legislatura 

LEGISLATURA  DEPUTADA CADEIRAS 
CONQUISTADAS 
POR MULHERES 

% TOTAL DE 
CADEIRAS 

(100%) 
1ª Legislatura: 1947-1951  - - 32 
2ª Legislatura: 1951-1955 Berenice Artiaga – PSD. 1 3,1 32 
3ª Legislatura: 1955-1959 Almerinda Arantes – PTB; 

Berenice Artiaga – PSD. 
2 6,2 32 

4ª Legislatura: 1959-1963 Almerinda Arantes – PTB; 
Ana Braga – PSD. 

2 6,2 32 

5ª Legislatura: 1963-1967 Almerinda Arantes – PTB. 1 2,5 39 
6ª Legislatura: 1967-1971  - - 39 
7ª Legislatura: 1971-1975  - - 33 
8ª Legislatura: 1975-1979  - - 37 
9ª Legislatura: 1979- 1982  - - 38 
10ª Legislatura: 1983-1987  - - 40 
11ª Legislatura: 1987-1991 Cleuzita Assis – PFL. 

Conceição Gayer – PDC. 
2 4,8 

 
41 

12ª Legislatura: 1991-1995 Cleuzita Assis (suplente, que 
se efetivou) – PFL; 
Denise Carvalho – PC do B; 
Vanda Melo – PRN. 

3 7,3 41 

13ª Legislatura: 1995-1999 Dária Rodrigues  PMDB; 
Denise Carvalho - PC do B; 
Mara Naves – PMDB; 
Nelci Spadoni – PPR; 
Onaide Santillo – PP; 
Vanda Melo (suplente que se 
efetivou) – PPB. 

6 14,6 41 

14ª Legislatura: 1999-2003 Denise Carvalho – PC do B; 
Lamis Cosac – PMDB; 
Lila Spadoni – PFL; 
Isaura Lemos – PDT; 
Roselene Cruvinel – PSDB; 
Onaide Santillo – PMDB; 
Raquel Rodrigues (suplente 
que se efetivou) – PPB. 

7 17 41 

15ª Legislatura: 2003-2007 Carla Santillo – PSDB; 
Flávia Morais  – PSDB; 
Laudeni Lemes – PSDB; 
Magda Mofatto– PMDB; 
Mara Naves – PMDB; 
Isaura Lemos – PDT; 
Onaide Santillo – PMDB 
(suplente que se efetivou); 
Rachel Azeredo – PMDB; 
Raquel Rodrigues – PPB. 

9 21,9 41 

16ª Legislatura: 2007-2011 Adriete Elias – PMDB; 
 Betinha Tejota – PSB; 
Cilene Guimarães – PL; 
Flávia Morais – PSDB; 
Laudeni Lemes – PSDB 
(suplente); 
Mara Naves – PMDB; 
Isaura Lemos – PDT; 
Vanuza Valadares – PSC. 

8 19,5 
 

41 

TOTAL MANDATOS EXERCIDOS POR 
MULHERES 

41 6,8 600 

Fonte: Dados do TSE compilados pela autora. 
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Os dados apresentados na tabela 4 permitem afirmar que, no período de 1947 a 2011, 

vinte e cinco mulheres exerceram 41 mandatos de deputado estadual. Dentre esses, seis 

mandatos foram exercidos no período de 1951 a 1966 pelas deputadas: Berenice Artiaga, 

Almerinda Arantes e Ana Braga. No período de 1967 a 1987, cujos termos coincidem com a 

exacerbação e a finalização do regime autoritário, nenhuma mulher foi eleita para a ALEGO. 

Já os 35 mandatos restantes foram exercidos no período de 1987 a 2011 por 22 deputadas.  

 

 
Figura 1: Quantitativo de Deputados e Deputadas por Legislatura (1947-2011). 
Fonte: Dados do TSE, TRE-GO e ALEGO compilados pela autora. 
 

Por meio da figura 1 se pode comparar a dispersão existente entre a quantidade de 

cadeiras conquistadas por mulheres e a quantidade de cadeiras conquistadas pelos homens 

durante o período da primeira à décima sexta Legislatura, comprovando quão poucos 

mandatos de deputado estadual as mulheres tem conquistado no Estado de Goiás. Dessa 

análise se constata que as mulheres se elegeram para apenas 6,8% das 600 cadeiras que foram 

preenchidas da 1ª à 16ª Legislatura. 

 

 

2.4 UM PERÍODO DE AUSÊNCIA E O RETORNO – O REGIME AUTORITÁRIO E A 

REDEMOCRATIZAÇÃO 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, a presença das mulheres na ALEGO na 

condição de parlamentar sofreu descontinuidade durante o período do regime autoritário, mais 

especificamente no ano de 1967, quando termina o mandato de Almerinda Arantes, até 1987, 

resultando em vinte anos de ausência. Essa constatação nos levou a averiguar se as mulheres 
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continuaram se apresentando como candidatas no referido período35, tendo sido verificado o 

que segue. 

Nas eleições de 1966 quatro mulheres foram candidatas, incluindo Almerinda, que 

postulava reeleição para um terceiro mandato pela ARENA, mas, apesar de ter obtido mais 

votos do que em sua última eleição pelo PTB, ficou como suplente (TSE, 1973, p. 87-89). Em 

1970, nenhuma mulher foi eleita, bem como nenhuma figura na lista de suplentes, que registra 

os que ficaram nessa situação a partir de 210 votos (TSE, 1973, p. 90-92). Nas eleições de 

1974, uma mulher aparece na lista de suplentes, tendo disputado pela ARENA, e, como a lista 

registra todos os suplentes que obtiveram mais de 112 votos, pressupõe-se que esta tenha sido 

a única postulante do sexo feminino ao cargo de deputado estadual (TSE, 1977). 

Das eleições de 1978 não foi possível averiguar a lista de candidatos, nem de eleitos 

ou suplentes, pois, não obstante os esforços empreendidos, os dados não foram encontrados 

por nenhum meio. Nas eleições de 1982, se verifica que três mulheres se candidataram: duas 

pelo Partido Democrático Social (PDS) e uma pelo Partido dos Trabalhadores (PT). No 

entanto,as três ficaram como suplentes. uma delas foi Cleuzita Assis (PDS), viúva do político 

José Alves de Assis, que faleceu em um acidente aéreo em 1979, encerrando uma carreira 

política de 21 anos, durante os quais conquistou seis mandatos eletivos36 e ainda exerceu 

cargos na estrutura do seu Partido37 e desempenhou cargo de confiança no Poder Executivo38. 

Ela recebeu 9.823 votos e ficou como suplente nessa eleição.  

Nas eleições de 1986, oito mulheres se candidataram ao cargo de deputado estadual. 

Duas se elegeram, a delegada de polícia Conceição Gayer (PDC) e Cleuzita Assis (PFL), 

viúva do político José Assis, e as outras seis ficaram como suplentes. Com relação à eleição 

de Cleuzita Assis, se observa que ela resulta de uma estratégia bem-sucedida de troca de um 

partido maior por outro menor, pois na eleição anterior ela tinha obtido mais votos do que 

nesta, mas, em decorrência do tamanho do seu partido, havia ficado apenas como suplente. 

Com a eleição destas duas mulheres finaliza-se o período de ausência de representantes do 

sexo feminino na Assembleia Legislativa, que durou duas décadas. A partir de então, nas 

eleições de 1990, se elegeram três deputadas e uma suplente (TSE, 1990). Em 1994, cinco 

                                                
35 Cf. Apêndice G. 
36 Um mandato de Vice-prefeito em Mineiros (1958-1960), um de Vereador na mesma cidade (1962-1965), dois 
mandatos de deputado estadual (1967-1971; 1971-1975), com uma participação na Mesa Diretora, e dois 
mandatos de deputado federal (1975-1979; 1979-1983).  
37 Secretário Geral do Diretório Geral da ARENA (1968-1970), Vice-Presidente da ARENA (1975), idealizador 
e Presidente da Frente Municipalista do Oeste Brasileiro (1976-1978). 
38 Secretário da Educação e Cultura do Estado de Goiás (1975-1978). 
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deputadas elegem-se, e uma delas, Nelci Spadoni, eleita pelo PPR, foi a mais bem votada para 

o cargo de deputado estadual (TSE, 1994).  

Nas eleições de 1998, foram eleitas seis deputadas (TSE, 1998). Mas, além destas, 

Raquel Rodrigues (PPB), que tinha ficado como suplente, se efetivou no início do segundo 

biênio da Legislatura (CAMPOS e DUARTE, 2002). Desse modo, a Legislatura se finalizou 

com sete deputadas.  

Nas eleições de 2002, oito mulheres se elegeram, dentre elas Rachel Azeredo (PMDB) 

e Laudeni Lemes (PSDB) recebem, nas urnas, as maiores quantidade de votos para o cargo. 

Consideramos importante observar que, nessa eleição, Raquel Rodrigues (PPB), que tinha se 

efetivado na Legislatura anterior desde a condição de suplente, conseguiu se eleger.  

Nas eleições de 2006, sete mulheres se elegeram como deputadas estaduais (TSE, 

2006). Importante ressaltar que novamente uma mulher recebeu a maior votação nominal da 

eleição, Flávia Morais (PSDB). No entanto, Rachel Azeredo (PMDB) e Laudeni Lemes 

(PSDB), que tinham sido as campeãs de votos na eleição anterior, ficaram na lista de 

suplentes. Mesmo assim Laudeni Lemes conseguiu se efetivar como deputada e as mulheres 

voltaram a ocupar oito das 41 vagas de deputado estadual, sendo esta a maior marca já 

alcançada pelas mulheres na ALEGO. 

 

 

2.5 A ORIGEM DO CAPITAL DE INGRESSO NA ALEGO 

 

 

Pela teoria dos campos a inserção de um indivíduo em um dado campo da vida social não é 

um processo tão simples. Ou se nasce nele ou então se passa por um lento processo de 

inserção, que depende da aceitação dos nativos no campo (BOURDIEU, 2009b). Essa teoria 

auxilia na compreensão do fato de existirem poucas mulheres atuando no campo político. De 

acordo com Bourdieu (2009a, p. 185), “O campo político é o lugar de uma concorrência pelo 

poder que se faz por intermédio de uma concorrência pelos profanos, ou melhor, pelo 

monopólio do direito de falar e de agir em nome de uma parte ou da totalidade dos profanos”. 

O termo “profano” refere-se aos desapossados dos meios de produção da política, ou 

seja, aqueles que participam dela apenas como consumidores. O termo só possui sentido 

diante da compreensão da política como uma arte ou um ofício especial, que exige dos seus 

profissionais sacrifícios pessoais e a aquisição de competências especiais. O termo “profano” 

caracteriza todos os que não possuem vida consagrada à política. 
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No campo da política institucional, as mulheres não poderiam ser consideradas como 

nativas, nem mesmo quando possuem vínculos sanguíneos ou de afinidade com políticos 

profissionais. Primeiramente, pelo fato de que a política foi estruturada como uma atividade 

para homens e para estes exercerem o poder e, em segundo, em decorrência do processo de 

socialização diferenciada conforme o sexo39, que exclui as mulheres das possibilidades de 

aquisição do capital e das habilidades requeridas para a sobrevivência nesse campo. 

Conforme se constata por meio da tímida presença das mulheres em todos os âmbitos 

da política institucional, o sexo tem tido enorme influência quanto ao destino político de uma 

pessoa, basta lembrar que o direito de votar e de se postular como candidata é uma conquista 

bastante recente das mulheres em várias partes do planeta, que ainda precisa ser conquistado 

em alguns países. 

Conforme alerta Bourdieu, cada campo possui sua própria economia (BOURDIEU, 

2010), o que pode ter papel decisivo na exclusão daqueles que não são nativos do campo. 

Nesta economia, o capital fundamental é o capital político que  

 

É uma forma de capital simbólico, crédito firmado na crença e no reconhecimento 
ou, mais precisamente, nas inúmeras operações de crédito pelas quais os agentes 
conferem a uma pessoa – ou a um objeto os próprios poderes que eles lhe 
reconhecem. (BOURDIEU, 2009a, p. 188) 

 

Desse modo, Miguel (2003, p. 120), afirma que Bourdieu estende o conceito de 

“capital” para muito além de seu sentido estritamente econômico e introduz a ideia de capital 

simbólico como uma espécie de crédito social, que depende fundamentalmente da crença 

socialmente difundida na sua validade.  

O capital simbólico nesse campo é o reconhecimento da legitimidade de uma 

determinada pessoa para agir na política e se baseia em porções de capital cultural - 

treinamento cognitivo para a ação política, capital social - redes de relações estabelecidas e 

capital econômico - que possibilita o ócio necessário à prática política (MIGUEL, 2003, p. 

121). Por isso, “o conceito de capital político, extraído da Sociologia de Pierre Bourdieu 

indica o reconhecimento social que permite que alguns indivíduos, mais do que outros, sejam 

aceitos como atores políticos e, portanto, capazes de agir politicamente” (MIGUEL, 2003, p. 

115). 

Miguel (2003) reformula as categorias propostas por Bourdieu para capital político em 

apenas duas: capital delegado e capital convertido. Para ele, o capital delegado pode ser 

                                                
39 Mateo-Diaz (2005) afirma que se a ocupação de homens e mulheres nas esferas pública e privada se desse em 
condições de igualdade a socialização dos papéis de gênero se enfraqueceria como uma consequência. 
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entendido como “o capital originário do próprio campo político e/ou estatal. Isto é, a 

notoriedade advinda de mandatos eletivos anteriores, da ocupação de cargos públicos (de 

confiança) no Poder Executivo e da militância partidária”. Já o capital convertido é aquele que 

é conseguido em outros campos – como a popularidade, por exemplo – e deslocada para a 

política. Encaixa-se também nessa categoria a transferência de capital econômico, por meio 

de campanhas eleitorais dispendiosas (MIGUEL, 2003, p. 121).  

Com essas categorias, Miguel esboça duas trajetórias políticas ideal-típicas. Uma para 

o político do tipo “capital delegado”, que constrói paulatinamente sua carreira política, 

começando com os cargos eletivos mais baixos, vereador, por exemplo, ou então após longa 

permanência em cargos públicos ou partidários. Outra para o político do tipo “capital 

convertido”, que se caracteriza por possuir grande capital não político e busca convertê-lo de 

modo a logo alcançar uma posição mais elevada (MIGUEL, 2003, p. 122). 

Essas duas categorias são adequadas ao nosso estudo e, conforme se pode notar, a 

abordagem da economia do campo político é imprescindível para entender as rotas de 

ingresso das mulheres e também a situação de marginalidade delas dentro do campo. 

Ao analisar a trajetória das deputadas que exerceram mandato(s) na ALEGO, se 

verifica que o capital de ingresso da maioria delas pertence ao tipo “capital delegado”. Se 

encaixam nessa categoria aquelas que se elegeram após exercerem funções honoríficas de 

primeira-dama no município onde seu esposo foi prefeito, aquelas que exerceram cargos 

públicos de confiança de elevado destaque utilizando “capital de função” (BOURDIEU, 

2009a, p. 193) e, ainda, aquelas que conquistaram o mandato em decorrência da sua viuvez de 

um político já consagrado. É importante ressaltar que se eleger com “capital delegado” não é 

exclusividade das mulheres. Uma observação mais atenta da lista dos políticos que se 

sucederam na história de uma dada região revela que geralmente há transferência de capital 

político entre uma geração e outra de políticos. No quadro 1 se destaca o tipo de capital de 

ingresso das deputadas estaduais na ALEGO com as seguintes ressalvas:  

A primeira é a de que a classificação foi realizada a partir dos dados biográficos 

disponibilizados pela ALEGO no livro de Campos e Duarte (2002), no seu sítio institucional 

e, ainda, do banco de dados da pesquisa “Participação das Mulheres na Política em Goiás”, 

realizada na UFG. Um dos problemas da análise das biografias disponibilizadas é que elas são 

muito resumidas. Em muitos casos não foi possível saber a escolaridade dos parlamentares no 

ano de sua eleição. Além disso, as outras fontes também não possuíam os dados completos de 

todas as deputadas, mas por meio da triangulação dos dados foi possível obter um perfil de 
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cada parlamentar, que, embora não nos satisfaça completamente, documenta o que foi 

encontrado e sinaliza para caminhos que ainda precisam ser construídos.  

A segunda ressalva é que a classificação abaixo se refere a tipos ideais, pois, na 

verdade, “as carreiras políticas concretas se fazem por meio de um mix complexo de um e de 

outro” (MIGUEL, 2003, p. 122), ou seja, por uma combinação de capitais de vários tipos, 

como os dados e as informações (no Quadro 1) sobre as carreiras de algumas das deputadas 

sugerem. 

 

Quadro 1 - Tipo de capital de ingresso das deputadas estaduais na ALEGO (1951-2011) 

Capital Delegado Capital Convertido 
Da Família - Esposa de político: 
Berenice Artiaga; 
Cleuzita Assis; 
Vanda Melo; 
Betinha Tejota. 
 
Da Família - Filha de Político(a): 
Almerinda Arantes; 
Carla Santillo; 
Lila Spadoni. 
 
Da Família - Esposa de político com mandatos 
eletivos próprios anteriores ao de Deputada: 
Lamis Cosac; 
Rose Cruvinel. 
 
Da Família - Esposas de político que ocuparam 
cargo de confiança no Executivo: 
Mara Naves; 
Onaide Santillo; 
Raquel Rodrigues; 
Laudeni Lemes; 
Adriete Elias. 
 
Da Família - Esposa de político com atuação no 
voluntariado:   
Flávia Morais. 
 
Do Partido – mandatos eletivos anteriores: 
Ana Braga; 
Cilene Guimarães. 
 
Do Partido – ocupação de cargo público de 
confiança no Executivo +Notoriedade pessoal 
(Filantropia) 
Nelci Spadoni. 
 
Do Partido + (convertido) do campo econômico  +  
Notoriedade pessoal (Filantropia):  
Vanuza Valadares. 
 
Do Partido (militância partidária + mandatos 
eletivos anteriores ao mandato) + notoriedade 

Notoriedade profissional:  
Rachel Azeredo. 
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Capital Delegado Capital Convertido 
pessoal (movimento estudantil): 
Denise Carvalho. 
 
Do Partido + notoriedade pessoal (no campo 
profissional): 
Conceição Gayer; 
Dária Rodrigues. 
 
Do Partido (exercício mandato eletivo anterior) + 
notoriedade pessoal (no campo econômico): 
Magda Mofatto. 
 
Do Partido (ocupação de cargo de confiança no 
Executivo) + Dos Movimentos Sociais  +  da 
Família (esposo político): 
Isaura Lemos . 
Fonte: Dados da ALEGO e do acervo da pesquisa “Participação das Mulheres na Política em Goiás” – UFG – 
compilados pela autora. 
 

Conforme se verifica no quadro 1, o capital utilizado na conquista do mandato por 

quase todas as deputadas estaduais é do tipo delegado, sendo que, para quinze delas, o capital 

político predominante foi da família, oito receberam capital político predominantemente do 

partido e outras quatro possuem uma composição mista em que pesa mais o capital do partido, 

mas com boa dose de capital convertido de outros campos da vida social, com exceção do 

caso de Rachel Azeredo, cujo capital para conquista do mandato foi convertido de sua 

notoriedade profissional, especificamente de sua atuação como jornalista e de sua participação 

em programas veiculados por emissoras locais de televisão. A “notoriedade”, conforme 

definido por Bourdieu (2009a), é o capital pessoal de “notoriedade” e de “popularidade”, 

decorrente do fato de ser conhecido e reconhecido na sua pessoa, pelo seu próprio “nome”, 

sua própria “reputação” e também por possuir um certo número de qualificações específicas40, 

condição da aquisição e da conservação de uma boa reputação. Vale ressaltar que a 

“notoriedade  pessoal” é produto de uma acumulação lenta e contínua através do tempo. 

É oportuno mencionar que consideramos necessário subdividir o capital delegado de 

“família” em outras categorias, pois, apesar das similitudes, existem diferenças que merecem 

consideração entre o fato de uma candidata ser eleita totalmente com capital político de um 

ascendente ou do cônjuge e o de uma candidata ser eleita com apenas uma parte desse tipo de 

capital, sendo o restante conquistado por ela mesma a partir de uma dada atuação na esfera 

pública, mesmo que o acesso à função seja possibilitado pelo parentesco. Conforme 

                                                
40 As qualificações revelam um certo capital cultural e, muitas vezes, o domínio profissional da eloquência 
(BOURDIEU, 2009a, p. 191). 
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constatado por vários estudos esta é uma estratégia das elites tradicionais na maioria dos 

estados de contexto oligárquico e de economia pouco diferenciada (AVELAR, 2001, p. 50). 

Neste trabalho, consideramos eleitas com capital político totalmente da família aquelas 

sobre as quais não se encontrou histórico de militância partidária em suas biografias, 

informações sobre exercício de mandatos eletivos anteriores ou de ocupação de cargos 

públicos de confiança no executivo, o que evidenciaria a existência de capital delegado do 

partido (cf. MIGUEL, 2003, p. 121). Os resultados obtidos por meio da pesquisa indicam que 

cinco deputadas receberam seu capital diretamente da família (do esposo, do pai ou da mãe). 

Duas se elegeram com capital da família, mas também com capital do partido, tendo em vista 

que elas já tinham exercido cargos eletivos antes de conquistar o mandato de deputada. Cinco 

deputadas se elegeram com capital da família, mas também já haviam exercido cargos de 

confiança no poder executivo, o que, segundo Miguel (2003), configura-se como capital do 

partido, tendo em vista que o acesso a esses cargos é controlado pelo partido como capital de 

‘função” para conferir visibilidade e notoriedade àqueles que foram marcados pelo partido 

para disputar cargos eletivos. 

Uma análise da trajetória política dessas vinte e cinco mulheres revela alguns fatos que 

relativizaram algumas das hipóteses iniciais desta pesquisa, os quais são, em primeiro lugar, o 

fato de termos um grupo de mulheres que conseguiram passar de um papel de satélites, pela 

visibilidade mantida por meio da influência obtida do vínculo familiar para a construção de 

uma trajetória de astro independente. Nesse caso se enquadram aquelas mulheres que, apesar 

de serem esposas ou filhas de políticos de carreira, conquistaram elas próprias mandatos 

eletivos anteriores ao de deputada, aquelas que sendo esposas de políticos de carreira 

ocuparam cargo de confiança no Executivo e conseguiram corresponder à expectativa de 

multiplicação do “capital de função”, obtendo a notoriedade necessária para disputar com 

chances de sucesso um mandato eletivo. E, em segundo lugar, o fato de termos um segundo 

grupo de mulheres que foram eleitas deputadas sem possuírem laços de família com políticos. 

Nesse grupo se inclui aquelas que já tinham mandatos eletivos anteriores e aquelas que, 

apesar de nunca terem exercido um mandato eletivo, possuíam uma militância partidária que 

associada a um grande capital simbólico obtido por meio da sua notoriedade pessoal no 

campo da filantropia, ou no campo econômico, ou na participação em movimentos estudantis 

ou sociais ou, ainda, de notoriedade obtida no campo profissional, ou em vários deles 

simultaneamente, conseguiram conquistar um mandato eletivo de deputada estadual. Estas são 

as mulheres que se aproximam do tipo descrito por Blay (2006, p. 201) como sendo as que se 

fazem políticas “por iniciativa própria”. 
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A situação das esposas de políticos também foi estudada por Schwartzenberg (1978). 

Este ressalta o papel secundário e complementar à carreira do marido, socialmente exigido 

das esposas de políticos. Segundo o autor (1978, p. 114) ele, esse papel nega à mulher do líder 

político, qualquer identidade própria, obriga-a a “sufocar sua própria personalidade” e a coage 

a uma “existência por procuração” e, desse modo, força-a a existir exclusivamente em função 

do marido, dos filhos e do lar. “Instalada em seu papel de esposa-mãe-dona de casa. Vítima de 

uma cultura de supremacia masculina, que a mantém deliberadamente numa posição 

subalterna”. Desse modo, embora sob determinado ângulo de análise a construção de carreiras 

políticas pelas mulheres com capital político obtido pelo vínculo de família seja sempre 

revestida de desconfiança, existem pelo menos três motivos para creditar a elas o mérito por 

sua própria carreira. 

O primeiro é o fato de que a vocação política existe de modo igual tanto nos homens 

quanto nas mulheres. Prova disso é que historicamente as mulheres sempre estiveram 

presentes nos grandes movimentos políticos e/ou revolucionários e por várias vezes elas não 

hesitaram em manter suas reivindicações por equidade entre os sexos mesmo diante da 

possibilidade de sacrifício de suas vidas.  

O segundo é que as relações decorrentes dos vínculos de família não anulam as 

vocações que as pessoas trazem consigo, como também não são suficientes para fazê-las 

surgir naquelas que não as possuem. Além disso, para que uma transferência de capital 

político seja bem-sucedida, ela depende do protagonismo de quem a recebe. 

Conforme alerta Bourdieu (2009a), o capital político é uma espécie de capital 

simbólico, que para ter validade depende da adesão indiscutida de quem o concede. No caso 

em que se analisa, um político já consagrado apenas detém o capital conferido pelos eleitores, 

ou melhor, uma procuração para agir em favor dos eleitores, mas uma operação de 

transferência desse capital, ou dessa procuração, de um político para outro precisa ser 

validada pelos eleitores. Por essa razão, não raramente a história nos dá exemplos de chefes 

políticos que tentaram sem sucesso transmitir sua carreira como legado aos filhos.  

Por fim, o contexto cultural de supremacia masculina ainda vigente em nosso país, 

abalado pelas recentes conquistas de direitos civis e políticos das mulheres, confere a estas um 

elevado poder de barganha. Desse modo, caso se reconheça que nesse contexto cultural a 

construção de uma carreira política de uma pessoa casada depende inevitavelmente da 

cooperação do seu cônjuge, é necessário apenas reconhecer que o capital político conquistado 

pertence a ambos.  
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De fato, não é difícil constatar que os homens políticos bem-sucedidos, em geral, são 

aqueles cujas esposas se empenham inteiramente na construção de sua imagem e carreira 

política. Aquelas se habituam a lidar com as coerções decorrentes da exposição ao público, 

adquirem certa maestria em lidar com as críticas alheias e sabem medir palavras e atitudes 

para não prejudicar a carreira do marido. Tampouco é difícil encontrar mulheres políticas que 

desistiram da carreira por falta desse mesmo apoio de seus esposos, tornando insustentável, 

por longo período, a conciliação de papéis tão diversos que exigem cada um dedicação em 

tempo integral. No primeiro caso, as esposas assumem vários papéis simultaneamente em 

decorrência da necessidade de conquistar e manter os eleitores de seus maridos, de mantê-los 

dignamente prontos para o exercício do cargo e assumem integralmente, ainda, a 

administração da vida familiar e dos cuidados com os filhos para que os maridos tenham o 

tempo e a cabeça livres para a dedicação integral à política. Em decorrência de suas atividades 

de apoio aos maridos elas estão mais acessíveis às pessoas do que eles, que, por força do 

mandato, precisam estar em meio às multidões e nos espaços públicos em que os embates 

políticos são decididos. Na lide diária, dedicada a manter a carreira política dos maridos, elas 

também adquirem um certo capital para si, que lhes confere maior poder de negociação dos 

próprios interesses e às vezes lhes permite se descolar da condição de “mero prolongamento 

do homem público com quem se casou” (SCHWARTZENBERG, 1978, p. 118). Nessa 

perspectiva, não existe motivo para que a eleição de mulheres de políticos de carreira seja 

vista com menos mérito. 

Associada à questão do capital político está a questão do habitus do campo político, 

fundamental para o bom desempenho nele41. Por esse motivo procedemos à verificação do 

modo e do tempo de aquisição do habitus pelas deputadas e pudemos averiguar que quase 

todas as mulheres já possuíam conhecimento privilegiado do campo. Das 25 deputadas, 

quinze tiveram acesso ao habitus do Poder Legislativo por meio de um parente que já tinha 

exercido um ou vários mandatos como deputado – marido42, pai ou mãe43 –, inclusive duas 

delas já havia exercido mandatos eletivos próprios44 e uma tinha exercido a função de chefe 

de gabinete do marido quando este fora vereador45, quatro já tinham exercido mandatos 

                                                
41 Em decorrência do saber prático decorrente da experiência política, uma deputada usou os termos “capacidade 
para entrar na máquina política”, “possuir malícia sobre o jogo do poder” e “esperteza política” para designar as 
habilidades inerentes a um “político avisado” na acepção de Bourdieu. 
42 Berenice Artiaga, Cleuzita Assis, Vanda Melo, Betinha Tejota, Lamis Cosac, Rose Cruvinel, Mara Naves, 
Onaide Santillo, Raquel Rodrigues, Laudeni Lemes, Adriete Elias, Isaura Lemos e Flávia Morais. 
43 Carla Santillo e Lila Spadoni. 
44 Lamis Cosac e Rose Cruvinel. 
45 Isaura Lemos. 
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eletivos anteriores como vereadoras46, três tiveram contato com o habitus exclusivamente 

através do partido47, uma tinha exercido cargo de confiança no executivo48 e de outra não foi 

possível conhecer o modo de contato, dada a falta de informações nas fontes consultadas49. 

Desse modo, as deputadas que tinham tido contato com o habitus do campo por meio do 

vínculo familiar dispunham de mais recursos para utilizar na sua luta. 

Outro indicador de que elas já possuíam o habitus de um parlamentar é a 

simultaneidade de proposições de diferentes deputadas sobre o mesmo tema das apresentadas 

pelos deputados. Conforme vimos anteriormente, o político “avisado” mantém-se atento ao 

jogo para se antecipar no campo e marcar suas próprias conquistas. Isto é o que se pode 

averiguar no fato de várias deputadas terem apresentado projetos de lei similares ao mesmo 

tempo entre elas e também entre os deputados, o que levou à união deles para tramitação. 

Nesse sentido, vale lembrar que diante dos problemas sociais que ganham repercussão pelos 

meios de comunicação, os parlamentares se sentem motivados a apresentarem proposições, e 

a simultaneidade de projetos similares decorre da concorrência entre eles para se anteciparem 

no jogo e marcarem pontos em benefício próprio.  

Para confirmar ou descartar a hipótese levantada inicialmente sobre a importância do 

habitus para “jogar o jogo” e se manter nele, averiguou-se de que modo as deputadas que 

tiveram a maior quantidade de mandatos50 tiveram acesso ao habitus do campo político.  

 

Quadro 2 - Modo de aquisição do habitus da política pelas deputadas que tiveram maior 

quantidade de mandatos na ALEGO 

DEPUTADA AQUISIÇÃO DO HABITUS 
Almerinda 
Arantes 

Nasceu e cresceu na política. O pai tinha sido deputado estadual na República Velha e um 
primo, José Ludovico de Almeida, seu contemporâneo, foi Governador do Estado. 

Denise 
Carvalho 

Ingressou no campo da política muito cedo. Filiou-se ao PC do B aos 18 anos, quando o 
partido ainda estava na clandestinidade. Foi líder estudantil e, aos 19 anos, foi Vice-Presidente 
do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFG. Aos 21 anos foi Presidente do DCE-UFG 
e da União Estadual dos Estudantes (UEE) de Goiás. Foi eleita vereadora aos 25 anos e sua 
carreira se destaca pelo ativismo. 

Isaura Lemos Nasceu e cresceu na política. O pai tinha sido vereador em uma cidade em São Paulo e ela 
começou o seu protagonismo ainda na adolescência. Casou-se com um homem que já era 
político profissional. Ela sempre viveu na política e possui forte protagonismo nos 
movimentos sociais. 

Mara Naves Nasceu e cresceu na política. O seu pai foi vereador duas vezes. Casou-se com um político 
profissional (líder do PMDB no município). Antes de se eleger deputada, seu marido já tinha 
sido prefeito e, além da condição de Primeira-Dama, ela também foi Secretária de Promoção 
Social no Município.  

                                                
46 Ana Braga, Denise Carvalho, Magda Mofatto e Cilene Guimarães. 
47 Vanuza Valadares, Conceição Gayer e Dária Rodrigues. 
48 Nelci Spadoni. 
49 Rachel Azeredo. 
50 A maior marca de mandatos por mulher é de três (Cf. Apêndices B, C e D). 
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DEPUTADA AQUISIÇÃO DO HABITUS 
Onaide 
Santillo 

Era de família política. Seu marido era político de carreira, já tinha sido prefeito, deputado 
estadual e deputado federal. Durante seu primeiro mandato, seu marido se elegeu novamente 
como prefeito. Além disso, vários outros parentes também eram políticos notórios, Romualdo 
Santillo, deputado estadual por três vezes e Henrique Santillo, detentor de vários mandatos em 
vários cargos eletivos, inclusive o de Governador do Estado. 

Fonte: Dados da ALEGO e do banco de dados da Pesquisa Participação das Mulheres na Política em Goiás 
(UFG/FAPEG). 
 

Conforme se pode verificar no quadro 2, a aquisição do habitus por meio da família 

foi muito importante para a maioria absoluta das mulheres que conquistaram a maior 

quantidade de mandatos. Além disso, é necessário ressaltar que nesse grupo de cinco 

mulheres está a primeira que conquistou o quarto mandato como deputada estadual na 

ALEGO51. O resultado demonstra que elas tiveram contato muito cedo com a política, o que 

possibilitou-lhes a aquisição lenta e gradual do habitus. 

No entanto, o conhecimento do habitus de um parlamentar pelas deputadas e da luta 

de algumas delas para galgar os espaços que lhes era permitido pelas regras 

institucionalizadas não resultou no sucesso almejado, conforme os resultados demonstrados 

nos capítulos anteriores na luta por cargos na Mesa Diretora e nas Comissões permanentes. Os 

resultados evidenciam que, para que as mulheres tenham sucesso na carreira parlamentar, não 

basta conhecer ou adquirir o habitus da instituição. É preciso que haja o reconhecimento dos 

deputados com quem elas contracenam quanto ao direito e à legitimidade delas para o 

exercício da representação. 

 

 

2.6 A REPRESENTAÇÃO FEMININA POR PARTIDO NA ALEGO 

 

 

A luta política é a forma por excelência da batalha simbólica pela conservação ou 

transformação do mundo social por meio da conservação ou da transformação da visão social 

e dos princípios de divisão do mundo social. Nas democracias, a disputa pela adesão de 

votantes é também uma luta para manter ou subverter a distribuição do poder sobre os poderes 

públicos, e os partidos são os agentes por excelência dessa batalha. Nessa perspectiva, os 

partidos são  

 

                                                
51 Isaura Lemos, foi reeleita pela quarta vez para o cargo de deputado estadual nas eleições de outubro de 2010 
para a 17ª Legislatura (2011-2015). 
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[o]rganizações de combate especialmente ordenadas com vistas a conduzirem esta 
forma sublimada de guerra civil, mobilizando de maneira duradoura por previsões 
prescritíveis o maior número possível de agentes dotados da mesma visão do mundo 
social e do seu porvir. (BOURDIEU, 2009a, p. 174-175) 

 

No entanto, sua existência é determinada pela estrutura do campo político que, por 

meio dos seus constrangimentos e dos interesses associados a uma determinada posição no 

campo, obriga-o à tomada de posição. Desse modo, também se configura a existência 

relacional dos partidos dentro do campo, quando, pela tomada de posição, uns se afiguram 

como sendo de direita, de esquerda, de centro, etc. Nos últimos tempos, em consonância com 

as lutas das mulheres por sua inclusão política, alguns partidos têm demonstrado serem mais 

propensos do que outros a incorporarem as demandas femininas e as mulheres aos seus 

quadros. Como os partidos são, na verdade, os agentes legitimados para “marcar” quem 

poderá entrar na disputa pelos votos dos eleitores – e essa “marcação” corresponde, de alguma 

forma, à delegação de um certo capital político –, nos interessa conhecer quais partidos têm 

admitido as mulheres entre seus candidatos e quais têm eleito mais mulheres. Desse modo, 

consideramos relevante analisar a contribuição dos partidos regionais para a eleição de 

deputadas estaduais.  

 

Tabela 5 - Quantitativo de deputadas estaduais eleitas e de mandatos de mulheres por 

partido (1951-2011) 

PARTIDOS DEPUTADAS ELEITAS 
POR PARTIDO 

QUANTITATIVO  
DE MANDATOS 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB 7 10 
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB 4 6 
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 1 3 
Partido Social Democrático - PSD 2 3 
Partido da Frente Liberal  - PFL 2 3 
Partido Comunista do Brasil - PC do B 1 3 
Partido Democrático Trabalhista - PDT 1 3 
Partido Progressista Brasileiro - PPB  2 3 
Partido Democrata Cristão - PDC 1 1 
Partido Progressista Reformador - PPR 1 1 
Partido da Reconstrução Nacional - PRN 1 1 
Partido Socialista Brasileiro - PSB 1 1 
Partido Progressista - PP 1 1 
Partido Social Cristão - PSC 1 1 
Partido Liberal - PL  1 1 

Total 27 41 
Fonte: Dados do TSE compilados pela autora. 
 

Como pode ser constatado por meio dos dados da tabela 5, o PMDB se destaca como o 

partido em que mais mulheres conquistaram mandatos, tendo eleito, ainda, sete deputadas 
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estaduais. O PSDB está em segundo lugar nesse ranking por ter eleito quatro mulheres. Três 

outros partidos (PSD, PFL e PPB) se mantém em terceiro lugar, com o quantitativo de duas 

mulheres eleitas cada um e, em quarto e último lugar, estão o PTB, o PC do B, o PDT, o PDC, 

o PPR, o PRN, o PSB, o PP, o PSC e o PL, com uma mulher eleita cada um.  

Um dos resultados da pesquisa empírica que nos surpreendeu foi o fato de o Partido 

dos Trabalhadores – PT, pioneiro no Brasil em instituir o sistema de cotas de sexo em suas 

instâncias de decisão (AVELAR, 2001, p. 81; ARAÚJO, 2005; MIGUEL, 2000, p. 22), até 

agora nunca ter eleito uma única mulher como deputada estadual em Goiás. Esse fenômeno 

também foi observado por Miranda (2008, p. 95) em um estudo sobre o Partido dos 

Trabalhadores em Goiás. Para averiguar se houve alguma candidatura feminina pelo Partido 

recorremos às listas de suplentes das eleições publicadas pelo TSE e nelas encontramos, entre 

os suplentes desse partido, algumas mulheres, inclusive em 1982, quando houve apenas três 

candidaturas femininas. No entanto, Mateo-Diaz (2006, p. 91) alerta para o fato de que 

mesmo os partidos movidos por uma ideologia mais igualitária tendem a agir de modo 

pragmático se houver motivos para crer que os eleitores ainda votarão de modo conservador. 

Portanto, as decisões dos partidos dependem, em boa parte, da observação do comportamento 

dos eleitores e justificam o fato de um mesmo partido não se comportar do mesmo modo em 

diferentes lugares. 

Diante da possibilidade de renovação de cadeiras na ALEGO a cada nova eleição, 

também consideramos interessante averiguar quais partidos obtiveram o maior quantitativo de 

mandatos exercidos por mulheres. Desse modo, conforme se observa na terceira coluna da 

tabela 5, verifica-se que o PMDB também se destaca como o partido em que as mulheres 

conquistaram mais mandatos. Das sete mulheres eleitas pelo partido, algumas delas 

conseguiram se reeleger, o que deu ao partido um total de 10 mandatos femininos. O PSDB 

mantém o segundo lugar nesse ranking. Das quatro mulheres eleitas por ele, uma delas, Flávia 

Morais, conseguiu uma reeleição, e, além disso, uma suplente, Laudeni Lemes, conseguiu se 

efetivar, dando ao partido um total de seis mandatos femininos. Em terceiro lugar estão o 

PTB, o PSD, o PFL, o PC do B, o PDT e o PPB, por terem obtido, cada um, três mandatos por 

meio das mulheres. 

Alguns estudos recentes têm constatado que, além do fato de poucas mulheres 

conseguirem se eleger para um mandato, um número ainda menor prolonga sua carreira 

política na representação (ARAÚJO, 2005; DULTRA e FLEISCHER, 2009; PINHEIRO, 

2006; PAIVA, SOBRINHO e SARA, 2011; SACCHET, 2009). De modo geral, as mulheres 

exercem menos mandatos que os homens. Vários fatores contribuem para isso e entre eles 
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destacamos o ingresso tardio das mulheres na política (ARAÚJO, 2001b; BRABO, 2008), as 

dificuldades no exercício do mandato em decorrência da concorrência interna entre os 

parlamentares – especialmente para obter alocação nos trabalhos legislativos que possuem 

mais visibilidade na mídia (MIGUEL e BIROLI, 2009) –, dificuldades no exercício do 

mandato em decorrência do acúmulo das atividades do mandato eletivo com os papéis de 

esposa e mãe (COSTA, 1998) e a falta de apoio do cônjuge e da família para a dedicação 

integral que a política exige (PINHEIRO, 2006).  

Em termos históricos, o ingresso da mulher no campo político é recente. Poderia se 

considerar a etapa atual como sendo de exploração do campo, sucedânea da fase das primeiras 

incursões. Nesses termos, ainda não houve tempo para a sedimentação de uma cultura, entre 

as mulheres, de assumir a política como uma carreira a ser exercida por toda a vida. 

Acrescenta-se a isso o fato de que geralmente as mulheres ingressam na política mais 

tardiamente do que os homens, reduzindo naturalmente o seu tempo de atividade52. Conforme 

observa Schwartzenberg (1978), no campo político a intimidade dos agentes públicos é 

extremamente devassada. Em favor e em contra do agente público, tudo é esquadrinhado: 

idade, boletins de saúde, performances esportivas, conduta, costumes, as relações conjugais, a 

vida familiar e até os animais domésticos. Contudo, nesses tempos de constante mudança e de 

busca permanente pela inovação, a velhice é rapidamente explorada pelos adversários como 

uma desvantagem, pois costuma-se associar à juventude a capacidade de imaginação e de 

inovação e, com o apoio da mídia, a máscara da juventude se impõe como símbolo de 

vitalidade. Para confirmar ou refutar a influência dessa premissa sobre a competição eleitoral 

pelas cadeiras na ALEGO, procedemos à verificação da idade com a qual as deputadas 

estaduais de Goiás foram eleitas para o cargo, considerando, também, as três deputadas 

estaduais do período anterior ao regime autoritário. Os resultados estão consolidados no 

gráfico abaixo: 

 

                                                
52 Ao estudar a história das primeiras mulheres a conquistarem cargos eletivos, se observa que a primeira 
deputada federal eleita no Brasil, Carlota Queiroz, foi eleita aos 42 anos; Bertha Lutz, aos 40 anos; Eunice 
Michiles, a primeira senadora do Brasil, foi eleita primeiramente para o cargo de deputada estadual, aos 45 anos; 
e Roseana Sarney, a primeira governadora do Brasil, foi eleita aos 37 anos para o cargo de deputada federal. 
Existem exceções entre as precursoras, como Ivete Vargas e Maria do Céu Fernandes, eleitas aos 23 e 24 anos, 
respectivamente, mas a observação empírica, num horizonte temporal maior, sugere que, de modo geral, 
predomina, entre as eleitas, mulheres casadas, viúvas e divorciadas com filhos adultos. Essa realidade é 
predominante em nosso estudo e também foi constatada em pesquisa sobre o perfil das mulheres eleitas na Bahia 
(COSTA, 1998). 
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Figura 2 - Faixa etária de conquista do primeiro mandato para as mulheres na ALEGO (1950-2006)53. 
Fonte: Dados do TSE, TRE-GO e ALEGO compilados pela autora. 
 

De acordo com os dados consolidados, apenas duas mulheres conquistaram o mandato 

na faixa etária de 21 a 30 anos, dez conquistaram o mandato na faixa etária de 31 a 40 anos, 

outras dez na faixa de 41 a 50 anos e três na faixa de 51 a 60 anos. Outra observação que se 

faz com relação a essas deputadas que representam os pontos extremos das faixas etárias de 

conquista do primeiro mandato é o fato de que apenas três delas residiam e possuíam sua base 

política na capital. Todas as demais são do interior do Estado, o que implica mais esforços 

para conciliar a atividade parlamentar com a vida familiar. Ainda não existem estudos sobre 

essa questão, mas somente as duas que residem na capital foram reeleitas para mais mandatos 

na ALEGO, tendo uma delas conseguido se eleger para três mandatos; a outra está, 

atualmente, em seu quarto mandato. Todas as demais exerceram apenas um mandato como 

deputada estadual e o tempo decorrido entre o fim de seus mandatos até o momento deste 

estudo ainda não nos permite saber se essa retirada é definitiva ou temporária para aquelas 

que ainda possuem idade para tentar um retorno. 

Quando se averigua a faixa etária de conquista do primeiro mandato de deputado 

estadual pelos homens da 2ª à 16ª Legislatura (1951-2006), verifica-se que, entre os deputados 

(figura 3), excluindo quatro deles, dos quais não é possível conhecer com que idade 

conquistaram o primeiro mandato por falta de informação da data de nascimento nas fontes 

consultadas, 67 homens conquistaram o primeiro mandato dentro da faixa etária de 21 a 30 

anos, 187 na faixa de 31 a 40 anos, 133 na faixa de 41 a 50 anos, 43 na faixa de 51 a 60 anos e 

seis na faixa de 61 a 70 anos. Vale ressaltar que nenhuma mulher foi eleita com mais de 58 

anos, o que revela que, além de ter ingressado mais tarde, elas se retiraram mais cedo da 

carreira política.  

 

                                                
53 Optamos por fazer referência aos anos em que ocorreram as eleições para o preenchimento das cadeiras na 
ALEGO desde 1950 até 2006. Evitamos mencionar o ano de 2011, que corresponde ao encerramento de uma das 
Legislaturas deste estudo de caso, porque incluiria as eleições realizadas em 2010, que não fazem parte dele. 
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Figura 3 - Faixa etária de conquista do primeiro mandato para os homens na ALEGO (1950-2006). 
Fonte: Dados do TSE, TRE-GO e ALEGO compilados pela autora. 
 

Conforme se verifica no gráfico anterior (figura 3), a conquista do primeiro mandato 

para os homens foi obtida, pela maioria deles, quando estavam na faixa etária de 31 a 40 anos, 

sem deixar de ser expressiva também a quantidade que o obteve na faixa etária inicial de 

elegibilidade para o cargo54. A contraposição dos dados consolidados referentes à faixa etária 

de conquista do primeiro mandato para homens e mulheres na ALEGO nas eleições de 1950 a 

2006 (Tabela 6) revela que o percentual de homens que conquistou o primeiro mandato na 

faixa etária de 21 a 30 anos é praticamente o dobro do percentual de mulheres. Uma segunda 

constatação se refere ao fato de que a maioria das mulheres conquistou seu primeiro mandato 

entre 31 a 50 anos. Também é necessário ressaltar que o percentual de mulheres que 

conquistou o primeiro mandato após os 51 anos é relativamente maior do que o das que 

conquistou entre 21 e 30 anos. 

 

Tabela 6 - Comparação da faixa etária de conquista do primeiro mandato - Homens e 

Mulheres na ALEGO (eleições de 1950 a 2006) 

Faixa 
Etária 

De 21 a 
30 anos 

% De 31 a 
40 anos 

% De 41 a 
50 anos 

% De 51 a 
60 anos 

% De 61 a 
70 anos 

% Sem 
Informação 

% Total % 

Mulheres 2 8,0  10 40 10 40 3 12 - - - - 25 100 
Homens 67 15,4  187 42,9  133 30,5  43 9,9  6 1,4  4 0,9  436 100 

Fonte: Dados de Campos e Duarte (2002) e do arquivo da ALEGO compilados pela autora. 
 

Na tabela 6, a conquista do primeiro mandato entre as mulheres ocorreu em número 

igual entre os 31 a 40 anos e entre os 41 a 50 anos, enquanto, para os homens, uma relevante 

maioria aconteceu na faixa dos 31 a 40 anos, o que permite afirmar que os homens ingressam 

                                                
54 Com uma pequena exceção aberta pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969, que reduziu 
para dezoito anos a idade mínima de candidatura ao cargo de deputado federal, possibilitando a redução da idade 
de candidatura para o cargo de deputado estadual, a idade mínima para a elegibilidade no cargo de deputado 
estadual tem sido de 21 anos de idade desde o Código Eleitoral de 1932 (art. 59 combinado com art. 2º do 
Decreto n. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932) e alínea “c” do inciso VI do parágrafo 3º do art. 14 da 
Constituição Federal de 1988. (BRASIL, 1932, 1988). 
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mais jovens. Isso é possibilitado pela cultura e torna possível o crescimento na carreira 

política de um modo diferente ao das mulheres, que já ingressam com mais idade. 

Além dessa questão, as dificuldades de atuação com os pares na Assembleia colocam 

as mulheres em situação semelhante a de jogadores novatos em campo com jogadores 

profissionais, contando, inclusive, com a desconfiança dos colegas de equipe. Como já 

mencionado anteriormente, a questão da socialização e da educação diferenciada das 

mulheres, bem como a sua exclusão histórica da esfera política, podem ser responsabilizadas 

como motivos de dificuldades para a aquisição do “senso do jogo” (BOURDIEU, 2009b) 

necessário para o bom desempenho nesse campo. Em decorrência disso, as mulheres eleitas 

enfrentam mais dificuldades que os seus pares para exercer o mandato (COSTA, 1998; 

BOURDIEU, 2010) e ampliar o seu capital político, resultando, desse modo, em mais 

obstáculos para serem reeleitas e provocando a desistência do campo.  

Desse modo, considerando a questão da histórica assimetria nas oportunidades de 

educação formal entre as mulheres e os homens na sociedade brasileira, averiguamos a 

questão da escolaridade das deputadas estaduais e dos deputados que contracenaram com elas 

nas respectivas legislaturas. Os dados foram agrupados em dois grupos, um para o período da 

2ª à 5ª Legislaturas e o outro para a 11ª à 16ª Legislaturas.  

No primeiro grupo verifica-se que, com exceção da falta de informação sobre a 

escolaridade de Berenice Artiaga, as outras duas deputadas (Ana Braga e Almerinda Arantes) 

possuíam formação de nível médio com habilitação para o Magistério. Este é um traço notório 

da época, em que tanto as oportunidades de educação quanto de trabalho para as mulheres no 

âmbito do Estado se resumiam praticamente ao magistério. Já os dados referentes à 

escolaridade dos deputados revelam que a esmagadora maioria possuía formação de nível 

superior, com destaque para o Direito. 

 

Tabela 7 - Escolaridade dos Deputados - 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Legislaturas (1951-1967) 

Escolaridade Quantidade Observações 
Sem informação 1   
Autodidatas55 9   
Primeiro Grau - Incompleto 2   
Primeiro Grau 4   
Segundo Grau 19 Dois destes são Técnicos em Contabilidade. 
Superior - Incompleto 4 Três em Direito. 
Superior  88 60 em Direito. 

Fonte: Dados de Campos e Duarte (2002) e do arquivo da ALEGO compilados pela autora. 
 
                                                
55 Essa categoria consta no Livro de Campos e Duarte (2002) para designar a condição de quem nunca 
frequentou uma escola e se instruiu de outra forma, possivelmente como autodidata ou no meio familiar. 
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Conforme se pode verificar na tabela 7, a diferenciação na educação formal de homens 

e mulheres poderia, nesse caso, ser apontada como um fator de constrangimento da atuação e 

das oportunidades das deputadas no interior da ALEGO e, sem descartar ainda outros fatores, 

pode ter tido peso no fato de a deputada Berenice Artiaga, apesar de ter sido a candidata mais 

votada nas eleições de 1950, não ter tido o mesmo tratamento que os outros eleitos na mesma 

condição, tanto antes quanto depois dela. Já com referência à escolaridade do segundo grupo, 

ou seja, dos deputados e deputadas das seis últimas legislaturas, averiguou-se que as 

diferenças se reduziram em termos de nível e de área de formação, mas surgiu outra 

diferença: a quantidade de cursos superiores que uma mesma pessoa possui, sendo essa 

diversificação mais evidente entre os deputados do que entre as deputadas.  

 

Tabela 8 – Nível de Escolaridade das Deputadas - da 11ª à 16ª Legislatura (1987-2011) 

Nível de Escolaridade Quantidade Observações 
Primeiro Grau - Incompleto 1 

 Médio 2 Magistério e Contabilidade. 

Superior  16 

Direito (4), Letras (2), Gestão Pública (2) e 1 em cada 
um dos demais cursos: Educação Física, Odontologia, 
Medicina, Filosofia, Administração, Artes Plásticas e 
Piano. Os dois últimos cursos são de uma mesma 
deputada; de uma deputada não foi possível conhecer 
a área de formação. 

Superior - Incompleto 2 
Jornalismo e Engenharia, por uma mesma deputada. 
Direito por outra. 

Pós-Graduação Stricto Sensu 1 Mestrado. 
Fonte: Dados de Campos e Duarte (2002) e do arquivo da ALEGO compilados pela autora. 

 

Na Tabela 8 se percebe que existe diversificação na área de formação das deputadas, 

havendo pouca distinção com as áreas de formação dos deputados que com elas 

contracenaram. Foi encontrada uma preferência pelo curso de Direito e, em seguida, pelos 

cursos de Letras, Gestão Pública e uma grande dispersão entre os demais cursos. Essa 

verificação foi realizada para averiguar se a escolaridade tivera influência na alocação das 

deputadas nas duas comissões mais importantes. 

 

Tabela 9 – Nível de Escolaridade dos Deputados - da 11ª à 16ª Legislatura (1987-2011) 

Nível de Escolaridade Quantidade Observações 
Sem informação 1   
Primeiro Grau 4   

Segundo Grau 30 

11 destes de nível Técnico, predominando 
os cursos de Técnico em Contabilidade e 
Técnico Agrícola. 

Segundo Grau - Incompleto 1   
Superior - Incompleto 16 Predominando entre estes o curso de Direito. 
Superior  141 62 em Direito, 28 em Medicina. 48 
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Nível de Escolaridade Quantidade Observações 
deputados possuem mais de um curso 
superior, dos quais pelo menos dois 
possuem quatro cursos superiores. 

Nível Superior com Pós Graduação Stricto Sensu 3 Dois com doutorado e um com mestrado. 
Fonte: Dados de Campos e Duarte (2002) e do arquivo da ALEGO compilados pela autora. 

 

A questão do apoio do cônjuge e da família para a dedicação integral que a política 

exige também tem sido destacada pelas mulheres políticas como um fator imprescindível 

tanto para o ingresso como para a permanência no campo.  

De acordo com observações anteriores, a atividade política é uma das que mais exige 

dos seus profissionais, chegando a absorver completamente sua vida privada. Sobre esse tema 

uma deputada relatou: 

 

A mulher ainda está tímida, com medo de avançar, com medo de enfrentar um cargo eletivo, 
porque uma campanha não é brincadeira, uma campanha só Deus sabe contar o que nós 
mulheres passamos para dar conta de uma campanha de deputado estadual. Não dormi em 
casa três meses, só viajando, municípios e mais municípios, dar conta de suas tarefas em casa, 
dar conta de ser esposa, de ser mãe, de ser profissional na área que nós ocupamos. Então eu 
vejo que a mulher ainda está um pouco tímida na vida política e a mulher precisa avançar 
mais, [...] eu sempre costumo dizer que a mulher precisa ter mais coragem, avançar mais, 
enfrentar uma campanha, mesmo eu perdi duas vezes, chegando a bater a bola na trave, quer 
dizer, segunda suplência, primeira suplência, na terceira vez é que eu cheguei, porque eu tinha 
um objetivo e lutei por ele. (Deputada estadual) 

 

Esse depoimento revela as razões para que um político, homem ou mulher, dependa 

inevitavelmente do apoio de suas famílias. Se, em alguns casos, a família pode pouco ajudar, 

em praticamente todos os casos ela sempre poderá atrapalhar. Desse modo, a atividade 

política exige dos membros da família um tipo de compreensão e de abnegação que não raro 

inviabiliza a carreira de pessoas públicas, mas, devido a cultura patriarcal ainda vigente em 

nossa sociedade, com mais frequência inviabiliza o ingresso e o desenvolvimento das 

mulheres em uma carreira política. 

Para confirmar essa hipótese no tocante às deputadas estaduais, construímos a linha do 

tempo de cada uma utilizando os dados constantes na obra Campos e Duarte (2002), que 

contém as biografias daquelas que exerceram mandato até a 13ª Legislatura; para as biografias 

das deputadas referentes às legislaturas posteriores utilizamos os dados das biografias 

disponibilizadas no sítio da ALEGO. Contamos, ainda, com uma fonte adicional de 

informações: o banco de dados do acervo da pesquisa “Participação das Mulheres na Política 
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em Goiás56. Dessa última fonte obtivemos informações muito importantes, por meio de três 

questões do formulário de entrevistas destinadas a verificar o apoio da família à parlamentar: 

“Sua família apoiou sua carreira política?”, “ Como conciliou sua vida familiar e profissional 

com sua carreira política?” e “Quais as principais dificuldades ou não teve nenhuma 

dificuldade nesse contexto?”.  

Foram entrevistadas dezessete das 25 deputadas e ex-deputadas, lembrando que, ao 

tempo da pesquisa, duas ex-deputadas já haviam falecido (Almerinda Arantes e Conceição 

Gayer). Desse modo, as entrevistadas correspondem a 74% do universo de deputadas e ex-

deputadas vivas. Entre as dezessete mulheres entrevistadas, as respostas à questão “Sua 

família apoiou sua carreira política?”  foram as seguintes: quinze delas afirmaram que “sim” 

e duas afirmaram que “não”. Do primeiro grupo, ou seja, daquelas que responderam 

afirmativamente, algumas afirmaram que, sem o apoio da família, nem a candidatura teria 

sido possível. Vale ressaltar que, desse grupo, apenas três não são descendentes ou esposas de 

homens políticos. Apenas duas mulheres afirmaram que “não” e, destas, uma ressaltou sua 

condição de ser viúva, oriunda de outra unidade da federação e, portanto, não possui outros 

parentes no Estado além da mãe, que viu apenas o começo de sua carreira política, e de sua 

única filha. Outra deputada afirmou não ter recebido apoio da família e possui uma carreira 

política no seu município, tendo sido vereadora por três mandatos e presidente da Câmara de 

Vereadores por duas vezes. Isso confirma os resultados de outros estudos sobre o fato de as 

mulheres políticas terem mais facilidade de atuar no âmbito de seus municípios, por facilitar a 

conciliação dos múltiplos papéis decorrentes da sua condição de mulher (BRASIL, 2010a; 

BARSTED, 2011; BRABO, 2008).  

Considerando o período de 1951 a 2011, o máximo de mandatos exercidos por uma 

mesma deputada foi de apenas três, e somente cinco mulheres atingiram essa marca 

(Almerinda Arantes, Denise Carvalho, Mara Naves, Isaura Lemos e Onaide Santillo). Entre os 

homens, 52 deputados exerceram três mandatos, onze quatro mandatos e um exerceu cinco 

mandatos, embora em dois deles tenha sido efetivado a partir da suplência (cf. Apêndices B, 

C e D).  

Desse modo, por meio da pesquisa empírica verificou-se que os fatores relacionados 

às dificuldades no exercício do mandato pela acumulação de papéis da vida política com a 

vida familiar e a necessidade de apoio do cônjuge e da família para a dedicação integral na 

política exacerbam as dificuldades para que as mulheres possam ingressar e desenvolver uma 

                                                
56 Desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás, com o apoio financeiro da FAPEG, no período de 2008 a 
2011, sob a coordenação da Profª. Drª. Denise Paiva. 
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carreira na esfera política. De certa forma, isso explica porque dezoito das 25 mulheres que 

exerceram mandato de deputada estadual são filhas ou esposas de políticos. 

 

 

2.7 AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NA ALEGO: COM A PALAVRA AS 

DEPUTADAS ESTADUAIS GOIANAS 

 

 

A constatação de que a política foi criada para os homens e para os homens exercerem 

o poder conduz o nosso interesse em averiguar os constrangimentos que as mulheres 

enfrentaram, como “outsiders” desse campo, ao ingressar nele. Para essa atividade 

procedemos à leitura das atas referentes às sessões do ano em que Berenice Artiaga, a 

primeira deputada estadual, ingressou na ALEGO e recorremos à leitura das entrevistas 

realizadas no âmbito da pesquisa “Participação das Mulheres na Política em Goiás”, que 

verificava, por meio de uma questão, se elas enfrentaram dificuldades na carreira política em 

decorrência de sua condição de mulher e, em caso de resposta afirmativa, solicitava que as 

relatasse57. Apresentamos, a seguir, os resultados ordenados segundo uma ordem que nos 

parece coerente com a história do ingresso das mulheres na ALEGO, bem como das fases de 

sua carreira política. 

Dado que a atividade parlamentar se realiza basicamente por meio da linguagem 

devido ao seu papel fundamental como elemento estruturante do pensamento e da ação, 

verificamos, primeiramente, o impacto da presença das deputadas na linguagem utilizada no 

Plenário e averiguamos que as denominações dos cargos e os vocativos não sofriam as flexões 

de gênero apropriadas ao sexo feminino. Desse modo, verifica-se, em atas da 2ª Legislatura 

(1951-1955), época em que a primeira deputada teve assento na ALEGO, referências a ela 

como “o ilustre parlamentar Berenice Artiaga [...]”, “por deferência à Sra. Deputado”, dentre 

outros58. 

Em 1956, com duas deputadas na ALEGO59, a questão da linguagem falada no 

Plenário ainda permanecia sem tratamento. Confere-se que, em uma mesma Sessão, Berenice 

Artiaga, que já exercia a função de “Primeiro Secretário”, várias vezes recebeu tratamento 

como homem, “o Sr. 1º Secretário – Berenice Artiaga”, e algumas vezes como mulher, “A Sra 

                                                
57 Cf. questionário constante do Anexo I. 
58 Ata da 2ª Sessão Ordinária do Legislativo Goiano, publicada no Diário da Assembleia de 9 de maio de 1951. 
59 Almerinda Arantes, em seu primeiro mandato, e Berenice Artiaga, já em seu segundo mandato. 
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1ª Secretária”60. Já nas legislaturas do período analisado (1987-2011) não se verifica mais 

essa preferência na linguagem oral. No entanto, verificou-se também se a linguagem utilizada 

no RIALGO já incorporou a perspectiva de igualdade de gênero, pois, sobre a teoria da 

dominação masculina, Bourdieu (2010, p. 78) explicita:  

 

É característico dos dominantes estarem prontos a fazer reconhecer sua maneira de 
ser particular como universal. A definição de excelência está, em todos os aspectos, 
carregada de implicações masculinas, que têm a particularidade de não se mostrarem 
como tais. A definição de um cargo, sobretudo de autoridade, inclui todo tipo de 
capacitações e aptidões sexualmente conotadas: se tantas posições dificilmente são 
ocupadas por mulheres é porque elas são talhadas sob medida para homens cuja 
virilidade mesma se construiu como oposta às mulheres tais como elas são hoje.  

 

É notório que a língua portuguesa por si mesma oferece algumas dificuldades para a 

flexão da denominação de algumas ocupações profissionais e para o tratamento adequado aos 

sexos pela utilização de flexões de gênero simultâneas, direcionando, de certa forma, os 

usuários da língua à utilização do gênero masculino como supostamente neutro, mas não 

deixa de ser verdade que esse recurso funciona como um instrumento de dominação simbólica 

que invisibiliza o gênero feminino e desrespeita a identidade das mulheres61.  

Sob a perspectiva da relação das deputadas com os seus partidos, algumas deputadas 

relataram dificuldades em fazer com que suas opiniões fossem consideradas dentro dos 

próprios partidos. Uma delas, ao lembrar de sua experiência em um partido de esquerda, disse 

não acreditar que a resistência contra elas fosse “intencional, pensada e de massacre” e talvez 

decorresse do fato de seus pares não conseguirem entender a lógica do olhar feminino na 

vivência política. Outra, que participou de dois partidos de direita em momentos diferentes, 

revelou ter enfrentado muitas dificuldades decorrentes do “machismo” dentro do Partido. Em 

corrente contrária, uma delas, que era líder da bancada do PMDB na ALEGO ao tempo da 

entrevista, ressaltou que seu Partido é muito democrático com relação à questão de gênero, 

                                                
60 Ata da Sessão Ordinária do dia 5 de junho de 1956 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1956). 
61 Não obstante, o fato de nosso país ser signatário da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de 
Violência contra a Mulher de 1979, promulgada pelo Decreto n. 4377, de 13 de setembro de 2002 (BRASIL, 
2002), e da Constituição Brasileira de 1988 ter assumido a igualdade entre homens e mulheres (BRASIL, 1988), 
nenhuma providência foi assumida pelo Estado para eliminar, da linguagem do sistema normativo legal, as 
marcas da dominação simbólica sobre as mulheres. Desse modo, permanece no Regimento Interno da ALEGO, 
como também em todos os regimentos e regulamentos de instituições públicas que se tem examinado, a 
utilização do masculino generalizante. De modo exemplar, o governo português, por meio do seu Conselho de 
Ministros, editou Resolução contendo as diretrizes de implementação do III Plano Nacional para a Igualdade – 
Cidadania e Gênero (2007-2010), e entre as diretrizes se encontra a de “incluir a dimensão de igualdade de 
gênero na linguagem escrita e visual, nomeadamente nos impressos, publicações, documentos e sites dos 
Ministérios e respectivos serviços” (PORTUGAL, 2007). Ademais, alguns estudos (ABRANTES e 
CARVALHO, 2000; AVANÇO, 2006; MACHADO, 2009; LOFORTE, 2004; PATEMAN, 1993) enfatizam que 
a luta pela igualdade entre os gêneros precisa de uma pausa para lidar com a questão da língua. 
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tanto que uma deputada se tornou Presidente Nacional do Partido e uma mulher já havia sido 

incluída como vice-governadora na candidatura ao governo do Estado.  

Sobre a subalternidade econômica das mulheres como uma pedra no caminho daquelas 

que pretendem construir uma carreira política, várias deputadas informaram que esse fator 

implica na obtenção de menos recursos (financeiros, humanos e outros) do partido durante o 

período de campanha, obrigando até mesmo algumas mulheres de elevada vocação política a 

sucumbirem. Uma delas revelou que as mulheres já entram em campanha com ampla 

desvantagem e na base do problema, outra ex-deputada realçou o fato de quase todos os 

partidos serem dirigidos por homens62 e as mulheres serem sempre vistas apenas como cabos 

eleitorais para carregar e agitar bandeira63, dando visibilidade ao nome do partido, e que, além 

disso, as mulheres têm dificuldade de obter o financiamento de suas campanhas pelo 

empresariado devido à falta de relações delas com essa esfera.  

A relação com o eleitorado também foi citada entre as dificuldades. Uma deputada 

ilustrou que as candidatas já entram em campanha em desvantagem, primeiro pela falta de 

costume de participar ativamente de uma campanha, depois pela resistência, tanto de homens 

quanto de mulheres, de votarem nas mulheres64.  

Vencida a barreira para a conquista do mandato, outras dificuldades se antepõem entre 

as deputadas e o pleno exercício do mandato. Táticas de bloqueio, de dominação simbólica e 

de negação contínua das mulheres enquanto representantes produzem o “efeito de 

diminuição” delas no interior da ALEGO.  

As deputadas que exerceram mandatos no início da segunda onda de retorno das 

mulheres à ALEGO (1987-1995) enfrentaram a inadequação da estrutura física dessa 

instituição. Uma das deputadas relatou: 

 

[...] eu fui para a Assembleia Legislativa já em 1991, então já era a década de noventa e ainda 
não tinha banheiro feminino no Plenário. Foi só com a reforma que foi feita na época que se 
construiu um banheiro feminino no Plenário, antes as deputadas eram obrigadas a dar a volta 
quase que no prédio inteiro para poder fazer uso do banheiro. Coisas muito simples que 
demonstram que o espaço não incluía [as mulheres]. Além disso, [...]quando eu fui deputada 

                                                
62 Segundo estas, são os dirigentes dos partidos que decidem sobre a distribuição dos recursos para as 
campanhas. 
63 Brabo (2008, p. 25) destaca que as mulheres sempre foram essenciais nas campanhas políticas dos homens, 
realizando a parte mais difícil do trabalho de divulgação, especialmente no que se convencionou chamar corpo-
a-corpo. 
64 Uma das ex-parlamentares relatou que era comum, durante a campanha, o fato de, ao chegar em uma casa para 
conversar com uma família, o homem (marido e dono da casa) receber e solicitar que a candidata entrasse para a 
cozinha para conversar com a mulher dele. No interior da casa a situação também não era favorável, pois, 
conforme a maioria das deputadas afirmou, as mulheres também são inclinadas a acreditar que “mulheres são 
menos competentes do que os homens para a política”. 
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[...] no primeiro mandato em 92 eu fiquei grávida de meu segundo filho, [...] E nesse mandato, 
meu gabinete era em cima, era no andar superior, não havia elevador ainda na Assembleia. Eu 
tive problemas na gestação e eu tive que funcionar toda a minha gravidez numa salinha, num 
cubículo de dois por dois, porque eu não podia subir a escadas com a gravidez de risco e não 
tinha salas que pudessem abrigar meu gabinete no andar inferior. Depois que eu tive meu filho 
não havia licença-maternidade para deputadas, já tinha sido aprovada na constituição a 
licença-maternidade para trabalhadoras, a licença de quatro meses, mas não incluía 
parlamentares. Então me aconselharam na época que eu devia tirar uma licença para 
tratamento de saúde, porque eu não estava doente nessa época, gravidez não é doença. Então 
eu levei meu filho, eu tive meu filho em dezembro, que foi no período de recesso parlamentar, 
quando os trabalhos reabriram em fevereiro ele tinha dois meses ainda de idade, eu o levava 
todos os dias para o Plenário, ele foi amamentado dentro do Plenário da Assembleia porque eu 
não tive nem quatro meses de licença-maternidade. Aí depois disso eu fui autora da lei que 
incluiu a licença para parlamentares [...]. (ex-Deputada estadual)65 

 

Como se pode verificar, a legislação referente aos direitos dos parlamentares também 

não havia sido adequada para incluir as deputadas. A diferença na condição física decorrente 

dos ciclos biológicos diferenciados dos do homem foi apontado por outra deputada como um 

fato bastante difícil de ser compreendido entre os seus pares. 

Sobre a exclusão das mulheres das esferas de decisão, como a Mesa Diretora e as 

comissões mais relevantes, algumas deputadas entrevistadas mencionaram: 

 

[...]Então eu acredito que nós temos muito [...] caminho a andar porque a nossa sociedade é 
uma sociedade machista e nós, na política, temos muito rescaldo desse machismo, sabe? Veja 
bem, a Assembleia do Estado de Goiás nunca teve uma mulher Presidente da Assembleia do 
Estado de Goiás, sabe? [...]. (ex-deputada estadual) 
 
[...]Quando eu estava na Assembleia [...] era bem fechado para as mulheres entrar na 
Comissão de Finanças e Orçamento, mesmo em Constituição e Justiça em que eu fiz parte, foi 
uma longa negociação para eu conseguir ficar na Comissão de Constituição e Justiça. (ex-
deputada estadual) 
 
[...] Então... e as mulheres, as professoras, então saiu em minha defesa e eu consegui ser eleita. 
Aí você vai me perguntar: “E aí, foi um mar de rosas?”. Não, não foi um mar de rosas. É, eu 
consegui, fui eleita, tomei posse, aí já começamos a briga pela Mesa Diretora [...], 
conseguimos pegar a Segunda Diretoria [Secretaria] na Mesa Diretora nos dois, [...] são quatro 
anos, de dois em dois anos troca, mas nós não, nós éramos cinco deputadas mulheres, nós 
conseguimos segurar essa vaga de Segunda Diretoria [Secretaria]. E na Assembleia... É 
interessante, eles achavam assim, eles chegaram em mim uma vez, os deputados chegaram em 
mim e falaram assim: “Não, [...], pra fazer parte da Mesa Diretora aumenta cinco cargos, então 
nós vamos te dar os cinco cargos e você não ocupa”. Aí nós falamos: “Não, nós não 
aceitamos. É um compromisso que nós temos, nós mulheres, se eu tiver, se eu fizer, se eu 
tomar essa atitude eu estou podando o espaço conquistado pela mulher”. Nós fizemos questão. 
No primeiro mandato foi a deputada [...] por dois anos, e depois eu entrei e fiquei os dois anos 
na Mesa Diretora. (ex-deputada estadual)66 
 

                                                
65 Entrevista do acervo da pesquisa “Participação das Mulheres na Política em Goiás” (UFG/FAPEG). 
66 Entrevista do acervo da pesquisa “Participação das Mulheres na Política em Goiás” (UFG/FAPEG). 
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[...] No final das contas, quando foi bater a ata lá, pelo erro do Sardinha, ou de quem quer que 
fosse, a Deputada Betinha Tejota estava fora. Aqui também não vou questionar quais as 
formas. Sou Deputada de primeiro mandato, mas sou mulher de Deputado que foi Deputado 
por dezesseis anos e Presidente desta Casa por dois anos. Tramitamente, eu sei como as coisas 
andam nesta Casa, não concordo, mas sei [...]. (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 
2010, p. 8)67 

 

Além disso, as deputadas também eram “esquecidas” na composição das missões 

diplomáticas e de representação: 

 

Então, nas viagens era interessante. As viagens internacionais sempre eram os homens, os 
deputados. Eram cinco deputados, três deputados, ia... Aí um dia nós questionamos o por quê 
que as mulheres também não poderiam ir nessas missões especiais fora do país, porque nós 
éramos deputadas, nós tínhamos sido eleitas até com mais votos do que eles. Aí nós 
conquistamos também, fomos participar de um congresso no Canadá, em Quebec, foi eu e a 
deputada [...], mas foi assim, foi uma... lu-ta... porque eles já tinham tudo, eles já chegavam 
assim, eles, é impressionante, eles têm a panelinha deles, já, já chegava tudo resolvido, mas 
nós éramos muito unidas [ahã]. Era eu e [....] e nós éramos cinco, cinco deputadas, e éramos 
muito unidas, era assim, cada uma de um partido. Só eu e [...] éramos do [mesmo Partido], as 
outras, [cada uma de um Partido], mas nós éramos muito unidas e a gente trabalhava sempre 
juntas, sabe? Nós não separamos as forças dentro da Assembleia. Eu não sei se ainda há um 
caso desses, mas eu sei que esse foi assim, os fatos que mais me marcou [certo], sabe? Foi... 
esses fatos aí, mas, eh, existe. Eu acho que até hoje existe, né? Existe e a mulher tem que ser 
muito persistente, porque senão eles podam mesmo. É da natureza, né? [...]. (ex-deputada 
estadual)68 

 

Surgiu também, na fala das entrevistadas, a questão do apoio da família. Surpreendeu-

nos o depoimento de uma deputada, proveniente de uma família de políticos com carreiras 

consolidadas, afirmando que sua dificuldade inicial foi convencer a própria família de que ela 

poderia exercer um papel parlamentar com a mesma competência de um homem: 

 

[...] Eu comecei com as dificuldades de convencer a minha própria família de que eu poderia 
estar exercendo um papel parlamentar, a função parlamentar, com a mesma, a mesma 
competência que os homens da minha família, porque eu venho de uma família onde meu 
marido foi deputado, meu irmão é vereador, então na própria família eu tive esse 
constrangimento, essa, essa necessidade de me firmar enquanto mulher, não é enquanto 
pessoa, mas enquanto mulher. (ex-deputada estadual) 

 

Outra entrevistada declarou que, embora tenha contado com esse apoio inicialmente, 

foi obrigada a desistir de seguir carreira, pois a família (marido e filhos) exigia que os finais 

de semana fossem exclusivos, sem interferência de compromissos políticos e sociais. Isso foi 

apresentado por ela como uma situação de desvantagem em relação aos pares, inclusive em 

                                                
67 Pronunciamento da Deputada Betinha Tejota sobre sua exclusão da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. 
68 Entrevista do acervo da pesquisa “Participação das Mulheres na Política em Goiás” (UFG/FAPEG). 
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relação a outras deputadas esposas de políticos, que após as obrigações parlamentares na 

ALEGO durante a semana podiam “marcar presença” nas bases eleitorais nos finais de 

semana. 

Outra dificuldade ressaltada foi a dos padrões de comportamento inculcados nas 

mulheres desde cedo, pois elas são educadas para evitar o embate e para valorizar a 

conciliação e os consensos, quase sempre à custa do sacrifício de seus próprios interesses. 

Esse fato dificulta a atuação das mulheres em um ambiente agressivo como o da política, no 

qual os homens, até então, costumavam se impor pela “grossura da voz” e pela possibilidade 

efetiva de agir com violência. 

Nos relatos de duas deputadas há referências a piadinhas no Plenário, principalmente 

durante o Dia Internacional da Mulher, quando aconteciam as comemorações. Uma delas 

afirmou que as piadas eram veladas e sutis, mas possuíam conteúdo altamente agressivo, e 

mesmo as piadas que tentavam aparentar um elogio possuíam um conteúdo que reforçava que 

“o lugar de mulher era em casa”. Uma delas relatou: 

 

[...] E nós notávamos muito piadinhas de Plenário, sempre que havia o Dia Internacional da 
Mulher, que era quando as comemorações eram feitas as piadinhas rolavam sempre: [...] 
“mulher tem que esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque”. E aqueles que queriam ser 
mais elogiosos, isso brincando, mas as brincadeiras incluem um conteúdo ideológico, e 
aqueles que queria ser mais elogiosos falavam assim: “Não, eu respeito muito as mulheres, lá 
em casa quem manda é uma mulher”. (ex-deputada estadual)69 

 

Nos relatos surgiu, ainda, o desconforto de algumas deputadas referentes em relação 

ao fato de serem mais notadas pela conformidade ou pela desconformidade com estereótipos 

de beleza femininos do que pela competência, e apenas uma das entrevistadas realçou a 

necessidade de a mulher manter sua feminilidade como um diferencial e que isso incluía 

arrumar tempo para os cuidados estéticos. 

Outra questão de desconforto foi o questionamento, por meio da mídia, da 

legitimidade da representação de algumas deputadas pelo fato de serem eleitas supostamente 

com capital político do marido. Sobre essa situação, algumas alegaram que não existe uma 

transferência automática desse crédito do marido para a esposa e que, para serem eleitas, 

precisavam ser extraordinárias, e que não era questionado o fato de que todo deputado eleito 

dependia do apoio de uma ou de várias lideranças políticas, como também ninguém 

questionava quando um homem eleito para deputado estadual era o marido de uma prefeita.  

                                                
69 Entrevista do acervo da pesquisa “Participação das Mulheres na Política em Goiás” (UFG/FAPEG). 
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Ademais, entre as dificuldades elencadas por elas citou-se a sobrecarga de trabalho 

decorrente da multiplicidade de papéis impostos cultural e socialmente às mulheres, dos quais 

nem mesmo as mulheres políticas conseguem se desvencilhar, resultando na tentativa sempre 

mal sucedida de conciliação, que lhes acarreta estresse físico e emocional. Uma parte das 

entrevistadas afirmou que conseguiu conciliar, outra parte afirma que tentou, mas não foi 

bem-sucedida e que sempre há prejuízo em algum dos papéis; uma delas refutou 

explicitamente o conceito de conciliação e afirmou ter “pago o preço” exigido pela atividade 

política, abdicando da “vida social” como pessoa e da qualidade de vida para viver 

integralmente para a política. Dentre aquelas que afirmaram não ter tido dificuldades, algumas 

ressaltaram que tiveram de abrir mão da privacidade e da intimidade da família. 

Outra dificuldade relatada por uma deputada que sempre viveu da e para a política foi 

a inexistência de segurança financeira. A parlamentar afirmou que deixou de cursar uma 

faculdade no momento apropriado e de se qualificar profissionalmente para ter outras 

oportunidades fora da vida política. Essa deputada comparou o risco do profissional da 

política com o do jogador de futebol, pois “enquanto você está com saúde, jogando, você está 

recebendo, mas quando você não tiver mais saúde e não estiver mais atuando politicamente, 

você não tem aposentadoria e não tem um patrimônio econômico”. 

Bastante significativo foi o depoimento de uma ex-deputada, notável por ter sido a 

candidata mais votada para uma legislatura e também por ter se eleito para prefeita de sua 

cidade sem depender da proeminência de um homem político na família. Ela revela que sua 

família sofreu tantas perseguições que ela decidiu retirar-se da política em benefício deles. 

As dificuldades relatadas por essas (ex)parlamentares referentes a suas carreiras 

políticas são bastante esclarecedoras e nos levam a compreender que, diante de todas as 

dificuldades enfrentadas pelas mulheres desde o momento em que decidem disputar um cargo 

eletivo, não é de se estranhar o fato de que a maioria das mulheres que tem sido relativamente 

bem-sucedidas na ALEGO são esposas ou filhas de políticos de carreira, dos quais obtiveram 

capital político e os apoios necessários. 



CAPÍTULO 3 

 

 

A CONQUISTA DE CARGOS NA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEI A 

LEGISLATIVA DE GOIÁS 

 

 

A produção das idéias acerca do mundo social acha-se sempre subordinada de facto 
à lógica da conquista do poder, que é a da mobilização do maior número. Daqui sem 
dúvida, o privilégio concedido, na elaboração da representação legítima, ao modo de 
produção eclesial, no qual as propostas (moções, plataformas, programas, etc.) são 
de imediato submetidas à aprovação de um grupo e só podem pois ser impostas por 
profissionais capazes de manipular ao mesmo tempo ideias e grupos, de produzir 
ideias capazes de produzir grupos manipulando estas idéias de maneira a garantir-
lhes a adesão de um grupo – por exemplo, através da retórica do “meeting” ou do 
domínio de todo um conjunto de técnicas da palavra, que permitem o “fazer passar” 
de uma “moção”, sem falar do domínio dos procedimentos e dos processos que, 
como o jogo do número dos mandatos, controlam directamente a própria produção 
do grupo. (BOURDIEU, 2009a, p. 175) 

 

 

A ausência das mulheres dos espaços de poder e de decisão das instituições políticas é 

um fenômeno quase universal e que tem estado em evidência nos últimos anos (AVELAR, 

2001, 2002; MATEO-DIAZ, 2006; DULTRA e FLEISCHER, 2009). Ao estudar a realidade 

das instituições políticas do Estado de Goiás o mesmo fenômeno pode ser verificado. A 

observação da relação dos ocupantes de todas as Mesas Diretoras já constituídas na ALEGO 

confirma que as mulheres tem estado ausentes ou em cargos de menor prestígio nessa 

instância, o que justifica uma análise dessa realidade.  

A questão da dominação masculina e a consequente ausência das deputadas nos 

lugares de poder e decisão dentro do Legislativo, bem como a exclusão das deputadas das 

decisões mais importantes e da participação em missões especiais (como em conferências no 

exterior) também surgiram nas entrevistas realizadas pela pesquisa “Participação das 

Mulheres na Política em Goiás”. Uma delas relatou a estratégia adotada e a luta travada pelas 

deputadas na 13ª Legislatura para que a Segunda Secretaria fosse ocupada, nos dois biênios da 

Legislatura, por alguma das deputadas e para que as mesmas fossem incluídas nas missões 

especiais. Outra deputada relatou que a Comissão de Orçamento e Finanças e a de 

Constituição, Justiça e Redação eram fechadas para as mulheres e que sua participação nesta 

última dependeu de uma longa negociação. Uma parlamentar revelou ter se candidatado à 

Presidência da Mesa Diretora e que houve um trabalho de articulação para impedir que fosse 
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eleita. A parlamentar afirmou que pelo menos parte da oposição à sua eleição advinha da sua 

condição de mulher. 

Conforme o § 3º do art. 27 da Constituição Federal de 1988, as Assembleias 

Legislativas em nosso país desfrutam de autonomia para dispor sobre seu regimento interno, 

polícia e serviços administrativos de sua Secretaria e para prover os respectivos cargos 

(BRASIL, 1988). Essas casas legislativas se organizam pelos princípios da racionalização e 

especialização decorrentes da divisão do trabalho e esta é uma das razões para que toda ação e 

cada lugar de ação dentro da estrutura organizacional sejam esquadrinhadas, pré-definidas e 

regulamentadas como forma de controlar o processo legislativo e a intensa luta política que se 

trava entre os representantes eleitos, visando o acesso aos cargos que lhes disponibilizam mais 

poder e prestígio. 

Desse modo, as Assembleias Legislativas, como um microcosmo da sociedade 

representada, incorporam, em seus Regimentos, valores, padrões de comportamento 

específicos70 e regras que estipulam prazos e modo de fazer de cada produto da “indústria” 

legislativa. No entanto, não nos interessa, no âmbito deste estudo de caso, o aspecto 

procedimental das atividades do Legislativo, pois o nosso olhar se dirige para as relações de 

poder entre os deputados, mediados pela estrutura organizacional e, consequentemente, por 

meio dos cargos e das funções que comandam essa estrutura. 

Weber (1999, p. 42-43) afirmou que “a política é feita predominantemente no âmbito 

público, por meio da fala ou da escrita”. Bourdieu (2009a, p. 164) informa que os 

profissionais da representação política precisam deter competência social e técnica para a 

atividade. Schwartzenberg (1978, p. 284-285) adverte que a espetacularização da política tem 

exacerbado a acepção teatral da palavra “representação”, o que exige dos mandatários 

habilidades bastante similares às exigidas de atores. Manin (1995, p. 1) adverte que os 

políticos chegam ao poder mais por causa de suas aptidões e de sua experiência no uso dos 

meios de comunicação de massa do que por estarem próximos ou se assemelhar aos seus 

eleitores71. 

No entanto, se essas competências são essenciais para a aquisição e para o 

desempenho do mandato, elas não bastam para a manutenção e reprodução do capital de 

entrada, que permitirá que um mandatário (deputado, neste estudo de caso) mantenha-se ou 

cresça no campo, pois isso dependerá, muitas vezes, da obtenção de uma posição privilegiada 

                                                
70 Como o modo de vestir e de falar entre os deputados no Plenário e nas Comissões técnicas. 
71 Em estudo sobre a política informacional e a crise da democracia, Castells (1999, p. 364-412) destaca o papel 
crucial da mídia na política contemporânea. 
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da qual possa ter maior acesso ou, inclusive, controlar o acesso dos demais agentes aos 

recursos do campo em seu próprio benefício ou de seu partido. E é nessa perspectiva que 

analisamos a disputa que acontece entre os partidos e também entre os deputados pelos cargos 

da Mesa Diretora e, em especial, por sua Presidência. 

 

 

3.1 DESCRIÇÃO REGIMENTAL DOS CARGOS E SUA REPRESENTAÇÃO 

SIMBÓLICA 

 

 

Segundo o Regimento Interno da ALEGO, a Mesa Diretora compõe-se do Presidente e 

do Primeiro e do Segundo Secretário (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1985, 

1991, 2007)72. Constata-se, a partir dessa descrição, que a estrutura da Mesa Diretora compõe-

se de três lugares de destaque, ocupados por deputados eleitos entre seus pares para um 

mandato bienal e substituídos em suas faltas e impedimentos pelo primeiro e segundo Vice-

Presidente e pelo terceiro e quarto Secretários, respectivamente. Vale ressaltar que o 

Presidente também é substituído pelos Secretários (com estrita observância da numeração 

ordinal destes) nas ausências ou impedimentos dos Vice-Presidentes (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1985, 1991, 2007)73. 

No detalhamento das atribuições dos ocupantes dos cargos, o Regimento define que o 

Presidente da Mesa Diretora representa a ALEGO administrativa, judicial e 

extrajudicialmente, dentro ou fora dela, regula seus trabalhos e fiscaliza sua ordem, em 

conformidade com o Regimento. Essa prerrogativa se materializa por meio de seu poder de 

direção e controle das sessões da ALEGO; de regular e controlar o recebimento de 

proposições (projetos de lei, de resoluções, de decretos legislativos, requerimentos, etc.); das 

atribuições decorrentes do seu papel de guardião do bom funcionamento das comissões 

técnicas; de presidir as reuniões da Mesa, dirigir, regular e controlar as publicações da 

ALEGO, presidir a cerimônia de posse e dar posse aos deputados e suplentes quando 

convocados, além de justificar a ausência destes por razões especiais; de assinar a 

                                                
72 Art. 14 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985, art. 11 da Resolução n. 858, de 20 de dezembro de 1991, 
e art. 9º da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007. 
73 Artigos 17 e 29 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985, artigos 13 e 27 da Resolução n. 858, de 20 de 
dezembro de 1991, e artigos 18, 19 e 24 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007. 
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correspondência da ALEGO quando enviada a destinatários especiais74; e de promulgar leis e 

substituir o governador nos casos previstos pela Constituição Estadual. Em resumo, a 

presidência confere ao seu ocupante os recursos de poder necessários e suficientes para definir 

a agenda do Legislativo (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1985, 1991, 2007)75. 

Com relação ao 1º Secretário, suas principais atribuições são: ler a súmula da matéria 

constante do expediente e despachá-la; receber e elaborar a correspondência da ALEGO; zelar 

pela guarda dos papéis submetidos à apreciação da Assembleia e neles anotar o resultado da 

votação, autenticando-os com sua assinatura; assinar, depois do Presidente, as resoluções, os 

autógrafos de lei, os decretos legislativos, os atos da Mesa e as atas das sessões; fazer a 

chamada nas votações nominais e secretas e na verificação de presença; decidir, em primeira 

instância, recurso contra ato da Direção Geral da Secretaria; inspecionar os trabalhos da 

Secretaria; fiscalizar despesas e assinar, com o Presidente, a folha de presença dos Deputados 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1985, 1991, 2007)76. 

Já as principais atribuições do 2º Secretário são: fiscalizar a redação das atas e 

proceder à sua leitura; assinar, após o 1º Secretário, as resoluções, os autógrafos de lei, os 

decretos legislativos, os atos da Mesa e as atas das sessões; redigir a ata das sessões secretas, 

auxiliar o 1° Secretário na inspeção dos trabalhos da Secretaria, na fiscalização de despesas e 

na correspondência oficial da Assembleia; encarregar-se dos livros de inscrição de oradores e 

anotar o tempo do orador na tribuna; fiscalizar a folha de frequência dos Deputados e assiná-

la com o 1º Secretário e o Presidente (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1985, 

1991, 2007)77. 

Entre os substitutos legais, o único cargo que possui uma competência específica é o 

de 1º Vice-Presidente, a quem compete, por iniciativa do Presidente e por convocação deste 

aos membros de Comissão que não tenha se instalado dentro do prazo regimental, realizar a 

eleição para preenchimento dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da Comissão em 

questão. No entanto, essa atribuição surge no Regimento Interno apenas em 2007, por meio 

                                                
74 Como a Presidência da República, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Supremo Tribunal Federal e os 
tribunais superiores. 
75 Artigos 20 e 21 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985, artigos 18 e 19 da Resolução n. 858, de 20 de 
dezembro de 1991, e artigos 15 e 16 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007. Sobre a possibilidade de 
assumir o Governo do Estado, conferir o art. 47 da Constituição do Estado de Goiás de 1967 e o § 1º do art. 23 
da Constituição do Estado de Goiás de 1989. 
76 Art. 26 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985, art. 24 da Resolução n. 858, de 20 de dezembro de 1991, 
e art. 21 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007. 
77 Art. 27 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985, art. 25 da Resolução n. 858, de 20 de dezembro de 1991, 
e art. 22 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007. 



81 
 

 

do § 6º do art. 64 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE GOIÁS, 2007). 

Consideramos importante destacar que as funções do Presidente da Mesa Diretora são 

revestidas por rituais destinados a exibir o poder real e simbólico de “posição de um só 

lugar”78 na estrutura do Poder Legislativo estadual, ou seja, aquela que está no topo da 

hierarquia na estrutura organizacional e que não admite mais de um ocupante, pois isso 

ameaçaria a própria existência da instituição. Como exemplo de ritual para reforçar a 

dominação simbólica da Presidência da Mesa, destacamos a definição de lateralidade dos 

lugares que devem ser ocupados por outras autoridades, tomando como referência a pessoa do 

Presidente79 e o fato de que, pelas normas vigentes na última Legislatura, apenas ao 

Presidente da Mesa era permitido falar sentado e somente ele poderia autorizar outro deputado 

a fazê-lo, desde que este estivesse doente ou fosse portador de deficiência física. Para as 

Legislaturas anteriores se verifica que o Presidente era o único deputado que poderia falar 

sentado, todos os demais precisariam apresentar um requerimento à Assembleia em caso de 

doença ou de deficiência física, e, ainda assim, o requerimento seria decidido 

conclusivamente pelo Presidente (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1985, 1991, 

2007)80. Arendt (2010, p. 70) observa que, apesar de o mundo comum ser o local da reunião 

de todos, os que estão presentes ocupam nele diferentes posições e o lugar de um não pode 

coincidir com o de outro, o que não implica a inexistência de posições homólogas. De modo 

similar, sobre a questão das posições no espaço social, Bourdieu esclarece que algumas delas 

não comportam mais de um lugar, sendo esse o caso dos principais postos de chefia dos 

poderes e da Presidência da Mesa Diretora neste estudo.  

Assim, o cargo de Presidente da Mesa é motivo de disputa entre os partidos e entre os 

deputados porque ele proporciona ao seu ocupante poderes reais e simbólicos sobre a luta, o 

jogo, ou o espetáculo (conforme as diferentes representações dos agentes envolvidos) que se 

desenvolve no âmbito da ALEGO. Portanto, é um lugar que confere evidência e notoriedade e 

que, a depender da capacidade do seu detentor em transformá-las em admiração pública, 

permite a reprodução de capital político para si e para o partido, possibilitando reeleições e a 

conquista de mais espaço ou tempo dentro do campo. 
                                                
78 Sobre este tema conferir, Bordieu (2009a, p. 40).  
79 Conforme o § 1º do art. 12 e o § 2º do art. 206 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985, o § 1º do art. 10 e 
o § 2º do art. 199 da Resolução n. 858, de 20 de dezembro de 1991, e, ainda, o § 1º do art. 8º, o § 2º do art. 167 e 
o art. 177 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1985, 
1991, 2007). 
80 Art. 128 combinado com a alínea “l” do art. 180 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985, art. 124 com o 
inciso X do art. 177 da Resolução n. 858, de 20 de dezembro de 1991, e art. 96 combinado com o inciso X do 
art. 140 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007. 
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Portanto, o objetivo deste capítulo é averiguar se existe uma divisão sexual do trabalho 

na política, evidenciada pelo caráter de subalternidade nos cargos conquistados pelas 

deputadas na Mesa Diretora, o que pode ser constatado pela relação de todas as Mesas 

Diretoras constituídas durante as Legislaturas do período estudado. Essa constatação nos leva 

aos seguintes questionamentos: por que a participação das deputadas estaduais na Mesa 

Diretora sempre foi restrita aos cargos de substituição? O que limita a participação delas nos 

cargos mais importantes? Seria essa situação motivada por falta de um tipo de capital 

específico ou decorrente da sua condição feminina? Se a subalternidade das mulheres na Mesa 

Diretora é definida por insuficiência de algum tipo de capital, nosso interesse se direciona em 

identificá-lo e também em investigar as causas da sua não aquisição pelas mulheres. De igual 

modo, caso a limitação das mulheres para os principais cargos da Mesa seja decorrente de 

imagens, conceitos e ideias fundamentadas na inadequação das mulheres para o exercício do 

poder, seria necessário averiguar se houve a adesão das deputadas a essas ideias ou se houve 

reação por parte delas. 

 

 

3.2 MAPEAMENTO DOS CARGOS CONQUISTADOS NA MESA DIRETORA DAS 

LEGISLATURAS DO PERÍODO  

 

 

Conforme já mencionado no capítulo anterior, apenas três mulheres foram eleitas e 

exerceram mandatos na ALEGO durante a década de 1950 e meados da seguinte. Nesse 

sentido, se poderia falar sobre representação feminina na ALEGO em período anterior e 

posterior ao regime autoritário. No entanto, a diferença no contexto histórico, social e político 

dos dois períodos e na periodicidade da constituição das Mesas Diretoras e a dificuldade de 

obtenção de documentos e informações das legislaturas anteriores que permitissem uma 

análise mais satisfatória impuseram o termo inicial a esta análise. Por essa razão, este estudo 

se concentra nas últimas seis legislaturas, que correspondem ao período de 1987 a 2011, no 

qual a presença das mulheres na ALEGO foi contínua. 
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Tabela 10 - Cargos conquistados pelas deputadas na Mesa Diretora da ALEGO (1987-

2011) 

LEGISLATURA  PERÍODO DEPUTADA FUNÇÃO 
11ª 15/02/89 a 31/01/91 Cleuzita Assis - PFL 2º Vice-Presidente 
12ª - - - 
13ª 01/02/95 a 31/01/97 Mara Naves - PMDB 2º Secretário 
13ª 01/02/97 a 31/01/99 Dária Rodrigues - PMDB 2º Secretário 
14ª 01/02/99 a 31/01/01 Rose Cruvinel - PFL  3º Secretário 
14ª 01/02/01 a 31/01/03 Lamis Cosac - PMDB 2º Vice-Presidente 
15ª  01/02/03 a 31/01/05 Magda Mofatto - PMDB 4º Secretário 
15ª 01/02/05 a 31/03/06 Carla Cíntia Santillo - PSDB  2º Vice-Presidente 
15ª 01/02/05 a 31/01/07 Mara Naves - PMDB 4º Secretário 
16ª  01/02/09 a 31/01/11 Adriete Elias - PMDB  4º Secretário 

Fonte: Dados da ALEGO compilados pela autora. 
 

A análise da relação dos componentes das Mesas Diretoras nessas seis Legislaturas 

nos revela que as deputadas estiveram presentes em cinco delas. No entanto, apenas duas 

vezes em um cargo que não se caracteriza totalmente como de substituição pelos regimentos 

vigentes no período, conferindo às suas ocupantes uma certa visibilidade pela exercício 

regular da função. Trata-se do cargo de 2º Secretário, cujas atribuições foram mencionadas 

anteriormente, que foi exercido duas vezes na 13ª Legislatura (1995-1999): por Mara Naves, 

do PMDB, no primeiro biênio, e, depois, por Dária Rodrigues, também do PMDB, no 

segundo biênio. Todos os demais cargos conquistados pelas deputadas estão marcados pelo 

caráter de substituição ao titular do cargo. 

Ademais, a função de 3º Secretário foi exercida apenas uma única vez, pela deputada 

Rose Cruvinel, do PFL, na 14ª Legislatura, no período de 1999 a 2001. A função de 4º 

Secretário foi exercida três vezes: por Magda Mofatto, do PMDB, no primeiro biênio da 15ª 

Legislatura (2003-2005), por Mara Naves, do PMDB, no segundo biênio da 15ª Legislatura 

(2005-2007), e por Adriete Elias, do PMDB, no segundo biênio da 16ª Legislatura (2009-

2011), conforme mostra a tabela 10. 

Já o cargo de 2º Vice-Presidente é, dentre os cargos de suplência, o mais elevado que 

foi alcançado no período estudado pelas deputadas e apenas três delas acederam a ele: a 

deputada Cleuzita Assis, do PFL, foi a primeira a exercê-lo no período da 11ª Legislatura, de 

1989 a 1991, a deputada Lamis Cosac, do PSDB, no período de 2001 a 2003 da 14ª 

Legislatura, e a Deputada Carla Santillo, do PSDB, no período de 2005 a 2006 da 15ª 

Legislatura. Concluindo, o cargo de Presidente da Mesa Diretora e o de 1º Vice-Presidente 

nunca foram exercidos por nenhuma deputada. 

Portanto, conforme os dados anteriores demonstram, as mulheres ocuparam, na Mesa 

Diretora, as posições menos elevadas, ou seja, cargos destinados a cuidar dos aspectos 
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procedimentais das atividades da Mesa e que não conferem aos seus ocupantes o 

empoderamento decorrente do processo decisório. Desprovidos de poder, tais cargos 

proporcionam pouca visibilidade e uma baixa expectativa de ocupação das principais posições 

naquela Casa Legislativa.  

Contudo, mesmo assim esses cargos possuem valor simbólico, marcando os seus 

ocupantes para o crescimento na carreira. Observa-se, em vários casos, que os Presidentes da 

ALEGO foram eleitos após o exercício desses cargos de substituição81. Em decorrência da 

verificação desse fato e reconhecendo sua importância na marcação dos ocupantes para a 

ascensão na carreira e considerando as limitações que a idade impõe atualmente para as 

carreiras eletivas, verificamos com que idade as deputadas foram eleitas para esses cargos: 

 

 
Figura 4 - Número de Deputadas na Mesa Diretora da ALEGO por faixa etária (1987-2011). 
Fonte: Dados do TSE, TRE-GO e ALEGO compilados pela autora. 
 

Conforme se pode averiguar na figura 4, a maior parte das parlamentares que 

assumiram os cargos possuíam mais de 51 anos e, dentre as que pertenciam a essa faixa etária, 

verifica-se que nenhuma delas conquistou outro mandato para a ALEGO após sua passagem 

pela Mesa Diretora. 

Já com relação a uma possível influência desses cargos na continuidade da carreira, 

percebe-se que apenas três deputadas parecem ter auferido ganhos. Seguindo um caminho já 

bastante conhecido na biografia de muitos deputados, a deputada Carla Santillo foi nomeada 

para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) e renunciou ao 

mandato para assumi-lo. A deputada Mara Naves se reelegeu para mais dois mandatos e 

chegou a ser líder de sua bancada, e a deputada Magda Mofatto continua, desde então, 

candidatando-se e sendo eleita para diferentes cargos eletivos em outras esferas.  

                                                
81 Existem vários casos, mas citamos o exemplo do Deputado Brito Miranda, eleito como 2º Vice-Presidente 
para a Mesa Diretora do biênio de 1983-1985, depois eleito como 1º Vice-Presidente para a Mesa do biênio de 
1989 a 1991e, nesse mesmo biênio, se tornou o Presidente da Assembleia Legislativa. Também o deputado Célio 
da Silveira, eleito 4º Secretário em 1999, 2º Secretário em 2001 e Presidente em 2003. 
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3.3 CAPITAL POLÍTICO DE INGRESSO NA MESA DIRETORA 

 

 

A atividade política é essencialmente relacional82 e se constata, por meio da pesquisa 

documental, que as deputadas nunca assumiram os cargos de mais relevância na Mesa 

Diretora e nas comissões técnicas permanentes, apesar de terem recebido a maior quantidade 

de votos entre os eleitos em três das seis legislaturas observadas (na 13ª, na 15ª e na 16ª 

Legislatura). Por essa razão, para confirmar ou refutar a hipótese de desvalorização do capital 

político das mulheres na Assembleia Legislativa, se procedeu à verificação da trajetória dos 

deputados mais votados no decorrer do seu mandato. 

A maioria de votos que um candidato recebe em uma eleição pode ser vista sob várias 

perspectivas. Como o voto é a unidade do capital por excelência do campo da política, receber 

a maior quantidade de votos válidos em uma eleição é um fato que acarreta consequências 

importantes. Para verificar esse fenômeno sob a perspectiva do paradigma do agente-

principal83 é importante lembrar do eleitorado, que desconhece as regras do sistema eleitoral e 

o funcionamento das casas legislativas e espera que o deputado mais votado tenha acesso a 

mais recursos para usar no exercício do mandato. Aqui, o principal é considerado como todo o 

conjunto de cidadãos votantes, por isso, julgamos mais conveniente considerar o conjunto de 

votantes em cada candidato como fração do principal. Esse mecanismo nos permite 

compreender, com mais clareza, as lutas que se travam entre os eleitos e que são resolvidas na 

base da regra do voto da maioria simples e, em casos específicos, pela maioria absoluta, 

garantindo a manifestação no interior da instituição legislativa das diferentes correntes 

ideológicas e políticas do eleitorado representado e a negociação dos conflitos. 

Não é difícil imaginar que os parlamentares eleitos (agentes) com a maioria de votos 

sintam elevada necessidade de apresentar resultados que correspondam ao empoderamento 

recebido dos eleitores (fração do principal) nas urnas. Além disso, a duração relativamente 

curta de um mandato exerce o efeito de lembrar àqueles que pleiteiam uma reeleição que um 

novo mandato exige o retorno às urnas, onde o resultado pode, em muitos casos, revelar uma 

avaliação dos eleitores quanto ao mandato já desempenhado84.  

                                                
82 Ela é relacional porque só pode se efetivar por meio das relações interpessoais entre os próprios parlamentares, 
representantes da sociedade e representantes (parlamentares eleitos) e representados (os eleitores).  
83 Essa teoria decorre da teoria da escolha racional e se fundamenta no paradigma contratualista das relações 
entre indivíduos, entre instituições ou entre ambos (cf. MATIAS-PEREIRA, 2009, p. 137-142; PRZEWORSKI, 
2006, p. 119-121). 
84 Sobre esse tema conferir o trabalho de Manin, Przeworski e Stokes (2006) a respeito da representação por 
mandato. 
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Desse modo, uma vez eleitos os deputados tem de se dirigir ao palco onde a luta 

política acontece com uma anterioridade que ele ignora e que perdurará indefinidamente 

depois dele. Uma vez eleito e empossado, o deputado entra no palco na condição de “agente”, 

levando não somente suas expectativas pessoais, mas também e principalmente as 

expectativas da “fração do principal” que nele depositou o seu voto.  

Não se pode ignorar que alguns eleitos desconhecem as regras da luta política que se 

trava entre os “agentes” no interior dessas instituições, mas, cedo ou tarde, eles percebem os 

constrangimentos do campo oriundos da língua, da economia, das especializações e do 

comportamento que eles, “os novatos”, precisam aprender e incorporar para que possam 

participar da luta com condições de sucesso em seu mandato. Assim, é importante observar 

que, embora ser eleito com elevado número de votos seja muito importante, isso não garantirá 

que um agente consiga desempenhar bem seu mandato em decorrência dos atritos próprios do 

campo e das condições objetivas em que os enfrentará. Por essa razão, ser eleito com maioria 

de votos fazendo parte do partido que consiga eleger o governador do Estado pode produzir 

consequências bem diferentes do que ser eleito com maioria de votos em um partido de 

oposição ao poder executivo. Do mesmo modo, ser eleito fazendo parte do partido que 

consiga a maioria das cadeiras pode ampliar mais as chances de sucesso do que ser eleito 

fazendo parte da minoria ou mesmo sozinho. De modo semelhante, uma coisa é ser eleito já 

tendo conhecimento e tendo incorporado o habitus do campo; outra coisa é ser eleito, mas 

possuir dificuldade em incorporar o “senso do jogo”, como alerta Bourdieu (2009b). 

Sob essas premissas, averiguamos a filiação partidária e a coligação dos deputados 

eleitos com maioria de votos para cada legislatura e quais as funções por eles exercidas 

durante o mandato. Além disso, investigamos a filiação partidária do governador eleito nas 

mesmas eleições para identificar se o deputado eleito com maioria pertencia ao mesmo 

partido ou coligação do partido do governador, para pesquisar se isso pode ter influenciado na 

conquista de funções pelo deputado durante o seu mandato. 
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Tabela 11 – Filiação partidária do candidato mais votado de cada Legislatura em 

relação ao partido ou coligação partidária do Governador do Estado e função ocupada 

durante o mandato na Mesa Diretora 

DATA ELEIÇ ÃO/ 
LEGISLATURA 85 

CANDIDATO MAIS 
VOTADO 86 / PARTIDO / 

VOTOS 

FUNÇÃO OCUPADA 
NA MESA 

GOVERNADOR / 
PARTIDO 87 

Eleição em 15 de novembro 
de 1986. 
11ª Legislatura: 1987-1991. 

Frederico Jayme Filho – 
PMDB. 
34.679 votos. 

Presidente da Mesa 
Diretora no primeiro 
biênio (1987-1989).  

Henrique Santillo – 
PMDB. 
 

Eleição em 3 de outubro de 
1990. 
12ª Legislatura: 1991-1995. 

João Sandes Júnior – PDT. 
18.194 votos. 

Não participou da Mesa 
Diretora. 

Iris Rezende – 
PMDB – PL – PCB 
– PTR. 

Eleição em 3 de outubro de 
1994. 
13ª Legislatura: 1995-1999. 

Nelci Silva Spadoni – PPR88. 
19.532 votos. 
 

Não participou da Mesa 
Diretora. 

Luiz Alberto 
Maguito Vilela – 
PMDB. 

Eleição em 4 de outubro de 
1998. 
14ª Legislatura: 1999-2003. 

Kennedy de Sousa Trindade – 
PMDB. 
45.848 votos. 

Não participou da Mesa 
Diretora. 

Marconi Perillo – 
PSDB. 

Eleição em 6 de outubro de 
2002. 
15ª Legislatura: 2003-2007. 

Rachel de Azeredo Souza – 
PMDB. 
59.168 votos. 

Não participou da Mesa 
Diretora. 

Marconi Perillo  
PSDB. 
 

Eleição em 1º de outubro de 
1990. 
16ª Legislatura: 2007-2011. 

Flávia Carreiro Albuquerque 
Morais – PSDB. 
47.761 votos. 

Não participou da Mesa 
Diretora. 

Alcides Rodrigues – 
PP/PSDB. 
 

Fonte: Dados do TRE-GO, do TSE e da ALEGO compilados pela autora. 
 

As regras referentes à eleição da Mesa Diretora sofreram duas alterações durante as 

legislaturas compreendidas por este estudo: uma referente ao período delimitado para que a 

eleição da Mesa estivesse concluída e outra referente ao processo de votação adotado.  

Quanto ao período delimitado para a eleição da Mesa, os Regimentos Internos do 

período estipulam que a eleição realiza-se na sessão do dia 1º de fevereiro da 1ª e da 3ª 

sessões legislativas de cada legislatura. O Regimento de 1986 estabelecia essa data sem 

exceção; já o que estava em vigor em 1991 estabelecia a data com a ressalva de que se esse 

                                                
85 Apesar das sessões legislativas se encerrarem no mês de dezembro, cada legislatura só se encerra quando se 
inicia a legislatura seguinte, com a sessão de instalação em fevereiro, mas, durante o período estudado, a data 
oscilou entre 1º e 15 de fevereiro. Desse modo, embora parte do mês de dezembro e o mês de janeiro sejam de 
“recesso parlamentar”, eles entram na contagem do encerramento da legislatura e, por essa razão, os anos iniciais 
e finais das legislaturas coincidem. 
86 Nesse campo mantivemos o nome do candidato conforme a lista de eleitos emitida pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de Goiás. 
87 O resultado das eleições para governador do Estado realizadas em 1986 e em 1990 foi obtido no sítio 
institucional do TSE por meio da lista de eleitos nas eleições estaduais realizadas de 1945 a 1990 (TSE, [?]). 
Foram desconsiderados, na relação dos governadores, aqueles que exerceram o cargo como substitutos ou que 
completaram o mandato por renúncia do principal, por ser irrelevante em decorrência de sua natureza meramente 
incidental sobre o fato em análise. 
88 Não foi possível averiguar se o partido dela era de oposição ao governador eleito, pois a lista de eleitos obtida 
no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás não menciona as coligações e, para os efeitos desta análise, os partidos 
não foram considerados como coligados, considerando que estudos referentes ao período mencionam conflitos 
internos no PPR justamente no tocante à posição adotada em relação ao Executivo (KRAUSE, 2008; LOPES, 
2008). 
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dia fosse sábado, domingo ou feriado, a sessão seria automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil seguinte. Com relação ao termo final para que a eleição da Mesa estivesse 

concluída, verifica-se, no Regimento de 1986, que era até o dia 1º de março; no Regimento de 

1991, a data estipulada era a sessão imediata ao dia 15 de fevereiro; e no Regimento de 2007, 

a data era a sessão imediata ao dia 2 de fevereiro89. 

Quanto ao processo de votação adotado para a eleição da Mesa, verifica-se que, no 

período de 1986 a 2007, o regime era de “escrutínio secreto” e, a partir de 2007, passou a ser 

adotada a “votação nominal”90. A diferença entre os dois processos é que, enquanto no 

processo por escrutínio secreto os votos são sigilosos, na votação nominal o deputado precisa 

pronunciar em voz alta os nomes e os cargos de seus candidatos91. Essa diferença é 

importante devido aos constrangimentos que a votação nominal pode provocar; ademais, os 

resultados da eleição podem ser bem diferentes do que aqueles que seriam obtidos pelo 

escrutínio secreto. 

Na tabela 11 pode se verificar que, das seis legislaturas observadas, em apenas duas o 

candidato mais votado para o cargo de deputado estadual era do mesmo partido ou da 

coligação do partido do governador, o deputado Frederico Jayme Filho, do PMDB, na 11ª 

Legislatura (1987-1991), e Flávia Morais, do PSDB, na 16ª Legislatura (2007-2011). É 

necessário ressaltar que os dois pleitearam a Presidência da Mesa Diretora, no entanto, apenas 

o deputado Frederico Jayme Filho conquistou o cargo. 

A eleição do Deputado Frederico Jayme Filho para a Presidência da Mesa Diretora nos 

remete à busca de comprovação da hipótese que levantamos inicialmente de uma tendência 

averiguada no decorrer das legislaturas anteriores de que os deputados eleitos com maioria de 

votos tivessem alta probabilidade de conquistar a Presidência da ALEGO, quando pertencente 

ao partido vencedor das eleições para o cargo de governador ou a um partido coligado92 ou, 

                                                
89 Conforme os artigos 2º, 7º e 9º da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985, os artigos 4º, 6º e o § 3º do artigo 
6º da Resolução n. 858, de 20 de dezembro de 1991, e o art. 5º da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 
(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1985, 1991, 2007). 
90 Conforme o artigo 7º da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985, o artigo 6º da Resolução n. 858, de 20 de 
dezembro de 1991, e o art. 5º da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DE GOIÁS, 1985, 1991, 2007). 
91 Conforme o inciso II do artigo 5º da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DE GOIÁS, 2007). 
92 Conforme ocorrido na 3ª Legislatura (1955-1958), na 5ª Legislatura (1963-1966) e na 8ª Legislatura (1975-
1978) com as eleições de Wison da Paixão (PSD), Iris Rezende Machado (PSD) e Ibsen Henrique de Castro 
(MDB) para o cargo de Presidente da ALEGO, enquanto os governadores eleitos para os períodos 
correspondentes a essas Legislaturas foram José Ludovico de Almeida (PSD), Mauro Borges Teixeira (PSD) e 
Irapuan Costa Júnior (MDB). 
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ainda, quando o deputado eleito com a maioria de votos fosse membro do partido que 

conquistou o maior número de cadeiras na ALEGO93. 

A probabilidade, no entanto, dependeria da condição do candidato mais votado se 

postular ao cargo. Desse modo, procedemos à verificação das relações dos membros das 

Mesas Diretoras constituídas no período e constatamos que o deputado Frederico Jayme Filho 

foi Presidente da Mesa94, comprovando a hipótese de que, dentre os eleitos, o campeão de 

votos tem preferência para a Presidência da Mesa Diretora quando filiado ao mesmo partido 

do governador eleito ou quando seu Partido tiver obtido a maioria das cadeiras na ALEGO.  

Para testar essa hipótese no tocante às deputadas eleitas com maioria de votos, 

recorremos a outros recursos documentais, tendo em vista que na pesquisa exploratória já 

havia sido constatado que as deputadas nunca conseguiram se eleger para o cargo de 

Presidente da Mesa. No entanto, era necessário descartar ou confirmar outra hipótese 

levantada inicialmente, a de que as deputadas, não sendo imunes ao processo de socialização 

permeado por valores de supremacia dos homens na política, se autoexcluíssem da 

concorrência pelo cargo95. Ou seja, era necessário verificar se as mulheres foram recusadas 

pelos pares ou se elas próprias se excluíram ao não se candidatarem ao cargo. 

Os recursos adotados foram a leitura das transcrições das entrevistas da pesquisa 

“Participação das Mulheres na Política em Goiás”, realizada pela UFG, e a leitura dos 

pronunciamentos da deputada eleita com a maioria de votos nas primeiras sessões legislativas 

de seu mandato. Com esses procedimentos se averiguou que a deputada Flávia Morais, do 

PSDB, candidatou-se ao cargo de Presidente da Mesa Diretora, mas, no entanto, não foi eleita. 

No discurso proferido por ela na sessão destinada à eleição e posse da Mesa Diretora para o 

biênio de 2007/2008, realizada no dia 1º de fevereiro de 2007, encontramos as marcas de sua 

luta pelo cargo:  

 

[...] 
Queria cumprimentar aos Deputados que tomaram posse hoje, especialmente os Deputados 
novatos que chegam a esta Casa, e dizer a vocês que tenho um orgulho muito grande em 
participar desse projeto, desse processo democrático dentro da Casa, que é o de disputar a 
eleição da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Quero confessar a vocês 
que, com certeza, aprendi muito, amadureci muito durante todos esses dias em que estive 
pleiteando essa vaga na Mesa da Assembleia. 

                                                
93 Na primeira Legislatura (1947-1951) se observa que o candidato mais votado, José de Sousa Porto (PSD), era 
de um partido de oposição ao governador Coimbra Bueno (UDN). Contudo, seu partido tinha eleito a maioria 
dos deputados (dezesseis contra onze da UDN) e ele conquistou o cargo de Presidente da ALEGO. 
94 Situação igual à encontrada nas observações referentes às legislaturas anteriores ao período deste estudo. 
95 Sobre essa questão, conferir Bourdieu (2009a, p. 55). 
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E queria, neste momento, agradecer sinceramente a cada um dos Deputados que me dedicou 
sua atenção, recebeu os meus telefonemas, se dispôs a conversar comigo, os que se 
dispuseram a ouvir a minha proposta. Agradecer imensamente à imprensa, que esteve 
acompanhando esse processo, com certeza dando legitimidade a ele e aproximando o Poder 
Legislativo da nossa sociedade. 
E eu fico feliz também de ter podido construir um projeto de avanço para a Assembleia, com a 
ajuda de todos vocês. Através das conversas que tivemos construímos um projeto de avanço, 
nós nos comprometemos a trazer mudanças importantes para o Poder Legislativo. [...]. Peço 
desculpas se em algum momento liguei em hora inoportuna, se em algum momento a gente 
não podia falar, e a gente estava lá insistente, porque eu sempre disse a vocês que eu teria 
determinação para chegar até aqui. 
Hoje, sabemos que chegou o momento da eleição e que essa eleição está definida. Sabemos 
que o Deputado Jardel Sebba é o preferido, que esteve já apresentando, no momento da 
apresentação de sua candidatura, uma lista de nomes de quase todos os Deputados. 
Quero parabenizá-lo por isso e dizer que o fato de eu estar aqui colocando o meu nome para 
disputar a Presidência é uma questão de coerência com aquilo que coloquei durante toda a 
minha campanha. Disse que traria o meu nome para o Plenário, que não faria composição, que 
participaria do processo de afunilamento dentro de critérios que fossem justos e transparentes. 
Participei da prévia com o grupo de 23 Deputados, onde o Deputado Samuel Almeida foi o 
vencedor. Submeti-me a essa prévia com a coerência com que me comprometi. E hoje estarei 
aqui, o Deputado Samuel Almeida não é o candidato, mas entendeu que o Deputado Jardel 
Sebba tem a preferência, cumprindo o que falei.  
Acredito no meu projeto, no meu trabalho, acredito que sou excelente candidata para presidir a 
Assembleia e vou ter a oportunidade de votar naquilo que acredito e que vai ser bom para nós. 
Eu quero desejar sucesso na gestão do Deputado Jardel Sebba e deixar aqui o meu desejo de 
excelente mandato a cada um de vocês; e que eu possa, com essa iniciativa, dar um passo à 
frente para todas as mulheres goianas. Nós nunca tivemos uma mulher candidata à Presidência 
da Assembleia. Então, este ano ficará marcado com essa candidatura. Pode ser simbólica, mas 
é uma candidatura de uma mulher. Então, quero desejar muito sucesso a cada um de vocês. 
(Deputada Flávia Morais. Seção de Taquigrafia da ALEGO: Arquivo de Pronunciamentos) 

 

Conforme se pode conferir por meio do pronunciamento da deputada, a sua tomada de 

posição refletida na decisão de manter sua candidatura como um marco na trajetória das 

mulheres no interior da ALEGO, apesar de não ser favorita na “prévia”, demonstra, como 

convém ao político, que incorporou o “sentido do jogo” e do efeito social da sua “tomada de 

posição”. Nesse sentido, foi de grande importância a noção de “sentido prático” do jogo 

político de Bourdieu (2009a, p. 169-173) para compreender a lógica da tomada de posição 

política da deputada e do sentido simbólico atribuído por ela à sua candidatura, apesar do seu 

reconhecimento de que não seria eleita para o cargo.  

No entanto, a partir desse resultado e conhecendo os nomes dos principais 

concorrentes da deputada à Presidência da Mesa Diretora, consideramos conveniente 

averiguar o não favoritismo da candidatura da mesma à luz do conceito de “capital político” 

(BOURDIEU, 2009a; MIGUEL, 2003), já explorado no capítulo anterior. Sob essa 

perspectiva, procedeu-se à análise da trajetória da Deputada Flávia Morais e dos outros dois 

concorrentes: o Deputado Samuel Almeida e o Deputado Jardel Sebba. 
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Primeiramente, verificamos a idade e a filiação partidária dos concorrentes para 

verificar como eles se distinguiam nesses atributos. A Deputada Flávia Morais possuía, àquele 

época, 38 anos de idade, o Deputado Samuel Almeida, 37 anos, e o Deputado Jardel Sebba, 

58 anos, todos sendo filiados ao PSDB96.  

Conforme se pode verificar, a luta pela Presidência da ALEGO se deu entre candidatos 

do mesmo partido e existe razoável diferença de idade entre Flávia Morais, Samuel Almeida e 

Jardel Sebba, o que seria decisivo em favor deste, caso houvesse empate entre eles. No 

entanto, o fator idade não poderia ser considerado como desvantagem para a deputada Flávia 

Morais, pois, naquela ocasião, ela era apenas um ano mais velha do que o deputado Samuel 

Almeida que tinha saído da “prévia” com a preferência da maioria. Além disso, o deputado 

Samuel Almeida já havia sido Presidente da ALEGO com a idade de 35 anos, fato este que 

demonstra que, naquele período, a questão da idade dos postulantes à Mesa Diretora não 

poderia ser usado em desfavor da candidata.  

Esses dados evidenciam que os dois primeiros concorrentes estavam na mesma faixa 

etária, mantendo, entre eles e o outro concorrente, uma diferença de 20 e 21 anos, 

respectivamente. Em seguida, verificou-se como estavam distribuídos os demais 

parlamentares dessa Legislatura por faixa etária e averiguamos que a maioria absoluta dos 

deputados possuía mais de 40 anos, sendo o Deputado Jardel Sebba um dos mais idosos 

daquela Legislatura, tendo apenas quatro deputados de mais idade do que ele97. Pesquisou-se 

também que não havia nenhum deputado com mais de 59 anos, o que coloca em evidência a 

teoria defendida por Schwartzenberg (1978) sobre a idade como um fator que impõe 

limitações à carreira política na sociedade contemporânea. 

 

  
Figura 5 - Número de deputados da 16ª Legislatura (2007-2011) por faixa etária. 
Fonte: Dados do TSE, TRE-GO e ALEGO compilados pela autora. 
 

                                                
96 Informações extraídas das biografias dos deputados publicadas no sítio institucional da ALEGO. 
97 Dois deputados na faixa etária de 24 a 30 anos, oito na faixa de 31 a 40 anos, 23 na faixa de 41 a 50 e oito na 
faixa de 51 a 60. 
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Desse modo, considerando a quantidade de deputados dessa Legislatura em cada faixa 

etária, e sabendo que os dois primeiros concorrentes se situavam na faixa etária de 31 a 40 

anos e que o terceiro concorrente se situava na última faixa, ou seja, de 51 a 59 anos, e que o 

resultado da eleição consagrou este último à Presidência da Mesa, se verifica uma tendência 

favorável aos candidatos de mais idade em uma disputa pela Mesa Diretora, provavelmente 

em decorrência de uma expectativa existente entre os parlamentares  de que os de mais idade 

possuam mais experiência para conduzir a luta no interior da ALEGO.  

A mesma verificação no tocante às Mesas Diretoras constituídas desde a 11ª até a 16ª 

Legislaturas (1987-2011) revela que nenhum deputado foi eleito Presidente da Mesa Diretora 

com menos de 31 anos, enquanto dois deputados conquistaram esse cargo quando possuíam 

entre 61 e 70 anos98. Isso demonstra que o fator idade exerce uma certa regulação no campo. 

Se por um lado, ser jovem ou parecer jovem é um fator importante para conquistar um 

mandato nas urnas, dentre os eleitos, os deputados de mais idade possuem, na concorrência 

por um cargo na Mesa Diretora, certa vantagem em relação aos deputados mais jovens, pela 

expectativa de que idade e experiência caminhem juntas99. 

 

 
Figura 6 – Número de Presidentes da ALEGO por faixa etária (1987-2011). 
Fonte: Dados do TSE, TRE-GO e ALEGO compilados pela autora. 
 

Araújo (2005) chama a atenção para o fato de que a indicação das mulheres para a 

disputa ou a ocupação de alguns cargos depende do compromisso das lideranças e do poder 

no interior dos partidos. Por essa razão, a verificação de filiação partidária foi importante para 

verificar que a disputa ocorreu entre deputados do mesmo partido, o que, segundo essa 

perspectiva, ampliaria as chances da Deputada Flávia Morais em obter o apoio do seu partido, 

                                                
98 O deputado Helenês Cândido, aos 62 anos, na 13ª Legislatura, e o deputado Abdul Sebba, aos 69 anos, na 14ª 
Legislatura. 
99 Ressalta-se que, da 1ª à 16ª Legislatura, apenas dois deputados foram eleitos Presidentes da ALEGO com 
menos de 30 anos de idade: Clotário de Freitas (5ª Legislatura), aos 28 anos, e Nelson Siqueira (3ª Legislatura), 
aos 29 anos. 



93 
 

 

caso a cúpula partidária quisesse marcá-la com esse “capital de função”, pois os dois outros 

candidatos já tinham sido prestigiados como Presidentes da ALEGO, conforme se verá 

adiante.  

Miguel (2003) destaca que o capital cultural permite o treinamento cognitivo para a 

ação política. Desse modo, incluímos nesse lastro a formação acadêmica e a profissão, a 

militância partidária e a experiência em cargos de confiança no poder executivo. Porém, 

considerando a acepção de Schwartzenberg (1978) sobre as imagens e representações da 

juventude na política, já tratadas no capítulo anterior, julgamos importante começar nossa 

análise pela idade dos candidatos à Mesa Diretora.  

Esta análise pretendia, em primeira instância, averiguar se a idade da Deputada Flávia 

Morais poderia ter sido um fator decisivo para sua rejeição à Mesa Diretora, tendo em vista 

que em torno das representações referentes às competências necessárias para a Presidência da 

Mesa Diretora está a senioridade no campo, seja em termos de mandatos exercidos ou em 

termos de idade, sendo este último o critério regimental usado para desempate entre os 

candidatos ou para definir quem preside as sessões preparatórias da Assembleia no início de 

cada legislatura, em caso de não reeleição do deputado que presidia a ALEGO na legislatura 

anterior (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1985, 1991, 2007)100. 

No tocante à formação, verificou-se que a deputada Flávia Morais possui formação de 

nível superior em Educação Física, o Deputado Samuel Almeida em Teologia e Direito 

(incompleto) e o Dep. Jardel Sebba em Medicina. As profissões verificadas foram de 

professora para a candidata, de professor e ministro evangélico para o Deputado Samuel 

Almeida e de médico para o Dep. Jardel Sebba. Averiguamos então, que no grupo de todos os 

parlamentares da 11ª à 16ª Legislatura (conforme Tabela 9), a segunda profissão 

predominante é a de médico101, o que revela uma vantagem do Dep. Jardel Sebba perante os 

demais. A experiência como professor da deputada e do Dep. Samuel Almeida estão entre as 

profissões que aparecem com razoável frequência entre os deputados eleitos, demonstrando 

que a profissão facilita a construção de redes de relacionamentos sociais que são importantes 

no campo da política. 

Para averiguar a senioridade na política em termos de conquista de mandatos, 

verificou-se a quantidade de mandatos eletivos anteriores e sua espécie. Assim, constatou-se 

que a Deputada Flávia Morais tinha exercido um mandato de Deputado estadual sem ter 

                                                
100 Conforme os §§ 1º e 2º do art. 2º da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985, o § 1º do art. 4º da Resolução 
n. 858, de 20 de dezembro de 1991 e parágrafo único do art. 3º, e § 1º do art. 5º da Resolução n. 1218, de 03 de 
julho de 2007. 
101 A primeira é de advogados e/ou de pessoas com formação em Direito. 
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ocupado lugar de destaque na Mesa Diretora ou nas comissões mais importantes da ALEGO. 

O Deputado Samuel Almeida, que desistiu da disputa pela Presidência, tinha exercido dois 

mandatos de Deputado estadual e já tinha sido Presidente da ALEGO uma vez. O Dep. Jardel 

Sebba, que venceu a disputa, já tinha exercido dois mandatos de Deputado estadual e já havia 

sido Presidente da ALEGO por três meses durante um biênio em que fora 1º Vice-

Presidente102. 

A respeito da militância partidária dos três candidatos, não se encontrou, na biografia 

da candidata e nem do Deputado Samuel Almeida, qualquer referência à participação nos 

diretórios de seus Partidos, mas o Deputado Samuel Almeida exercia a Presidência do 

Conselho Político de sua congregação religiosa. Já com referência ao Dep. Jardel Sebba, se 

verificou que já havia sido Presidente duas vezes do Diretório de seu Partido no município de 

origem e Vice-Presidente do mesmo uma vez. 

Do mesmo modo, também se averiguou a experiência dos três candidatos em cargos 

de confiança no Poder Executivo e o resultado encontrado foi que a Deputada não exercera 

nenhum, mas já havia sido primeira-dama duas vezes em decorrência da eleição de seu 

marido como Prefeito municipal em dois municípios diferentes. Ainda, havia desenvolvido 

programas de cunho social na educação profissionalizante e de atenção aos idosos e gestantes. 

Além disso, no intercurso de suas atuações como Primeira-Dama, ela havia se mantido em 

evidência por meio do voluntariado. Já o Deputado Samuel Almeida havia exercido o cargo 

de Assessor de Secretário em diferentes Secretarias por alguns anos, e o Deputado Jardel 

Sebba havia exercido o cargo de Secretário de Agricultura em seu Município por um ano.  

Desse modo, constata-se que os três concorrentes tiveram experiências que lhes 

possibilitavam o desenvolvimento de habilidades essenciais para a ação política e a 

acumulação de um certo volume de capital social decorrente das redes de relações 

estabelecidas e provavelmente esse fator, associado a outros que abordaremos mais adiante, 

tenha tido razoável importância sobre o fato de os três figurarem entre os seis Deputados mais 

                                                
102 Averiguou-se também que, no mandato anterior, a Deputada Flávia Morais havia sido membro titular da 
Comissão de Finanças e Orçamento, da Comissão de Organização dos Municípios, da Comissão de Serviços e 
Obras Públicas, da Comissão de Turismo e Lazer e da Comissão da Criança e do Adolescente. Já o Deputado 
Samuel Almeida já havia sido Presidente da ALEGO no biênio que antecedeu a essa disputa, inclusive tendo 
chegado a assumir o governo interinamente por dez dias em decorrência de viagem internacional do Governador; 
o Deputado Jardel Sebba havia sido, em seu primeiro mandato, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito 
do Banco do Estado de Goiás, Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do ICMS e, ademais, Presidente da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação por um biênio e, em seu segundo mandato, ele havia sido 1º Vice-
Presidente da ALEGO (2003-2004), Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito de Cachoeira Dourada, 
Presidente da ALEGO por três meses (18/11/2004 a 31/01/2005), Governador interino do Estado de Goiás por 
alguns dias (06/12/2004 a 10/12/2004), Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do Cartel da Carne e Líder 
da bancada do PSDB, escolhido por unanimidade em 2006. 
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bem votados da 16ª Legislatura (2007-2011): ela, em primeiro lugar, com 47.761 votos, o 

Deputado Samuel Almeida em quinto, com 34.972 votos, e o Deputado Jardel Sebba em sexto 

lugar, com 34.718 votos. 

Neste estudo de caso, é possível ver as implicações do gênero para a estruturação do 

capital social e suas consequências para a representação política de homens e mulheres 

(SACCHET, 2009). Miguel (2003) esclarece que, ao lado do capital cultural, o capital social é 

outro componente importante na composição do capital simbólico porque confere o 

reconhecimento da legitimidade de uma determinada pessoa para agir na política.  

Nessa perspectiva, averiguamos que o capital social da Deputada Flávia Morais103 e a 

função exercida como Primeira-Dama lhe garantiram o impulso e a notoriedade necessária 

para alavancar a sua carreira política. De modo semelhante, verifica-se que a ocupação do 

Deputado Samuel Almeida104, associada ao lugar que ocupava na estrutura do campo 

religioso, teve importante influência sobre sua carreira, pois se verifica, por meio da sua 

biografia, que ele desfrutava de posição privilegiada dentro do campo, não somente por ser 

ministro evangélico, mas também por ser filho do Presidente de uma das maiores igrejas 

evangélicas do Estado. Já com relação ao Dep. Jardel Sebba, apesar da falta de detalhes sobre 

sua situação profissional, verifica-se que sua atuação como médico pode conferir a esses 

profissionais oportunidades de desenvolver sua notoriedade e credibilidade, recursos muito 

importantes para conquistar cargos eletivos. No entanto, verificada a relação de feitos do Dep. 

Jardel Sebba na militância partidária e no exercício de mandatos, considera-se que seu capital 

social foi adquirido predominantemente na esfera política por meio de capital delegado do 

partido e do exercício de cargos de elevado status. Desse modo, a observação das origens do 

capital de entrada de cada um dos candidatos revela que a Deputada seria detentora de capital 

delegado da família. O Deputado Samuel Almeida seria detentor de um tipo de capital de duas 

naturezas: delegado pela cúpula religiosa por meio do trabalho de acumulação de capital 

político pelo aparelho denominado Conselho Político, que entra no campo da política como 

capital convertido, e o Deputado Jardel Sebba, detentor de capital delegado do partido, 

caracterizado pelo exercício de cargos importantes por meio do “capital de função” conferido 

pelo Partido. 

Essas observações são importantes porque estudos demonstram que a participação dos 

parlamentares nas Comissões e as candidaturas para a Presidência delas são articuladas no 

                                                
103 Capital adquirido por meio da interação da sua atuação profissional como professora e diretora de escola e de 
sua atuação no voluntariado. 
104 Professor e ministro evangélico. 
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interior dos Partidos e controladas pelas lideranças partidárias (SANTOS e ALMEIDA, 

2005), o que significa que a luta individual dos deputados para acesso a lugares de poder 

propícios à reprodução do seu capital político pode depender de intensa disputa não somente 

com agentes de outros grupos partidários, mas inclusive dentro de seu Partido. 

O Deputado Jardel Sebba foi o vencedor do processo e a análise dos fatores anteriores 

permitiu-nos verificar que, dentre os atributos observados nos três concorrentes, o vencedor 

possuía como diferencial: a experiência como Presidente de Partido no seu município por 

vários anos, o fato de já ter exercido, apesar de apenas uma vez e por apenas um ano, o cargo 

de Secretário de uma pasta em seu município, um mandato a mais que o Deputado Samuel 

Almeida e dois mandatos em relação à Deputada Flávia Morais, experiência como Presidente 

das Comissões Técnicas permanentes e das Comissões Parlamentares de Inquérito da 

ALEGO, que obtiveram mais notoriedade no Estado por meio da mídia, e, ainda, a 

experiência como 1º Vice-Presidente da ALEGO em dois mandatos, o que lhe possibilitou ser 

Presidente por alguns meses e lhe deu acesso à oportunidade de ser Governador do Estado por 

alguns dias.  

Para compreender melhor o não favoritismo da Deputada Flávia para a Presidência da 

ALEGO na 16ª Legislatura (2007-2011), averiguamos a relação dos Presidentes da 1ª à 15ª 

Legislatura contraposta à relação dos parlamentares campeões de votos e verificamos que em 

quatro outras legislaturas os deputados campeões de votos também eram do mesmo partido do 

Chefe do Poder Executivo e não se elegeram como Presidente da Mesa Diretora105. No 

entanto, com exceção apenas de outra Deputada106, e de um Deputado, do qual não foi 

possível averiguar suas funções no interior da Casa em decorrência da escassez de 

informações sobre ele na documentação obtida107, os demais campeões de votos foram 

razoavelmente recompensados108. Observa-se, também, que, dentre as campeãs de votos, nem 

mesmo as filiadas109 ao partido do Governador eleito receberam o equivalente ao menor 

                                                
105 Berenice Artiaga, na 2ª Legislatura, Wison da Paixão, na 4ª Legislatura, Genésio Vieira de Barros, na 6ª 
Legislatura, e Luiz Barreto de Corrêa Menezes Neto, na 7ª Legislatura. 
106 A Deputada Berenice Artiaga, campeã de votos para a 2ª Legislatura (1951-1955), foi apenas membro titular 
da Comissão de Finanças e suplente da Comissão de Constituição e Justiça.  
107 Deputado Luiz Barreto de Corrêa Menezes Neto, da 7ª Legislatura (1971-1974). 
108 O Deputado Wison da Paixão, campeão de votos em duas eleições consecutivas para a 3ª e 4ª Legislaturas, foi 
Presidente da ALEGO apenas na 3ª Legislatura, na 4ª ele foi Presidente da Comissão de Finanças e depois 
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e, no final do seu mandato, conquistou o cargo de Conselheiro 
do TCE-GO. Provavelmente a lógica observada na 4ª Legislatura foi dar oportunidade a outro membro do 
Partido. O outro, Genésio Vieira de Barros, foi Líder de sua Bancada, que era a do Governo. 
109 Ou que faziam parte da coligação partidária. 
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prêmio concedido aos Deputados na mesma condição110. De fato, nenhuma Deputada foi 

eleita para o cargo de Presidente da Comissão de Constituição e Justiça ou da Comissão de 

Tributação, Finanças e Orçamento. 

Essas constatações nos permitem inferir que o fato de ter sido campeã de votos nas 

eleições, sendo do mesmo partido ou coligação que elegeu o Governador do Estado e a 

tendência verificada anteriormente (para os homens) de favoritismo à Presidência da 

ALEGO111, não foi suficiente para tornar a Deputada Flávia Morais candidata favorita ao 

cargo. A preferência verificada pelos homens, mesmo quando as mulheres apresentaram 

melhor desempenho nas urnas quando isso fazia parte de regras do costume para preferência 

no cargo de mais prestígio na Mesa Diretora, evidencia que a mentalidade dominante na 

ALEGO tem se orientado por uma divisão sexual na ocupação de postos de decisão. Tal 

divisão se explicita na alocação dos ocupantes dos cargos na Mesa Diretora, que atribui 

somente aos homens o monopólio dos cargos de liderança e de representação. 

Os resultados encontrados também não permitem afirmar que ela teria sido preterida à 

Presidência da ALEGO apenas em decorrência de sua condição de mulher, pois o candidato 

vencedor detinha, de fato, maior e mais diversificado capital simbólico, o que é valorizado no 

campo (BOURDIEU, 2009a; MIGUEL, 2003). No entanto, surge um problema adicional, que 

é a desigualdade no tratamento entre deputados e deputadas nas mesmas condições, sempre 

prejudicial a elas, garantindo a permanência do ciclo vicioso, que é o fato de as mulheres não 

terem acesso aos cargos mais elevados devido à falta de especialização decorrente da 

experiência, mas os Partidos não lhes concedem as mesmas oportunidades que aos homens 

para que possam adquiri-la112. 

No entanto, vale ressaltar que, passada a disputa pela Presidência da Mesa Diretora, a 

Deputada Flávia Morais foi nomeada como Membro titular da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação, da Comissão de Saúde, da Comissão do Setor Mineral e da Comissão da 

Criança e do Adolescente, tornando-se Presidente desta última. Esse fato nos remete a uma 

das perguntas iniciais sobre a maior presença das deputadas nas Comissões que tratam de 

assuntos relacionados à vida doméstica e abre perspectiva para estudos futuros em 

                                                
110 A única exceção encontrada do lado dos deputados foi o caso do Deputado Daniel Antônio de Oliveira 
(PMDB), que tampouco foi localizado na Mesa Diretora e não consta, em sua biografia, a Presidência de uma 
das Comissões mais importantes, apenas sua condição de membro da Comissão de Finanças. No entanto, ele foi 
eleito para Prefeito de Goiânia antes mesmo de terminar o mandato na ALEGO, o que indica apoio do Partido. 
Apesar disso, não desconsideramos a possibilidade de que ele possa ter sido preterido para a Presidência da 
Mesa em decorrência das desavenças com a cúpula do seu Partido (cf. KRAUSE, 2008, p.77). 
111 Observação referente a Wison da Paixão, na 3ª Legislatura, a Íris Rezende Machado, na 5ª Legislatura, a 
Ibsen Henrique de Castro, na 8ª Legislatura, e a Frederico Jayme Filho, na 11ª Legislatura. 
112 Mateo-Diaz (2006, p. 72) alerta sobre a existência e as consequências desse problema empírico. 
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decorrência da impossibilidade, pelo método adotado, de averiguar que fatores configuram a 

alocação das deputadas nas Comissões especializadas e suas oportunidades nelas.  

Ressalta-se que, naquela mesma Legislatura, a Deputada Flávia Morais foi nomeada 

pelo Governador Alcides Rodrigues (PP) para o cargo de Secretária de Estado da Cidadania e 

Trabalho113 e se licenciou do mandato para exercê-lo. Apesar da impossibilidade de 

comprovar, ousamos afirmar que é bastante provável que sua nomeação para o cargo de 

Secretária de Estado tenha sido facilitada pela ousadia demonstrada na concorrência pela 

Mesa Diretora, pois, conforme apontam alguns autores, na política “dizer” equivale a “fazer” 

(ARENDT, 2010; BOURDIEU, 2009a). 

Além do mais, uma comparação entre os dois cargos (o disputado, Presidente da 

ALEGO, e o conquistado, Secretária de Estado) revela que este último é de menor grandeza. 

No entanto, em decorrência de sua atuação na Secretaria de Cidadania e Trabalho ela 

conseguiu se eleger com expressiva votação para o cargo de deputada federal, demonstrando, 

com esse fato, a importância do exercício de cargos de confiança no Poder Executivo como 

“capital de função” para a reprodução de capital político (BOURDIEU, 2009a; MIGUEL, 

2003). 

Portanto, ao final desta análise verificamos que, para o período analisado, quando uma 

deputada foi campeã de votos e era do mesmo partido do governador eleito e seu 

partido/coligação tinha a maioria das cadeiras na ALEGO, isso não resultou em conquista da 

Presidência da Mesa Diretora, conforme a tendência observada como favorável para os 

deputados. Também verificamos que nenhuma das campeãs de voto conquistou qualquer 

cargo na Mesa Diretora, mas é necessário ressaltar o fato de que tiveram acesso às Comissões 

especializadas mais importantes, conforme se verá detalhadamente no próximo capítulo.  

Já quanto aos demais cargos da Mesa Diretora, os resultados encontrados neste estudo 

revelam que, dentre todas as mulheres que ocuparam cargos na mesma, apenas duas não 

tinham vínculo familiar com um ex-deputado estadual, Dária Rodrigues e Magda Mofatto. 

Além disso, conforme quadro a seguir, observa-se que o cargo conquistado na Mesa Diretora 

possui uma certa correlação com o capital político de um membro da família que esteve 

anteriormente exercendo cargo eletivo na ALEGO. Esse fato decorre do modo utilizado pelas 

elites tradicionais para o preenchimento dos cargos de poder (AVELAR, 2001, p. 50).  

                                                
113 Conforme o inciso X do art. 6º da Lei n. 16.272/08, essa Secretaria era responsável pela formulação e pela 
execução da política estadual de assistência social, de defesa e promoção do emprego e da cidadania, bem como 
a formulação da política de formação, qualificação e capacitação de pessoas visando ao emprego (GOIAS, 
2008). 
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Quadro 3 – Vínculos familiares das deputadas que participaram da Mesa Diretora da 

ALEGO com político(a) de carreira (1987-2011) 

DEPUTADA / CARGO 
NA MESA DIRETORA 

VÍNCULO 
FAMILIAR CAPITAL POLÍTICO DO MEMBRO DA FAMÍLIA 

Cleuzita Assis – PFL 
2º Vice-Presidente 

José de Assis – 
ARENA 
Cônjuge 

Um mandato de Vice-Prefeito, um mandato de Vereador, dois 
mandatos de Deputado estadual, tendo sido 2º Vice-Presidente da 
ALEGO, dois mandatos de Deputado federal e foi também 
Secretário de Educação e Cultura do Estado por três anos. 

Mara Naves – PMDB 
2º Secretário 
4º Secretário 

Gilberto Naves 
– PMDB 
Cônjuge 

Ao tempo do primeiro mandato da Deputada seu esposo já fora 
líder partidário em seu município e tinha um mandato de Prefeito 
municipal. Em seu segundo mandato, seu esposo também já 
tinha um mandato como Deputado estadual, no qual fora 
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro 
titular da Comissão de Constituição e Justiça e, ainda, já exercera 
cargos de confiança (Secretário de Estado) no Poder Executivo.  

Rose Cruvinel – PFL 
3º Secretário 

Virmondes 
Cruvinel – 
PMDB  
Cônjuge 

Membro da Comissão de Redação, de Segurança Pública, de 
Serviço Público e suplente na Comissão de Constituição e Justiça 
e na Comissão de Divisão Administrativa e Judiciária e 
Assistência Técnica aos Municípios. Além disso, foi Secretário 
de Governo e de Segurança Pública e Conselheiro do Tribunal de 
Contas dos Municípios. 

Lamis Cosac – PMDB 
2º Vice-Presidente 

Rubens Cosac 
– PMDB 
Cônjuge 1o Secretário da Mesa Diretora e Presidente da ALEGO. 

Carla Santillo – PSDB 
2º Vice-Presidente 

Henrique 

Santillo – 
PMDB 
Pai 

Um mandato de Vereador, um de Prefeito, um de Deputado 
estadual, um de Senador, um de Governador e o exercício do 
cargo de Ministro de Saúde, de Secretário de Estado da Saúde, 
de Conselheiro e Presidente do TCE-GO. 

Adriete Elias – PMDB 
4º Secretário 

Adib Elias – 
PMDB 
Cônjuge 

Presidente da CPI do TCE-GO, Líder da bancada do PMDB na 
ALEGO, Prefeito de Catalão. 

Fonte: Dados da ALEGO compilados pela autora. 
 

Conforme se pode constatar no quadro 3, todas as deputadas que ocuparam alguma 

posição na Mesa Diretora tinham um vínculo de família com algum político de carreira que as 

tinha precedido na ALEGO114 e, ademais, se pode verificar que quanto mais elevado o capital 

político do cônjuge ou parente, mais elevada a posição que a deputada alcançou na Mesa 

Diretora. 

 

Quadro 4 – Trajetória das deputadas posterior ao exercício de cargo na Mesa Diretora 

da ALEGO 

DEPUTADA/CARGO NA 
MESA/LEGISLATURA 

TRAJETÓRIA POSTERIOR AO EXERCÍCIO DO CARGO  

Cleuzita Assis/PFL, 2ª Vice-
Presidente no 2º biênio da 11ª 
Legislatura (1989-1991) 

Não conseguiu se reeleger na 12ª Legislatura, mas se efetivou a partir da 
suplência. Depois disso, exerceu o cargo de Superintendente Executiva na 
Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho, que é o segundo cargo mais 
importante no organograma de uma Secretaria de Estado em Goiás. 

                                                
114 Com exceção apenas para a Deputada Mara Naves, cujo marido ainda não havia sido deputado estadual, mas 
tinha precedência no nível local e estadual em cargos eletivos e de confiança no Poder Executivo.  
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DEPUTADA/CARGO NA 
MESA/LEGISLATURA 

TRAJETÓRIA POSTERIOR AO EXERCÍCIO DO CARGO  

Mara Naves/PMDB, 2ª 
Secretária no primeiro biênio da 
13ª Legislatura (1995-1997) 

Não disputou a reeleição para a Legislatura seguinte. O marido disputou e se 
elegeu deputado estadual e então, no final do mandato do esposo, ela voltou 
a se candidatar e se elegeu para a 15ª Legislatura, na qual se elegeu 
novamente para a Mesa Diretora, porém, no cargo de 4º Secretário, e depois 
reelegeu-se para a 16ª Legislatura, na qual se tornou Líder da Bancada do 
PMDB. Não conseguiu se reeleger para a 17ª Legislatura, mas seu esposo se 
elegeu mais uma vez para Prefeito do Município de Goianésia, situação que 
a coloca novamente na condição de Primeira-Dama do Município. 

Dária Rodrigues/PMDB, 2ª 
Secretária no segundo biênio da 
13ª Legislatura (1997-1999) 

Não disputou a reeleição para a Legislatura seguinte e deixou a política. 

Rose Cruvinel/PFL, 3ª 
Secretária no primeiro biênio da 
14ª Legislatura (1999-2001) 

Não se reelegeu até o final do período que corresponde a este estudo. 

Lamis Cosac/PMDB, 2º Vice-
Presidente no segundo biênio 
da 14ª Legislatura (2001-2003) 

Candidatou-se à reeleição para a 15ª Legislatura pelo PSDB, mas não se 
elegeu, ficando na quarta suplência. Em 2009, exerceu o cargo de Secretária 
Extraordinária do Governo Alcides Rodrigues. 

Magda Mofatto/PMDB, 4ª 
Secretária no primeiro biênio da 
15ª Legislatura (2003-2005) 

Elegeu-se em 2004 para o cargo de Prefeita do Município de Caldas Novas e 
renunciou ao mandato de Deputada para assumi-lo. Na eleição seguinte, 
elegeu-se novamente como Vereadora do mesmo Município e, em 2010, 
disputou as eleições para o cargo de Deputada federal pelo PTB. Não se 
elegeu titular, mas ficou como primeira  suplente e atualmente exerce 
mandato nessa condição115. 

Carla Santillo/PSDB, 2ª Vice-
Presidente no segundo biênio 
da 15ª Legislatura (2005-2007) 

Renunciou ao mandato na Mesa Diretora em decorrência de sua nomeação 
para o cargo de Conselheiro do TCE-GO. Assumiu o cargo e está 
ascendendo na hierarquia organizacional daquele Tribunal. Já foi 
Corregedora e, ao final deste estudo, estava exercendo o cargo de Vice-
Presidente da Instituição116.  

Adriete Elias/PMDB, 4ª 
Secretária no segundo biênio da 
16ª Legislatura (2009-2011) 

Disputou a reeleição para a 17ª Legislatura (2011-2015), mas não foi 
eleita117. 

Fonte: Elaboração da autora com dados da ALEGO, TSE, TRE-GO, Câmara dos Deputados e do banco de dados 
da pesquisa “Participação das Mulheres na Política em Goiás”, realizada pela UFG. 
 

Segundo se pode averiguar no quadro 4, apenas oito mulheres acederam à Mesa 

Diretora, embora os cargos ocupados por elas sejam os de menor prestígio. É possível 

verificar que a conquista desses cargos não é suficiente, por si só, para garantir a reprodução 

do capital político, dependendo então de outras estratégias de alavancagem da carreira. De 

fato, a única deputada do período analisado que superou a marca de mandatos conquistados 

pelas demais118 não possui, em sua trajetória, nenhuma passagem pela Mesa Diretora e nem 

                                                
115 AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS, 2011. 
116 O exercício de um cargo na Mesa Diretora tem sido parte da trajetória de muitos políticos que se destacam ou 
se destacaram na política regional e também de vários outros que ingressaram no Tribunal de Contas do Estado. 
De fato, a maioria dos ex-presidentes e ex-conselheiros dessa Corte de Contas são ex-deputados com passagem 
pela Mesa Diretora da ALEGO (TCE-GO, [s.d]). Como exemplo temos o caso do Deputado Frederico Jayme 
Filho, que foi Presidente da ALEGO no primeiro biênio de seu mandato (1987-1989) e, ao final desse biênio, 
renunciou ao mandato para assumir o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas. 
117 Observa-se que, em 2006, ela tinha sido eleita com 35.476 votos, o que demonstra que houve perda de votos 
entre as duas eleições. 
118 Isaura Lemos é a única deputada que, até o final deste estudo, superou a marca de três mandatos na ALEGO. 
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mesmo pelas comissões técnicas mais importantes, conforme se analisará no próximo 

capítulo. 

No entanto, exercer a Presidência da ALEGO deve continuar como uma meta para as 

atuais e futuras deputadas estaduais por se constituir em uma posição privilegiada para 

qualquer parlamentar. Esse cargo confere poder e prestígio ao seu titular, possibilita a 

multiplicação do capital político, possibilitando o ingresso em outros lugares até então 

inacessíveis para as deputadas. Nessa perspectiva, a candidatura da Deputada Flávia Morais à 

Presidência da ALEGO possui o efeito real e simbólico de revelar que as mulheres já 

incorporaram o senso do jogo e que ainda não conquistaram os mais elevados cargos na 

ALEGO119 em decorrência das condições desfavoráveis que elas encontram no campo, 

estruturado por valores embasados na superioridade do homem para o exercício de cargos de 

poder e na censura da mulher a esses espaços (PATEMAN, 1993; BOURDIEU 2009a, 2010; 

MIGUEL, 2012).  

                                                
119 Não somente na Mesa Diretora, mas também na Presidência das comissões especializadas de maior destaque. 
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A PRESENÇA DAS DEPUTADAS NAS COMISSÕES TÉCNICAS 

PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

GOIÁS (1987-2011) 

 

 

O sistema de comissões das casas legislativas tem sido alvo de estudos e pesquisas 

principalmente para explicar sua constituição, funcionamento e limitações, o que resulta na 

formulação de algumas teorias, conforme veremos adiante. No entanto, esse sistema nos 

remete, primeiramente, à teoria da agência ou teoria do agente-principal, que facilita a 

compreensão da relação entre os parlamentares e as comissões. 

A noção de agência delineada por Jensen e Meckling (1976) a define como 

relacionamento no qual uma pessoa – ou mais de uma –, o principal, incumbe outra pessoa, o 

agente, para desempenhar alguma tarefa em seu favor, delegando autoridade para que este 

possa tomar decisões. Essa teoria explica que quando ambas as partes buscam maximizar suas 

utilidades pessoais existe grande possibilidade que o agente não aja sempre no melhor 

interesse do principal, e que isso ocorre principalmente num contexto de informações 

assimétricas. Segundo Manin, Przeworski e Stokes (2006), essa teoria pode ser vista como o 

pano de fundo do mandato por prestação de contas120.  

Nos estudos referentes ao funcionamento das comissões no interior das casas 

legislativas, a teoria do agente-principal dá origem a três outras teorias: a distributiva, a 

partidária e a informacional (PEREIRA e MUELLER, 2000; AMARAL, 2009), e, a partir 

destas, Pereira e Mueller (2000) delineiam a teoria da preponderância executiva121. Nessas 

correntes teóricas, as comissões detém o papel de agente, enquanto o papel de principal se 

desloca entre os parlamentares, os partidos, o plenário e o chefe do poder executivo na teoria 

distributiva, na teoria partidária, na teoria informacional e na teoria de preponderância do 

poder executivo, respectivamente. Essas teorias partem da premissa de que os indivíduos 

                                                
120 O mandato ou a “representação por prestação de contas” ocorre quando os eleitores votam para que os 
representantes ajam em favor de si (dos eleitores) e os representantes escolhem políticas necessárias para serem 
reeleitos. 
121 Uma ampla revisão da literatura e uma análise mais aprofundada sobre o funcionamento das comissões nas 
casas legislativas foge ao escopo deste estudo. Portanto, apenas mapeamos o debate para compreendermos a 
dinâmica e o funcionamento das comissões na ALEGO. 
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agem para elevar ao máximo os seus ganhos e que o principal objetivo dos parlamentares é 

garantir a sua reeleição (ROCHA e BARBOSA, 2008). Já a teoria da preponderância 

executiva se fundamenta no fato de que o executivo brasileiro detém significativo poder de 

influência e controle do processo legislativo. Ademais, seu interesse em controlar as 

comissões decorre do interesse em implementar sua agenda de governo e, também, da igual 

pretensão do chefe do poder executivo se reeleger, quando permitido. É necessário lembrar 

que, numa situação hipotética em que as regras eleitorais não permitam a reeleição, ou mesmo 

se a pessoa que esteja exercendo o cargo não tenha interesse em continuar uma carreira 

política, isso não significa que não haja interesse em controlar as comissões de modo a poder 

implementar sua agenda de governo com mais facilidade. 

Segundo Pereira e Mueller (2000), a teoria da preponderância executiva poderia 

explicar melhor a realidade das comissões no congresso brasileiro, pois, devido às suas 

especificidades, esta não poderia ser explicada pelas três primeiras teorias, porque aquelas 

surgem da análise das comissões do Congresso dos Estados Unidos da América, em que a 

relação entre o legislativo e o executivo é bastante diferente do caso brasileiro. De acordo 

com essa teoria, o papel do principal é compartilhado não somente pelos parlamentares, pelos 

partidos e pelo plenário, mas também, e de modo preponderante, pela chefia do Poder 

Executivo quando esta faz uso de suas prerrogativas institucionalizadas de legislar 

proativamente, como, por exemplo, editando medidas provisórias122, de legislar reativamente, 

apondo vetos totais ou parciais123 contra a maioria legislativa e, ainda, a prerrogativa 

exclusiva para a iniciativa de determinadas leis124. Um estudo comparativo das comissões 

parlamentares na Argentina, no Brasil, no Chile e no Uruguai corrobora essas teorias 

(ROCHA e BARBOSA, 2008). De acordo com o estudo, é em virtude da preponderância do 

executivo que tanto o plenário como os partidos (do governo e de oposição) e os deputados se 

movem na disputa pelos espaços de poder que podem lhes assegurar os melhores resultados 

na luta pela representação. 

Desse modo, com uma ressalva, destacamos que nosso trabalho de análise da 

participação das deputadas estaduais nas comissões da ALEGO encontra mais amparo na 

perspectiva da teoria da preponderância executiva que nas demais já mencionadas. A ressalva 

se refere ao fato de os parlamentares da ALEGO poderem participar de mais comissões do 

que na Câmara dos Deputados, o que, segundo a teoria distributivista, lhes assegura mais 

                                                
122 Cf. art. 62 da CRFB de 1988. 
123 Cf. § 1º do art. 66 da CRFB de 1988. 
124 Cf. § 1º do art. 61 da CRFB de 1988. 
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possibilidades de defender seus próprios interesses e, também, de não haver muita 

rotatividade de membros nas comissões da ALEGO por parte dos partidos, o que permite ao 

parlamentar, na ótica da teoria informacional, a possibilidade de se especializar num campo 

temático. 

A organização ou subdivisão do processo legislativo em Comissões especializadas 

resulta de vários fatores. Entre eles, a necessidade de tornar mais célere o processo legislativo, 

que enfrenta, de modo simultâneo, o aumento e a diversificação da complexidade social na 

era do conhecimento e da informação, bem como de analisar os temas com mais profundidade 

e de aproveitar os conhecimentos e as habilidades que os parlamentares trazem de suas 

experiências anteriores (ROCHA e BARBOSA, 2008). 

Não seria difícil imaginar que se o processo legislativo ficasse concentrado no 

Plenário seria extremamente moroso em decorrência da discussão e da votação de um 

processo por vez por todos os deputados, aumentando a quantidade de proposições na fila de 

espera e desestimulando a análise pelo custo da participação. Desse modo, a subdivisão em 

unidades menores aumenta a eficiência do processo legislativo, embora uma desvantagem do 

método seja dificultar o acompanhamento dos parlamentares às inúmeras proposições, 

discutidas simultaneamente nas Comissões (ROCHA e BARBOSA, 2008). Portanto, um 

desafio das casas legislativas na organização das comissões sempre será encontrar a linha 

tênue e oscilante entre a eficiência e a celeridade do processo legislativo e os interesses e as 

especializações dos parlamentares e, sob essa premissa, averiguamos como se deu a 

organização administrativa das comissões permanentes da ALEGO no período de 1987 a 

2011, que compreende da 11ª à 16ª Legislatura. 

Desde 1947, a alocação dos deputados nas Comissões é definida pelos partidos 

presentes na ALEGO, por meio de indicação escrita dos seus líderes partidários ao Presidente 

da Assembleia sobre qual dos deputados deverá ser membro titular e qual deverá ser suplente 

em cada Comissão125, assegurada a representação proporcional dos partidos nas comissões126. 

Essa estratégia de transferir a luta pela titularidade de um lugar nas comissões para o âmbito 

dos partidos, onde está sujeita à intermediação dos líderes, confere aos partidos mais poder 

sobre os eleitos. 

                                                
125 Cf. art. 28 da Resolução n. 16, de 19 de agosto de 1947 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1947). 
126 No período anterior, o preenchimento de cada Comissão era realizado por meio de eleição por escrutínio 
secreto, o que impedia a observação da representação proporcional dos partidos eleitos nas comissões. Cf. art. 32 
da Lei Interna n. 2, de 30 de agosto de 1935 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1935). 
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A Assembleia Legislativa de Goiás distingue as suas Comissões em dois grupos: 

comissões permanentes e temporárias127. A definição de comissão permanente e de comissão 

temporária tem evoluído a cada edição do Regimento Interno. O RIALGO de 1985 define que 

“as comissões permanentes são aquelas que subsistem através das legislaturas enquanto as 

temporárias são aquelas constituídas com finalidades especiais ou de representação, que se 

extinguem com o término da legislatura ou quando atingido o objetivo a que se destinam”128. 

No RIALGO de 1991 (art. 29), a definição para comissão permanente é de que elas sejam de 

“caráter técnico legislativo, cujas finalidades são indispensáveis ao processo legiferante” e 

acrescenta, à definição anterior de “temporária”, a condição de expiração do prazo de atuação 

para o qual foi constituída129. Tais definições foram preservadas no Regimento de 2007, 

atualmente em vigor130. 

As comissões permanentes são preenchidas por ato de nomeação dos membros pelo 

Presidente da Mesa Diretora nos dez dias seguintes à sua eleição, na primeira e na terceira 

sessão legislativa, por meio de indicação escrita dos líderes de partidos presentes na ALEGO, 

respeitada a proporcionalidade de cada partido (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 

1985, 1991, 2007)131. Essa proporcionalidade está presente em todos os Regimentos do 

período estudado e, em tese, exclui a possibilidade de que um parlamentar que abandone o seu 

partido possa conseguir uma vaga nas comissões.  

No entanto, a pesquisa empírica encontrou alguns casos explícitos em que consta, no 

Decreto de nomeação dos membros das Comissões, ao lado do nome dos parlamentares, a 

expressão “sem partido” (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1999, 2001)132. 

Considera-se bastante provável que situações como estas tenham forçado a criação de 

dispositivo de reforço da fidelidade partidária no RIALGO de 2007, o qual prevê que o 

deputado que deixar o partido pelo qual tenha sido eleito perde automaticamente os cargos ou 

funções que exerce nas Comissões em virtude de proporção partidária133. 

                                                
127 Cf. art. 35 da Resolução n. 636/85; art. 29 da Resolução n. 858/91 e art. 25 da Resolução n. 1218/07 
(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, 1985, 1991, 2007).  
128 Art. 31 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
GOIÁS, 1985). 
129 Art. 29 da Resolução n. 858, de 20 de dezembro de 1991 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
GOIÁS, 1991). 
130 Art. 25 da Resolução n. 1218, de 3 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
GOIÁS, 2007). 
131 Cf. art. 33 da Resolução n. 636/85; art. 35 da Resolução n. 858/91 e art. 27 e 29 da Resolução n. 1218/07. 
(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, 1985, 1991, 2007). 
132 Cf. Decreto Administrativo n. 1.814 de 04 de março de 1999 e Decreto Administrativo n. 1893 de 02 de 
março de 2001 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, 1999, 2007). 
133 Cf. § 2º do art. 30 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE GOIÁS, 2007). 
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Uma das hipóteses que norteia este trabalho é a da ausência das deputadas nas 

comissões mais importantes da ALEGO. Portanto, é necessário esclarecer que foram 

consideradas como “mais importantes” aquelas comissões cujo campo temático é amplo o 

suficiente para avocar para sua análise a maioria das proposições legislativas e, também, 

aquelas cujas prerrogativas se distinguem das demais comissões, denotando, por meio do 

tratamento diferenciado, a distinção da Comissão entre as demais. No caso da ALEGO, três 

comissões preenchem esses requisitos: a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a 

Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento e a Comissão de Organização dos 

Municípios134. 

De acordo com a pesquisa documental, verificou-se que a quantidade de comissões 

técnicas nas Assembleias Legislativas é um fator elástico. Elas são criadas por Resoluções, 

preenchidas por Decreto Administrativo do Presidente da Mesa Diretora e reguladas pelo 

Regimento Interno (aprovado e alterado por Resoluções), tudo em conformidade com o § 3º 

do art. 27 da Constituição Federal: “Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu 

regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos 

cargos”. No entanto, a quantidade de deputados que compõe uma Assembleia e os fatores 

econômicos e sociais mais prementes na agenda pública são elementos que parecem 

importantes na quantidade e na modelagem temática das comissões.  

O quantitativo de comissões técnicas permanentes que a Assembleia Legislativa de 

Goiás constituiu,  no período analisado, pode ser conferido em seus Regimentos Internos. Na 

11ª Legislatura (1987 a 1991) existiam quinze Comissões (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DE GOIÁS, 1985)135. Em l991, o quantitativo foi reduzido para nove136 e, em 2007, elas 

passaram a ser dezessete, permanecendo assim até o final do ano de 2010. 

A quantidade de membros das Comissões técnicas permanentes também é um fator 

elástico, conforme se pode verificar na tabela 12, pois houve alteração no quantitativo de 

deputados durante as Legislaturas do período analisado.  

 

                                                
134 Referência à constatação da centralidade dessa Comissão nos diálogos com os servidores da ALEGO e na fala 
de uma deputada no Seminário “Mulheres e Participação Política – Brasil e Canadá”, realizado nos dias 03 e 04 
de outubro de 2011 pela UFG. 
135 Art. 45 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1985). 
136 Art. 47 da Resolução n. 858, de 20 de dezembro de 1991 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 
1991). 
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Tabela 12 – Quantitativo de membros das Comissões permanentes da ALEGO 

ATO DE 
INSTITUIÇÃO 

Resolução n. 636, de 15 de 
maio de 1985. 

Resolução n. 858, de 20 de 
maio de 1991. 

Resolução n. 1218, de 3 de 
julho de 2007. 

QUANTITATIVO 
DE MEMBROS 

Dez membros nas 
Comissões de Constituição 
e Justiça e na de Finanças, 
seis membros nas demais 
(art. 60). 

Onze membros nas 
Comissões de Constituição 
e Justiça e Redação, na de 
Finanças e na de 
Organização dos 
Municípios. Sete membros 
nas demais (§ 1º do art. 35). 

Onze membros nas 
Comissões de Constituição 
e Justiça e Redação, na de 
Tributação, Finanças e 
Orçamento e na de 
Organização dos 
Municípios. Sete membros 
nas demais (art. 27 ). 

Fonte: Resoluções da ALEGO compiladas pela autora. 
 

Além disso, ora o RIALGO limita o máximo de Comissões em que um parlamentar 

pode participar e ora estipula o mínimo de vagas a que cada deputado tem direito. O primeiro 

exemplo se pode averiguar no Regimento Interno de 1985137, conforme disposto no art. 35: 

“Aos deputados, exceto ao Presidente da Casa, é assegurado o direito de participar, no 

mínimo, de duas comissões permanentes”. O quantitativo de duas vagas para cada 

parlamentar nas comissões permanentes foi mantido no Regimento Interno editado em 1991, 

no entanto, a regra se alterou para excluir desse direito todos os membros da Mesa Diretora, e 

não somente o Presidente (art. 32 da Resolução n. 858, de 20 de dezembro de 1991).  

Essa alteração parece não ter sido bem recebida pelos parlamentares, pois, de fato, a 

participação na Mesa Diretora só é realmente muito interessante quando ela coincide com o 

exercício da Presidência, que é o encontro perfeito entre a distinção e o poder. Os demais 

cargos da Mesa Diretora conferem apenas distinção e dão certa expectativa de produção de 

resultados efetivos em tempo futuro, caracterizando-se como um investimento a médio e 

longo prazo. No entanto, qualquer deputado sabe que seu futuro na política não depende 

apenas desse tipo de investimento, e como sua reeleição depende de resultados de curto prazo 

perante o eleitorado se pode imaginar que os cargos mais periféricos da Mesa Diretora 

deixaram de ser tão atrativos para os parlamentares durante a vigência do dispositivo. 

Por essa razão, investigamos se tal regra foi efetivamente aplicada na composição das 

Comissões dos biênios seguintes e averiguamos que somente o Presidente e o 1º e 2º 

Secretários não participaram como membros efetivos de Comissões permanentes, o que indica 

que o cumprimento da regra foi relativizado por meio de uma interpretação que não 

reconhecia, para os efeitos de composição das comissões, o 1º e o 2º Vice-Presidente e nem o 

3º e 4º Secretário como membros da Mesa Diretora. Outra possibilidade é esse dispositivo do 

RIALGO ter sido alterado por alguma Resolução à qual não tivemos acesso. No tocante a esse 

                                                
137 Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1985). 
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tema, averigua-se, no art. 26 do Regimento aprovado em 2007138, que foram excluídos da 

participação nas Comissões permanentes apenas o Presidente da Mesa Diretora, o 1º e o 2º 

Secretários. A todos os demais, embora também sejam reconhecidos como membros da Mesa 

Diretora139, foi garantida a participação em pelo menos duas Comissões.  

No entanto, a garantia regimental de participação em duas comissões não assegura a 

cada um dos deputados uma vaga na comissão em que tenham interesse. Isso se deve a alguns 

fatores tais como, em primeiro lugar, a limitação de vagas de cada Comissão, e, em segundo, 

porque a alocação de um deputado em uma comissão depende da indicação do líder 

partidário. Esse mecanismo coloca os partidos na condição de protagonistas e os deputados 

como coadjuvantes e cria incentivos para a negociação de cada parlamentar com seu partido. 

Desse modo, a alocação de um deputado em uma Comissão depende, primeiramente, do 

capital político conquistado pelo partido e do próprio, do qual o parlamentar se serve inclusive 

nas relações com seu partido e, por fim, da quantidade de vagas que existem nas Comissões.  

Sobre o capital político do partido, entende-se, aqui, a quantidade de deputados eleitos 

a cada legislatura. O dispositivo que assegura a representação proporcional dos partidos 

presentes na ALEGO na composição das comissões está inserido em todos os Regimentos 

Internos do período compreendido por este estudo140. No entanto, essa noção já estava 

presente desde o RIALGO de 1935141, que estabelecia, em seu art. 35, que na eleição das 

comissões seria assegurada, quanto possível, a representação das correntes de opinião 

definidas na ALEGO. 

Por capital político do parlamentar entende-se, aqui, a quantidade de votos obtida dos 

eleitores, assim como o capital que o parlamentar detém por acúmulo de mandato(s) 

anterior(es), grau de liderança que exerce dentro do partido, capital político recebido por 

transferência de um membro da família que tenha precedência no campo da política ou, ainda, 

pelo fato de possuir conhecimentos especializados na área temática da comissão a qual 

pertence. Nesse sentido, pelos resultados da pesquisa empírica referentes ao período da 11ª à 

16ª Legislatura (1987-2011), se pode afirmar que praticamente todos os deputados eleitos com 

                                                
138 Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 2007). 
139 Cf. § 1º do art. 9º da Resolução n. 1218 de 03 de julho de 2007, que institui o Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 2007). 
140 Art. 32 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985, art. 30 e § 1º do art. 35 da Resolução n. 858, de 20 de 
dezembro de 1991, e o parágrafo único do art. 25 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1985, 1991, 2007). 
141 Lei Interna n. 2, de 30 de agosto de 1935 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1935). 



109 
 

 

a maioria de votos, quando não foram Presidentes da ALEGO, foram membros titulares da 

Comissão de Finanças e Orçamento ou da Comissão de Constituição, Justiça e Redação142. 

Por esse motivo, o mapeamento da participação das deputadas nas comissões técnicas 

e das funções efetivamente desempenhadas, contraposto a uma análise da posição dessas 

Comissões no interior da ALEGO, possibilita a verificação da importância das funções 

ocupadas pelas deputadas, confirmando ou refutando uma das hipóteses norteadoras deste 

trabalho sobre a existência de uma divisão sexual do trabalho (político) na ALEGO143.  

 

 

4.1 AS COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES: UM BREVE HISTÓRICO 

 

 

Em primeiro lugar, apresentamos o rol das comissões técnicas permanentes existentes 

no período da 11ª à 16ª Legislatura (1987-2011), acompanhado do ato de instituição, para, em 

seguida, passarmos à análise da participação das deputadas.  

 

Quadro 5 – Histórico de criação das Comissões permanentes da ALEGO 

INSTRUMENTO 
DE CRIAÇÃO 

Resolução n. 636, de 15 de 
maio de 1985. 

Resolução n. 858, de 20 de 
maio de 1991. 

Resolução n. 1218, de 3 de 
julho de 2007. 

COMISSÕES 1. Executiva; 
2. Constituição e Justiça; 
3. Finanças, Fiscalização 
Financeira e Tomada de 
Contas; 
4. Educação, Cultura e 
Desportos; 
5. Saúde Pública, 
Assistência Social e Bem-
Estar do Menor; 
6. Obras Públicas e 
Transportes; 
7. Serviço Público; 
8. Agricultura, Indústria e 
Comércio; 
9. Divisão Administrativa, 
Judiciária e Assistência 
Técnica aos Municípios; 
10. Redação; 
11. Minas, Energia, 
Telecomunicações e 
Comunicações; 

1. Executiva; 
2. Constituição, Justiça e 
Redação; 
3. Finanças e Orçamento; 
4. Educação, Cultura e 
Esportes; 
5. Saúde, Promoção Social 
e Meio Ambiente; 
6. Serviços e Obras 
Públicas; 
7. Desenvolvimento; 
8. Organização dos 
Municípios; 
9. Segurança Pública e 
Defesa do Consumidor. 
(art. 47). 

1. Executiva; 
2. Constituição, Justiça e 
Redação; 
3. Tributação, Finanças e 
Orçamento; 
4. Educação, Cultura e 
Esporte; 
5. Saúde, Promoção Social; 
6. Serviços e Obras 
Públicas; 
7. Desenvolvimento, 
Ciência e Tecnologia; 
8. Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos; 
9. Segurança Pública; 
10. Agricultura, Pecuária e 
Cooperativismo; 
11. Defesa dos Direitos do 
Consumidor; 
12. Minas e Energia;  
13. Direitos Humanos, 
Cidadania e Legislação 

                                                
142 A única exceção encontrada foi o deputado Kennedy Trindade, do PMDB (1999-2002), cuja participação na 
Comissão de Finanças foi como suplente. 
143 Divisão que assegura a preponderância dos deputados nos lugares de poder mais evidentes e direciona as 
deputadas às posições de menos prestígio na Mesa Diretora e nas Comissões especializadas na ALEGO. 
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INSTRUMENTO 
DE CRIAÇÃO 

Resolução n. 636, de 15 de 
maio de 1985. 

Resolução n. 858, de 20 de 
maio de 1991. 

Resolução n. 1218, de 3 de 
julho de 2007. 

12. Ecologia, Meio 
Ambiente, Defesa da 
Amazônia e Geo-
econômica de Brasília; 
13. Defesa do Consumidor; 
14. Segurança Pública; 
15. Trabalho, Recursos 
Humanos e Defesa dos 
Direitos da Pessoa 
Humana. (art. 46). 

Participativa; 
14. Organização dos 
Municípios; 
15. Criança e Adolescente; 
16. Habitação, Reforma 
Agrária e Urbana; 
17. Turismo (art. 44). 

Fonte: Resoluções da ALEGO compiladas pela autora. 
 

Conforme se pode averiguar, o quantitativo de Comissões tem sofrido considerável 

alteração. Com exceção da Comissão Executiva, que permaneceu ilesa durante o período das 

Legislaturas analisadas144, algumas outras sofreram pequenas modificações, como alteração 

no nome, preservando um conjunto de competências fixo. Outras se subdividem e se fundem 

com imensa elasticidade entre as Legislaturas, como as relativas ao meio ambiente, ao 

desenvolvimento, à assistência social e à segurança pública.  

No caso da ALEGO, a importância das Comissões foi encontrada pela observação do 

campo e confirmada pelo Regimento Interno. Na última Legislatura (2007-2010), a 

Assembleia Legislativa de Goiás possuía dezessete comissões permanentes (incisos I a XVII 

do art. 44 do RIALGO)145 e a elas compete: 

 

Parágrafo único. Compete às comissões permanentes, além de outras atribuições 
definidas neste Regimento:  
I – discutir e votar projetos de lei que dispensarem, na forma deste Regimento, a 
competência do Plenário, salvo se houver recurso deferido de um décimo dos 
membros da Casa;  
II – convocar Secretário de Estado ou autoridades equivalentes, bem como 
dirigentes de entidades da administração descentralizada para prestarem, 
pessoalmente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento 
da convocação, informações sobre assunto previamente determinado, mediante 
requerimento, nos termos do § 1º do art. 175;  
III – realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;  
IV – receber petições, reclamações, representações de qualquer pessoa, contra atos 
ou omissões das autoridades ou entidades públicas;  
V – solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;  
VI – apreciar programas, obras e planos estaduais, regionais e setoriais de 
desenvolvimento e, sobre eles, emitir parecer;  
VII – converter, se considerado necessário, em diligência qualquer proposição, para 
comprovação de requisitos legais ou juntada de documentos;  

                                                
144 A Comissão Executiva possui essa denominação desde o Regimento de 1947, ano que marca o início da 1ª 
Legislatura (cf. art. 17 da Resolução n. 16, de 19 de agosto de 1947). 
145 Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007, publicada no Diário da Assembleia de 08 de agosto de 2007 
(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 2007). 
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VIII – manifestar sobre a organização ou reorganização dos órgãos da 
Administração Direta ou Indireta relacionada aos seus respectivos campos temáticos 
ou áreas de atuação. (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 2007) 

 

As comissões são subcampos de poder no interior da Assembleia Legislativa, 

estruturadas por assuntos concernentes à vida social (saúde, educação, cidadania, meio 

ambiente, transportes, etc.) e por temas atinentes à gestão pública (tributação, finanças, 

organização dos municípios, etc.) e sua organização interna se assenta em princípios 

hierárquicos: presidência, vice-presidência e membros titulares e suplentes, sendo designados, 

dentre os membros titulares, os relatores. No interior de cada Comissão, cabe ao Presidente a 

organização e a direção dos trabalhos, inclusive a designação dos relatores das matérias que 

institucionalmente são submetidas ao crivo dela (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 

GOIÁS, 1985, 1991, 2007)146. 

Enquanto o mandato dos membros, bem como o da Presidência e Vice-Presidência, 

são fixos, a relatoria é uma função ocasional, que pode ser exercida por qualquer um dos 

membros titulares da Comissão por designação do Presidente da mesma147. No entanto, é uma 

função que confere o acesso a recursos regimentais na condução da matéria que esteja sob 

seus cuidados148.  

Por recursos regimentais disponibilizados aos relatores entende-se, neste trabalho, a 

assistência técnica e jurídica prestada por servidores da própria ALEGO, prioridade no 

atendimento em qualquer instância administrativa da ALEGO por meio de prazos pré-fixados 

pelo RIALGO, a iniciativa de requerimento para retirar proposição de autoria da Comissão da 

qual seja relator, emitir parecer na matéria que lhe seja distribuída, apresentar, em seu parecer, 

emendas e subemendas necessárias à correção ou aprimoramento do projeto ou das emendas, 

ou para suprir falhas ou omissões verificadas, e garantia de tempo em dobro em alguns casos 

para pronunciar-se sobre seu parecer. Desse modo, a função de relatoria outorga a quem esteja 

investido nela prestígio e poder que podem ser manejados de acordo com o talento pessoal do 

parlamentar em benefício de seus interesses políticos (pessoais ou partidários). Contudo, o 

mapeamento dos ocupantes das Relatorias não foi adotado neste estudo. 

                                                
146 Arts. 37, 39 e 77 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985; Arts. 36, 41 e 75 da Resolução n. 858, de 20 de 
dezembro de 1991; § 1º do art. 31 e art. 65 da Resolução n. 1218/07 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 
GOIÁS, 1985, 1991, 2007). 
147 Inciso V do art. 77 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985; inciso V do art. 75 da Resolução n. 858, de 
20 de dezembro de 1991; Inciso V do art. 65 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1985, 1991, 2007). 
148 Arts. 65 e 66 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985; arts. 57 e 58 da Resolução n. 858, de 20 de 
dezembro de 1991; art. 46 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 
GOIÁS, 1985, 1991, 2007). 
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Sobre a composição dos membros das comissões permanentes, o Regimento Interno 

da ALEGO prescreve: “Art. 29. Os membros das comissões permanentes e temporárias serão 

nomeados por ato do Presidente da Assembleia, publicado no órgão oficial deste Poder, à 

vista de indicação escrita dos líderes dos partidos”. Já a presidência e a vice-presidência delas 

são definidas por eleição entre os membros de cada Comissão (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA, 2007)149. 

 

 

4.2 AS COMISSÕES DE MAIS IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA 

 

 

Uma das formas práticas de averiguar a importância de determinada Comissão entre as 

demais é fazer uma varredura no Regimento Interno e averiguar quais são suas competências, 

seu nível de presença e de decisão na atividade legislativa, as prerrogativas dos seus 

presidentes e se tais prerrogativas se distinguem das dos demais presidentes e, ainda, se lhe 

são assegurados recursos especiais para o funcionamento. Além disso, é possível verificar sua 

importância por meio das lutas que se dão em torno do seu preenchimento. A chefia do Poder 

Executivo e os partidos de oposição travam uma acirrada disputa para obter o controle da 

Presidência dessas Comissões, que lhes possibilita manejar os instrumentos regimentais na 

apreciação de projetos do Executivo, como a escolha dos relatores de projetos considerados 

importantes (SANTOS e ALMEIDA, 2005).  

Todas as comissões são relevantes, mas duas delas, a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação e a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, são mais disputadas 

em qualquer casa legislativa em decorrência da abrangência na análise das proposições e do 

poder de controle da agenda governamental. Outras ainda podem ser acrescidas, de acordo 

com as especificidades de cada Estado da Federação, no caso de Goiás a Comissão de 

Organização dos Municípios. A observação empírica e a pesquisa documental revelaram que 

a Mesa Diretora representa o centro decisório de qualquer Casa Legislativa, mas que as 

Comissões anteriormente elencadas também se constituem em lócus de poder bastante 

disputados, em decorrência dos recursos de poder que elas efetivamente podem controlar, 

conforme já mencionado. 

                                                
149 Art. 74 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985; art. 74 da Resolução n. 858, de 20 de dezembro de 1991; 
art. 64 da Resolução n. 1218/07 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1985, 1991, 2007). 
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A importância dessas Comissões é comprovada pela deferência concedida pelo 

Regimento Interno: maior número de membros do que as demais150, competências especiais 

além das delimitadas no seu campo temático, como, por exemplo, as da Comissão de 

Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças151 no processo de tomada de contas do 

Governador152, e recursos especiais para o seu funcionamento, como a prioridade no tempo de 

atendimento e na obtenção de recursos materiais e assessoria especializada do corpo técnico 

jurídico da Instituição. No último Regimento foi acrescida mais uma deferência para a 

Comissão de Constituição e Justiça e para a Comissão de Finanças, com a definição 

regimental de dias, horários e locais de funcionamento, enquanto isso não foi estabelecido 

para as demais153. 

Os interesses e os recursos se orientam para essas Comissões e isso se manifesta no 

modo de publicação de sua composição no Diário da Assembleia. Ao fazer uma análise 

comparativa do modo como as Comissões são relacionadas nas publicações oficiais (Decretos 

Administrativos e publicações no Diário da Assembleia), averigua-se que as Comissões já 

mencionadas sempre tiveram precedência sobre as demais durante todo o período analisado e 

que todas as relações publicadas contém indicação dos nomes de seus Presidentes, enquanto o 

tratamento, nos mesmos documentos, nem sempre foi o mesmo deferido às demais 

Comissões154. 

A participação nas Comissões de mais relevância confere aos parlamentares 

propriedades simbólicas capazes de aumentar o seu próprio capital político. Isso acontece 

porque essas Comissões estão no caminho de todo o processo legislativo e somente aqueles 

que participam delas podem disputar a Presidência e a Vice-Presidência das mesmas. Caso 

não consigam nenhuma dessas duas posições, ainda estarão atuando como relatores (o que, 

segundo o Regimento, também é uma função de destaque) conforme a necessidade da 

Comissão e a escolha de seu Presidente.  

                                                
150 Art. 60 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985, § 1º do art. 35 da Resolução n. 858, de 20 de dezembro 
de 1991, e o art. 27 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 
1985, 1991, 2007). 
151 Essa Comissão teve seu nome alterado duas vezes durante o período analisado,  por isso se preferiu usar aqui 
o termo que designa o cerne do seu conteúdo. 
152 Art. 194 a 197 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985, art. 189 a 192 da Resolução n. 858, de 20 de 
dezembro de 1991, e art. 156 a 159 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1985, 1991, 2007). 
153 Incisos I e II do art. 31 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 
GOIÁS, 2007). 
154 Esse fato dificultou nossa coleta de dados, levando-nos a buscar os dados diretamente nos Livros de Atas em 
cada Comissão, uma vez que a ALEGO não dispõe, de fato, de uma unidade administrativa que concentre esses 
Livros.  
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O exercício da função de relator confere ao parlamentar que nela esteja investido 

alguns privilégios e certo poder sobre o manejo do assunto. Embora existam regras sobre o 

exercício da função de relator, sempre há margem de discricionariedade que o deputado 

poderá utilizar conforme seus interesses políticos, sejam eles pessoais ou partidários. Por essa 

razão, os interessados em determinada “proposição” sempre acompanham com muito 

interesse a designação da relatoria e não raro é possível saber, de antemão, qual será o parecer 

de um relator, basta que seja conhecida sua filiação partidária, ideológica, religiosa ou seus 

vínculos com determinados grupos de interesse. Esse é um dos motivos pelo qual as clivagens 

que existem no âmbito do Plenário se reproduzem também no âmbito das comissões. 

Desse modo, é razoável crer que os membros de uma Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação ou de uma Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças tenham mais 

facilidade em obter voto favorável às suas proposições nas demais Comissões, bem como no 

Plenário, pois aqueles que não participam dessas Comissões sabem que dependem dos que 

delas participam para que suas proposições sejam aprovadas.  

A quantidade de membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da 

Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento e da Comissão de Organização dos 

Municípios, de 1991 até o final do período estudado, foi de onze membros, enquanto as 

demais possuíam apenas sete (art. 27 do RIALGO de 2007). No início do período estudado o 

dispositivo sobre o quantitativo de membros das comissões encontrado no Regimento é 

genérico para todas elas e especifica um máximo de dez e um mínimo de seis membros. A 

distinção entre essas Comissões e as demais somente pode ser verificada nos Decretos 

Administrativos que as constituem, pois neles se averigua que as comissões, supostamente 

relevantes a princípio, possuem dez membros, e as demais apenas o quantitativo mínimo155. O 

Regimento Interno não menciona a razão para a diferença no quantitativo de membros, mas, 

ao averiguar as competências das referidas comissões e daquelas que se encontram esparsas 

pelo texto regimental, levantamos a hipótese de que a Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação e a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento teria mais membros devido ao 

fato de possuir demanda de análise superior às demais Comissões.  

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como é denominada no final do 

período estudado, é o resultado da fusão de duas comissões anteriores, a Comissão de 

                                                
155 Decreto Administrativo n. 1109, de 08 de março de 1985; Decreto Administrativo n. 1113, de 22 de março de 
1985; Decreto Administrativo n. 1118, de 19 de abril de 1985; Decreto Administrativo n. 1119, de 19 de abril de 
1985; Decreto Administrativo n. 1140, de 18 de setembro de 1985; Decreto Administrativo n. 1230, de 10 de 
março de 1987; Decreto Administrativo n. 1231, de 13 de março de 1987; Decreto Administrativo n. 1234, de 19 
de março de 1987; Decreto Administrativo n. 1237, de 02 de abril de 1987; e Decreto Administrativo n. 1319, de 
06 de março de 1989 (Diretoria Parlamentar da ALEGO). 
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Constituição e Justiça e a de Redação, que coexistiam desde a primeira Legislatura (1947-

1950) com competências distintas. Essa fusão aconteceu na edição do RIALGO de 1991156. 

No entanto, para entender melhor as modificações que houve nessa Comissão é necessário 

conhecer suas competências no RIALGO de 1985157, que vigoraram até a 12ª Legislatura e 

cobrem parte do período deste estudo:  

 

Art. 47 – À Comissão de Constituição e Justiça compete manifestar-se a respeito de 
qualquer assunto quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico, sobre o caráter 
estrutural dos projetos para os fins do art. 20 da Constituição Estadual, e quanto ao 
mérito das proposições nos casos de:  
1) – Reforma da Constituição; 
2) – Poder Judiciário; 
3) – Ministério Público; 
4) – Licença ao Governador e ao Vice para interromper o exercício de suas funções 
ou ausentar-se do Estado ou do País; 
5) – Declaração de utilidade pública de entidades civis. 
Parágrafo único – Ainda sobre os mesmos aspectos, compete-lhe dar parecer sobre 
qualquer assunto, a requerimento dos deputados ou terceiros interessados 
(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1985). 

 

Os fins do art. 20 da Constituição Estadual a que o RIALGO se referia eram a 

necessidade de a Assembleia Legislativa apreciar, em no máximo 45 dias, qualquer projeto de 

lei de iniciativa do Governador, pois caso o prazo se esgotasse sem a deliberação o mesmo 

seria considerado aprovado158. Já no tocante à Comissão de Redação, averigua-se total 

omissão do RIALGO de 1985. Para conhecer as competências dessa Comissão recorremos ao 

RIALGO anterior, ou seja, ao Regimento instituído pela Resolução n. 16, de 19 de agosto de 

1947, que, em seu art. 27, explicita que à Comissão de Redação “compete redigir as 

proposições aprovadas pela Assembleia” (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

GOIÁS, 1947). Essa omissão revela que a Comissão de Redação não recebia a mesma 

consideração que as demais e sua função era apenas proceder à revisão dos textos das 

proposições, estando desprovida de poder político efetivo. 

Em 1991, um novo Regimento Interno foi aprovado e a Comissão de Constituição e 

Justiça incorporou em sua denominação o termo “Redação”, sem, no entanto, incluir seu 

espectro temático nas competências, pois, dentre estas, a única alteração que houve foi a 

inserção de um inciso contendo a competência da referida Comissão para a “organização do 

serviço público estadual, funcionários civis e militares e seu regime jurídico” (ASSEMBLEIA 

                                                
156 Resolução n. 858, de 20 de dezembro de 1991 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, 
1991). 
157 Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985. 
158 Art. 20 da Constituição do Estado de Goiás de 1967 (GOIÁS, 1967). 
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LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1991)159. Em 2007, na instituição do novo RIALGO, finalmente 

o equívoco foi corrigido e as competências da antiga Comissão de Redação passaram a figurar 

junto às da Comissão de Constituição e Justiça: 

 

Art. 45. São os seguintes os campos temáticos, áreas de atuação e competências de 
cada Comissão Permanente: 
[...] 
II – Comissão de Constituição, Justiça e Redação:  
a) aspectos constitucional, jurídico, legal, regimental, de técnica legislativa e 
redação dos projetos, emendas ou substitutivos;  
b) reforma da Constituição;  
c) proposições e assuntos referentes ao Poder Judiciário e Ministério Público;  
d) licença ao Governador e ao Vice para interromper o exercício de suas funções ou 
ausentar-se do País ou do Estado por mais de quinze dias;  
e) declaração de utilidade pública de entidades civis;  
f) organização do serviço público estadual, servidores civis e militares e seu regime 
jurídico;  
g) elaborar relatório sobre veto. (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 
2007)160 

 

A grosso modo, se verifica que nenhuma proposição legislativa escapa à análise dessa 

Comissão por pelo menos uma vez, havendo casos em que uma proposição retornará outras 

vezes161, o que justifica a previsão de que ela seja a única com previsão de duas reuniões 

semanais162. Além disso, averigua-se que o quantitativo de reuniões ordinárias dessa 

Comissão se constitui em parâmetro de prazo para os relatores, para os pedidos de vista em 

processo e para a relatoria de emendas do Plenário163, e que sua participação é obrigatória na 

Comissão Mista, inclusive com a condição exclusiva de que seu Presidente, ou Vice-

Presidente, no caso de impedimento do anterior, presida a Comissão Mista164 ou as Comissões 

Técnicas Reunidas, como era denominada nos Regimentos de 1985 e de 1991. Essa 

constatação é importante porque se verificou, no mapeamento da participação das deputadas 

nas Comissões, que no período em que as duas comissões coexistiram a participação das 

deputadas foi expressiva como membros titulares na Comissão de Redação, enquanto na 

Comissão de Constituição e Justiça prevaleceu a participação como suplente. 

                                                
159 Inciso VI do art. 49 da Resolução n. 858, de 20 de dezembro de 1991. 
160 Inciso II do art. 45 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE GOIÁS, 2007). 
161 Art. 129 e 131 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE GOIÁS, 2007). 
162 Cf. inciso I do art. 31 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE GOIÁS, 2007). 
163 Cf. todos os incisos do art. 38 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE GOIÁS, 2007). 
164 Artigos 39 e 40 da Resolução n. 1218 de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE GOIÁS, 2007). 
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Conforme mencionado anteriormente, a Comissão de Tributação, Finanças e 

Orçamento também é uma das comissões mais importantes da ALEGO e está entre aquelas 

que possui a maior quantidade de membros. Além disso, dispõe de dia e horário definidos 

regimentalmente para seu funcionamento e seu rol de competências abrange praticamente 

todas as proposituras de mais impacto econômico e social no Estado. Todos as proposituras 

que possuam impacto financeiro e que possam aumentar ou reduzir as despesas e as receitas 

públicas submetem-se a essa Comissão. De fato, não se submetem a ela apenas aquelas 

referentes à concessão de títulos de cidadania, de medalhas, declarações de utilidade pública, 

indicações de membros para conselhos e outras instituições, votos de pesar, etc. Essa 

Comissão difere da de Constituição, Justiça e Redação por possuir menos reuniões semanais e 

pelo fato de seu Presidente não ter preferência na presidência da Comissão Mista165. A menor 

quantidade de reuniões se deve ao fato do menor volume de proposições para analisar, pois o 

seu foco de ação recai sobre as proposições que resultem em aumento ou redução de receitas 

ou despesas públicas.  

Além disso, averigua-se, no rol de suas competências, que essa Comissão possui 

enorme potencial de controle sobre a agenda do Executivo, o que pode justificar a disputa 

pelo controle dessa Comissão tanto pela chefia do Poder Executivo como pelos partidos de 

oposição, além de despertar o interesse individual dos parlamentares interessados em 

aumentar seu próprio capital simbólico: 

 

Art. 45. São os seguintes os campos temáticos, áreas de atuação e competências de 
cada Comissão Permanente: 
[...] 
III – Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento:  
a) proposições e assuntos, inclusive os da competência de outras comissões, que 
concorram para aumentar ou diminuir tanto a despesa quanto a receita pública;  
b) matérias financeiras, contábeis, tributárias e orçamentárias do Estado;  
c) acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Estado e das Entidades da Administração Direta e Indireta;  
d) parecer sobre tomada de contas do Governador do Estado e das entidades da 
administração indireta;  
e) projeto de lei sobre a fixação da remuneração e ajuda de custo de Deputados, bem 
como da remuneração e verba de representação do Governador e Vice-Governador;  
f) planos e programas de desenvolvimento estadual ou microrregional, projetos de 
retificação da lei orçamentária e os referentes à abertura de crédito, após o exame 
pelas demais Comissões Técnicas, dos programas que lhes disserem respeito;  

                                                
165 O RIALGO define que a Comissão Mista é presidida pelo Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e, 
na sua ausência, pelo respectivo Vice-Presidente; na ausência deste pelo Presidente mais idoso das comissões 
convocadas - Art. 62 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985; Art. 37 da Resolução n. 858, de 20 de 
dezembro de 1991, e art. 40 da Resolução n. 1218/07 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 1985, 1991, 
2007). 
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g) requisição de informações, relatórios, balanços e inspeções sobre as contas de 
órgãos e entidades da administração estadual, nos termos da legislação vigente, com 
vistas ao cumprimento do processo de fiscalização;  
h) interpor representações e recursos das decisões do Tribunal de Contas, solicitando 
a sustação de contrato impugnado ou outras providências a cargo da Assembléia 
Legislativa; [...]. (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 2007)166 

 

A respeito de sua denominação, essa é uma das Comissões que mais sofreu alterações. 

A praticamente cada edição do Regimento Interno teve um nome diferente. Em 1987, foi 

denominada Comissão de Finanças, Fiscalização Financeira e Tomada de Contas. Em 1991, 

Comissão de Finanças e Orçamento e, em 2007, Comissão de Tributação, Finanças e 

Orçamento. Do mesmo modo, o seu campo temático foi se alterando a cada Regimento, de 

acordo com a especialização que se foi desenvolvendo, em sentido vertical, e não 

horizontalmente, como ocorreu com a Comissão de Constituição e Justiça até incorporar outra 

Comissão, a de Redação167. 

Por fim, também desfruta de status especial a Comissão de Organização dos 

Municípios: 

 

Art. 45. São os seguintes os campos temáticos, áreas de atuação e competências de 
cada Comissão Permanente: 
[...] 
XIV - Comissão de Organização dos Municípios:  
a) criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios;  
b) investigação e estudo dos problemas dos municípios, sugerindo as devidas 
soluções;  
c) assistência aos municípios no encaminhamento de suas reivindicações;  
d) desenvolvimento urbano, políticas públicas para regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas, microrregiões e redes de municípios, bem como solicitação 
de informações e documentos para instrução de proposições que lhes sejam 
relativas; [...]. (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 2007) 
 

Da análise das competências dessa Comissão verifica-se que, dadas as limitações para 

a criação de novos municípios, resta a possibilidade de incorporação e fusão, que, segundo 

observações da realidade empírica, são fatos raros em nosso Estado. Então, o que justificaria o 

maior quantitativo de parlamentares nessa Comissão? A análise das demais competências 

sugere que seria a possibilidade de intermediação dos interesses dos Municípios, o que pode 

garantir aos titulares dessa Comissão mais recursos para a manutenção da fidelidade eleitoral 

das municipalidades que já fazem parte de suas bases eleitorais e, inclusive, a ampliação de 

sua influência sobre outros. 

                                                
166 Inciso III do art. 45 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007. 
167 Art. 47 da Resolução n. 636, de 15 de maio de 1985; art. 50 da Resolução n. 858, de 20 de dezembro de 1991; 
Inciso III do art. 45 da Resolução n. 1218, de 03 de julho de 2007 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 
1985, 1991, 2007). 
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Por fim, verificou-se que os deputados mais bem votados em cada Legislatura foram 

alocados nas comissões mais importantes, o que comprova nossa hipótese de interesse dos 

deputados por aquelas comissões que lhes propiciem mais oportunidades de ganho não 

somente no interesse do principal, mas dele próprio como agente, tanto na relação com os 

mandantes como na relação entre os outros mandatários168, segundo apregoa a teoria 

distributiva. Contudo, vale lembrar que o capital político de cada parlamentar é muito 

importante na conquista desse espaço. 

 

 

4.3 LUGARES CONQUISTADOS PELAS DEPUTADAS NAS COMISSÕES TÉCNICAS 

PERMANENTES (1987-2011) 

 

 

Não existe universo social em que cada agente não deva contar a todo o momento, 
com o valor fiduciário que lhe é atribuído e que define o que pode se permitir [...] os 
bens que ele pode se apropriar ou as estratégias que ele pode adotar e que, para ter 
chances de ser reconhecidas e eficazes simbolicamente, devem se situar na altura 
certa, nem muito alto, nem muito baixo. (BOURDIEU, 2009b, p. 232) 

 

Esta análise compreende a quantificação da presença das parlamentares em cada uma 

das Comissões Técnicas constituídas no período abrangido pelo estudo, averiguando qual a 

função ocupada. É necessário ressaltar que os nomes das Comissões mudaram durante o 

período estudado em decorrência das divisões e fusões de Comissões, de acordo com o 

mencionado anteriormente. No entanto, seus nomes originais foram preservados para garantir 

a fidelidade das informações. O controle da composição dos membros das Comissões foi 

realizado por meio de cópias dos Decretos Administrativos e dos Diários da Assembleia 

referentes ao período abrangido pelo estudo. 

A análise dos lugares ocupados na Comissão de Constituição e Justiça é importante 

devido ao fato de ser a principal Comissão da ALEGO, conforme já demonstrado. Além da 

sua competência sobre todo o processo legislativo, essa Comissão sempre exerceu a 

centralidade nas Comissões Técnicas Reunidas ou Comissão Mista, como veio a ser 

denominada no último RIALGO169: 

                                                
168 Os membros dessas Comissões assumem também o papel de agente de outros deputados que, não 
participando delas, dependem de acordos com os que aí são titulares para que seus projetos sejam aprovados. 
Este é também um mecanismo institucional que forçosamente mantém a cooperação entre os deputados na 
ALEGO. 
169 Artigos 36 e 37 da Resolução 858, de 20 de dezembro de 1991. 



120 
 

 

 

Art. 39. Comissão Mista é a reunião de três ou mais comissões, que somente 
deliberarão sobre a matéria se presente a maioria absoluta dos membros das 
comissões da Casa e com a participação obrigatória das Comissões de Constituição, 
Justiça e Redação; Tributação, Finanças e Orçamento e da Comissão à qual compete 
opinar sobre a matéria.  
Art. 40. A Comissão Mista será presidida pelo Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, na falta dele pelo respectivo Vice-Presidente e, na 
ausência de ambos, pelo Presidente mais idoso das comissões convocadas. 
(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 2007) 

 

Com essas considerações, verificamos a participação das deputadas na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação com as suas antecessoras. 

 

Tabela 13 – Participação das Deputadas nas Comissões de Constituição, Justiça e 

Redação (1987-2011) 

COMISSÃO TITULAR SUPLENTE PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE 
Comissão de Redação (1987-1991) 2 - - - 
Comissão de Constituição e Justiça 
(1987 a 1989) 2 2 0 0 
Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação (1991- 2011) 5 11 0 0 
TOTAL  9 13 0 0 
Fonte: Dados da ALEGO compilados pela autora. 
 

É necessário ressaltar que não foi possível verificar quem foi o Presidente e o Vice-

Presidente da Comissão de Redação no primeiro biênio da 11ª Legislatura (1987-1989), pois o 

Livro de Atas da Comissão não foi encontrado. Nesse período, apenas duas mulheres 

exerciam mandato e somente a Deputada Conceição Gayer (PDC) era membro titular da 

referida Comissão. Já no primeiro biênio da 12ª Legislatura (1991-1993), a Deputada Vanda 

Melo também foi membro titular dessa comissão, mas os registros indicam outros deputados 

na Presidência e na Vice-Presidência da Comissão170. 

Já com relação à Comissão de Constituição e Justiça, que existia concomitantemente à 

Comissão de Redação, apenas duas deputadas participaram como membros titulares, dentre 

elas Vanda Melo/PRN, no 2º biênio da 12ª Legislatura (1993-1995). Nesse período a 

Comissão foi presidida pelo Deputado Arédio Teixeira, que possuía formação universitária 

em Administração Pública e Direito, Mestrado em Administração Pública e Doutorado em 

Educação. Esse fato parece revelar que a formação acadêmica e a especialização profissional 

dos deputados (diferentemente das deputadas, como se verá adiante) podem ser relevantes 

                                                
170 Essa Deputada era formada em Letras e fora professora, o que demonstra que a formação acadêmica da 
Deputada pode tê-la ajudado a se inserir nessa Comissão. 
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para a alocação e a obtenção de um bom posicionamento na Comissão de Constituição e 

Justiça. 

Já com relação à Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi possível verificar 

quem exerceu a Presidência e a Vice-Presidência de todos os períodos em que as mulheres 

participaram como membros titulares. Ademais, a comparação da formação acadêmica das 

deputadas com a daqueles que foram os presidentes e vice-presidentes da Comissão revela 

que a formação acadêmica das deputadas não foi valorizada, pois entre elas havia pelo menos 

duas que possuíam pós-graduação (inclusive stricto sensu) e a presidência e a vice-

presidência foram exercidas por deputados que possuíam apenas o ensino médio171.  

Averiguamos também que todas as deputadas que foram membros titulares dessas 

comissões possuíam pelo menos nível superior, enquanto entre os deputados essa não foi a 

regra, havendo inclusive alguns que exerceram a Presidência ou a-Vice Presidência delas com 

apenas nível médio. No entanto, é necessário ressaltar que essa variável não é suficiente para 

explicar uma exclusão das deputadas dos órgãos diretivos dessas comissões por uma provável 

desvalorização da formação acadêmica delas, haja vista que por pelo menos três das nove 

vezes em que as deputadas estiveram nessas comissões elas eram do principal partido de 

oposição ao do Governador eleito172. Esse fato é devidamente explicado pela teoria da 

preponderância do executivo, conforme já abordado neste trabalho.  

Por fim, os resultados apresentados demonstram que a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação resiste ao ingresso das deputadas. Ilustra bem isso o fato de que, enquanto 

suas competências eram exercidas concomitantemente por duas comissões diferentes, a 

Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Redação, a presença das duas deputadas 

da 11ª Legislatura (1987-1991) se deu, como titulares, em ambas as comissões, e, ao final, 

quando elas se fundiram, o acesso das deputadas diminuiu na condição de titular e aumentou 

na condição de suplente. Além disso, a centralidade do Presidente e do Vice-Presidente dessa 

Comissão na Comissão Mista pode oferecer uma explicação ao fato de que nenhuma deputada 

tenha conseguido a Vice-Presidência da referida Comissão. 

A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, conforme sua última denominação, 

compartilha com a Comissão de Constituição, Justiça e Redação o status de “comissão mais 

importante” da ALEGO, como mencionado anteriormente, inclusive com sua participação na 

                                                
171 Observação referente à participação de Lila Spadoni no 1º biênio da 14ª Legislatura (1989-1991) e Adriete 
Elias no 1º biênio da 16ª Legislatura (2007-2009). 
172 Observação referente à participação de Mara Naves no 1º biênio da 15ª Legislatura (2003-2005), no 2º biênio 
da 16ª Legislatura (2009-2001) e de Adriete Elias no 1º biênio da 16ª Legislatura (2007-2009). Ambas as 
deputadas são do PMDB, principal partido de oposição ao Governador Marconi Perillo (PSDB) e ao Governador 
Alcides Rodrigues, da coligação entre o PP e o PSDB. 
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Comissão Mista. Os resultados da pesquisa empírica permitem afirmar que ela é motivo de 

cobiça entre os eleitos e lugar praticamente certo daqueles que se elegem com a maioria de 

votos e que, pelos motivos já elencados no capítulo anterior, não conquistaram a Presidência 

da ALEGO. 

 

Tabela 14 – Participação das Deputadas nas Comissões da ALEGO relacionadas à 

Finanças (1987-2011) 

COMISSÃO TITULAR  SUPLENTE PRESIDENTE VICE -PRESIDENTE  
Comissão de Finanças, 
Fiscalização Financeira e Tomada 
de Contas (1987-1989) 

2 2 - - 

Comissão de Finanças e 
Orçamento (1993-2007) 

13 9 0 2 

Comissão de Tributação, Finanças 
e Orçamento (2009-2011) 

1 0 0 0 

TOTAL  16 11 0 2 
Fonte: Dados da ALEGO compilados pela autora. 
 

É necessário ressaltar que não foi possível verificar quem foram os Presidentes e os 

Vice-Presidentes da Comissão de Finanças, Fiscalização Financeira e Tomada de Contas no 

período de 1987 a 1989, e nem da Comissão de Finanças e Orçamento no período de 1993 a 

1994, pois os Livros de Atas do período não foram localizados. Além disso, se averiguou uma 

omissão no Livro de Atas da Comissão de Finanças e Orçamento por não citar o ocupante da 

Vice-Presidência na 13ª Legislatura (1995-1999). Ademais, durante os dois biênios dessa 

Legislatura a Comissão teve apenas um Presidente e a ata de instalação da Comissão não 

menciona eleição para o cargo de Vice-Presidente e nem as atas das reuniões posteriores faz 

qualquer menção à ocupação desse cargo. Vale ressaltar que duas deputadas exerceram a 

Vice-Presidência da Comissão de Finanças e Orçamento. A deputada Rose Cruvinel, no 2º 

biênio da 14ª Legislatura (2001-2003), e a Deputada Betinha Tejota, no 1º biênio da 16ª 

Legislatura (2007-2009). No entanto, os servidores da Casa que trabalham atualmente no 

apoio dessa Comissão afirmam que nunca uma deputada foi Presidente de alguma das 

comissões desse aspecto temático. 

Por fim, segundo se pode verificar na tabela 14, a participação das mulheres nessas 

Comissões tem sido maior e mais qualificada como membro titular. Isso pode ser o resultado, 

em parte, da luta individual de cada deputada, bem como do direcionamento por parte do 

partido, pois conforme já mencionado, as deputadas também figuram entre os campeões de 

votos em metade das Legislaturas que fazem parte deste estudo. 



123 
 

 

Tabela 15 - Participação das Deputadas nas Comissões da ALEGO relacionadas à 

Assistência e Organização dos Municípios (1987-2011) 

COMISSÃO TITULAR  SUPLENTE PRESIDENTE VICE -PRESIDENTE  
Comissão de Divisão 
Administrativa e Judiciária e 
Assistência Técnica aos 
Municípios (1987-1989) 

0 1 0 0 

Comissão de Organização dos 
Municípios (1993-2011) 

10 9 0 1 

TOTAL  10 10 0 1 
Fonte: Dados da ALEGO compilados pela autora. 
 

É necessário ressaltar que não foi possível verificar quem foram os Presidentes e os 

Vice Presidentes da Comissão de Organização dos Municípios referentes ao 1º e 2º biênio da 

15ª Legislatura (2003-2007), pois o Livro de Atas do período tampouco foi encontrado.  

Os dados revelam um empate entre o quantitativo de deputadas que foram titulares e 

suplentes, mas, quando se observa a história da Comissão nas Legislaturas anteriores, 

retrocedendo até a 2ª Legislatura (1951-1955), se verifica que o ingresso das deputadas como 

titulares só veio a acontecer em 1997173, depois que ela se tornou relativamente menos 

importante pelo reforço constitucional de critérios mínimos para a criação de novos 

municípios (art. 14 da CRFB de 1967 e art. 18, § 4º da CRFB de 1988). Outro fato que os 

dados também demonstram é que nenhuma mulher ocupou a Presidência dessas comissões, 

mas ocupou a Vice-Presidência por uma vez174.  

 

Tabela 16 - Participação das Deputadas nas Comissões da ALEGO relacionadas à 

infraestrutura e ao desenvolvimento econômico (1987-2011) 

COMISSÃO TITULAR  SUPLENTE PRESIDENTE VICEPRESIDENTE  
Comissão de Agricultura, Pecuária e 
Cooperativismo (2009-2011) 0 1 0 0 
Comissão de Agricultura e 
Pecuária(2001-2003; 2007-2008) 1 3 - - 
Comissão de Desenvolvimento, 
Ciência e Tecnologia (2007-2011) 4 1 - - 
Comissão de Desenvolvimento (1993-
1994; 1997-2006) 3 5 - - 
Comissão de Turismo e Lazer (2001-
2008) 8 8 4 2 
Comissão de Turismo (2009-2011) 1 0 1 0 
Comissão de Minas e Energia (2009-
2011) 1 1 0 1 
Comissão de Setor Mineral (2001- 6 2 0 2 

                                                
173 Deputada Onaide Santillo (Decreto Administrativo n. 1711 de 04/3/1997). Antes disso, apenas Almerinda 
Arantes tinha participado como suplente em 1960-1961 (Diário da Assembleia n. 1.019 de 5/1/60) e Vanda Melo 
como suplente no biênio 1993-1994 (Decreto Administrativo n. 1560 de 25/2/1993) (Arquivo da ALEGO). 
174 A Deputada Cleuzita Assis – PFL – exerceu esse cargo no 2º biênio da 12ª Legislatura (1993-1995). 
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COMISSÃO TITULAR  SUPLENTE PRESIDENTE VICEPRESIDENTE  
2008) 
Comissão de Serviço Público (1987-
1990) 2 0 - - 
Comissão de Serviços e Obras 
Públicas (1993-2002; 2005-2011) 4 8 - - 
Comissão de Defesa do Consumidor 
(1987-1992) 1 1 - - 
Comissão de Segurança Pública e 
Defesa do Consumidor (1993-1998; 
2001-2002; 2005-2008) 2 8 0 0 
Comissão de Segurança Pública 
(1985-1992; 2007-2011) 1 2 - - 
Comissão de Defesa dos Direitos do 
Consumidor (1985-1988; 2007-2011) 2 4 0 0 
TOTAL  36 44 5 5 
Fonte: Dados da ALEGO compilados pela autora. 
 

Do mesmo modo, é necessário informar que nenhum Livro de Ata da Comissão de 

Defesa do Consumidor foi encontrado e apenas parte dos Livros de Atas da Comissão de 

Segurança Pública e Defesa do Consumidor foi encontrada na ALEGO, impossibilitando a 

verificação completa dos Presidentes e Vice-Presidentes dessas Comissões. Além disso, não 

consta no Livro de Atas da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor o nome do Vice-

Presidente de nenhum dos biênios da 16ª Legislatura e há prova documental de que a 

Deputada Vanuza Valadares participou dessa Comissão como membro titular. 

O Livro de Atas da Comissão de Agricultura e Pecuária referente ao período de 2001 a 

2008 tampouco foi encontrado, o que impediu a verificação dos nomes dos Presidentes e 

Vice-Presidentes da referida Comissão. No entanto, verifica-se que apenas a Deputada Lamis 

Cosac (PMDB) foi seu membro titular e que todas as demais foram suplentes. 

Já com relação à Comissão de Desenvolvimento e à Comissão de Desenvolvimento, 

Ciência e Tecnologia não se encontrou a servidora responsável pela Secretaria da Comissão e, 

por essa razão, não foi possível verificar quem exerceu a Presidência e a Vice-Presidência da 

Comissão. No entanto, por meio dos Decretos Administrativos de composição das referidas 

Comissões se verifica que participaram da primeira, na condição de titular, as Deputadas 

Lamis Cosac (PMDB) e Magda Mofatto (PMDB), por um biênio cada uma, em Legislaturas 

diferentes175, e, da segunda, participaram na mesma condição as seguintes Deputadas: Betinha 

Tejota (PSB), por dois biênios, Cilene Guimarães (PR), por dois biênios, e Flávia Morais 

(PSDB), por um biênio, todas elas na 16ª Legislatura (2007-2011). 

                                                
175 Lamis Cosac (PMDB), no 2º biênio da 14ª Legislatura (2001-2003), e Magda Mofatto (PMDB), no 1º biênio 
da 15ª Legislatura (2003-2005). 
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Na Comissão de Turismo e Lazer e na Comissão de Turismo que a sucedeu no 

RIALGO de 2007 se averiguou que as deputadas tiveram importante participação, inclusive 

na Presidência e na Vice-Presidência da Comissão. Exerceram a Presidência as Deputadas: 

Denise Carvalho (PC do B), no 2º biênio da 14ª Legislatura (2001-2003), Magda Mofatto 

(PMDB), no 1º biênio da 15ª Legislatura (2003-2005), e Cilene Guimarães (PR), no 1º e 2º 

biênio da 16ª Legislatura (2007-2009). A Vice-Presidência foi exercida consecutivamente por 

Mara Naves (PMDB) e por Flávia Morais (PSDB), no 1º e 2º biênio da 15ª Legislatura (2003-

2007). 

Na Comissão do Setor Mineral e na de Minas e Energia verificou-se que três 

deputadas exerceram a Vice-Presidência dessas Comissões: Carla Santillo (PSDB), Adriete 

Elias (PMDB) e Betinha Tejota (PSB), por um biênio cada uma. No entanto, não foi 

encontrada a Ata de Instalação, bem como nenhuma ata referente ao 2º biênio da 15ª 

Legislatura (2005-2007), em que a Deputada Laudeni Lemes foi membro titular da Comissão 

do Setor Mineral, e isso abre a possibilidade de alteração desses resultados. 

A participação das Deputadas na Comissão de Serviços Públicos e de Serviços e Obras 

Públicas foi, em sua maioria, na condição de suplente. Em duas Legislaturas elas participaram 

como titulares (11ª e 15ª), mas os livros de atas não foram encontrados, o que impossibilitou a 

verificação dos ocupantes da Presidência e da Vice-Presidência. 

O resultado geral encontrado para esse grupo de Comissões demonstra que a 

participação das deputadas foi praticamente igual entre titulares e suplentes e que a maior 

participação delas se deu na Comissão de Turismo e Lazer, sendo também nessa que elas 

tiveram participações qualificadas pelo exercício da Presidência e Vice-Presidência. 

 

Tabela 17 - Participação das Deputadas nas Comissões da ALEGO relacionadas à 

educação, à promoção e proteção social, à cidadania, aos direitos humanos e ao meio 

ambiente (1987-2011) 

COMISSÃO TITULAR  SUPLENTE PRESIDENTE VICE -PRESIDENTE  
Comissão de Educação, Cultura e 
Desportos (1987-1991) 5 1 - - 
Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes (1993-2011) 20 7 5 4 
Comissão de Saúde (2005-2011) 2 5 - - 
Comissão de Saúde e Promoção 
Social (1995-2005) 7 0 - - 
Comissão de Promoção Social 
(2005-2008) 2 0 - - 
Comissão de Saúde Pública, 
Assistência Social e Bem-Estar do 
Menor (1987-1992) 1 1 - - 
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COMISSÃO TITULAR  SUPLENTE PRESIDENTE VICE -PRESIDENTE  
Comissão de Saúde, Promoção 
Social e Meio Ambiente (1993-
1994) 1 1 - - 
Comissão de Ecologia, Meio 
Ambiente, Defesa da Amazônia e 
Geo-Econômica de Brasília (1993-
1994) 3 3 - - 
Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (1995-2011) 13 10 - - 
Comissão de Trabalho e Recursos 
Humanos e Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana (1985-1992) 0 1 - - 
Comissão de Direitos Humanos 
(1999-2008) 11 6 - - 
Comissão de Direitos Humanos, 
Cidadania e Legislação Participativa 
(2009-2011) 2 2 0 0 
Comissão da Criança e do 
Adolescente (2007-2011) 17 7 2 2 
Comissão de Habitação, Reforma 
Agrária e Urbana (2001-2002; 2005-
2011)176 8 7 - - 
Comissão do Voluntariado (2005-
2008) 5 4 - - 
TOTAL  97 55 7 6 
Fonte: Dados da ALEGO compilados pela autora. 
 

Ressaltamos que não foi possível averiguar quem exerceu a Presidência e a Vice-

Presidência da Comissão de Educação, Cultura e Desportos em nenhum dos biênios da 11ª e 

da 12ª Legislatura (período compreendido entre 1987-1995), pois os Livros de Atas da 

Comissão referente a esse período também não foram encontrados. Já com relação às demais 

Legislaturas, verifica-se que, em comparação com as comissões analisadas anteriormente, a 

participação das deputadas foi expressiva, inclusive nos cargos de Presidente e Vice-

Presidente desta. Destacam-se as deputadas que exerceram a Presidência: Denise Carvalho 

(PC do B), por três biênios, Raquel Rodrigues (PPB) e Betinha Tejota (PSB), por um biênio 

cada uma. Já a Vice-Presidência foi exercida por Rose Cruvinel (PSDB), por dois biênios, 

Raquel Rodrigues (PPB), Betinha Tejota (PSB) e Adriete Elias (PMDB) por um biênio cada 

uma. 

Em relação às comissões relacionadas à Saúde e Promoção Social, é necessário 

ressaltar que não foi possível verificar quem foram seus Presidentes e Vice-Presidentes, haja 

vista que, mais uma vez, os Livros de Atas não foram encontrados na ALEGO. Do mesmo 

modo, não foi possível verificar quem foram os Presidentes e Vice Presidentes das Comissões 

relacionadas ao Meio Ambiente, da Comissão de Trabalho e Recursos Humanos e Defesa dos 
                                                
176 Essa Comissão foi criada a partir de um Projeto de Resolução da Deputada Isaura Lemos em 1999 - 
Resolução n. 1006, de 20 de abril de 1999. 
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Direitos da Pessoa Humana, da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Habitação, 

Reforma Agrária e Urbana e da Comissão do Voluntariado, pois, de igual modo, os Livros de 

Atas não foram encontrados na ALEGO177. 

De modo geral, o resultado da observação da participação das deputadas nas 

Comissões permite afirmar que elas tiveram muito mais participação como membros titulares 

nas Comissões relacionadas à educação, promoção social, meio ambiente, direitos humanos, 

habitação e voluntariado178 do que naquelas relacionadas à infraestrutura e ao 

desenvolvimento econômico179, fato que sugere a existência de certo sexismo institucional no 

âmbito das comissões permanentes na ALEGO. 

Outro fator relevante encontrado durante o levantamento de dados foi a confirmação 

da maior consideração dada às comissões definidas anteriormente como mais relevantes. De 

fato, apesar da inexistência de uma política eficaz de gestão do acervo documental na 

ALEGO, com dificuldade foi possível encontrar pelo menos parte dos Livros de Atas das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Tributação, Finanças e 

Orçamento e da Comissão de Organização dos Municípios. Vale ressaltar que, como a 

participação das deputadas foi maior nas Comissões “menos relevantes” da ALEGO, a não 

localização dos Livros de Atas prejudicou o esforço para mapear sua participação nos órgãos 

diretivos dessas Comissões, praticamente resultando no apagamento do registro da 

participação das deputadas nas Comissões. 

Por fim, conforme se pode averiguar pelos espaços efetivamente ocupados pelas 

poucas mulheres que conseguiram ingressar na ALEGO como deputada, as dificuldades do 

ingresso no campo são apenas a ponta do iceberg180 e, daí em diante, existem tantos outros 

obstáculos a serem vencidos ou contornados para manter a presença nesse território marcado 

pela dominação masculina. Além disso, pode-se inferir que a conquista das mulheres a esses 

espaços de poder e de decisão política dependem, ainda, de um esforço árduo por parte das 

deputadas (atuais e futuras) e, sobretudo, de conhecimento para fundamentar estratégias 

                                                
177 No entanto, existe o depoimento da Deputada Onaide Santillo contando que ela presidiu a Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos por dez anos e o depoimento de servidores das Comissões da ALEGO de que, 
com exceção do um biênio da 16ª Legislatura (2007-2009), a Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana 
tem sido presidida, desde sua criação, em 1999, pela Deputada Isaura Lemos, totalizando cinco vezes.  
178 Frequentemente associada à “política do desvelo” e à posições de menos destaque. 
179 Segundo Miguel (2011), essas são as áreas priorizadas pelos políticos mais influentes de ambos os sexos. 
180 Mas vale lembrar que as mulheres tem tido razoável sucesso perante os eleitores. Em quatro Legislaturas elas 
foram as candidatas mais votadas para o cargo de deputado estadual: Berenice Artiaga na 2ª Legislatura, Nelci 
Spadoni na 13ª Legislatura, Rachel Azeredo na 15ª Legislatura e Flávia Moraes na 16ª Legislatura, e em uma 
dessas Legislaturas a maioria das eleitas se situou entre os primeiros dez candidatos mais votados. 
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capazes de subverter a ação silenciosa e dominadora das estruturas estruturadas pelo princípio 

da divisão fundamental entre masculino e feminino que organizam a vida social. 

 



CAPÍTULO 5 

 

 

PERSPECTIVAS PARA UMA POLÍTICA DE PRESENÇA DAS 

MULHERES NA POLÍTICA INSTITUCIONAL EM GOIÁS  

 

 

A presença das mulheres “dentro do campo” investidas de um mandato como 

parlamentar, lutando para exercê-lo, conquistar espaço e expandir suas posses políticas atrai a 

atenção de quem esteja interessado em conhecer a que parte do campo elas se dirigem, quais 

os fronts em que se posicionam, de que modo lutam e os resultados alcançados. Sob essa 

perspectiva, examinamos quais foram os principais empreendimentos das deputadas na 

ALEGO no período abrangido por este estudo (1987-2011)181. Desse modo, esta parte da 

pesquisa empírica se destinou a verificar em quais causas as deputadas investiram seu 

trabalho durante seu(s) mandato(s), mas, antes, é necessário ressaltar que se trata de uma 

análise descritiva do resultado global de proposições apresentadas pelas deputadas182. Vale 

lembrar que as proposições representam apenas uma parte do trabalho produtivo dos 

parlamentares, pois nem todas as lutas se expressam por meio desse recurso, como quando um 

deputado, em seus pronunciamentos, defende os interesses dos seus representados ou os seus 

próprios, contestando e rejeitando uma proposição de outro parlamentar. Contudo, de modo 

figurado, se poderia dizer que representam a parte visível do iceberg da representação.  

Na perspectiva da teoria do agente-principal, um mandato é conferido pelos cidadãos 

(investidos na condição de principal) pelo voto (a procuração) para que um ou alguns 

representantes (o agente ou alguns agentes) possa(m) agir em seu nome. No entanto, a 

sociedade se compõe de grupos heterogêneos, que se distinguem entre si pelas mais diversas 

visões de mundo, e a representação e a negociação desses distintos interesses no âmbito do 

governo se coloca como um desafio permanente para as sociedades que adotam um sistema 

democrático representativo. Conforme observado por Manin, Przeworski e Stokes (1999) 

sobre a dinâmica da “representação por prestação de contas”, os representantes, em nome da 

                                                
181 É preciso ressaltar que, embora a coleção de documentos obtidas se pretendessem completas em relação ao 
período estudado, na fase de análise dos dados percebemos que o acervo está incompleto. Umas das evidências 
que nos levou a essa constatação é a existência de apenas uma renúncia de mandato de deputada, enquanto, de 
fato, pelo menos três renunciaram, duas para assumir o cargo de prefeita (Nelci Spadoni e Magda Mofatto) e 
uma para assumir o cargo de Conselheiro no TCE-GO (Carla Santillo). 
182 Para verificar quantitativo de proposições apresentadas pelas Deputadas no período de 1987 a 2009 confira o 
Apêndice F. 
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satisfação dos representados, dedicam-se à implementação de suas propostas de campanha 

para obter o reconhecimento do seu eleitorado. A partir desse momento, a luta se trava no 

interior das casas legislativas entre os representantes, interessados em manter e aumentar a 

sua notoriedade entre os eleitores e, assim, garantir a própria reeleição.  

Além disso, à semelhança do mundo econômico, o universo político também possui 

leis que regem o seu mercado. Bourdieu (2009a) remete-nos à observação da limitação do 

mercado de eleitores, haja vista a existência de um quantitativo real e definido de eleitores 

que é disputado pelos “agentes da representação”. Cada eleitor pode emitir apenas um voto e 

a conquista de votos por um candidato implica, necessariamente, dentro desse mercado 

limitado de eleitores, a redução do capital de outros. Desse modo, a luta se acirra tanto entre 

os grupos partidários, que notoriamente se opõem, quanto de modo velado entre os membros 

de um mesmo grupo. 

Essa é uma razão pela qual o plenário de uma casa legislativa, bem como suas 

comissões técnicas, podem ser consideradas apropriadamente como “arenas” de luta, pois a 

negociação dos distintos e, muitas vezes, divergentes interesses dos representados pelos 

parlamentares com muita frequência ganha um tom acalourado e não raro exigem dos 

dirigentes das esferas de deliberação interna (Plenário, Comissões e líderes de bancadas) a 

adoção de medidas de controle e contenção. 

 

Tabela 18 – Proposições apresentadas pelas Deputadas na ALEGO (1987-2009) 

Área Temática Quantidade 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 1 
Alteração do Processo Legislativo (Resoluções e Leis) 24 
Concessão de Título de Cidadania Goiana  80 
Controle Político  6 
Criação de Títulos Honoríficos (pessoas e cidades), Prêmios e Datas Comemorativas 31 
Declaração de Utilidade Pública  175 
Denominação de Próprio Público 64 
Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia 16 
Direitos do Consumidor 36 
Direitos Humanos e Cidadania  114 
Educação, Cultura e Esportes (inclusive construção do espaço físico para esta finalidade) 102 
Habitação, Reforma Agrária e Urbana 10 
Inerentes ao exercício do próprio mandato (licença para tratar de interesse particular, licença 
saúde, autorização para viagem ao exterior e renúncia de mandato) 32 
Infraestrutura (saneamento, estradas e rodovias) 16 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos 49 
Organização de Municípios (criação de municípios e alteração de topônimos) 15 
Participação Política e Controle Social 17 
Patrimônio, Serviços e Servidores Públicos 88 
Pensão Especial (concessão e extinção) 15 
Saúde e Promoção Social 77 
Segurança Pública (física, nos transportes  e no  trânsito) 24 
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Área Temática Quantidade 
Proposições sobre temas não identificados (PEC e PL) 5 
Turismo 6 
Total de Proposições 1003 

Fonte: Seção de Taquigrafia da ALEGO (Dados compilados pela autora). 
 

O material analisado compõe-se de 1003 proposições (Projetos de Emendas à 

Constituição, Projetos de Resolução, Projetos de Lei Complementar e Ordinária e 

Requerimentos), dentre as quais aparecem, em primeiro lugar, os projetos de lei para 

declaração de utilidade pública, em segundo, os de promoção e proteção dos direitos humanos 

e cidadania e, em terceiro, os referentes a “educação, cultura e esportes”. Esses dois últimos 

destinam-se à instituição e regulamentação de políticas públicas, programas e ações 

destinados a atender e/ou proteger direitos e, inclusive, a criação de estruturas organizacionais 

para suportar a sua implementação.  

Os projetos de lei de declaração de utilidade pública destinam-se a beneficiar 

entidades civis que prestam serviços desinteressadamente à coletividade e que não remuneram 

o corpo diretivo183. A obtenção dessa declaração possibilita à instituição, dentre outros 

benefícios, pleitear e obter subvenções econômicas para o seu custeio. Também se destacaram 

as proposições referentes ao “patrimônio, serviços e servidores públicos” e à “concessão de 

títulos de cidadania goiana”. O primeiro grupo de proposições possui o objetivo de proteger o 

patrimônio (público), melhorar os serviços (públicos) e garantir aos servidores (públicos) 

condições para a realização de suas atividades; o segundo grupo, referente à concessão de 

títulos de cidadania goiana, destina-se a reconhecer indivíduos que não sejam naturais do 

Estado, mas que detenham notoriedade pessoal por algum tipo de contribuição à sociedade. 

Esses resultados são coerentes com as oportunidades que as deputadas tiveram nas 

comissões permanentes, conforme analisado previamente. A nosso ver não poderiam ser 

interpretados como manifestação de uma “política do desvelo” ou como decorrentes de um 

conjunto de características essencializado para as mulheres pela teoria do “pensamento 

maternal”184 como sendo o resultado do lugar social das mulheres. A “política do desvelo”, 

própria da política feminina, se fundamenta em estereótipos de gênero que atribuem à mulher 

uma moral diferenciada pelo altruísmo, compaixão e solidariedade (MIGUEL, 2011), 

moldada pela vivência em um lugar social subalterno e em boa parte dedicado ao cuidado 

                                                
183 Conforme Lei estadual n. 7371, de 20 de agosto de 1971 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, 
2007). 
184 Miguel (2001) expõe, de modo singular, uma contraposição entre a “política do desvelo” e a “política de 
interesses” essencialmente masculina e os riscos que os pressupostos da primeira apresentam para a inclusão das 
mulheres como profissionais na política. 
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concreto com os necessitados e indefesos (crianças, doentes e idosos). No entanto, os 

deputados também apresentam proposições de mesma natureza e alguns deles se destacam 

pela energia com que defendem os interesses de determinadas causas e minorias. Essa 

hipótese foi confirmada pelo depoimento de uma deputada: 

 

Entrevistadora: Em sua experiência como parlamentar a atuação das mulheres é diferente, há 
diferença nas apostas em termo de propostas ou projetos apresentados? 
Entrevistada: Não, eu vejo que tanto a mulher quanto o homem, às vezes eu penso em colocar 
um projeto de lei para ser apreciado, quando eu vejo já tem um colega lá, um homem, um 
deputado colocando um projeto, então não tem diferenciamento nesse sentido. Eu acho que às 
vezes a mulher tem mais assim, ela trabalha muito no social, então às vezes tem mais projetos 
sociais, mais preocupação com aqueles mais carentes, mas em termos gerais não, eu acho 
tanto o homem quanto a mulher tem a mesma exclusividade. Por onde eu passei, no mandato 
passado, ocupando um ano de deputado, eu era suplente e assumi um ano, eu vejo que a 
mulher tem o mesmo comportamento junto com o homem de fazer, elaborar leis, aprovar leis 
e também colocar suas ideias através de projetos de leis através de requerimentos. (ex-
deputada estadual) 

 

No entanto, para “um deputado” a sua condição de homem não é uma barreira a ser 

transposta para participar das comissões consideradas mais relevantes. Como se verá mais 

detalhadamente ao final deste capítulo, o problema das deputadas é que, além dos problemas 

naturais do campo, outros são impostos a elas em decorrência de uma visão essencialista 

sobre moral e qualificações do que seja inerente ao “ser mulher”. Qualquer pessoa (que esteve 

ou está) confinada a um lugar (físico ou social) desenvolve uma perspectiva própria desse 

lugar, o que lhe permite a redução do custo de tempo para o conhecimento da causa.  

Portanto, para se compreender a participação política de um povo é necessário 

averiguar sua história, sua cultura, seu estágio de desenvolvimento, sua economia e tudo o que 

possa exercer influência sobre o seu comportamento social e político (BAQUERO, 2008; 

NORRIS, 2002). Sob essa linha de raciocínio, a subrepresentação das mulheres na política, 

precisa ser entendida por meio de uma perspectiva multicausal devido ao fato de que os 

processos de socialização e de constrangimentos culturais acontecem lado a lado e em mútua 

relação com processos e constrangimentos político-institucionais e socioeconômicos e a 

reduzida presença das mulheres na política se caracteriza como “sintomas dos processos 

históricos e culturais que, cristalizados em instituições, dificultam até os dias correntes sua 

participação em partidos políticos e suas possibilidades de êxitos na competição eleitoral” 

(RIBEIRO, 2011, p. 200). 

A história da participação das mulheres na política institucional em Goiás ainda 

precisa ser articulada e costurada. Para isso, uma tarefa inicial parece ser a retirada do manto 
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de invisibilidade com que foi coberta a luta das mulheres no território goiano. O resgate da 

história das mulheres vai revelando que o ativismo de algumas mulheres dispersas no Estado 

teve influência na política em Goiás185, algumas de outrora186 e outras contemporâneas, 

embora poucas tenham ingressado na política institucional e concorrido a cargos públicos 

eletivos.  

Desse modo, chegamos ao final do período analisado, com um pequeno avanço em 

relação à década da eleição da primeira deputada estadual em Goiás, pois, nas eleições de 

2010, o número de deputadas eleitas caiu para apenas duas dentre as 41 vagas existentes na 

ALEGO, número relativamente menor do que em 1954, quando duas mulheres foram eleitas, 

mas a ALEGO compunha-se de apenas 32 cadeiras187. Além disso, é necessário ressaltar que 

a maior marca de conquista simultânea de cadeiras na ALEGO por mulheres corresponde a 

19,51% e ocorreu na 15ª Legislatura (2003-2006).  

No entanto, apesar da perda de cadeiras pelas mulheres, é preciso reconhecer que as 

condições institucionais para o exercício do mandato pelas mulheres são mais favoráveis 

atualmente. Uma situação abriu caminho para a eleição da primeira deputada estadual188, duas 

outras mulheres aguerridas na política189 lhe sucederam e fizeram avanços no campo. Após 

três décadas de ausência durante o regime autoritário teve início uma nova onda de incursões 

de mulheres na ALEGO, que encontraram nesse campo algo do patrimônio simbólico 

construído pelas precursoras, mas também novas perspectivas. Novas lutas se travaram por 

espaço e pelo reconhecimento de sua capacidade para a atuação como “agentes”, 

“representantes”, “mandatárias” e, ao final da 16ª Legislatura, foi possível encontrar na 

história da instituição as marcas das lutas travadas, das vitórias obtidas e das desistências 

dessa nova onda de conquistadoras. 

Segundo se averiguou nesse esforço de ligar os fatos referentes à participação das 

mulheres na ALEGO, o ingresso da primeira mulher foi configurado pelos constrangimentos 

da violência estrutural e simbólica tão presentes no campo da política em Goiás em meados 

do século passado. Contudo, a matriz social e econômica do Estado vem se alterando 

paulatinamente nas últimas décadas por meio da substituição da base essencialmente 

agropecuária pelo agronegócio, pelo aumento da produção mineral e pelo crescimento do 
                                                
185 Entre estas se destaca Santa Dica (cf. FILHO, 2009; RIBEIRO e SILVA, 2008). 
186 A primeira metade do século passado ficou marcada pela liderança carismática de Santa Dica, do ativismo 
pelo direito de votar de Benedita Villa Real e Almerinda Arantes e pela atuação política de Almerinda e Ana 
Braga na ALEGO. 
187 Ver Tabela 4. 
188 A morte do Deputado Getulino Artiaga oportunizou a eleição de Berenice Artiaga. 
189 Almerinda Arantes, notável por ter lutado para ser a primeira eleitora e, depois, foi a segunda deputada da 
ALEGO. Ana Braga, a terceira deputada, também era notória como oradora.  
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setor de serviços, o que promove a valorização das habilidades intelectuais que estão 

distribuídas igualmente entre homens e mulheres190. 

Apesar das circunstâncias responsáveis pelo ingresso da primeira deputada na 

ALEGO, o fato inseriu um aspecto de modernidade no parlamento na esteira das ações de 

modernização do Estado empreendidas por Pedro Ludovico Teixeira. O ingresso da segunda 

deputada191, desvinculado do caráter de substituição direta de um homem da família e 

marcado pelo ativismo da própria candidata, constituiu-se em crédito para a participação das 

mulheres na política, e não para o nome da família. Já o ingresso da terceira deputada192, 

completamente desvinculado da relação família/partido, uma “mulher feita por si mesma” 

representou naquele período uma grande conquista sob a perspectiva da emancipação política 

das mulheres. O ingresso e a atuação de cada uma das três precursoras na ALEGO representa 

um padrão de recrutamento e desempenho das deputadas da segunda onda (1987-2011).  

Uma análise do ingresso das deputadas na ALEGO sob a perspectiva da relação 

família/partido permite afirmar que no elenco de deputadas das Legislaturas do período de 

1987 a 2011 algumas se distinguem por terem ingressado sozinhas, a suas próprias expensas, 

outras por terem construído trajetórias paralelas, harmônicas e concomitantes às dos seus 

maridos e outras que herdaram o peso simbólico do sobrenome. Ainda nessa perspectiva, se 

averigua que entre as deputadas campeãs de votos, duas se distinguiram por terem construído 

a sua própria liderança e outra por ter trajetória política imbricada com a de seu marido. 

Averiguando a pequena quantidade de mandatos conquistados por mulheres na 

ALEGO, se observa que há muito a ser feito e conquistado. Contudo, de todos os atores nesse 

trajeto, maior esperança adviria da reação das próprias mulheres, que, ao se despertarem da 

domesticidade em que foram histórica e politicamente confinadas, estariam em condições de 

usar a própria voz para conquistarem seu lugar no campo da política como sujeitos. Mas para 

que isto aconteça, é necessário que os fatores condicionantes da subrepresentação das 

mulheres sejam alterados e o contexto atual do Estado de Goiás nos permita fazer algumas 

inferências. No contexto contemporâneo de desenvolvimento econômico, a força física 

                                                
190 Esse entendimento se fundamenta em Ribeiro (2011). 
191 Almerinda Arantes era filha de um deputado da República Velha e tinha parentes importantes na política. No 
entanto, ao tempo de seu ingresso na política ela já tinha quase cinquenta anos, uma longa trajetória profissional 
de professora em várias cidades do Estado e era reconhecida por sua independência, que ela fazia questão de 
ressaltar, como no caso da proposta de prorrogação do mandato do Governador José Ludovico de Almeida (seu 
primo), à qual ela se opôs e levou até as últimas consequências. 
192 Ana Braga, intelectual e professora, oriunda de família humilde do Norte goiano (atual Tocantins). Ela fugiu 
ao padrão imposto às mulheres de sua época de se casar cedo e tinha sua paixão na política. Ingressou muito 
jovem na política partidária e ainda solteira elegeu-se como vereadora para a 1ª Legislatura da Câmara de 
Goiânia e depois para a ALEGO. Sua participação na política ficou marcada por sua habilidade na oratória e para 
o debate. 
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masculina perde a centralidade como ferramenta produtiva pela demanda e valorização de 

outras habilidades, que estão melhor distribuídas entre os sexos, abrindo possibilidades para a 

igualdade entre os gêneros (RIBEIRO, 2011).  

Nessa perspectiva, a observação da realidade permite afirmar que, apesar do 

crescimento das taxas de escolaridade das mulheres em Goiás e o aumento de sua presença no 

mercado de trabalho, comprovados estatisticamente, ainda persiste a imagem do homem como 

o principal provedor da família e mais capaz para lidar com a política. Isso se reflete na 

atitude das famílias ao promover uma socialização diferenciada por sexo entre filhos e filhas, 

que promove o acesso desigual às habilidades requeridas na sociedade do conhecimento e 

conduz ao enfrentamento desigual aos desafios do mercado de trabalho e do mundo da 

política. Desse modo, no campo da política elas ainda são minoria nos espaços de poder e 

decisão dos três poderes, tanto na esfera estadual quanto nas esferas municipais. 

Embora uma mudança estrutural da condição feminina na esfera social só possa ser 

conquistada por mulheres e homens de consciência feminista, neste estudo observamos que 

ainda assim a presença das mulheres que não defendem esses valores é importante no sentido 

de ampliar a presença feminina dentro de um território que está se acostumando lentamente a 

essa presença193. Conforme o depoimento de uma deputada, que estava no início de seu quarto 

mandato, durante o Seminário Internacional Mulheres e Participação Política Brasil-Canadá, 

realizado na UFG em outubro de 2011, há ganhos advindos inclusive daquelas que 

ingressaram com capital político do sobrenome, especialmente daquelas que são ex-primeiras-

damas. Nesse caso, segundo a deputada, o ganho advém da lide prática que essas mulheres já 

tiveram com os problemas sociais em seus municípios194. Nessa mesma linha de raciocínio, 

há de se observar que a luta de mulheres como Carlota de Queirós e Bertha Lutz, entre 

algumas outras que pertenciam à elite econômica e a um feminismo “bem comportado” 

(PINTO, 2003) trouxe contribuições para a mudança no status político das mulheres no 

Brasil. 

Na análise dos constrangimentos do ambiente institucional da ALEGO sobre as 

deputadas durante o período da 11ª a 16ª Legislatura (1987-2011), concluímos que a 

Instituição tem evoluído muito lentamente. A negação da presença das mulheres como 

membros do Poder Legislativo ficou evidenciada por meio da estrutura física, da falta de 

contemplação de direitos para as deputadas durante seu período de gestação e maternidade, de 

                                                
193 Castells (1999, p. 223) adverte que o impacto da participação política das mulheres não feministas não deve 
ser desprezado. 
194 Notas de acompanhamento do Seminário Internacional Mulher e Participação Política – Brasil e Canadá, 
realizado nos dias 3 e 4 de outubro de 2011 pela Universidade Federal de Goiás. 
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decisões político-partidárias importantes serem consensuadas na ausência das deputadas, da 

sua não inclusão na Mesa Diretora e em missões de representação internacional, ou seja, o uso 

de recursos materiais e simbólicos na rejeição das mulheres como sujeitos igualmente capazes 

na arena política. Uma situação que, segundo algumas deputadas, as obrigou a ignorarem suas 

diferenças partidárias e a se unirem para conquistar mais espaço na instituição. 

A presença e o protagonismo das deputadas na ALEGO também exerceram 

constrangimentos sobre a Instituição, desde a estrutura física à maior participação das 

mulheres na Mesa Diretora, nas decisões partidárias e nas representações internacionais. 

Verificou-se, ademais, por meio da leitura de atas e dos Diários da Assembleia, que a 

presença das mulheres configurou a linguagem utilizada nos debates. Nas atas de sessões da 

2ª Legislatura (1951-1955), em que a primeira Deputada exercia o primeiro mandato, se 

verifica que os deputados, assim como as pessoas responsáveis pela redação das atas, 

chamavam-na, ou a ela se referiam constantemente, como “o nobre deputado Berenice 

Artiaga”. As próprias deputadas relatam que a situação está mudando e que até as piadinhas, 

que antes eram muito frequentes, se tornaram mais raras. 

Sob a mesma perspectiva se verifica que se os resultados individuais de cada deputada 

são muito diferentes, o resultado da luta de cada uma se incorpora ao patrimônio simbólico 

das mulheres na ALEGO195, que transcende o tempo. Ainda, a última Legislatura do período 

estudado agregou o significado da luta ritual das mulheres pelo comando do Poder Legislativo 

estadual. 

Por fim, os resultados da pesquisa empírica também permitem afirmar que a 

participação das deputadas nas comissões esteve marcada pela dominação masculina e 

simbólica. Embora a mensuração da assiduidade e da produtividade dos membros das 

Comissões não fosse o foco deste trabalho, verificou-se, por meio da leitura nos livros de atas, 

que as mulheres são bastante assíduas. Algumas vezes os únicos membros presentes da 

comissão eram o presidente e as parlamentares, outras vezes só elas compareceram e a sessão 

sequer foi aberta e, por uma vez, coube a uma deputada presidir a sessão da Comissão de 

Finanças e Orçamento, pois nem o Presidente e nem o Vice-Presidente compareceram, caso 

em que, segundo o RIALGO, preside a sessão o membro da comissão de mais idade196. 

Averiguou-se, ademais, que algumas vezes as parlamentares recebiam, na mesma reunião, 

mais processos a serem relatados do que seus colegas e, além disso, não se candidataram nas 

                                                
195 Nem sempre a contribuição será positiva no sentido de aumentar a quantidade e o valor do capital simbólico 
da categoria, podendo a contribuição, às vezes, ser negativa e dilapidar o patrimônio acumulado no tempo. 
196 Esse fato aconteceu em 13 de setembro de 2005. Além da Deputada Cilene Guimarães, que presidiu a 
reunião, outras duas deputadas membros da Comissão também estavam presentes. 
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reuniões de instalação e eleição dos dirigentes das Comissões de Finanças197. No entanto, não 

é possível, apenas por esse meio, afirmar se eram casos de autoexclusão ou se elas não se 

candidataram porque as candidaturas já haviam sido decididas no âmbito de cada bancada ou 

partido.  

Quanto à possível influência de propriedades individuais (como a escolaridade e a 

quantidade de votos obtidos nas urnas) preconizadas pela teoria distributiva para a obtenção 

de um lugar nas comissões permanentes, os resultados sugerem que, em contextos 

semelhantes, houve uma desvalorização do capital político e cultural das mulheres em 

comparação com o dos homens, conforme abordado no capítulo anterior. 

Também se verificou que as deputadas ressaltam bastante o “modo feminino” e “modo 

masculino” de fazer política. Praticamente todas as entrevistadas ressaltaram que as mulheres 

colocam agendas mais suprapartidárias do que os homens, que elas levantam bandeiras e 

causas que vão além de partidos políticos e se unem em torno dessas causas. Entre as 

diferenças foram elencadas, ainda, a habilidade das mulheres para lidar com as questões 

sociais, a ênfase diferenciada pela melhor distribuição da riqueza, a habilidade de ser mais 

agregadora, reduzindo as contendas entre os membros das comissões que presidem, de serem 

mais assíduas, de acompanharem com afinco o processo legislativo, de analisarem os projetos 

com mais cautela, de serem mais ponderadas e demonstrarem mais facilidade para discutir 

temas que em alguns momentos foram ou são considerados tabus, como a questão da AIDS, 

do aborto e da homoafetividade. As deputadas ressaltaram, ademais, diferenças atitudinais 

entre elas e os deputados referentes ao modo de acreditar que um debate pode ser vencido 

pela exibição de recursos de violência verbal que pode chegar ao limiar da física198, como 

“pôr o dedo no nariz um do outro” e “esmurrar a mesa”, enquanto as mulheres compartilham 

da opinião de que os debates devem ser vencidos pela força dos argumentos, e não pela 

“grossura da voz”. 

Por fim, pudemos averiguar que quase todas as mulheres já possuíam conhecimento 

privilegiado do campo político antes de conquistarem o mandato. A maioria teve acesso ao 

                                                
197 O Regimento Interno da ALEGO permite que qualquer membro da Comissão pode se candidatar a esses 
cargos e uma averiguação na ata da 1ª sessão extraordinária da Comissão de Finanças e Orçamento, realizada em 
04 de fevereiro de 2005, verificou que duas deputadas membros da Comissão estavam presentes, uma delas a 
campeã de votos da eleição. No entanto, nenhuma das duas se candidataram e/ou nem foram indicadas pelos 
demais. Houve apenas um candidato para a Presidência, indicado pelo líder do governo, e dois candidatos para a 
Vice-Presidência (um indicado pelo líder do governo e o outro se candidatou espontaneamente). A votação foi 
realizada por escrutínio secreto e ganhou a Vice-Presidência o deputado que se apresentou espontaneamente por 
nove votos contra dois. 
198 Por meio da polícia legislativa e de outros recursos de poder, a Presidência da ALEGO consegue evitar que as 
acalouradas dissensões verbais entre os parlamentares extrapolem para a violência física. 
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habitus do Poder Legislativo por meio de um membro da família que já havia exercido um ou 

vários mandatos como deputado, algumas delas já exerceram mandatos eletivos próprios199, 

outras pela ocupação de cargos de confiança e pela militância partidária. No entanto, a 

aquisição do habitus por meio da família possui peso predominante no caso das deputadas na 

ALEGO. Além disso, entre as cinco mulheres que tiveram a maior quantidade de mandatos na 

ALEGO apenas uma não foi treinada no âmbito da família. No entanto, a aquisição do habitus 

de um parlamentar pelas deputadas e da luta de algumas delas para galgar os espaços que lhes 

era permitido pelas regras institucionalizadas não resultou no sucesso almejado, conforme os 

resultados demonstrados nos capítulos anteriores na luta por cargos na Mesa Diretora e nas 

Comissões permanentes. Portanto, os resultados evidenciam que, para as mulheres obterem 

sucesso na carreira parlamentar, não basta conhecer ou adquirir o habitus da instituição. É 

preciso que haja o reconhecimento dos deputados com quem elas contracenam quanto ao 

direito e à legitimidade delas para o exercício da representação. 

No tocante à linguagem do campo, especialmente as denominações dos cargos e 

funções e a utilização da perspectiva do gênero masculino no RIALGO, existe como um 

obstáculo invisível para manter a ideia de inadequação das mulheres dentro do campo. Por 

fim, para que as mulheres possam exercer mandatos nas mesmas condições que os homens 

ainda se faz necessária a luta pela supressão das mais diversas formas materiais e simbólicas 

de sua exclusão dessa esfera de poder. 

                                                
199 Ana Braga, Denise Carvalho, Magda Mofatto, Lamis Cosac, Rose Cruvinel e Cilene Guimarães. 
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ANEXO I 
 

Roteiro de entrevista 200 
 

1. A senhora enfrentou dificuldades em sua carreira política por ser mulher? 
 

2. Sua família apoiou sua carreira política? 
 

3. Como teria sido a sua carreira em termos de desempenho eleitoral sem esse apoio? 
 

4. Como a senhora conciliou a sua vida familiar e a profissional com a carreira política? 
Quais as principais dificuldades? 

 
5. A senhora acredita que há mais mulheres na política que constroem sua própria 

carreira política de maneira independente ou a senhora acredita que há mais mulheres 
que sejam apadrinhadas politicamente seja pelo esposo, pai,  irmão ou outro familiar? 

 
6. Hoje inegavelmente as mulheres constituem uma força eleitoral significativa. No 

entanto continuam sub representadas na política. A senhora acha que as candidatas 
mulheres poderiam explorar mais o potencial do eleitorado feminino? 

 
 

7. Em sua opinião o processo de seleção de candidaturas, a relação quando se trata de 
candidaturas, de distribuição de recursos e investimento dos partidos nas candidaturas 
de mulheres, você acha que os partidos tratam as candidatas de forma igual 
independente do sexo? 

 
8. Como a senhora avalia a lei de cotas? Qual está sendo o impacto desta lei para as 

candidaturas das mulheres? 
 

9. Qual a sua percepção da atuação das mulheres na política? Há um modo feminino de 
fazer política? 

 
10. Em sua experiência como parlamentar, as propostas apresentadas são diferentes? 

 
11. Qual a percepção da senhora da relação sobre a contribuição do movimento feminista 

com a atual condição da mulher? 
 

12. O ingresso e a participação da mulher na arena político-eleitoral ainda estão muito 
condicionadas à autorização do homem. 
 

                                                
200 Este roteiro é parte do Formulário de Entrevistas da Pesquisa “A Participação das Mulheres na Política em 
Goiás”  realizada pela UFG e coordenada pela Profª. Drª. Denise Paiva Ferreira. 
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APÊNDICE A - Deputadas Estaduais de Goiás – Nome civil, partido e período de 
mandato  
Nº DEPUTADA PARTIDO PERÍODO MANDATO(S) 

1 Berenice Teixeira Artiaga PSD 1951-1955 
1955-1959 

2 Almerinda Magalhães Arantes  PTB 1955-1959 
1959-1963 
1963-1966 

3 Ana Braga de Queiroz  PSD 1959-1963 
4 Cleuzita Antônia de Resende Assis  PFL  1987-1991 

1991-1995 
5 Maria da Conceição Gayer  PDC 1987-1991 
6 Denise Aparecida Carvalho PC do B 1991-1995 

1995-1999 
1999-2003 

7 Vanda Lúcia Dias Melo PRN/PPB 1991-1995 
1995-1999 

8 Dária Alves Rodrigues  PMDB 1995-1999 
9 Mara Merly de Pina Naves  PMDB 1995-1999 

2003-2007 
2007-2011 

10 Nelci Silva Spadoni  PPR 1995-1997 
11 Onaide Silva Santillo PP/PMDB 1995-1999 

1999-2003 
2003-2007 

12 Lamis Chedraoui Cosac  PMDB 1999-2003 
13 Lila Maria Spadoni Lemes PFL 1999-2003 
14 Maria Isaura Lemos PDT 1999-2003 

2003-2007 
2007-2011 

15 Maria Roselene Deusdará Cruvinel PSDB 1999-2003 
16 Raquel Mendes Vieira Rodrigues PPB 1999-2003 

2003-2007 
17 Carla Cíntia Santillo  PSDB 2003-2006 
18 Flávia Carreiro Albuquerque Morais   PSDB 2003-2007 

2007-2011 
19 Laudeni Miguel Dionízio Lemes  PSDB 2003-2007 

2007-2011 
20 Magda Mofatto Hon  PMDB 2003-2007 
21 Raquel de Azeredo Souza  PMDB 2003-2007 
22 Adriete Corradi Fonseca Fayad Elias  PMDB 2007-2011 
23 Adalberta da Rocha dos Santos Pereira 

Neto (Betinha Tejota) 
PSB 2007-2011 

24 Cilene Maria de Morais Guimarães PL 2007-2011 
25 Vanuza Primo de Araújo Valadares  PSC 2007-2011 
Fonte: Dados do TSE compilados pela autora. 
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APÊNDICE B - Deputado que exerceu cinco mandatos na ALEGO 
Nº DEPUTADO PARTIDO 

1 Clepino Antônio de Araújo 
(eleito para a 4ª, 7ª e 8ª Legislatura;  assume na 5ª e 6ª Legislaturas 
como suplente) 

PSD/PTB/PS
B/MDB 

Fonte: Dados da ALEGO e de CAMPOS (2002) compilados pela autora 
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APÊNDICE C - Deputados que exerceram quatro mandatos na ALEGO 
Nº DEPUTADO PARTIDO  
1 Brito Miranda PSD/MDB/PMDB 
2 Clarismar Fernandes dos Santos MDB/PDC 
3 Darcy Gomes Marinho UDN/ARENA 
4 Eurico Barbosa dos Santos UDN/PSP/MDB/PMDB 
5 Genésio Vieira de Barros MDB/PMDB 
6 José Essado Neto PMDB 
7 José Nelto Lagares das Mercês PMDB 
8 Juarez Magalhães de Almeida MDB/PMDB 
9 Lívio Luciano PMDB 
10 Sebastião Tejota PSDB 
11 Wison da Paixão PSD 
Fonte: Dados da ALEGO e de Campos e Duarte (2002) compilados pela autora 
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APÊNDICE D - Deputados(as) que exerceram três mandatos na ALEGO 
Nº PARLAMENTAR PARTIDO Nº PARLAMENTAR PARTIDO 

1 Abdul Sebba PL/ PST 29 Isaura Lemos PDT 

2 Adail Viana Santana UDN/ARENA 30 Jamil Miguel ARENA/PDC 

3 
Almerinda Magalhães 
Arantes PTB/PSB 31 Jesus Meirelles ARENA/PDC 

4 
Almir Turisco de 
Araújo PTB/PSB/MDB 32 João Felipe MDB 

5 Altamir Mendonça UDN/ARENA/PFL 33 
João Netto de 
Campos PSP/PDC-MTR/MDB 

6 
Antônio de Queiroz 
Barreto PTB 34 José de Souza Porto PSD 

7 
Antônio Lisboa 
Machado UDN/ARENA 35 

José Humberto 
Aidar PDT/PT 

8 
Aparecido Antônio de 
Paula MDB/PMDB 36 

Luziano Ferreira de 
Carvalho PSD/ARENA 

9 
Ataíde Rodrigues 
Borges UDN/ARENA/PDS 37 Mara Naves PMDB 

10 
Cândido Heliodoro 
Lopes Dourado MDB/PDS/PDC 38 

Milton Alves 
Ferreira MDB/PMDB 

11 Carlos Alberto Leréia PSDB 39 Nédio Leite PSDB 

12 Clotário de Freitas PSD 40 
Nelson de Castro 
Ribeiro UDN/ARENA 

13 
Denise Aparecida 
Carvalho PC do B 41 Nilo Resende PFL/DEM 

14 Derval Batista de Paiva MDB/PMDB 42 Onaide Santillo PP/PMDB 

15 
Edson Monteiro de 
Godoy PSD/MDB 43 Osmar Xerxis Cabral ARENA/PMDB 

16 Elcival Ramos Caiado PDC/ARENA 44 Ozair José da Silva PPB/PMDB/PP 

17 Ênio Pachoal ARENA 45 Paulo Rezek Andery ARENA 

18 Ézio Gomes PFL/PSD/PFL 46 
Pedro Celestino da 
Silva Filho PSD 

19 
Francisco de Freitas 
Castro ARENA/PMDB 47 Romilton Moraes PMDB 

20 
Francisco Maranhão 
Japiassu PSD/MDB/PMDB 48 Romualdo Santillo PMDB 

21 Frederico Jayme Filho MDB/PMDB 49 Ronaldo Jayme MDB/PMDB 

22 Gerson de Castro Costa PSD 50 
Rubens Edreira 
Cosac PMDB 

23 Getúlio Vaz da Costa UDN/ARENA 51 Samuel Almeida PSDB 

24 Gilberto Santana Filho PTB/PSD/ARENA 52 Sandes Júnior PSDB/PFL/PPB 

25 Helder Valin PSD/PSDB 53 
Sérgio Ramos 
Caiado ARENA/PDS/PDC 

26 Hélio Antônio de Sousa PFL/DEM 54 Tércio Caldas PSD/ARENA 

27 Humberto Xavier ARENA/PDC 55 
Willamar da Silva 
Guimarães UDN 

28 
Ibsen Henrique de 
Castro 

ARENA/PDS/PPR/P
MDB 56 

Woney Martins de 
Araújo PDS 

Fonte: Dados da ALEGO e de Campos e Duarte (2002) compilados pela autora 
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APÊNDICE E - Distribuição das cadeiras entre a 1ª e 16ª legislatura por sexo na 
ALEGO 

LEGISLATURA 
QTD CADEIRAS  
POR MULHERES 

QTD 
CADEIRAS 

POR HOMENS  

TOTAL CADEIRAS  
POR LEGISLATURA  

1ª (1947-1951) 0 32 32 
2ª (1951-1955) 1 31 32 
3ª (1955-1959) 2 30 32 
4ª (1959-1963) 2 30 32 
5ª (1963-1967) 1 38 39 
6ª (1967-1971) 0 39 39 
7ª (1971-1975) 0 33 33 
8ª (1975-1979) 0 37 37 
9ª (1979- 1982) 0 38 38 
10ª (1983-1987) 0 40 40 
11ª (1987-1991) 2 39 41 
12ª (1991-1995) 3 38 41 
13ª (1995-1999 6 35 41 
14ª ( 1999-2003) 7 34 41 
15ª (2003-2007) 9 32 41 
16ª (2007-2011) 8 33 41 

TOTAL  41 559 600 
Fonte: Elaborado pela autora com dados do TSE e TRE-GO e das lista de composição das Legislaturas em 
Campos & Duarte (1996). 
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APÊNDICE F - Quantitativo de Proposições apresentado por Deputada (1987-2009) 
DEPUTADA PARTIDO  PERÍODO MANDATO(S)  QTD 

PROPOSIÇÕES 
Cleuzita Assis  PFL  1987-1991 / 1991-1995 23 
Conceição Gayer  PDC 1987-1991 11 
Denise  Carvalho PC do B 1991-1995 / 1995-1999 

1999-2003 134 
Vanda  Melo PRN/PPB 1991-1995 / 1995-1999 26 
Dária  Rodrigues  PMDB 1995-1999 29 
Mara  Naves  PMDB 1995-1999 / 2003-2007 

2007-2011 61 
Nelci  Spadoni  PPR 1995-1997 7 
Onaide  Santillo PP/PMDB 1995-1999 / 1999-2003 

2003-2007 50 
Lamis Cosac  PMDB 1999-2003 54 
Lila  Spadoni PFL 1999-2003 104 
Isaura Lemos PDT 1999-2003 / 2003-2007 

2007-2011 105 
Rose Cruvinel PSDB 1999-2003 23 
Raquel Rodrigues PPB 1999-2003 / 2003-2007 21 
Carla Santillo  PSDB 2003-2006 26 
Flávia  Morais   PSDB 2003-2007 / 2007-2011 59 
Laudeni  Lemes  PSDB 2003-2007 / 2007-2011 54 
Magda Mofatto  PMDB 2003-2007 12 
Rachel Azeredo PMDB 2003-2007 21 
Adriete  Elias  PMDB 2007-2011 57 
Betinha Tejota PSB 2007-2011 26 
Cilene Guimarães PL 2007-2011 77 
Vanuza Valadares  PSC 2007-2011 23 

Total de Proposições 1003 
Fonte: Dados da ALEGO (Seção de Taquigrafia) compilados pela autora com dados do TRE-GO e das lista de 
composição das Legislaturas em Campos e Duarte (1996). 
 

Nota: Foram incluídas também as proposições apresentadas pelas deputadas com subscrição 
de outros deputados e deputadas (Adriete Elias e outros -1; Betinha Tejota e outros -1;Cilene 
Guimarães e outros – 2; Isaura Lemos e outros -3; Mara Naves e outros – 14; Onaide Santillo 
e outros – 1; Rachel Azeredo -7 e Raquel Rodrigues e outros -1). 
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APÊNDICE G - Número de Candidatas, Eleitas e Suplentes ao cargo de Deputado 
Estadual em Goiás 

DATA DA ELEIÇÃO Nº 
CANDIDATURAS  

Nº 
ELEITAS 

Nº 
SUPLENTES 

Eleição em 19 de janeiro de 1947. 0 - - 
Eleição em 3 de outubro de 1950. 1 1 - 
Eleição em 3 de outubro de 1954. 2 2 - 
Eleição em 3 de outubro de 1958. 2 

 
2 - 

Eleição em 15 de novembro de 1966. 4 
 

0 4 

Eleição em 15 de novembro de 1970. Registro não 
encontrado 

0 0 

Eleição em 15 de novembro de 1974. Registro não 
encontrado 

0 1 

Eleição em 15 de novembro de 1978. Registro não 
encontrado 

0 Registro não 
encontrado 

Eleição em 15 de novembro de 1982. 3 0 3 
Eleição em 15 de novembro de 1986. 8 2 6 
Eleição em 3 de outubro de 1990. Registro não 

encontrado 
3 1 

Eleição em 3 de outubro de 1994. 20 5 Registro não 
encontrado 

Eleição em 4 de outubro de 1998. 52 6 37 
Eleição em 6 de outubro de 2002. 51 8 39 
Eleição em 1º de outubro de 2006 41 7 35 
Eleição em 3 de outubro de 2010 138 2 71 
Fonte: Dados do TRE-GO (Biblioteca e sítio institucional) e do TSE (sítio) compilados pela autora. 
 
Nota: Não foram incluídos na contagem de suplentes das eleições anteriores a 2006 aqueles 
cujos nomes suscitavam dúvida com relação ao sexo e que não foi possível identificar o sexo 
por meio de pesquisa no sítio do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e na página UOL 
Notícias-Políticos do Brasil, disponível em: http://noticias.uol.com.br/politica/politicos-
brasil/. 


