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EIXO TEMÁTICO 9 | QUESTÕES DE GÊNERO, RAÇA ETNIA E GERAÇÃO

 

ABORDAGEM INTRODUTÓRIA SOBRE A REPRESENTAÇÃO DE GÊNERO 
NA ELITE POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP 

 
INTRODUCTORY APPROACH ON GENDER REPRESENTATION IN THE POLITICAL ELITE OF THE 

MUNICIPALITY OF SANTANA-AP 
 

Miquéias Serrão Marques1 
 

RESUMO 
O texto discute a representatividade política de gênero em um 
município da região amazônica, localizado em Santana, na Região 
Metropolitana de Macapá. Identificamos o perfil político de gênero na 
Câmara de Vereadores do Município de Santana-AP ao longo das 
eleições do ano 2000 a 2020. Com base nos dados disponíveis no 
Tribunal Superior Eleitoral – TSE, site da Câmara de Vereadores de 
Santana, estatística descritiva e no “método posicional” de Mills (1981), 
identificamos que a elite política local é sobrerrepresentada por homens 
(84,21%) e sub-representada por mulheres (15,79%). A análise indica 
que o déficit de representatividade política feminina não está alheio aos 
achados de pesquisas de outras regiões do país. Do ponto de vista 
normativo-institucional, as cotas de gênero só trouxeram resultados 
graduais e relativamente positivos a partir das eleições de 2016. 

 
Palavras-chave: Amazônia. Representação política. Mulheres. Elites 

locais. 

 

ABSTRACT 
The text discusses the political representation of gender in a 
municipality in the Amazon region, located in Santana, in the 
Metropolitan Region of Macapá. We identify the political profile of 
gender in the City Council of Santana-AP throughout the elections from 
2000 to 2020. Based on data available at the Superior Electoral Court – 
TSE, website of the City Council of Santana, descriptive statistics and in 
Mills “positional method” (1981), we identified that the local political 
elite is over-represented by men (84,21%) and under-represented by 
women (15,79%). The analysis indicates that the déficit of female 
political representation is not unrelated to the findings of research from 
other regions of the country. From a normative-institucional point of 
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view, gender quotas only brought gradual and relatively positive results 
after the 2016 elections. 

 
Keywords: Amazon. Representation Political. Women. Local elites. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Censo do IBGE (2010) e o Atlas do Desenvolvimento Humano (2010), 

a população total de Santana no ano 2000 era de 80.439 habitantes. A população masculina era 

de 40.328 (50,13%) e a população feminina de 40.111 (49,87%). Em 2010, a população 

registrada foi de 101.262 habitantes. Entretanto, esses números sofreram alterações, pois a 

população feminina ultrapassou o quantitativo masculino. Esta passou para 50.848 (50,21%) 

enquanto que a masculina foi de 50.414 (49,79%). População estimada em 2021 foi de 124.808 

habitantes. 

Embora a população santanense seja composta pela maioria relativa de mulheres, as 

mudanças no campo da representatividade feminina na vida política local foram tímidas, apesar 

dos avanços ocorridos a partir das eleições de 2016 e 2020. Com base nessas primeiras 

evidências, buscamos identificar o perfil político de gênero na Câmara de Vereadores do 

Município de Santana-AP ao longo das eleições dos anos 2000 a 2020. Através da abordagem 

metodológica realizou-se a descrição e análise dos resultados das eleições da Câmara de 

Vereadores de Santana entre 2000 e 2020 a partir do site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, 

site da Câmara de Vereadores de Santana e da estatística descritiva. No processo de 

identificação da elite política local se recorreu ao “método posicional” de Mills (1981). 

O norte-americano Mills (1981) é um dos que se destaca nos estudos contemporâneos 

sobre elites políticas com sua tese da “elite do poder”, um marco teórico e metodológico 

(método posicional) que impactou o avanço destes estudos. Para Mills, a posição formal e 

capacidade de mando ocupada por indivíduos nas “altas rodas” de organizações empresariais, 

instituições políticas, associações, burocracias governamentais e militares exercem influência 

direta nas decisões políticas. Este método permite identificar os membros de uma elite 

mediante a posição ocupada por seus membros em um dado contexto institucional e 

organizacional, classificando-o de acordo com a posição ocupada dentro do sistema 

hierárquico. 
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Do ponto de vista normativo-institucional, as cotas de gênero só trouxeram resultados 

graduais e relativamente positivos a partir das eleições de 2016, de modo que houve maior 

representatividade política feminina na última eleição de 2020. Por se tratar de uma primeira 

incursão, os principais limites da pesquisa são de ordem metodológica, pois em outro momento 

será possível caracterizar melhor o perfil social e político dessa elite através das variáveis: 

origem social, nível educacional, ocupações e sistema partidário. Além destas, é importante 

compreender se o fim das coligações eleitorais em 2020 trouxe impactos para o aumento na 

representatividade política feminina. 

 

2 BREVE RECORTE SOBRE GÊNERO E POLÍTICA 

 

A literatura especializada em estudos de gênero, política e eleições aponta que a 

desigualdade histórica da representação feminina no contexto da política formal não é uma 

singularidade brasileira, mas se faz presente em escala internacional, sobretudo, quando o foco 

analítico se circunscreve em duas agendas de pesquisa: os processos eleitorais e os impactos 

na qualidade das instituições democráticas representativas (Paiva et al., 2013, p. 168).  

A Ciência Política latino-americana tem destacado, desde 1990, as principais barreiras 

que impedem a ampliação da representatividade feminina nos parlamentos, como no Brasil, 

configurando-se em análises que focam nas cotas de gênero, com destaque para o período de 

1995 a 2015 (Marques e Mesquita, 2016, p. 09). Porém, os estudos estão adquirindo caráter 

plural desde meados de 2008, colocando-se a questão das cotas em segundo plano (Marques e 

Mesquita, 2016, p. 19).  

Em abordagens regionalistas, Miguel e Queiroz (2006, p. 367) demonstraram que nas 

eleições de 1992 o percentual de vereadoras eleitas na região Norte foi de 11,2%, em 1996, 

14,0%, em 2000, 13,9% e, em 2004, 14,6%. Contudo, em que pese esse déficit de representação, 

as mulheres apresentaram maior taxa de sucesso eleitoral nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. Esta série histórica sugere que em regiões menos desenvolvidas elas tiveram 

maior taxa de sucesso comparada às regiões desenvolvidas (Miguel e Queiroz, 2006, p. 370). 

Nos estudos de Céli Pinto e Moritz (2009) e Sacchet (2013) ficaram demonstrados que a 

baixa presença de mulheres em postos de tomada de decisão não é uma exclusividade do 
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Congresso Nacional. Em 2004, o percentual de vereadoras eleitas em âmbito nacional foi de 

12,6% (6.548), em 2008, 12,5% (6.496) e 2012 de 13,3% (7.643) (Sacchet, 2013, p. 96).  

A pesquisa de Araújo (2016, p. 40) reforça que em 2012 o percentual total de mulheres 

eleitas foi de 13,3%, evidenciando que “entre as diversas manifestações da desigualdade de 

gênero no Brasil, a desigualdade nas esferas de poder, mas especificamente, no acesso ao poder 

político institucional, tem se apresentado como uma das mais amplas e recorrentes” (ARAÚJO, 

2016, p. 39-40). Essa perspectiva sobre gênero no contexto de estudos sobre elites políticas, 

ainda que seja apenas uma de um conjunto de variáveis, pode enriquecer as abordagens que 

procuram descortinar quais as linhas de continuidades ou rupturas em relação ao processo de 

participação formal de mulheres na vida política local. 

 

3 REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA NO CONTEXTO LOCAL 

 

A tabela 1 descreve através de frequências o quantitativo de mandatos conquistados 

pelas mulheres e suas respectivas faixas etárias ao longo da série histórica analisada. 

 

TABELA 1. Sexo e faixa etária 

Gênero e 

Idade 
2000 2004 2008 2012 2016 2020 

Total 

Geral 

N 

Total 

 Geral 

% 

Feminino 2 - 1 1 3 5 12 15,79% 

25-34 2 - 1 - - - 3 3,95% 

35-44 - - - 1 1 1 3 3,95% 

45-54 - - - - 2 2 4 5,26% 

55-65 - - - - - 2 2 2,63% 

Masculino 11 10 9 12 12 10 64 84,21% 

25-34 4 3 4 3 3 2 19 25,00% 

35-44 6 5 4 3 4 3 25 32,89% 

45-54 1 1 1 5 3 5 16 21,05% 

55-65 - 1 - 1 2 - 4 5,26% 

Total Geral 13 10 10 13 15 15 76 100,00% 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados do TSE. 
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A eleição de 2000 teve apenas 02 (2,63%) vereadoras eleitas, de modo que a faixa etária 

pertencia ao intervalo de 25 a 34 (2,63%) anos. Este cenário de baixa representatividade se 

aprofunda na eleição de 2004 quando não houve candidatas do sexo feminino eleitas e em 2008 

e 2012 quando foi eleita apenas uma (1,32%) também na faixa de idade de 25 a 34 anos (1,32%). 

O desempenho eleitoral só apresentou tímidos avanços na eleição de 2016, quando houve um 

total de 03 vereadoras eleitas (3,95%).  

Destas, uma pertencia ao intervalo de idade de 35 a 44 anos e as demais ao intervalo de 

45 a 54 anos. Em 2020, os avanços foram acentuados, pois o quantitativo de candidatas eleitas 

do sexo feminino saltou para 05 (6,58%), o mais representativo para toda a série histórica. 

Quanto ao perfil de idade, os intervalos se distribuíram entre 35 a 44 (1,32%), 45 a 54 (2,63%) 

e 55 a 65 anos (2,63%). 

Nas eleições de 2000, as vereadoras Roseli Matos, do Partido Comunista do Brasil (PC 

do B) e Ester de Paula, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), foram as primeiras mulheres 

a se elegerem vereadoras no município. Ester de Paula tentou em 2004 a reeleição pelo mesmo 

partido, mas não obteve êxito, tornando-se suplente. Já Roseli Matos conseguiu projeção dois 

anos depois, em 2002, após conquistar o mandato de Deputada Estadual pelo mesmo partido. 

Não se reelegeu em 2006 e retornou ao legislativo municipal em 2008 pelo partido Democratas 

(DEM), o qual, atualmente, chama-se União Brasil (União), resultado da fusão entre o DEM e o 

PSL. Em 2010 se elegeu novamente Deputada Estadual e veio a se reeleger em 2014 também 

pelo DEM. Em 2018, já pelo PP, não obteve êxito eleitoral para Deputada Estadual.  

As eleições de 2020 foram históricas devido ao aumento da representatividade 

feminina. As 5 mulheres eleitas, a maioria com a ocupação de professoras, são: Profa. Helena 

Lima, do Partido Solidariedade (Solidariedade), Profa. Carmen Queiroz, do Partido Progressistas 

(PP), Elma Garcia, do Partido Democratas (DEM), Profa. Diana, do Partido Social Liberal (PSL) 

(atual União Brasil) e Socorro Nogueira, do Partido dos Trabalhadores (PT). Acontecimento 

inédito para um legislativo sobrerrepresentado por homens. A profa. Helena Lima e Socorro 

Nogueira foram pioneiras ao se tornarem as duas primeiras mulheres reeleitas. Profa. Helena 

Lima conquistou seu primeiro mandato pelo Patriota em 2016 (antigo PRP) e Socorro Nogueira 

conquistou pelo PT também em 2016.  

Entre os homens, o dado que se destaca está relacionado a idade. Nas eleições de 2000, 

a maior quantidade de vereadores encontrava-se no intervalo de 35 a 44 anos. Em 2004 e 2016 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3158 

a maioria relativa também pertencia a está faixa de idade disputando, em termos quantitativos, 

apenas com o intervalo de idade de 25 a 34 nas eleições de 2008 e 2012 quando houve empate 

entre as referidas faixas etárias.  

Os candidatos eleitos do sexo masculino representam a maioria absoluta 64 (84,21%) 

de parlamentares de uma amostra de 76 (100%). As candidatas eleitas do sexo feminino 

representam apenas 12 (15,79%) deste universo. Em 2004 houve pleno controle do legislativo 

local por vereadores2.  

A sobrerrepresentação masculina vislumbrada nessa série histórica não foge, via de 

regra, ao que se observa em outros municípios brasileiros, como apontam as pesquisas de 

Kerbauy (2005), Perissinotto e Costa (2009). A predominância de homens nas câmaras 

municipais se mantém expressiva de 1996 a 2004, o que pode ser observado também nos 

parlamentos estaduais e nacionais para este período (KERBAUY, 2005, p. 340). 

Quando se faz um recorte na pesquisa de Miranda Álvares (2008, p. 924) sobre o 

parlamento nacional, evidencia-se que em números absolutos e percentuais entre as mulheres 

eleitas para a Câmara de Deputados os resultados são “discretos” após os debates da 

Constituinte de 1985, pois em 1986 foram 26 deputadas eleitas (15,7%), em 1990 foram 29 

(12,7%) e 1994 apresenta 32 (17,3), as quais passam a apresentar pequeno crescimento a partir 

das eleições de 1998, quando foram eleitas 29 deputadas (8,2%) e em 2002 foram 42 (8,6%). 

A política de cotas eleitorais só alcançou o objetivo mínimo de 30%, em termos 

quantitativos3, nas eleições de 2012 e 2014, mas o “objetivo indireto” de recrutar mais 

mulheres não foi evidenciado, já que “ao contrário, o aumento considerável de candidaturas 

em 2012 e em 2014 manteve a eleição estagnada, e revelou que, proporcionalmente, a taxa de 

sucesso das mulheres decresceu” (ARAÚJO, 2016, p. 42). 

No trabalho de Celi Pinto e Moritz (2009, p. 62) foi observado em abordagem secundária 

que a baixa representação feminina não é exclusividade do poder executivo municipal, pois 

desde as eleições de 1972, quando foi eleita a primeira vereadora na cidade de Porto Alegre, 

até o momento, esse percentual não ultrapassou 20%.  

 
2 Tanto na eleição do ano 2000 quanto na eleição de 2016 um dado relevante é que houve modificação na 
composição de cadeiras do legislativo municipal devido as mudanças realizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Em 2000 foram 13 cadeiras e em 2016 o total foi de 15 cadeiras. 
3 A Lei 9.100/95 previa um percentual mínimo de 20% de vagas a serem reservadas por candidatas mulheres para 
as eleições de Câmara de Vereadores. A Lei 9.504/97 expandiu as cotas de gênero para as Assembleias dos estados 
e Câmara dos Deputados e o percentual passou para 30%. A Lei 12.034/2009 estabeleceu a obrigatoriedade de 
30% das candidaturas serem ocupadas por mulheres (Araújo, 2011, p. 96). 
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Em Santana, por exemplo, com sua elevação a categoria de município do Amapá por 

determinação da Lei Federal nº 7.639 do dia 17 de dezembro de 1987 (BRASIL, 2020), a primeira 

legislatura aconteceu em 1988, com nove vereadores eleitos, todos do sexo masculino e no 

pleito de 1993-1996 e 1997-2000 também foram nove homens eleitos (CÂMARA MUNICIPAL 

DE SANTANA, 2020). As mulheres só apareceram na legislatura municipal como eleitas no pleito 

de 2001-2004, no entanto, não há uma continuidade de vereadoras eleitas para as eleições de 

2004.  

Assim, guardando-se as devidas proporções aos achados da pesquisa de Celi Pinto e 

Moritz (2009), Sacchet (2013) e Araújo (2016), percebeu-se que essa tendência de sub-

representação feminina também é uma característica presente no legislativo municipal de 

Santana. Até as eleições de 2020, percebeu-se que esse percentual não ultrapassou 16%. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sistema eleitoral de lista aberta no Brasil não converteu a cota eleitoral em maior 

representatividade política para as mulheres. Ainda que um conjunto de críticas às instituições 

eleitorais e partidárias sejam relevantes para compreender o “gap de gênero”, esta abordagem 

procedimental é insuficiente para responder a complexidade do tema em questão, pois tais 

instituições, isoladamente, não são as únicas responsáveis pelo recrutamento de mulheres 

(Araújo, 2016, p. 43).  

Perspectivas diversas aos sistema eleitoral e partidário exercem grande influência, a 

maior adesão as candidaturas e eleições de mulheres, como os casos dos níveis de desigualdade 

sociais e econômicas, valores, capitais políticos entre os competidores, percepções sociais das 

instituições democráticas, todos articulados a cultura política da sociedade, quando pensados 

em termos relacionais, ajudam a compreender o déficit de participação e representação para 

além do viés de regras institucionais (Araújo, 2016, p. 44-45). 

Então, no caso do legislativo santanense, observa-se que o sistema de cotas de gênero 

não conseguiu converter o percentual de 30% de candidatas mulheres em número de cadeiras 

efetivas a partir dos pleitos de 2012, 2016 e 2020, ainda que neste último tenha se verificado 

maior quantitativo de vereadoras eleitas. 
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