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RESUMO 

Este trabalho analisa a participação das mulheres nos conselhos nacionais e distritais de saúde, 

educação, assistência social, direitos da criança e do adolescente e meio ambiente, entre 2000 

e 2020. Entendendo a importância desses espaços para a democracia e as diferentes experiências 

entre homens e mulheres, a monografia investiga em que medida a divisão sexual do trabalho 

e a relação entre a desigualdade de gênero e a participação social se reproduzem nos conselhos 

de políticas públicas. Se aproxima desta temática por meio da análise da composição de gênero 

dos conselhos e da experiência de conselheiras e de conselheiros quanto ao exercício do 

mandato e responsabilidades na esfera privada. Nesse sentido, as responsabilidades 

diferenciadas no cotidiano são decorrentes da divisão sexual do trabalho, que implica em 

vantagens para eles e desvantagens para elas. O trabalho avalia a composição de gênero dos 

conselhos, considerando a composição geral e a proporção de mulheres que ocupam cargos na 

mesa diretora ou presidência; e a diferença nas responsabilidades com cuidado de outras 

pessoas e com atividades domésticas entre conselheiras e conselheiros. Considera ainda outros 

fatores que podem estar associados à desigualdade da participação, como a diferença na 

participação das mulheres entre as áreas temáticas e entre os diferentes níveis de governo – 

nacional e distrital. A pesquisa é feita a partir da análise documental da composição, regimentos 

e formação da mesa diretora ou presidência de cada conselho, e de um questionário 

autoaplicado, distribuído às conselheiras e conselheiros. Os resultados vão ao encontro de 

outros achados de pesquisa que apontam que os conselhos são muito mais inclusivos para as 

mulheres que as instituições políticas tradicionais, mas ainda reproduzindo algumas 

desigualdades. As mulheres estão mais presentes nos conselhos relacionados à solidariedade e 

ao cuidado, nos conselhos distritais, e o percentual de ocupação delas de cargos de comando 

nos conselhos varia também de acordo com a área temática, mas tende a ser menor que a 

composição feminina no plenário. No geral, o percentual de participação delas entre 

representantes do governo e da sociedade civil é próximo, com uma pequena vantagem para 

esta última. A divisão sexual do trabalho é percebida na experiência das conselheiras e dos 

conselheiros, tanto nas responsabilidades com as atividades domésticas, quanto no exercício da 

parentalidade. 

Palavras chaves: Participação Política. Conselhos. Gênero. Divisão Sexual do Trabalho. 

 

  



ABSTRACT 

This paper analyses the participation of women at the national and district councils on health, 

education, social assistance, children and teenager rights and environment, between 2000 and 

2020. Presuming the importance of these spaces to democracy and the different experiences 

between men and women, the monograph investigates to what extent the sexual division of 

labor and the relationship between gender inequality and social participation reproduce in 

public policy councils. It approaches the theme through the analysis of the composition of 

gender of these councils and the experience of councilors, men and women, regarding the 

performance of their mandate and responsibilities in the private sphere. In these terms the 

differentiated responsibilities in daily life are due to the sexual division of labor, which implies 

advantages for men and disadvantages for women. The paper assesses the gender composition 

of the councils, taking into account the general composition and the proportion of women 

occupying positions on the board of directors or presidencies; and the difference in care 

responsibilities of other people and domestic activities between councilors, men and women. 

Also take into account other factors which can be associated to the inequality of participation, 

as the difference in the participation of women in the thematic areas and in the different levels 

of government - national and district. The research is based on documentary analysis of the 

composition of plenary and presidency, regulations, and a self-administered questionnaire, 

distributed to councils’ members, men and women. The results confirm the conclusion of others 

researches, showing that the councils are much more inclusive for women than traditional 

political institutions, however still reproducing some inequalities. Women are more present on 

councils related to solidarity and care, in district level, and the percentage of women in 

command positions in the councils also varies according to the area, but it tends to be smaller 

than the women composition in the plenary. In general, their percentage of participation 

between government and civil society representatives is close, with a small advantage for the 

latter. The sexual division of labor is perceived in the experience of men and women counselors, 

both in responsibilities with domestic activities and in the exercise of parenting. 

Key words: Political Participation. Councils. Gender. Sexual Division of Labor. 

 

  



LISTA DE SIGLAS  

CAS-DF- Conselho de Assistência Social do Distrito Federal 

CDCA-DF- Conselho de Diretos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal 

CEDF- Conselho de Educação do Distrito Federal 

CNAS- Conselho Nacional de Assistência Social  

CNE- Conselho Nacional de Educação 

CNS- Conselho Nacional de Saúde  

CONAMA- Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CONAM-DF- Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal 

CONANDA- Conselho Nacional de Diretos da Criança e do Adolescente 

CSDF- Conselho de Saúde do Distrito Federal 

DODF- Diário Oficial do Distrito Federal 

DOU- Diário Oficial da União 

e-SIC- Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão  

  



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Composição e diferenças entre conselheiros e conselheiras .......................................... 40 

Figura 2 - Composição dos conselhos por esfera ........................................................................... 42 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Conselhos gestores e órgãos aos quais são submetidos ................................................ 57 

Tabela 2 - Respostas do survey ...................................................................................................... 58 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 - Composição do plenário dos conselhos nacionais e distritais por área (2000-2020) ... 37 

Gráfico 2 - Composição da Presidência dos conselhos por área (2000-2020) ............................... 39 

Gráfico 3 - Presença feminina por representação (em %) .............................................................. 41 

Gráfico 4 - Composição CNS por sexo – 2003 a 2020 .................................................................. 62 

Gráfico 5 - Composição feminina do CNS segundo representação (Em %) .................................. 62 

Gráfico 6 - Composição CSDF por sexo – 2000 a 2020 ................................................................ 63 

Gráfico 7 - Composição CNE por sexo – 2000 a 2020 .................................................................. 63 

Gráfico 8 - Composição CEDF por sexo – 2000 a 2020 ................................................................ 64 

Gráfico 9 - Composição feminina do CNE e CEDF segundo representacão (Em %) .................... 64 

Gráfico 10 - Composição CNAS por sexo – 2000 a 2020 ............................................................. 65 

Gráfico 11 - Composição feminina do CNAS segundo representação (Em %) ............................. 65 

Gráfico 12 - Composição CAS-DF por sexo 2000 a 2020 ............................................................. 66 

Gráfico 13 - Composição feminina do CAS-DF segundo representação (Em %) ......................... 66 

Gráfico 14 - Composição CONANDA por sexo – 2007 a 2020 .................................................... 67 

Gráfico 15 - Composição feminina do CONANDA segundo representação 2007-2020 (Em %) . 67 

Gráfico 16 - Composição feminina do CONAMA segundo representação 2002-2020 (Em %).... 68 

Gráfico 17 - Composição CONAM/DF por sexo 2011 a 2020 ...................................................... 68 

Gráfico 18 - Composição feminina do CONAM/DF segundo representação (Em %) .................. 69 

 

  



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 11 

CAPÍTULO 1 – A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO E A DEMOCRACIA ............ 14 

1.1 A DUALIDADE DAS ESFERAS PÚBLICA E PRIVADA E SEUS EFEITOS NA 

PARTICIPAÇÃO ..................................................................................................................... 18 

1.2 A MERCANTILIZAÇÃO DO TRABALHO DOMÉSTICO E DO CUIDADO ........... 23 

CAPÍTULO 2 – CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL: 

UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO .................................................................................. 26 

2.1 HISTÓRICO E ESTRUTURA DOS CONSELHOS ANALISADOS ........................... 30 

2.1.1 Saúde ....................................................................................................................... 30 

2.1.2 Educação ................................................................................................................. 31 

2.1.3 Assistência Social ................................................................................................... 32 

2.1.4 Direitos da Criança e do Adolescente ................................................................... 33 

2.1.5 Meio Ambiente ....................................................................................................... 34 

2.2 METODOLOGIA ........................................................................................................... 34 

CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DE DADOS ............................................................................... 36 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 47 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 51 

ANEXO I ................................................................................................................................. 57 

ANEXO II - QUESTIONÁRIO APLICADO ...................................................................... 60 

ANEXO III – GRÁFICOS COM DADOS SOBRE COMPOSIÇÃO ................................ 62 

 

 

 



11 

INTRODUÇÃO 

A criação de espaços que ampliam a institucionalização da participação política foi um 

marco da redemocratização do Brasil com o final da ditadura militar. A Constituição Federal 

assegura a criação de diferentes instituições que permitem a participação popular na elaboração 

e fiscalização de políticas públicas, por exemplo, em planos diretores e conselhos de políticas 

públicas. Os conselhos de políticas públicas são instâncias instituídas pelo Estado e contam 

com a presença de representantes do governo e da sociedade civil para deliberar a respeito de 

uma área temática (AVRITZER, 2008; AVRITZER; PEREIRA, 2005; LÜCHMANN; 

BORBA, 2008). 

A literatura da área vem mostrando que os conselhos são mais inclusivos que os espaços 

políticos tradicionais, apesar de não serem a instituição participativa com maior potencial de 

inclusão, como eram os orçamentos participativos (AVRITZER, 2008). De acordo com 

pesquisa nos conselhos nacionais, o perfil de seus membros é mais diversificado que o do 

Congresso Nacional, sendo, no balanço de todas as áreas, 37% da composição formada por 

mulheres e 44% não brancas. A participação de mulheres é ainda maior nos conselhos que 

tratam sobre políticas sociais (41,7%) e garantia de direitos (54,4%), principalmente nos 

conselhos de infância e juventude e do idoso, estes envolvem diretamente a temática do 

cuidado. Os conselhos que tratam sobre desenvolvimento econômico, infraestrutura e recursos 

naturais são menos permeáveis a mulheres, nesses elas são cerca de ¼ da composição, mas 

ainda assim elas têm um peso maior nesses conselhos que no Congresso Nacional, por exemplo 

(ALENCAR et al, 2013). Outro fator importante da participação delas na área temática tem 

relação com a atuação profissional. Em nível local, a função que exercem na prefeitura, por 

exemplo, influencia na atuação em conferências de políticas públicas, profissionais da 

assistência social e professoras participam de forma significativa nas conferências temáticas 

locais (ROMÃO; MARTINELLI, 2020). Nos níveis locais a participação das mulheres também 

é mais acentuada, porque no nível local a conciliação com as tarefas domésticas e do cuidado 

do cotidiano é mais fácil (CUNHA, 2012). Esses dados demonstram o impacto da divisão sexual 

do trabalho na composição dos conselhos.  

Pela divisão sexual do trabalho as mulheres recebem a responsabilidade do trabalho 

doméstico, criação dos filhos e cuidado de vulneráveis (BIROLI, 2015), o que as faz ter 

privações de acessos aos recursos que possibilitam a participação política (BIROLI, 2016). Isso 

nos leva a perguntar se a desigualdade de gênero, decorrente das desvantagens (para elas) 
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e privilégios (para eles) da divisão sexual do trabalho, afeta a participação das mulheres 

nos conselhos de políticas públicas, mesmo estes sendo mais inclusivos, de composição mais 

diversificada. 

Levando isso em consideração, o objetivo desse trabalho é avaliar a participação 

feminina nos conselhos nacionais e distritais de saúde, educação, assistência social, direitos da 

criança e do adolescente e meio ambiente, bem como saber se as conselheiras conseguem 

ocupar cargos na mesa diretora ou presidência, se as motivações das conselheiras e dos 

conselheiros são muito diferentes, e se existe diferença de participação nos entre os conselhos. 

Por analisar conselhos em duas esferas será possível analisar a diferença da participação 

feminina nos dois níveis, além disso, as diferentes áreas temáticas permitem verificar a 

diferença na composição feminina dos conselhos em áreas que envolvem matérias relativas ao 

cuidado e em áreas que não as envolvem, corroborando ou não com pesquisas anteriores, que 

chegaram a esse resultado (ALMEIDA et al, 2016; CUNHA, 2012; ROMÃO; MARTINELLI, 

2020; ALENCAR et al, 2013). 

Todos os dados para desenvolver essa pesquisa foram obtidos através do Sistema 

Eletrônico de Informações ao Cidadão (e-SIC) da União e do Distrito Federal. Para responder 

as perguntas desse trabalho, será analisada a população dos indivíduos que foram nomeados 

como titulares, a mesa diretora e a coordenação de comissões nesses conselhos, entre 2000 e 

2020, de acordo com as informações disponíveis e disponibilizadas pelos órgãos aos quais eles 

são submetidos. Também foi realizado um questionário autoaplicado entre conselheiras e 

conselheiros buscando saber se as motivações deles e delas são diferentes e se os membros dos 

conselhos contam com prestação de serviços de trabalhadores domésticos para exercer a função 

pública. É sabido que gênero, classe e raça são alguns dos eixos fundamentais para investigação 

sobre desigualdades, entretanto, no contexto de produção dessa monografia, feita durante uma 

pandemia, os dados usados não permitiram a operacionalização da análise sobre os eixos de 

classe e de raça. 

Partimos das seguintes hipóteses: (1) mulheres ocupam menos da metade dos assentos 

nesses conselhos, (2) a participação feminina é ainda menor nos conselhos de meio ambiente, 

(3) a participação delas é maior nos conselhos distritais, (4) mulheres ocupam poucos cargos 

na mesa diretora, especialmente o cargo de presidência, (5) as conselheiras são motivadas pela 

suposta disposição natural para temas relacionados com a “solidariedade” e com a 

“sensibilidade” e (6) as conselheiras apoiam-se na mercantilização do serviço doméstico para 
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exercer a função pública, uma vez que ainda recebem a responsabilidade de serviços domésticos 

e de cuidado, além da função pública. Esse trabalho está dividido em 4 capítulos. Depois dessa 

introdução abordaremos a importância do debate sobre gênero para a democracia, bem como a 

divisão sexual do trabalho, legitimada pela dualidade das esferas pública e privada e 

hierarquização dos gêneros; também será abordada a mercantilização do trabalho doméstico. O 

capítulo 2 trata do histórico e estrutura dos conselhos gestores de políticas públicas no Brasil, 

especialmente dos que serão estudados aqui. Depois partimos para a metodologia e resultados, 

e por fim, a conclusão. 
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CAPÍTULO 1 – A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO E A DEMOCRACIA 

O entendimento sobre os efeitos da divisão sexual do trabalho na desigualdade política 

é importante para o aperfeiçoamento da democracia e de suas instituições, tanto das tradicionais 

como Presidência da República, Congresso Nacional e Assembleias Legislativas de todos os 

níveis, quanto das instituições participativas, lê-se conselhos de políticas públicas, conferências 

nacionais e planos diretores. Isso porque essa divisão afeta todos os brasileiros, tanto homens 

quanto mulheres, porque gera vantagens para eles e desvantagens para elas. A divisão sexual 

do trabalho marca privações de acesso, direta ou indiretamente, aos espaços institucionais às 

mulheres, que correspondem a 51,8% da população brasileira. Essa divisão 

[...] é uma base fundamental sobre a qual se assentam hierarquias de gênero nas 

sociedades contemporâneas, ativando restrições e desvantagens que modulam as 

trajetórias das mulheres (BIROLI, 2018, p. 24). 

Ela é um fator de produção do gênero. As mulheres são afetadas pela responsabilidade 

desigual entre homens e mulheres no que diz respeito ao trabalho doméstico e ao cuidado de 

vulneráveis, à medida que essas responsabilidades diferenciam a forma que eles e elas usam o 

tempo e as condições que terão para ter acesso à renda (BIROLI, 2018; BIROLI, 2016). 

A divisão sexual do trabalho refere-se à  

[...] forma de divisão do trabalho social decorrente das relações sociais de sexo; essa 

forma é historicamente adaptada a cada sociedade. Tem por característica a destinação 

prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, 

simultaneamente, a ocupação pelos homens das funções de forte valor social agregado 

(políticas, religiosas, militares etc.) (KERGOAT, 2009, p. 67). 

Ela é organizada pelo princípio da separação, que garante a definição de trabalhos que 

devem ser feitos pelas mulheres, e os que devem ser feitos pelos homens; e pelo princípio da 

hierarquização, que dá mais valor ao trabalho realizado pelo homem que ao realizado pela 

mulher. Esses dois princípios estão fundamentados na naturalização dos comportamentos e 

papéis sociais dados biologicamente pelo sexo (KERGOAT, 2009, p. 67-68). Logo, a partir 

dessa concepção, homens são naturalmente superiores às mulheres. O princípio da separação 

será abordado posteriormente nesse capítulo, bem como a sua importância na construção da 

teoria política contemporânea. 

Contrária à concepção naturalista do comportamento e função biologicamente 

determinados, existe o entendimento de que o gênero e a função social exercida pelas pessoas 

não é algo dado naturalmente, e sim uma construção social. Para corroborar com essa ideia 

recorro aos trabalhos de Ruth Benedict e Margaret Mead. Benedict (1934, p. 15) afirma que 
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“[...] desde que o indivíduo chega ao mundo os costumes do ambiente em que nasceu moldam 

a sua experiência dos fatos e a sua forma de conduta”, ou seja, as mulheres não nascem com 

características biológicas que as fazem ter uma habilidade natural para a domesticidade e para 

cuidar dos outros, os costumes da sociedade em que se inserem é que as moldam assim. Esse 

padrão de comportamento é gerado pela cultura, não pelas células, genes ou qualquer outra 

variável biológica. A nossa sociedade “[...] atribui papeis diferentes aos dois sexos, cercando-

os desde o nascimento com uma expectativa de comportamento diferente”, dessa forma “[...] 

homens e mulheres são socialmente diferenciados, e cada sexo, como sexo, é forçado a 

conformar-se ao papel que lhe é atribuído” (BENEDICT,1934, p. 21, 25). 

Margareth Mead comprova que os papéis e características que entendemos como 

femininos e masculinos são frutos das condições sociais por meio da etnografia de três 

sociedades. Ela investiga as sociedades Arapesh, Mundugumor e Tchambuli em 1931, 

buscando saber as “[...] atitudes sociais em relação ao temperamento em torno dos fatos 

realmente evidentes das diferenças sociais” (MEAD, 1928, p. 22). Ela observa que entre os 

Arapash e Mundugumor não há forte oposição do temperamento dos homens e das mulheres. 

Os Arapash, tanto homens quanto mulheres, têm características que nossa sociedade considera 

feminina, não são agressivos, cuidam dos filhos e são preocupados com as necessidades alheias. 

Já os Mundugumor são caracterizados pela agressividade e presença mínima de aspectos de 

carinho e de afetividade, têm como ideal a personalidade agressiva e violenta, características 

que consideramos marcos de masculinidade. Nos Tchambuli, as características e atividades 

atribuídas aos homens e mulheres são opostas ao que vemos em nossa sociedade, a mulher é 

dirigente, dominadora e impessoal e o homem é menos responsável e emocionalmente 

dependente (MEAD, 1928). 

Seguindo a ideia de que gênero é uma construção social, e não algo biologicamente 

determinado, temos a máxima de Simone de Beauvoir “ninguém nasce mulher, torna-se 

mulher”, a autora continua “nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que 

a fêmea humana assume no seio da sociedade” (BEAUVOIR, 1967, p. 8). 

Judith Butler aprofunda esse debate afirmando que não apenas o gênero é uma 

construção, mas o sexo também é, este não é uma “facticidade anatômica pré-discursiva”, até 

mesmo o corpo é uma construção (BUTLER, 2003, n.p.). Essa construção social da identidade 

dos indivíduos não se dá apenas pelo marcador de gênero, Butler (2003, n.p.) afirma que “[...] 

se alguém ‘é’ uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é”, porque segundo a 
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autora, o gênero não é constituído de forma coerente e consistente nos diferentes contextos 

históricos, e também porque a categoria do gênero se dá com intersecções de raça, classe e 

orientação sexual, por exemplo. 

A interdependência entre diferentes relações de poder é chamada de interseccionalidade, 

em 1989, por Kimberlé W. Crenshaw (HIRATA, 2014). Esse conceito reconhece não apenas a 

existência de diferentes sistemas de opressão – gênero, sexo, idade, sexualidade, etnia, 

deficiência –, também reconhece que há interação dessas opressões na produção e reprodução 

de desigualdades sociais. (BILGE, 2009, apud HIRATA, 2014). Desconsiderar essa interação 

acarreta o apagamento das experiências das mulheres negras, como destaca Crenshaw (1989, 

p. 140): 

Because the intersectional experience is greater than the sum of racism and sexism, 

any analysis that does not take intersectionality into account cannot sufficiently 

address the particular manner in which Black women are subordinated. 

No Brasil, Lélia Gonzalez (1989, p. 224) chama atenção para a mesma situação: 

O lugar em que nos situamos determinará nossa interpretação sobre o duplo fenômeno 

do racismo e do sexismo [...] sua articulação (a do racismo) com o sexismo produz 

efeitos violentos sobre a mulher negra em particular. 

Portanto, considerar que as desvantagens atingem as mulheres de forma homogênea 

desconsidera opressões e desigualdades que existem entre elas. Nesse sentido, Biroli afirma que 

a classe e a raça são aspectos importantes para determinar como será a experiência de cada 

mulher, porque esses dois aspectos são relevantes na forma que se dará o acesso delas ao 

trabalho remunerado (BIROLI, 2016). 

As categorias – gênero, raça e classe – se entrelaçam, de forma que, a análise do 

entrecruzamento delas é essencial para a análise das desigualdades nas sociedades 

contemporâneas e deixar de analisá-las na problematização da desigualdade de gênero pode 

desconsiderar as experiências de muitas mulheres (BIROLI; MIGUEL, 2015). Mulheres de 

classe mais alta têm condições de construir suas carreiras apoiadas no trabalho doméstico 

oferecido por outras mulheres, em maior parte negras, que são submetidas a condições de 

trabalho precárias e salários baixos. Essa combinação mostra que a mercantilização do trabalho 

doméstico e do cuidado, tema a ser abordado posteriormente, agrava a diferença das condições 

sociais entre as mulheres e que as três categorias se sobrepõem na determinação das condições 

femininas (IPEA, 2019; BIROLI, 2016). 
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Os recursos restringidos às mulheres em decorrência da divisão sexual do trabalho são 

tempo, renda e redes de contato. O uso do tempo se dá de forma muito diferente entre homens 

e mulheres em decorrência das atividades domésticas e de cuidado. Segundo dados do Retrato 

das Desigualdades de Gênero e Raça1, a média de horas semanais gastas por homens com mais 

de 16 anos em tarefas domésticas é de 10,4, enquanto das mulheres é de 26,8, mais que o dobro 

das horas gastas por aqueles. Essa diferença começa desde cedo, mulheres também empregam 

mais que o dobro de horas nessas tarefas que os homens, entre 10 e 15 anos de idade. A 

diferença do percentual de homens e mulheres que realizam tarefas domésticas também é 

relevante, sendo 48,2% deles contra 91% delas. As desvantagens ficam maiores quando 

analisamos as horas que elas e eles gastam com a chegada dos filhos. Elas passam a gastar o 

triplo de horas nos afazeres domésticos em relação a eles (FONTOURA et al, 2019; BIROLI, 

2016). 

Ainda tratando dos recursos políticos, os salários das mulheres brasileiras, na média, 

correspondem apenas a 76% do salário dos homens, mesmo com a média de anos de estudo 

maior que deles. O percentual de mulheres em idade ativa empregadas também é menor, menos 

de 60% delas estão inseridas no mercado de trabalho, enquanto a participação deles chegou até 

a 85% (IPEA, 2019). A realização do trabalho doméstico e de cuidado não remunerado reduzem 

as possibilidades de inclusão das mulheres em ocupações fora de casa. O trabalho prestado 

gratuitamente pelas mulheres libera os homens para exercerem trabalho remunerado (BIROLI, 

2015; 2016). 

O padrão de ocupação dos setores de produção de acordo com o gênero também gera 

desigualdades, porque os setores mais afetados por crises econômicas são os dominados pelas 

mulheres, o que faz com que, em tempos de crise, elas sejam as primeiras a perderem seus 

empregos e as últimas a o reconquistarem (OIT, 2020). Durante 2020, em decorrência da 

pandemia da COVID-19, foi possível notar as desvantagens que as mulheres enfrentam no 

mercado de trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2020), a crise 

causada pelo vírus agravou a desigualdade entre homens e mulheres. Os setores da economia 

mais impactados pela crise foram os que têm a presença feminina de forma mais relevante. Na 

Colômbia, Canadá e Estados Unidos, a taxa de desemprego aumentou mais entre elas do que 

                                                           
1 RETRATO das desigualdades de gênero e raça. ONU Mulheres: IPEA, [s.d]. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/retrato/. Acesso em: 6 maio 2021. 

https://www.ipea.gov.br/retrato/
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entre eles. Além disso elas são maioria na área de saúde, principalmente nos cargos de baixa 

remuneração, o que as torna mais exposta ao contágio da COVID-19 (OIT, 2020).  

O tempo, a renda e a inserção em redes são variáveis importantes para o engajamento 

político (ALMEIDA; LÜCHMANN, 2008) e, como vimos, o acesso feminino a esses recursos 

é limitado pela divisão sexual do trabalho. A posição do indivíduo na estrutura social afeta sua 

participação política, de forma que quanto mais central a sua posição, maior o seu envolvimento 

(AVELAR, 2004 apud LÜCHMANN, 2008). Considerando a sociedade brasileira percebemos 

que no centro estão homens brancos de classe alta, e nas margens estão as mulheres negras de 

classe baixa. O perfil dos parlamentares não nega isso.  

A ausência das mulheres nos espaços de decisões e de formulações de políticas públicas 

pode gerar uma agenda política enviesada, e faz com que mulheres, e especificamente mulheres 

negras e pobres, tenham menores condições de influenciar decisões que as afetarão diretamente 

(BIROLI, 2016). Por isso, considerar a realização dessas atividades cotidianas deve ser uma 

preocupação central para a democracia, uma vez que elas reforçam relações de poder presentes 

na esfera privada, que se espelha no espaço público, seja na participação feminina no mercado 

de trabalho, seja na ocupação feminina em espaços de decisão. 

Os cargos políticos tradicionais são majoritariamente ocupados por homens, sendo o 

Brasil o 142° país mais inclusivo para mulheres no parlamento2. Já os novos espaços de 

participação institucional – conselhos gestores, conferências, e os orçamentos participativos – 

são mais acessíveis a pessoas que não correspondem ao padrão homem branco rico – esses 

aspectos serão aprofundados no próximo capítulo.  

1.1 A DUALIDADE DAS ESFERAS PÚBLICA E PRIVADA E SEUS EFEITOS NA 

PARTICIPAÇÃO 

Como abordado anteriormente, a separação entre esferas pública e privada é um dos 

princípios que fundamenta a divisão sexual do trabalho. Essa dualidade expressa a oposição 

que coloca o privado e as mulheres de um lado, e o público e os homens de outro (PATEMAN, 

1995, apud OTA, 2014). Dessa forma, há a naturalização de que a mulher pertence ao espaço 

doméstico e o homem ao espaço público, e como o espaço privado é um espaço inviolado, as 

mulheres e suas questões permanecem fora do debate público, enquanto o homem, portador do 

                                                           
2 Monthly ranking of women in national parliaments. IPU Parline [s.d]. Disponível em: 

https://data.ipu.org/women-ranking?month=1&year=2021. Acesso em: 25 Maio de 2021. 

https://data.ipu.org/women-ranking?month=1&year=2021
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“interesse universal” pode preocupar-se com o interesse geral. Fora do debate público ignora-

se que nos arranjos familiares também existem relações de poder que muitas vezes resultam até 

em violência e morte dentro de casa (privado). Apesar dessa dualidade, a separação das esferas 

pública e privada é um sofisma, não existe no mundo real. As assimetrias presentes na esfera 

privada atingem o outro e organizam as posições na esfera pública, assim como impactam a 

participação dos outros indivíduos em outras esferas da vida (BIROLI, 2015, p. 88-89). 

A ideia de dualidade das esferas pública e privada está no centro do pensamento político 

do Ocidente. Nos sentidos que são empregados, o Estado sempre está inserido na esfera pública, 

e os homens são socialmente responsáveis pelas tarefas dessa esfera, enquanto a família e vida 

doméstica sempre estão inseridas na esfera privada, ligadas as tarefas de domesticidade e 

reprodução, responsabilidade das mulheres. Essa concepção leva à ignorância da divisão sexual 

que há na família e que tem consequências reais nas condições de participação política como 

vimos anteriormente (OKIN, 2008, p. 305-308). 

Tanto os espaços políticos tradicionais, quanto os que buscam ampliar a participação 

social na tomada de decisões, estão imersos neste contexto que mantém a dualidade das esferas. 

Sendo assim, é importante questionar algumas abordagens que foram referência para os estudos 

participacionistas no Brasil, no sentido de avaliar a capacidade de inclusão de espaços como os 

conselhos. Abordo aqui, especialmente, a teoria deliberativa, haja vista sua centralidade na 

discussão do problema da inclusão e sua apropriação nos estudos sobre instituições 

participativas no Brasil, e aponto as críticas das teóricas feministas, das quais trago para a 

discussão Nancy Fraser, Iris Young e Seyla Benhabib.  

Jürgen Habermas é um dos principais teóricos da Democracia Deliberativa. Para o autor, 

o processo do voto é insuficiente para garantir a legitimidade das decisões dos governantes. A 

legitimidade dos governos está na inter-relação entre a formação de vontades nos espaços 

institucionais e a construção de opiniões nos espaços extrainstitucionais (FARIA, 2000, p. 50). 

A esfera pública é o espaço extrainstitucional por excelência de construção dessas opiniões, que 

o autor define como uma:  

[...] rede adequada para comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; 

nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de serem 

condensados em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos (HABERMAS, 

1997, p. 92). 

Para o autor, essa esfera é “[...] orientada pelo entendimento, a qual tem a ver com o 

espaço social gerado no agir comunicativo, não com as funções nem com os conteúdos da 



20 

comunicação cotidiana” (HABERMAS, 1997, p. 92). A opinião pública, para Habermas, não 

pode ser confundida com a soma de opiniões individuais, ela é na verdade o resultado do debate 

racional entre diferentes argumentos (HABERMAS, 1997). 

Para compreender a abordagem das autoras feministas é necessário entender que no 

procedimento democrático que caracteriza a democracia deliberativa não deve haver barreiras 

que impedem a inclusão de outros indivíduos, nem coerções internas e externas que afetam a 

igualdade dos participantes no ambiente da deliberação, de forma que todos os participantes 

têm igual oportunidade de ser ouvido e essas deliberações podem atingir todos os assuntos 

passíveis de regulação, inclusive temas “privados” considerados publicamente relevantes 

(HABERMAS, 1997 apud FARIA, 2000). 

A apropriação dos estudos deliberativos pelos analistas brasileiros e também pela 

geração de estudiosos que buscou aplicar empiricamente os pressupostos da teoria para 

compreender processos de deliberação foi responsável por várias correções em relação a este 

modelo original. Aqui vale apenas destacar as críticas recebidas diretamente pelas teóricas 

feministas, pois ajudam a iluminar as dificuldades de inclusão política mesmo em espaços 

abertos à participação e à deliberação da sociedade civil. 

A crítica que Fraser faz a Habermas parte de conceitos de reprodução material, 

reprodução simbólica, sistema e mundo da vida. A reprodução material compreende as trocas 

que os indivíduos fazem com o meio ambiente físico, inserindo nessa esfera atividades de 

trabalho remuneradas, que cumprem, no entendimento do autor, a função de reprodução 

material necessária para que a sociedade sobreviva. Já a reprodução simbólica é entendida como 

normas e padrões linguísticos que constituem as identidades sociais e que precisam ser 

transmitidos para novos membros, essa reprodução inclui o trabalho não remunerado exercido 

pelas mulheres de criar os filhos, que cumprem a função simbólica, também necessária para a 

sobrevivência da sociedade. Outros conceitos importantes para entender essa crítica são os 

aspectos do “sistema” e do “mundo da vida”. O sistema é formado pela economia e pelo Estado, 

enquanto o mundo da vida é formado pela família nuclear moderna - esfera privada - e pelo 

espaço da formação da opinião, da participação política e do debate - esfera pública. Com essa 

concepção é possível identificar a separação da família – trabalho doméstico não remunerado 

– e do sistema econômico – trabalho remunerado, entendendo que a estrutura institucional das 

sociedades modernas, para Habermas, é dualista (FRASER, 1987). 
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Fraser também aponta as limitações da inclusão na esfera pública desenvolvendo a 

questão da subalternidade nessas esferas. Mesmo que se assuma que os procedimentos são 

pensados para gerar igualdade entre os membros dessas esferas, as desigualdades não deixam 

de existir, e agir como se elas não existissem faz com que a deliberação sirva como máscara 

para dominações existentes. Não é possível ignorar que essa esfera está inserida em um contexto 

social marcado por estruturas de dominação e subordinação (FRASER, 1990). Portanto, a ideia 

de que na esfera pública não há coerção interna nem externa capaz de afetar a igualdade dos 

participantes, de que as desigualdades de fora da esfera pública não se reproduzem no processo 

deliberativo e de que todos têm a mesma chance de serem ouvidos não correspondem com a 

realidade, continuam sendo aspectos que existem apenas na teoria ou como dever ser normativo. 

A ideia de universalidade que visa garantir que todos tenham acesso a essas esferas, não 

assegura que a participação será igualitária. No caso das mulheres “[...] elas não são mais 

barradas das arenas públicas, mas ainda assim são subordinadas nessas arenas” (WALBY, 1990 

apud BIROLI, 2016). 

Os ideais de imparcialidade e de universalidade que devem sustentar as decisões e 

discussões na esfera pública também são questionados por Young. A autora argumenta que a 

imparcialidade significa a existência de um “[...] ponto de vista da razão que fica à parte de 

quaisquer interesses ou desejos”, de modo que para ser imparcial o indivíduo precisa ser isento 

de sentimentos do julgamento. Para que a imparcialidade exista é necessário um julgamento de 

“um ponto de vista externo das pessoas envolvidas na situação” e um julgador isento de 

sentimentos. Essa imparcialidade leva à exigência de uma universalidade, considerando que o 

julgador imparcial trata todas as situações de acordo com as mesmas regras. Esse ideal acaba 

por criar uma oposição entre a razão e o desejo, e nessa dicotomia o Estado e o público estão 

no lado da imparcialidade, enquanto o domínio do privado particular das necessidades e desejos 

está do outro lado. Dessa forma, o conceito de público busca a homogeneidade, excluindo a 

participação de mulheres, negros e outras minorias, associando características racionais ao 

masculino, e características do desejo a alguns tipos de pessoas, dentre eles as mulheres, que 

têm como função serem guardiãs da afetividade, do desejo e do corpo (YOUNG, 1987). 

Apesar de ver na teoria de Habermas um ponto de partida promissor, no qual a razão é 

o resultado da discussão a partir de múltiplos pontos de vista, em que os participantes não 

precisam abandonar a sua própria perspectiva e sentimentos, Young (1987) critica, assim como 

Fraser, a dicotomia presente na teoria habermasiana. Habermas “mantém um compromisso com 

a imparcialidade e reproduz [...] uma oposição entre razão e desejo” e também entre particular 
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e universal (YOUNG, 1989, p. 78-79). No mesmo sentido, criticando a dicotomia entre público 

e privado, Benhabib aponta que essa: 

[...] serviu para confinar mulheres e esferas de atividades tipicamente femininas, como 

trabalho doméstico, reprodução, nutrição e cuidado com crianças, doentes e idosos, 

ao domínio ‘privado’ e mantê-las fora da agenda pública no estado liberal 

(BENHABIB, 1992, p. 108 apud. OTA, 2014, n.p.). 

A dicotomia entre público e privado e entre justiça e vida boa criam uma separação 

colocando de um lado o público e a justiça e, do outro lado, o privado e a concepção de vida 

boa, fazendo com que estes se tornem inalcançáveis pela discussão pública (OTA, 2014). 

As críticas feministas foram muito importantes para a teoria deliberativa. Mostraram 

que os espaços deliberativos, e destaco aqui os conselhos, que serão o objeto da análise desse 

trabalho, são afetados pelas desigualdades do mundo em que estão inseridos, e essas impactam 

o acesso ao debate público, bem como a atuação nesses espaços. O que acontece na esfera 

privada, como violência doméstica, responsabilidade distribuída de forma desigual com tarefas 

doméstica e criação de filhos, entre outras formas de opressão, devem ser levadas ao debate 

público. Isso não significa dizer que é necessário acabar com a privacidade dos indivíduos, mas 

é necessário entender que a esfera privada também é um espaço que existem relações de 

dominação e opressão que afetam o exercício pleno da democracia por todas e todos, esse 

debate a respeito da dualidade de esferas nos estudos participacionistas desperta atenção para a 

reprodução dessa nos espaços de participação. 

Essa discussão é importante para olhar a maneira que as responsabilidades e tempo livre 

na esfera privada implicam no exercício (ou no não exercício) de funções públicas. As críticas 

ao modelo deliberativo foram importantes para aprimorá-lo. Habermas reconhece que a esfera 

pública está exposta a reclusões e exclusões, por outro lado, nela “é possível captar melhor 

novos problemas, conduzir discursos expressivos de auto entendimento e articular, de modo 

mais livre, identidade coletivas e interpretações de necessidades” (HABERMAS, 1997, p. 33), 

ou seja, o autor não se opõe ao debate sobre as desigualdades da esfera privada, na esfera 

pública. Portanto seguimos considerando, assim como Habermas, que a democracia é mais que 

voto, que para que uma decisão política seja legitima são necessárias deliberações na esfera 

pública a respeito dela, e que é necessário um olhar atento para as desigualdades da esfera 

privada refletidas na esfera pública. Além disso, como se verá no capítulo 2, é preciso 

considerar para além da esfera pública informal habermasiana, que os espaços formais de 

deliberação entre Estado e sociedade também são afetados pelas desigualdades de gênero, tema 

que começa a ser aventado nos estudos da área, mas que precisa ainda de mais desenvolvimento 
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(ALMEIDA; LUCHMANN, 2010; LUCHMANN et al., 2016; CUNHA, 2012; ROMÃO; 

MARTINELLI, 2020).  

1.2 A MERCANTILIZAÇÃO DO TRABALHO DOMÉSTICO E DO CUIDADO 

Um fenômeno decorrente da dualidade de esferas é a divisão entre a produção 

econômica e a reprodução social. Os homens ficam encarregados daquela, em fábricas e 

escritórios, e as mulheres dessa, em casa. O elo entre gerações, que envolve cuidado de crianças 

e de idosos, tem a ver com essa reprodução social3. Esse cuidado não pode ser suspenso, e é 

essencial para todos os indivíduos em uma ou mais fases da vida.  Se os indivíduos não dispõem 

do oferecimento de serviços públicos que garantam o cuidado de crianças, idosos e pessoas com 

deficiência, recorrem a trabalhadores domésticos remunerados, o que reflete e aumenta 

desigualdades de gênero, raça e renda, como exposto a seguir (BIROLI, 2015). 

  Um fator relevante ao estudar a divisão sexual do trabalho é entender que as mulheres 

não formam um grupo homogêneo, em que cada indivíduo é afetado igualmente. A classe, a 

raça, orientação sexual e local de moradia são alguns dos aspectos relevantes na experiência 

delas na sociedade. A interseccionalidade do gênero, classe e raça pode ser demonstrada na 

mercantilização do trabalho atribuído às mulheres. 

A mercantilização do trabalho doméstico e do cuidado revela três características 

formadoras da nossa sociedade. Ela revela (1) a herança escravocrata, lembrando o aspecto da 

servidão atribuída à população negra, (2) a formação patriarcal, uma vez que as funções 

determinam relações de poder e que 92% da categoria é formada por mulheres e, (3) a 

desigualdade de renda, porque mostra que trabalhadores assalariados têm condições de pagar 

outros trabalhadores com seu próprio salário (FONTOURA et al., 2019). Ou seja, se na 

definição de quem deve exercer o trabalho doméstico não remunerado, o gênero é o fator 

determinante; na definição de quem realiza o trabalho doméstico remunerado, além de gênero, 

raça e classe são determinantes (BIROLI, 2015). Essas três características abarcam exatamente 

os três eixos que se entrelaçam na desigualdade - a raça, o gênero e a classe - que quando se 

interseccionam determinam atividades e condições de vida das pessoas; posicionando o homem 

branco de classe alta no oposto extremo da mulher negra de baixa renda. Essa última intersecção 

é encontrada no corpo das empregadas domésticas. Esse é exatamente o perfil da maioria das 

                                                           
3 Nancy Fraser e Sarah Leonard, “Interview with Nancy Fraser: Capitalism’s Crisis of Care”, Dissent Magazine , 
2016. 
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trabalhadoras e trabalhadores dessa categoria ocupacional, que compreende trabalhadoras 

domésticas mensais, diaristas, babás, cuidadoras, motoristas, jardineiros e outros profissionais 

que exerçam atividades de cuidar de domicílios, de seus empregados e famílias (FONTOURA 

et al., 2019). 

A respeito do primeiro aspecto, da herança escravocrata no Brasil, destaco o pensamento 

de Lélia Gonzalez (1984) que ressalta que ainda existe a imagem da mulher preta doméstica, 

que “[...] carrega sua própria família e dos outros nas costas” (GONZALES, 1984, p. 230). Elas 

realizam os trabalhos domésticos e de cuidado em outras famílias e terão dificuldades de 

transferir os trabalhos cotidianos de suas próprias vidas (BIROLI, 2015). Gonzalez também 

denuncia que a empregada doméstica nunca deixou de ser vista como mucama. A definição que 

Aurélio traz de mucama é de “moça negra [...] escolhida para auxiliar nos serviços caseiros” 

(GONZALES, 1884, p. 233) e continua sendo expressão do perfil socioeconômico das 

empregadas domésticas, cujas mulheres negras representam 63% de sua composição 

(FONTOURA et al., 2019). 

Essa atividade é marcada pelos baixos rendimentos, baixa proteção social e presença de 

práticas violentas de discriminação e de assédio. Entre 2016 e 2018 é possível reparar um 

decrescimento do percentual de trabalhadoras com carteira assinada nessa categoria, mesmo 

com a LC 150/2015, que determinou que trabalhadoras domésticas que prestem serviços na 

mesma casa ou à mesma família mais de dois dias na semana têm direito à carteira assinada, o 

número de trabalhadoras não atendidas pelas garantias trabalhistas continua alto. Em 2018 

apenas 28,6% das empregadas domésticas estavam protegidas pela previdência social, isso 

significa que mais de 70% das trabalhadoras não teriam garantia trabalhista em caso de doença 

ou gravidez (FONTOURA et al., 2019, p. 22-23), ou em casos de pandemia como a que marcou 

o ano de 2020. Nesse caso, elas precisam escolher entre trabalhar e se expor ao risco de um 

vírus que pode ser fatal ou não comparecer ao trabalho e se ver em uma situação de miséria, 

uma vez que sem garantias trabalhistas não podem contar com o pagamento de seus 

empregadores. 

A chance de mulheres contratarem outras mulheres para exercerem as atividades de zelo 

da casa e de cuidado possibilita a liberação daquelas para participação política e para o 

envolvimento em suas carreiras, mas aumenta a diferenças de raça e de classe, agravando as 

desigualdades e injustiças (BIROLI, 2015). As profissionais frequentemente se apoiam no 

trabalho das empregadas domésticas para se dedicarem às próprias carreiras (BRUSCHINI; 



25 

LOMBARDI, 2000 apud BIROLI, 2016). A partir dessas informações buscarei saber se as 

conselheiras que exercem cargos nos conselhos pesquisados contam com a prestação de 

serviços de trabalhadores domésticos para exercerem suas funções políticas. 
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CAPÍTULO 2 – CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL: 

UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO 

A teoria deliberativa argumenta que a legitimidade política depende de um processo 

deliberativo que disponha da participação racional de todos os indivíduos que podem ter 

interesse ou ser afetados pelas decisões políticas. Para o chamado princípio D do discurso, a 

deliberação envolve discussão racional “[...] entre indivíduos iguais fazendo uso de suas razões” 

(AVRITZER, 2000, p. 39). O princípio D rejeita que a legitimidade na política moderna seja 

pautada exclusivamente na vontade da maioria ou na homogeneidade da comunidade; antes é 

preciso alcançar uma posição discursiva que satisfaça também a minoria. A esfera pública é o 

espaço onde acontece a deliberação e o contato entre diferentes identidades culturais, e nela os 

atores não têm poder político, apenas influência, porque, segundo Habermas, a opinião pública 

é informal e deve permanecer informal, excluindo a possibilidade de instituições arranjos 

políticos no nível público (AVRITZER, 2000). A razão para tal separação está nos riscos de 

colonização da esfera pública pelas lógicas estratégicas e administrativas que dominam as 

esferas do mercado e do Estado. 

A impossibilidade de institucionalização da esfera pública e do debate político segundo 

a teoria habermasiana é superada por diferentes autores. Bohman defende que determinadas 

influências não são suficientes para gerar cooperação e que: 

[...] a deliberação ocorre na medida em que os participantes em atividades conjuntas 

reconhecem que eles influenciaram e contribuíram para que certos desfechos 

ocorressem (apud AVRITZER, 2000, p. 42). 

Dessa forma é possível pensar na institucionalização da democracia deliberativa, que 

acontece em espaços que incorporam o Estado e a sociedade. Segundo Avritzer (2000), esses 

espaços no Brasil são os conselhos e os orçamentos participativos, que têm três características 

principais. 

A primeira característica é ser um espaço decisório cedido pelo Estado, para que pessoas 

da sociedade sejam envolvidas. Nesses espaços há a interação entre interesses distintos e a 

argumentação em torno deles, de forma que maioria e minoria debatem suas posições. A 

segunda característica é a construção de soluções a partir de informações que os diferentes 

atores detêm, uma vez que nem o Estado tem todas as informações para a melhor solução, nem 

os atores individualmente. E a terceira característica dessas instituições é a capacidade de 
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inovação, decorrente da possibilidade de testar diversas experiências, tornados esses arranjos 

mais diversos (AVRITZER, 2000). 

Considerando que o foco desse trabalho é nos conselhos gestores de políticas públicas, 

vamos entender seu histórico, funcionamento e estrutura, bem como o tipo de participação que 

promovem. Os conselhos são instâncias participativas formadas por membros do Estado e da 

sociedade civil, que participam através da representação de suas organizações (LÜCHMANN; 

BORBA, 2008), e são constituídos pelo próprio Estado (AVRITZER, 2008, p. 44). Eles são 

organizados por áreas, como saúde, assistência social, meio-ambiente, e existem nas esferas 

federal, estadual, distrital e municipal. Tem como objetivo aumentar a participação da 

sociedade na definição da agendo política, na formulação, controle e acompanhamento das 

políticas públicas (AVRITZER; PEREIRA, 2005). Eles são: 

[...] fóruns públicos de captação de demandas e pactuacão de interesses específicos 

dos diversos grupos sociais e como uma forma de ampliar a participação dos 

segmentos com menos acesso ao aparelho de Estado (COMUNIDADE 

SOLIDÁRIA/IBAM/IPEA apud LÜCHMANN; BORBA, 2008, p. 61-62).  

Os conselhos são mais independentes da vontade do governo que os orçamentos 

participativos, porque a não implantação dos conselhos em algumas áreas de políticas implica 

em sanções previstas em lei, além disso, com a presença de organizações da sociedade civil 

fortes, é possível resistir a eventuais investidas do governo que enfraqueçam o potencial 

participativo dessas instâncias (AVRITZER, 2008, p. 55). Além de serem criados por lei, os 

conselhos podem ser criados por decretos e portarias. Esses últimos são menos independentes 

da vontade do governo, porque sem a lei de criação para se garantirem contra ações que 

enfraquecem essas instâncias, as organizações da sociedade civil ficam à mercê da vontade de 

um único agente, o chefe o executivo. Esse foi o caso do Decreto Federal n. 9.784, de 2019, 

editado por Jair Bolsonaro, que revogou a criação de inúmeras instâncias nacionais de 

participação criadas por outros decretos.  

Nesses espaços, o processo deliberativo é o principal meio articulador e procedimental, 

e esse processo tem como uns dos princípios as igualdades participativa e deliberativa e a 

inclusão deliberativa, mas pode ser que a aplicabilidade deles fique comprometida em 

sociedades onde existem desigualdades estruturais, como é o caso do Brasil, onde existem 

grandes desigualdades marcadas pela diferença de gênero, raça, renda, escolaridade, pela região 

onde mora, bem como pelo lugar de moradia (campo, cidade, centro, periferia). 
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Para verificar a qualidade desse processo é necessário analisar, entre outras coisas, quem 

participa da deliberação e os tipos de desigualdades que convivem com a deliberação.  

(ALMEIDA; CUNHA, 2011). Apesar de ampliarem a participação da sociedade na formulação 

de políticas públicas, os conselhos gestores de políticas públicas não são a instância 

participativa mais acessível. Os conselheiros apresentam renda e escolaridade superior à da 

população (LÜCHMANN; BORBA, 2008). Um relatório do perfil dos conselheiros nacionais 

desenvolvido pelo IPEA em 2011 retrata como eram os conselheiros naquele ano. 

Aproximadamente 27% dos conselheiros tinham ensino superior completo e 55% pós-

graduação, e que mais de 56% dos conselheiros da sociedade civil e mais de 91% dos 

conselheiros do Estado possuíam renda superior a R$ 4.000,00. O perfil também mostra a 

existência de diferenças relevantes entre a composição do conselho no que diz respeito à região 

de moradia, gênero e raça. A região de moradia dos conselheiros que apresenta maior número 

de conselheiros é o Centro-oeste (37%), seguido pelo Sudeste (28,4%), e o menor número é da 

região Norte (7,2%). A participação masculina é maior que a feminina em quase todas as áreas 

temáticas, sendo maior apenas nos conselhos de garantias de direito. E quanto à raça, 66% dos 

conselheiros são brancos, 16% pardos e 13% pretos (IPEA, 2013).  

Mesmo assim, esses conselhos têm capacidade de incorporar diferentes atores e 

perspectivas acerca das políticas de determinado tema (ALMEIDA, 2010). Apesar de seus 

limites inclusivos, eles contam com uma participação feminina consideravelmente maior que 

os espaços tradicionais de política. Os conselhos de áreas sociais são marcados por uma 

presença feminina relevante, demonstrando que determinados temas mobilizam mais as 

mulheres que outros, podendo associar a maior presença delas em alguns conselhos que em 

outros à “[...] sua suposta competência intrínseca para os temas enquadrados como sociais e sua 

ética pautada nos princípios da solidariedade e sensibilidade” (ALMEIDA; LÜCHMANN, 

2010, p. 92), enquanto a presença dos homens é maior em conselhos de áreas técnicas, como o 

do meio ambiente (LÜCHMANN et al., 2016; CUNHA, 2012). 

A inclusão da participação feminina provavelmente é ainda maior nos conselhos de 

nível local que nos conselhos nacionais, isso é o que acontece nas conferências de políticas 

públicas. Nas conferências municipais e estaduais a presença feminina é mais relevante que nas 

conferências nacionais, isso porque participar de conferências na esfera federal exige um grande 

distanciamento no tempo e espaço, o que dificulta a conciliação com atividade do cotidiano 

(CUNHA, 2012). Longe de casa é mais difícil para essas mulheres exercerem as atividades 

domésticas e de cuidado pelas quais são responsáveis, esse desafio não é enfrentado pela maior 
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parte dos homens, que gastam menos tempo em tarefas domésticas e de cuidado, como 

mostrado no capítulo anterior. Nesse caso a mercantilização do trabalho também pode agravar 

as desigualdades, ao passo que conselheiras com condições financeiras de contratar uma 

trabalhadora doméstica terá mais facilidade em estar longe de casa que conselheiras que não 

têm a mesma condição. 

Em resumo, as conclusões que a literatura sobre gênero e participação política chegaram 

até agora foram essas: elas participam mais nas áreas voltadas para solidariedade e menos nas 

áreas técnicas; e participam mais no nível local que no nacional (ALMEIDA; LUCHMANN, 

2010; LUCHMANN et al., 2016; CUNHA, 2012; ROMÃO; MARTINELLI, 2020). Neste 

trabalho apresento dados mais atualizados e sobre um período maior que os analisados pelo 

relatório do perfil de conselheiros de Alencar et al. (2013). Comparo conselhos de diferentes 

temáticas e níveis de governo, a fim de avaliar em que medida as conclusões sobre a 

participação de gênero se mantêm. Além disso, o questionário autoaplicado enviado para 

conselheiras e conselheiras ajudará a incorporar ao debate o impacto da divisão sexual do 

trabalho diferenciado para elas e eles. 

Os Conselhos Nacionais de Saúde, Assistência Social e Direitos da Criança e do 

Adolescente foram os primeiros a serem organizados de acordo com os princípios de 

descentralização e de participação (ALMEIDA; LÜCHMANN, 2010). Os conselhos que 

seguem esses princípios previstos na Constituição são os de previdência social (art. 194º), saúde 

(art. 198°), assistência social (art. 204º), educação (art. 206º) e cultura (art. 216º). Apesar de ser 

muito estudado e de ser um dos primeiros conselhos nacionais, o Conselho Nacional de Direitos 

da Criança e do Adolescente (CONANDA) não é previsto na Constituição, ele é previsto na Lei 

Complementar n. 8.069/90, o Estatuto do Adolescente, no art. 88º. Depois da promulgação da 

Constituição foram criados conselhos em diversas áreas, como meio ambiente, segurança 

pública, política de drogas, e muitos outros.  

Os conselhos podem ser consultivos ou deliberativos. As decisões dos conselhos 

consultivos não precisam ser consideradas nas ações dos órgãos aos quais são vinculados nem 

em qualquer outra ação da gestão pública, suas conclusões são mais recomendações que 

influenciam os atores políticos. Já as decisões dos conselhos deliberativos devem ser 

consideradas por agentes fora dos conselhos, pois suas decisões são vinculantes em políticas e 

programas em sua área temática (IPEA, 2014). 
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2.1 HISTÓRICO E ESTRUTURA DOS CONSELHOS ANALISADOS 

Os conselhos investigados nesse trabalho serão os conselhos nacionais e distritais das 

áreas de saúde, educação, assistência social, direitos da criança e do adolescente e meio 

ambiente. Desses, os da área de saúde, de educação e do meio ambiente já existiam na esfera 

nacional antes de 1988, mas não nos moldes deliberativos e como espaço de inclusão da 

sociedade civil nas decisões de políticas públicas. Na maior parte do tempo, existiam como 

espaços de assessorar ministros ou Presidente da República com pareceres técnicos. Já os 

conselhos das áreas de assistência social, direitos da criança e do adolescente passaram a existir 

apenas após a Constituição de 1988. 

Na estrutura de todos os conselhos estudados, existe a Presidência, mesa diretora ou 

diretoria, que definem a agenda do conselho, responsável por estabelecer a pauta, a urgência 

das discussões e propor assuntos a serem discutidos pelas comissões dos conselhos. Os cargos 

da Presidência costumam ser os de Presidente e de Vice-Presidente, e nos conselhos que 

estudaremos a ocupação desse cargo pode ser através de eleição entre os conselheiros, ou pode 

ser vaga predeterminada do ministro da pasta, secretário no nível estadual, ou de seu 

representante. A forma como essa ocupação se dá em cada conselho, bem como seus históricos 

e estruturas serão vistos a seguir. 

2.1.1 Saúde 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) foi criado em 1937, com função de assessorar o 

ministro da saúde. Em 1954, com o Decreto n. 34.347, passou a incorporar membros da 

sociedade civil organizada, mas continuava um conselho sem autonomia. A ampliação da 

participação nessa instância aconteceu a partir da influência de dois movimentos sociais, o 

movimento sanitarista e o movimento popular da saúde. Estes reivindicavam maior controle e 

autonomia da sociedade civil na decisão de saúde de serviços municipais, e aqueles a 

reorganização do papel do Estado no sistema de saúde do país e foco na medicina preventiva. 

Na “VIII Conferencia Nacional de Saúde”, em 1986, essas demandas foram combinadas e 

geraram a proposta de instituição de conselhos de saúde como instituição participativa. O 

relatório final da VIII Conferência serviu de suporte para tratar do tema da saúde na Assembleia 

Constituinte, resultando na criação do Sistema Único de Saúde organizado pelo princípio da 

participação da comunidade. Posteriormente o Conselho e Conferências de Saúde em todas as 
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esferas da federação foram regulamentados pela Lei n. 8.142/90 (CNS; AVRITZER, 2008, p. 

52-53; BRASIL, 1988). 

O CNS tem caráter deliberativo e mais de 75% de seus membros são da sociedade civil, 

incluindo trabalhadores da área da saúde, comunidade científica, representantes empresariais e 

entidades de usuários do Sistema Único de Saúde – estes últimos perfazem 50%. É composto 

por 48 membros, que exercem mandato de três anos. O Conselho se organiza em Plenário, em 

Mesa Diretora e em Comissões e Grupos de Trabalho, além de contar com o auxílio de uma 

secretaria executiva, que é vinculada ao Ministério da Saúde e presta informações para que o 

CNS possa realizar suas funções. A Mesa Diretora é composta por oito dos conselheiros, é sua 

função conduzir os processos deliberativos e políticos levados ao Plenário (Resolução MS n. 

407/08). 

O conselho de saúde do Distrito Federal (CSDF) é previsto em sua Lei Orgânica (1993), 

composto por 28 conselheiros, e tem a estrutura muito parecida com a do CNS: também é 

deliberativo, 75% de seus conselheiros são representantes da sociedade civil eleitos a cada três 

anos, conta com Comissões, Grupos de Trabalho, Secretária-Executiva, Mesa Diretora e 

Plenário (Resolução SESDF n. 32/11). Tanto o presidente do CNS quanto o do CSDF são 

eleitos por seus pares. 

2.1.2 Educação 

O primeiro conselho na área de educação implementado pelo Presidente da República 

foi o Conselho Superior de Ensino (1911), depois os Conselho Nacional de Ensino (1925), 

Conselho Nacional de Educação (1931) e Conselho Federal de Educação (1961), mas apenas 

nesse último, anterior à ditadura militar, o Ministério da Educação precisava observar o 

cumprimento das decisões do Conselho. O Conselho Nacional de Educação (CNE) foi criado 

pela Lei n. 9.131, em 1995, que lhe atribuiu funções deliberativas e normativas. O CNE é 

composto pelas Câmara de Educação Básica e Câmara de Educação Superior. Os conselheiros 

são nomeados e escolhidos pelo Presidente da República, sendo que pelo menos a metade dos 

conselheiros, 6 membros de cada Câmara, serão indicados por entidades da sociedade civil 

relacionadas com a atuação de cada Câmara. O presidente do CNE será um dos conselheiros 

eleitos por seus pares a cada dois anos, e os presidentes das Câmaras de Educação Básica e de 

Educação Superior serão eleitos anualmente por seus pares (Portaria MEC nº 1.306/99). 
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O Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF) foi criado em 1961, na mesma lei 

que criou o Conselho Federal de Educação, mencionado anteriormente, e contava com a 

participação de pessoas de notório saber e experiência a respeito de Educação. A Lei Orgânica 

do DF determina que o CEDF é um órgão consultivo-normativo de deliberação e de 

assessoramento à Secretaria de Educação, com a competência de definir normas e diretrizes 

para o Sistema de Ensino do Distrito Federal. O CEDF é composto por 17 conselheiros, com 

mandato de 4 anos. Dessas 17 vagas, nove são ocupadas por representantes da comunidade 

acadêmica e escolar e de entidades representativas dos profissionais da educação e sociedade 

civil organizada. A sua estrutura é mais ampla que a do CNE, é organizada por Presidência, 

Plenário, Câmaras de Educação Básica (CEB), de Educação Profissional (CEP), de Educação 

Superior (CES) e de Legislação e Normas (LCN), Comissões permanentes e temporárias, e 

Secretaria-Executiva. A Presidência e a Vice-presidência do CEDF são ocupadas por 

conselheiros eleitos por seus pares (Portaria nº 3/19 SEEDF). 

2.1.3 Assistência Social 

O percurso da Assistência Social foi diferente dos outros conselhos, porque para ser 

entendida como dever do Estado precisou superar “pré-conceitos” que a ligavam à caridade, 

filantropia e solidariedade religiosa. Esses aspectos atribuídos à assistência social fizeram com 

que ações assistenciais fossem atribuídas a entes privados com fins sociais, com destaque para 

as instituições ligadas à igreja, resultando em ações desarticuladas e se contrapondo a ações de 

Estado que deveriam ser direito dos cidadãos. Foi apenas em 1988, na Constituição, que a 

Assistência Social passou a ser entendida como um direito (CARVALHO, 2018). A Lei 

Orgânica da Assistência Social estabelece a Política de Assistência Social, o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) e os conselhos de assistência social em todas as esferas de governo.  

O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) é deliberativo e responsável pela 

coordenação da Política Nacional de Assistência Social. O CNAS é composto por 18 

conselheiros, eleitos a cada dois anos, sendo nove representantes do governo e nove 

representantes da sociedade civil, incluindo representação de usuários ou de organização de 

usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores da área. A 

estrutura de funcionamento do CNAS conta com Plenário, com a Presidência Ampliada, quatro 

Comissões Temáticas, além das comissões de Ética, de Acompanhamento de Benefícios e 

Transferência de Renda e de Monitoramento das Conferências Nacionais de Assistência Social. 

A Presidência é formada por Presidente, Vice-Presidente e Coordenadores das Comissões 
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Temáticas; o Presidente e o Vice-Presidente são eleitos por seus pares (Resolução CNAS n. 

6/11).  

O Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS-DF) foi criado pela lei 

Distrital N. 997/95 e é o órgão deliberativo e colegiado responsável pela coordenação e 

execução da Política de Assistência Social e Transferência de Renda no Distrito Federal. O 

CAS-DF é formado por 24 membros com o mandato de três anos, 12 representantes do governo 

e 12 representantes da sociedade civil. Para o seu funcionamento, o CAS-DF conta com o Pleno, 

órgão máximo de deliberação formado por todos os membros do conselho; com as Comissões 

de Política de Assistência Social, de Orçamento e Finanças, de Legislação e Normas e de Ética 

e Decoro dos Conselheiros; e com a Mesa Diretora, formada pelo Presidente, Vice-Presidente 

e Secretaria-Executiva (Resolução n. 79/10 SEDES-DF).  

2.1.4 Direitos da Criança e do Adolescente 

Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente também surgem apenas após a 

promulgação da Constituição. Os conselhos foram instituídos em 1991 pela Lei N. 8.242, que 

passa a entender crianças e adolescente como sujeitos de direito. O Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente tem caráter deliberativo desde sua criação e é formado 

por 28 conselheiros, sendo 14 representantes do governo e 14 representantes da sociedade civil. 

A Estrutura organizacional do Conanda é composta por Plenário, Mesa Diretora, Comissões 

Permanentes e Grupos Temáticos, Comitê de Participação de Adolescentes; e Secretaria 

Executiva. A Mesa Diretora é formada pelo Presidente, Vice-presidente, representante do 

Comité de Participação de Adolescente (CPA), Coordenadores das Comissões Permanentes e 

Secretaria Executiva do CONANDA. O Comitê de Participação do Adolescente (CPA) é um 

órgão colegiado, formado por 47 adolescentes, de 12 a 16 anos, escolhidos em espaços de 

participação dos Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente, que integram 

grupos sociais diversos (Resolução n. 195/17 MDF). 

O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA-DF) 

foi criado apenas em 1992 pela Lei n. 234. É um órgão de natureza deliberativa, formado por 

30 conselheiros, dos quais 15 são de entidades da sociedade civil, que exercem mandato de dois 

anos. Em sua estrutura organizacional, o CDCA conta com o Plenário, a Presidência, a Diretora 

Executiva, Comissões Temáticas e Secretaria Executiva. Além disso, há um comitê consultivo 

formado por adolescentes, escolhidos em assembleia específica. A Presidência é formada por 

Presidente e Vice-Presidente e a Diretoria Executiva é formada pelos membros da Presidência 
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e pelos coordenadores das Comissões Temáticas. A Diretoria executiva é quem exerce a função 

de definir pautas das reuniões, definir urgência de assuntos, propor assuntos a serem tratados 

pelas comissões temáticas, que geralmente é exercida pela Presidência nos outros conselhos 

estudados (Resolução Normativa nº 70/14 CDCA/DF).  

2.1.5 Meio Ambiente 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente foi instituído por Lei n. 6.938, em 1981, que 

lhe atribuía as funções de assessorar o Conselho Superior do Meio Ambiente na formulação de 

políticas e diretrizes da política acerca do tema, e deliberar sobre padrões e normas compatíveis 

com a preservação ambiental. Em 1990 foi regulamentado pelo Decreto N. 99.274 que, 

inicialmente, estabeleceu sua composição paritária, determinando que 40 conselheiros fossem 

da sociedade civil, mas a estrutura do CONAMA passou por algumas alterações, e após 

reformas em 2019, durante o governo Bolsonaro, a quantidade de membros do conselho 

diminuiu significativamente, passando a ser composto por 17 representantes do governo e seis 

representantes da sociedade civil. Dessa forma pouco mais de ¼ dos conselheiros do CONAMA 

são representantes da sociedade civil. A presidência do Conama é formada pelo presidente - 

Ministro do Meio Ambiente - e pelo secretário executivo - Secretário-Executivo do ministério 

do Meio Ambiente. Em sua estrutura o Conama conta com Plenário, Comitê de Integração de 

Políticas Ambientais, Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e Grupos Assessores (Portaria n. 

630/19 MMA).  

O Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal (CONAM/DF) foi criado apenas em 

2007, pelo decreto 28.221, desde sua criação é um órgão consultivo de deliberativo com 

composição paritária. O CONAM/DF é composto por 40 membros, dos quais 20 são da 

sociedade civil e exercem o mandato por dois anos. Em sua estrutura conta com a Presidência, 

exercida pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente, Plenário, Secretaria-Executiva, 

Câmaras-Técnicas, Câmara Julgadora de Autos de Infração e Grupos de Trabalho. 

2.2 METODOLOGIA 

Os dados utilizados para a pesquisa foram fornecidos pelo Estado, através de solicitação 

formal feita ao Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão (e-SIC) da União, e ao e-SIC do 

Distrito Federal. Além disso, a pesquisadora elaborou um questionário autoaplicado aos 

conselheiros. Os pedidos de informação foram enviados aos devidos órgãos aos quais cada 

conselho está submetido, de acordo com o mostrado na Tabela 1 (Anexo I). Entre as 
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informações pedidas estavam: (1) a lista de conselheiros, do governo e da sociedade civil, que 

ocuparam os cargos no respectivo conselho de 2000 ou da respectiva data de criação, caso 

posterior a 2000, até 2020 e (2) a composição da mesa diretora, diretoria ou presidência no 

mesmo período. As respostas aos pedidos de informação da composição dos conselhos foram 

disponibilizadas em listas, tabelas ou publicações das nomeações dos titulares no Diário Oficial 

da União (DOU) ou do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a depender do conselho e 

do ano. A partir desses dados foi feita a lista de todos os membros que compuseram os plenários 

e órgão de direção, por ano ou por mandato, e, a partir do nome, foram colocados nas categorias 

“homem”, “mulher” e “nome neutro”, e então feito o percentual de mulheres na composição do 

plenário e órgão de direção do conselho. Nem todas as respostas disponibilizadas pelo e-SIC 

eram completas, por isso foi necessário procurar mais informações de nomeações ou 

composição em sites na internet, principalmente no site dos próprios conselhos. O Conselho de 

Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal não disponibilizou nenhum dado, e a 

única informação de acesso público encontrada na internet foi a de membros do plenário nos 

mandatos de 2019 e 2020, por isso o período de análise desse conselho foi bastante reduzido. 

Os CSDF, CNE e CEDF disponibilizaram a composição do plenário sem indicar quem cada 

membro representava, governo ou sociedade civil, por isso, a comparação de membros nas duas 

representações não inclui esses conselhos. 

A maior parte dos questionários aplicados aos conselheiros foram enviados à secretaria-

executiva de cada conselho, por meio dos correios eletrônicos, e posteriormente encaminhado 

às conselheiras e conselheiros, alguns também foram enviados diretamente ao correio 

eletrônico dos conselheiros dos quais se tinha conhecimento do endereço de e-mail. Foram 

obtidas 24 respostas, estas foram dispostas em uma tabela (em anexo) em que as respostas foram 

quantificadas a partir do gênero do membro que respondeu ao questionário, para que fosse 

possível observar se havia diferenças entre o perfil e as responsabilidades das conselheiras e 

dos conselheiros. Foram feitas três perguntas abertas no questionário, buscando saber as 

dificuldades, motivações para exercer o mandato e para a área temática em que foi conselheiro. 

As respostas a essas perguntas foram categorizadas de acordo com as dificuldades e motivações 

mais recorrentes, e as respostas pouco recorrentes foram agrupadas em “outros”. Algumas 

respostas a essas três perguntas abordavam mais de uma dificuldade ou motivação, por isso há 

respostas em mais de uma categoria. Os resultados do questionário e da pesquisa dos dados 

obtidos via e-SIC serão o tema do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DE DADOS 

Os homens são um pouco mais de 60% dos membros dos conselhos pesquisados, as 

mulheres são quase 40% e as pessoas com nomes neutros não chegam nem a 1%. Logo, de 

forma geral, os conselhos de políticas públicas são mais inclusivos para as mulheres que os 

espaços institucionais tradicionais. As áreas temáticas com maior participação feminina são 

Assistência Social e Direitos da Criança e do Adolescente, e com menor participação nos 

conselhos de Educação e Meio Ambiente. Isso reforça que dependendo da área temática, elas 

são mais indicadas pela sociedade civil e governo para ocuparem os cargos nos conselhos. 

Tanto a Assistência Social quanto a defesa dos direitos da criança e do adolescente são temas 

fortemente ligados à feminilidade, por conta dos supostos altruísmo e habilidade de cuidar 

intrínseca às mulheres. A Assistência Social é uma área marcada pela forte presença feminina, 

principalmente por estar ligada a questões sociais e solidariedade e bondade (FRITZEN, 2015), 

e a área dos Direitos da Criança e do Adolescente está fortemente relacionada ao cuidado, 

responsabilidade atribuída às mulheres. 

Portanto, os espaços de decisão que as mulheres mais conseguem acessar estão 

diretamente ligados às funções que elas recebem pela falsa ideia de que são naturalmente feitas 

para tal. A área com menor participação de mulheres foi a de Meio Ambiente, onde elas foram 

um pouco mais que 1/5 da composição. Como destacado por Martinelli e Romão (2020), é 

importante considerar a área temática da política pública para compreender o potencial 

inclusivo das mulheres nas conferências de políticas públicas, e pelos resultados dessa pesquisa, 

concluímos que nos conselhos esse fator também é muito relevante. 
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Gráfico 1 - Composição do plenário dos conselhos nacionais e distritais por área (2000-2020) 

 

Fonte: a autora, 2021. 

A área de educação é a segunda menos ocupada por mulheres, elas foram um pouco 

mais de ¼ da composição entre 2000 e 2020, e dentro da estrutura desse conselho é interessante 

reparar a diferença entre a presença delas nas câmaras de Educação Básica (CEB) e a de 

Educação Superior (CES). A CEB é responsável por questões da educação infantil, do ensino 

fundamental, da educação especial e do ensino médio e profissional, enquanto a CES é 

encarregada das questões relativas à graduação e pós-graduação (regimento interno CNE). A 

diferença da participação feminina nas duas câmaras foi significativa, entre os anos de 2000 e 

2020, 37,7% dos membros da CEB foram mulheres, enquanto na CES, apenas 18,9% das 

cadeiras eram delas. A ocupação dos cargos de presidência dessas câmaras também foi 

predominantemente masculina, a Câmara de Educação Básica foi presidida por oito homens e 

apenas uma mulher entre 2000 e 2020, e a de Educação Superior por 12 homens, sem nenhuma 

mulher na presidência no respectivo período. Vale lembrar que no Brasil, existe a feminização 

da docência primária. No século XIX essa profissão era até vista como extensão da função das 

mulheres de criação e educação dos filhos, além de poder ser exercida por meio período, 

segundo regulamentação da época, o que facilitava a conciliação com o trabalho não 

remunerado exercido no lar (ALMEIDA, 1996). Essa feminização deriva o pensamento que 

atribuem às mulheres uma habilidade natural de socializar crianças, derivada de sua função 

materna (AMADO; BRUSCHINI, 1988). 
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Baseando-se nisso, é possível perceber uma correlação entre uma participação maior 

das mulheres na câmara responsável pela educação infantil e a feminização da docência 

primária, reforçando que a divisão sexual do trabalho impacta na forma que elas exercem a 

função pública. No entanto, mesmo que a participação delas seja maior na CEB, elas são sub-

representadas, pois mais de 80% dos professores da educação básica são mulheres4. 

Em rápida pesquisa sobre os membros dessa câmara observa-se que eles são acadêmicos 

e pesquisadores da área de Educação, associados a sindicatos ou a associações da sociedade 

civil voltadas para o tema, educadores e professores. Se considerarmos que muitas vagas são 

ocupadas por acadêmicos e pesquisadores e por pessoas engajadas em sindicatos ou 

associações, podemos encontrar um dos fatores da ausência das mulheres nesse espaço. Em 

pesquisa preliminar é possível perceber que elas são minoria entre os dirigentes de sindicatos 

nacionais da área de educação de associações da sociedade civil sobre o tema; a falta de recursos 

- renda e tempo - também pode justificar a pouca especialização, como recebem salários baixos, 

precisam trabalhar mais para aumentar a renda, e consequentemente não têm oportunidades 

para investirem na vida acadêmica (LOURENCETT, 2014), o que também é percebido no perfil 

dos docentes do Ensino Superior, como mostra o Censo da Educação Superior de 20185. Então 

mesmo que sejam maioria entre os profissionais da Educação Básica, a ausência delas na CEB 

pode ser explicada por elas não ocuparem os cargos de diretoria nos sindicatos nacionais e nas 

associações da sociedade civil, nem conseguirem investir na vida acadêmica, 

consequentemente a dificuldade de encabeçar vagas no CNE. 

A composição dos conselhos de saúde também se mantém como de maioria masculina. 

Embora estas sejam as instituições participativas mais bem avaliadas em termos de capacidade 

de incidência sobre decisões governamentais e mesmo capacidade deliberativa (ALMEIDA, 

2010), parecem reproduzir a desigualdade de gênero, especialmente entre os representantes 

governamentais, como veremos a seguir. Nessa área também há sub-representação das 

mulheres, considerando que elas são maioria entre profissionais de atividades de atenção à 

                                                           
4 CARVALHO, Maria Regina Viveiros de. Perfil do professor da educação básica. Brasília: INEP, 2018. 

(Relatos de Pesquisa, 41). Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/documents/186968/486324/Perfil+do+Professor+da+Educa%C3%A7%C3%A3o+B%C

3%A1sica/6b636752-855f-4402-b7d7-b9a43ccffd3e?version=1.13. Acesso em: 11 abr. 2021. 
5 DIRETORIA DE ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS. Censo da educação superior 2018: notas estatísticas. 

Brasília: INEP: MEC, 2019. Disponível em: 

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/censo_da_educacao_superior

_2018-notas_estatisticas.pdf. Acesso em: 11 maio 2021. 

http://portal.inep.gov.br/documents/186968/486324/Perfil+do+Professor+da+Educa%C3%A7%C3%A3o+B%C3%A1sica/6b636752-855f-4402-b7d7-b9a43ccffd3e?version=1.13
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/486324/Perfil+do+Professor+da+Educa%C3%A7%C3%A3o+B%C3%A1sica/6b636752-855f-4402-b7d7-b9a43ccffd3e?version=1.13
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/censo_da_educacao_superior_2018-notas_estatisticas.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/censo_da_educacao_superior_2018-notas_estatisticas.pdf
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saúde humana, profissionais de nível médio e superior de enfermagem, e quase a metade dos 

médicos 6.  

Portanto, as instituições participativas são mais inclusivas para as mulheres que os 

espaços políticos tradicionais, mas há políticas que são mais inclusivas que outras, 

reproduzindo um padrão encontrado em outras pesquisas sobre gênero e participação social em 

que as mulheres ocupam mais as áreas ligadas à sensibilidade e cuidado, enquanto os homens 

ocupam mais a áreas ligadas a ciência e tecnologia (CUNHA, 2013 apud MARTINELLI; 

ROMÃO, 2020). O problema não está no fato delas participarem nessas áreas, mas no fato que 

as áreas, relacionadas à “feminilidade” envolvem temas desvalorizados. O cuidado e altruísmo 

relacionados à Assistência Social e aos Direitos da Criança e do Adolescente relacionam-se 

com a reprodução social, caracterizada por não ter valor monetário, que gera o trabalho não 

remunerado das mulheres e a desvalorização dos trabalhadores que prestam diferentes tipos de 

serviços domésticos, como discutido no Capítulo 1. Um grande “virar de chave” no que envolve 

as áreas temáticas seria entender que as questões que envolvem temas de reprodução social 

também tem valor e importância, e claro que esse entendimento não é trabalho apenas para as 

instituições políticas, mas para toda a sociedade.  

Gráfico 2 - Composição da Presidência dos conselhos por área (2000-2020) 

 

Fonte: a autora, 2021. 

                                                           
6 A inserção ocupacional na área da saúde. DIEESE [s.d]. Disponível em: 

https://www.dieese.org.br/boletimempregoempauta/2021/boletimEmpregoEmPauta19.html. Acesso em  25 Maio de 2021.  
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Figura 1 - Composição e diferenças entre conselheiros e conselheiras 

 

Fonte: a autora, 2021. 

Em quase todas as áreas existe uma diferença entre a proporção de homens e mulheres 

no plenário, no órgão de direção e na presidência. Assim como no plenário, a presença delas é 

superior a 50% nas áreas de Assistência Social e de Direitos da Criança e do Adolescente. No 

geral, existe um padrão, na maior parte dos conselhos, de participação de mulheres menor na 

mesa diretora ou diretoria que no plenário e ainda menor na presidência. O CONANDA e o 

CAS-DF são exceção a essa regra. Em ambos o percentual de mulheres na estrutura do conselho 

aconteceu na ordem inversa, a proporção é maior na presidência, depois na Mesa Diretora e, 

então, no plenário, por isso nas duas áreas a proporção de conselheiros e conselheiras no 

plenário e na presidência é mais equitativa, como mostrado na figura 1.  

A diferença na proporção da ocupação delas no plenário e na presidência pode ser 

justificada pelos recursos que elas e eles dispõem. Os homens têm mais tempo para o 

aprendizado necessário para esses cargos, esse processo de mais recursos, tempo e experiência 

reforça a naturalização da ideia que homens são mais preparados para cargos de gerência e 

direção. Mesmo em casos que mulheres acumulam mais experiência e aprendizado, elas não 

escolhidas para a direção por conta dessa naturalização (LÜCHMANN et al., 2016 apud 

ROMÃO; MARTINELLI, 2020). 
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Gráfico 3 - Presença feminina por representação (em %) 

 

Fonte: a autora, 2021. 

A média do percentual de mulheres indicadas para representar a Sociedade civil e o 

Governo foi muito próximo, 40,7% e 40,2% respectivamente, mas há diferença nesse percentual 

quando observado as áreas dos conselhos. Novamente as áreas de Assistência Social e de 

Direitos da Criança e do Adolescente se destacam, elas são mais indicadas pelo governo que 

pela sociedade civil apenas nessas duas áreas. Na pesquisa de Martinelli e Romão (2020), 

observa-se que nas conferências locais, a função que as mulheres exerciam nas prefeituras, 

principalmente as ligadas ao cuidado e às crianças, estava vinculada as suas participações nas 

conferências locais. Como observado no gráfico 3, esse padrão também se repete nos conselhos, 

elas são peso relevante como representantes do governo nas áreas relacionadas às temáticas 

“femininas”, enquanto são sub-representadas entre indicações do governo nas áreas mais 

técnicas, como saúde e meio ambiente. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Saúde Assistência Social Direitos da
Criança e do
Adolescente

Meio Ambiente

Sociedade civil

Governo



42 

Figura 2 - Composição dos conselhos por esfera 

 

Fonte: a autora, 2021. 

Há diferença no percentual de mulheres nos conselhos nacionais e distritais. No nível 

nacional elas foram 33,2% dos membros, já no nível distrital elas foram 42,9% dos membros. 

A diferença entre os níveis também se manifesta nas eleições para os cargos de deputados 

federais e estaduais/ distritais. Segundo estudo técnico elaborado pelos autores Backes e Vogel 

(2019), existe uma diferença entre o percentual de mulheres eleitas como deputadas nos níveis 

nacional, estadual e distrital. Nas eleições de 2010, 2014 e 2018, o percentual de deputadas 

eleitas nos estados e no DF evoluiu de 13,03% a 15,49%, enquanto a de deputadas federais foi 

de 8,77% a 15,01%. Antes da interpretação do STF e do TSE a respeito da Lei 9504/1997, que 

determinou 30% dos recursos do fundo partidário para campanhas de candidatas, havia uma 

diferença perceptível entre a inclusão delas no poder legislativo nacional, estadual e distrital.  

No Distrito Federal existe, desde 2018, a Lei Nº 6.154, que determina que os órgãos de 

deliberação coletiva tenham 30% de mulheres em suas composições. Apesar dessa lei, os 

conselhos que tinham menos de 30% conselheiras titulares em sua composição antes de 2018 

não passaram a ter mais mulheres, como é o caso do CEDF e do CONAM-DF. A limitação 

dessa lei em fazer com que mulheres ocupem mais as vagas de titulares nos conselhos pode 

estar relacionada ao fato de não especificar que esse percentual esteja entre os titulares, mas 

generalizar para toda composição, incluindo suplentes e titulares. 

Outra fonte de dados desta pesquisa foram os questionários enviados a conselheiras e 

conselheiros. A partir do questionário foi possível ver se as conselheiras e os conselheiros 
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ocupavam-se com tarefas domésticas e de cuidado com os filhos ou de outras pessoas, bem 

como a diferença da responsabilização que homens e mulheres precisavam exercer com a 

família no período em que ocuparam o cargo. Devido à pandemia do novo coronavírus, os dados 

foram coletados por um questionário autoaplicado, respondido por 24 conselheiras, homens e 

mulheres, e foram distribuídos pelas secretarias executivas dos conselhos, por isso, não foi 

possível monitorar a quantidade de pessoas que receberam esse questionário. Apesar das 

condições de aplicações dos questionários e das poucas respostas, é possível notar que a questão 

da divisão sexual do trabalho e, principalmente, o exercício diferente da parentalidade por eles 

e por elas merecem um olhar atento. 

Entre os respondentes estavam 17 homens e 7 mulheres, todos da sociedade civil. A 

maior parte das conselheiras e conselheiros que responderam ao questionário são casados; as 

conselheiras têm, em sua maior parte, entre 30 e 39 anos de idade, começaram a participar de 

uma associação civil entre 18 e 29 anos e a exercer o primeiro mandato entre 18 e 39 anos. A 

maior parte dos conselheiros que participaram dessa pesquisa tem entre 40 e 49 ou mais de 60 

anos e, assim como elas, começaram a participar de uma associação civil entre 18 e 29 anos e 

a exercer o primeiro mandato entre 30 e 39 anos. Não foi perguntado no questionário a renda e 

a raça dos conselheiros, pois a necessidade de olhar atentamente para interseccionalidade nos 

conselhos foi levantada na análise da literatura depois do envio dos questionários. Como dado 

complementar, porém, é possível destacar que o relatório do perfil dos conselheiros nacionais 

(ALENCAR et al., 2013) demonstra a importância de debater a interação dos eixos classe e 

raça na produção de desigualdades nesses espaços. O perfil dos conselheiros reflete contrastes 

em relação à população brasileira: um pouco mais de ¼ dos membros se declaram pardos ou 

pretos, a média salarial é superior à da população, e 67% são homens.  

Avaliando as variáveis relacionadas à divisão sexual do trabalho - exercício de trabalho 

remunerado, ter ou não filhos, sua a faixa etária, a responsabilidade pelo cuidado de outras 

pessoas, pelos serviços domésticos e condições de contar com a prestação desses serviços – é 

possível perceber que existem algumas semelhanças e diferenças entre as condições das 

conselheiras e dos conselheiros. 

No que tange ao trabalho remunerado, os dados apresentam mais semelhanças. O 

percentual de homens que exerceu trabalho remunerado durante o mandato é muito próximo 

(88,2%), embora um pouco mais elevado, daquele verificado entre as mulheres (85,7%). É 

possível perceber uma diferença maior na ocupação entre conselheiras e conselheiros e a 
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população brasileira como um todo. Segundo dados do censo de 2010, 36,8% da população 

feminina e 52,3% da população masculina estavam ocupadas, o que mostra que, nesse aspecto, 

o perfil dos membros dos conselhos é diferente do da população brasileira. Esses dados 

reforçam o padrão encontrado em várias pesquisas a respeito do alto perfil socioeconômico dos 

conselheiros, especialmente considerando os níveis de governo nacional e distrital, os 

participantes dos conselhos gestores apresentam renda e escolaridade acima da média da 

população (ALENCAR et al., 2013; BORBA; LÜCHMANN, 2008). 

O percentual de membros dos conselhos que não tem filhos é significativamente maior 

entre as mulheres, 11,7% deles e 57,1% delas não tem filhos. Isso pode ser um indicativo do 

peso maior da responsabilidade pelo cuidado dos filhos atribuída às mulheres, o que faz com 

que mães enfrentem mais desafios que os pais, para participar dos espaços de decisão. Como 

citado no capítulo 1, mulheres com filhos gastam o triplo de horas em serviços domésticos e de 

cuidado em reação aos homens7. Mas também pode ser resultado da escolha e decisão das 

mulheres de não ter filhos, o que é um fator difícil de avaliar com os dados deste momento. 

Entre conselheiras e conselheiros com filhos, a maior parte tem filhos com 18 anos de idade ou 

mais, o percentual de conselheiros com filhos menores de 6 anos de idade é baixo, apenas 5,8%, 

mas entre elas o percentual de filhos na mesma faixa etária é nulo, apesar da maioria das 

mulheres estar em idade fértil.  

Quanto à responsabilidade pelo cuidado, o percentual de liberados de exercê-los foi 

parecido entre eles e elas, apesar da diferença entre o percentual de mães e pais nos conselhos. 

Mais da metade das mulheres (57,1%) não era responsável por cuidar de alguém com 

deficiência, criança ou idoso, o que pode ser explicado pelo baixo percentual de mulheres com 

filhos, 28,6% delas eram responsáveis pelos cuidados durante o exercício do mandato, e 14,3% 

eram responsáveis apenas por determinado período. 35,2% dos conselheiros responderam que 

eram responsáveis pelo cuidado de outra pessoa, 5,8% que eram responsáveis apenas por um 

período durante o exercício do mandato e 58,8% não era responsável por serviços de cuidado. 

Interessante notar que o percentual de mulheres com filhos e responsáveis pelo cuidado de 

outras pessoas, mesmo que apenas durante um período, é o mesmo, enquanto o percentual de 

homens com filhos e responsáveis pelo cuidado de outras pessoas é bem diferente: quase 90% 

                                                           
7 RETRATO das desigualdades de gênero e raça. ONU Mulheres: IPEA, [s.d]. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/retrato/. Acesso em: 6 maio 2021. 

https://www.ipea.gov.br/retrato/
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dos conselheiros têm filhos, mas apenas 35,2% eram responsáveis por serviços de cuidado, o 

que pode ser resultado da responsabilização desigual de pais e mães. 

A diferença entre conselheiras e conselheiros responsáveis pelos serviços domésticos 

em suas casas durante o exercício do mandato foi relevante: 23,5% deles e 42,9% delas eram 

responsáveis por esses serviços, o que demonstra a responsabilidade desigual nesse tipo de 

trabalho entre eles e elas e reflete o uso diferenciado do tempo, como destacado no capítulo 1. 

Todas as mulheres foram responsáveis, mesmo que por um período das atividades domésticas 

em suas casas, enquanto 35,2% deles não eram responsáveis por esse serviço em nenhum 

momento do mandato. 

Entre as conselheiras, a maior parte não contava com a prestação de serviços de 

trabalhadores domésticos, como empregada doméstica, diarista, babá ou cuidadora durante o 

exercício do mandato, apenas 14,3% delas dispunha de tal prestação durante todo o mandato; 

28,6% durante determinado período do mandato e 57,1% em momento nenhum. A maior parte 

dos conselheiros dispunha da prestação de serviço desses trabalhadores no período em que 

exerceram seus mandatos nos conselhos, 47% contaram com esses tipos de prestação durante 

todo o mandato, 5,8% durante um determinado momento do exercício e 47% em momento 

nenhum. Os dados dessa resposta provam que uma das hipóteses a serem testadas - as mulheres 

que exercem mandatos nos conselhos se apoiam na prestação de serviços de outras mulheres - 

não é verdadeira para este pequeno contingente de conselheiras analisado, pois como visto a 

maior parte exercia os serviços domésticos em suas casas durante todo o período de exercício 

do mandato. A falta da variável renda não nos permite afirmar que essa diferença entre mulheres 

e homens que contavam com a prestação de serviços de trabalhadores domésticos se deve a 

diferença salarial, portanto esse é um ponto a ser melhorado em pesquisas posteriores.  

As maiores dificuldades dos conselheiros e das conselheiras foram relacionadas ao 

tempo necessário para o exercício do mandato. 14,2% das conselheiras afirmaram que a falta 

de garantias financeiras foi a maior dificuldade no exercício do mandato. Essa dificuldade não 

foi apontada por nenhum dos conselheiros, refletindo mais uma vez as desvantagens que as 

mulheres enfrentam ao acessar renda. Um pouco mais de 10% dos conselheiros afirmaram não 

enfrentar nenhuma dificuldade durante o mandato, o mesmo não foi dito por nenhuma 

conselheira. 

Entre as principais motivações dos homens e das mulheres para participarem do 

conselho estão o compromisso com a área temática, o exercício da cidadania, colaborar com a 
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mudança da sociedade, atuação profissional e indicação. Tanto entre eles quanto entre elas, a 

mudança na sociedade aparece como a principal motivação, 35,2% e 57,1% respectivamente, 

demonstrando que, entre esses membros de conselhos, não há diferença relevante de 

motivações. 

Os motivos que levaram os membros dos conselhos a escolherem a área temática em 

que atuariam foram parecidos entre eles e elas, a maior parte escolheu o conselho que exerceu 

o mandato por ter experiência profissional prévia na área, reforçando as conclusões de Romão 

e Martinelli (2020), que afirmam que há forte relação entre a profissão exercida por elas e a 

área que se envolvem. Nesse sentido, a desigualdade percebida na composição dos conselhos 

parece ser resultado de uma desigualdade prévia, nas possibilidades colocadas para homens e 

mulheres na escolha e acesso a diferentes perfis de profissão. Embora os conselhos sejam mais 

inclusivos de mulheres, eles continuam a reproduzir desigualdades quando se percebe o 

cruzamento de algumas dimensões. Além do perfil de gênero, profissional e da área temática, 

aqui foi possível perceber o impacto dos diferentes níveis de atuação e o fato de que mesmo as 

mulheres que são incluídas possuem um perfil diferenciado em relação à população em relação 

ao acesso ao mercado de trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho apresentou a participação das mulheres nos conselhos de políticas públicas 

nacionais e distritais das áreas de saúde, educação, assistência social, direitos da criança e do 

adolescente e meio ambiente. 

No primeiro capítulo foi apresentada a importância do debate sobre gênero para a 

democracia, a divisão sexual do trabalho, as consequências da separação das esferas público e 

privada e a injustiças agravadas pela divisão sexual do trabalho. A partir desse capítulo é 

possível concluir que a divisão sexual do trabalho afeta tanto homens quanto mulheres, 

implicando a elas desvantagens e a eles privilégios. A desigualdade de gênero faz com que as 

mulheres precisem vencer mais barreiras para exercerem a cidadania, pois elas têm menos 

tempo livre, decorrente da responsabilização desigual por tarefas domésticas e cuidado, 

dificuldade de acesso a redes de contato a renda, recurso políticos importantes para o exercício 

da participação. 

A mercantilização do trabalho agrava as injustiças, pois, além de ser marcada por 

salários baixos e informalidade, libera mulheres com renda mais alta para as funções políticas, 

uma vez que mulheres não formam um grupo homogêneo e o gênero não é a única categoria 

que marca a experiência dos indivíduos, ainda há raça, classe social, orientação sexual e local 

de moradia, entre outros. A divisão das esferas público e privada naturaliza que a mulher 

pertence a esta e o homem àquela, tornando as mulheres alheias ao debate público. 

Considerando que essa separação é importante para a teoria deliberativa, autoras feministas 

como Fraser, Young e Benhabib traçam críticas à separação rígida das esferas e aos 

pressupostos de universalidade contidos nela, contribuindo para o aperfeiçoamento da teoria. 

Então seguimos considerando que a deliberação é essencial para a democracia, mas conscientes 

de que as desigualdades afetam a eficiência da deliberação e que desconsiderar completamente 

temas da esfera privada cala a voz de muitas pessoas alocadas principalmente nesses espaços.  

No capítulo 2 foi traçado o surgimento dos espaços de participação no Brasil após a 

redemocratização, principalmente dos conselhos de políticas públicas, entendidos como 

espaços deliberativos. Foi apresentada também a literatura de participação política que 

começou a debater a participação política feminina, suas limitações e potenciais, uma vez que 

as instituições participativas se mostraram mais inclusivas que instituições políticas 

tradicionais, principalmente em determinas áreas temáticas. Nesse capítulo foi traçado o 
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histórico e estrutura dos conselhos de políticas públicas a serem estudados, bem como a função 

exercida pelo órgão de direção do conselho - mesa diretora ou presidência. 

No capítulo 3 é possível ver os resultados da pesquisa. Considerando os resultados, 

alcançados empiricamente, concluímos que elas ainda são minoria entre os conselheiros 

titulares, mas a participação delas nessas instituições é muito maior que nos espaços tradicionais 

de tomada de decisão. Elas também têm acesso menor aos órgãos de direção dos conselhos, 

especialmente aos cargos da presidência. As áreas que elas têm maior participação - Assistência 

Social e Direito da Criança e do Adolescente - são diretamente ligadas à solidariedade, bondade 

e cuidado, reforçando a relação com as funções que elas são socialmente responsáveis. Também 

são áreas em que o perfil profissional é majoritariamente feminino. Dados de pesquisa feita 

pelo Conselho Federal de Assistência Social8 revelam que, em 2005, 97% das assistentes sociais 

eram mulheres. Contudo, este não é o padrão, se considerarmos a maioria masculina na área da 

educação. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP)9, para 

2017, 81% dos professores da Educação Básica no Brasil eram mulheres. A diferença cai em 

relação aos níveis de ensino, especialmente no nível médio, onde a presença de homens 

aumenta, embora continuem sendo minoria. Desse modo, é preciso atentar nos estudos sobre 

participação e gênero para as diferenças em relação aos cargos de liderança, de onde parecem 

sair os indicados ou eleitos da sociedade civil e do governo para as instituições participativas. 

Essa diferença nos cargos de poder, como vimos, se reproduz nos conselhos. Saúde e meio 

ambiente parecem responder para as diferenças na área de ciência e tecnologia no que tange ao 

perfil de gênero. Os dados sobre composição nos conselhos ainda corroboram as pesquisas que 

apontam que as oportunidades de participar estão desigualmente distribuídas a depender do 

nível de atuação, que demandam maior investimento de tempo e recursos das conselheiras.  

 Apesar desses dados, a partir do questionário foi possível observar que a motivação 

delas e deles é parecida, a mudança da sociedade é o principal motivo pelo qual eles e elas 

passam a fazer parte do conselho, e não há diferença relevante na motivação da escolha da área 

temática. Ou seja, elas e eles têm motivações parecidas ao decidirem participar de algum 

conselho, mas elas encontram acesso maior aos conselhos ligados aos atributos femininos de 

                                                           
8 CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL (org.). Assistentes sociais no Brasil: elementos para o 

estudo do perfil profissional. Alagoas: UFAL, maio 2005. Disponível em: 

http://www.cfess.org.br/arquivos/perfilas_edicaovirtual2006.pdf. Acesso em: 6 maio 2021. 
9 CARVALHO, Maria Regina Viveiros de. Perfil do professor da educação básica. Brasília: INEP, 2018. 

(Relatos de Pesquisa, 41). Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/documents/186968/486324/Perfil+do+Professor+da+Educa%C3%A7%C3%A3o+B%C

3%A1sica/6b636752-855f-4402-b7d7-b9a43ccffd3e?version=1.13. Acesso em: 11 abr. 2021. 

http://www.cfess.org.br/arquivos/perfilas_edicaovirtual2006.pdf
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/486324/Perfil+do+Professor+da+Educa%C3%A7%C3%A3o+B%C3%A1sica/6b636752-855f-4402-b7d7-b9a43ccffd3e?version=1.13
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/486324/Perfil+do+Professor+da+Educa%C3%A7%C3%A3o+B%C3%A1sica/6b636752-855f-4402-b7d7-b9a43ccffd3e?version=1.13
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cuidar e exercer altruísmo. Em outras palavras: o interesse das conselheiras que participaram 

da pesquisa em participar não é motivado pelas responsabilidades que recebem, como cuidado 

com outras pessoas, ou pelas características que lhe são atribuídas, como solidariedade e 

sensibilidade, mas elas conseguem acessar mais os conselhos ligados a esses temas. 

O perfil obtido pelo questionário também mostra que a maior parte das conselheiras não 

tem filhos, ou tem filhos maiores de 18 anos, o que as libera da tarefa de cuidado para exercerem 

a função política. Já a parcela de homens com filhos mais novos é maior, mas provavelmente 

esses homens são liberados da atividade de cuidado com os filhos, pois este é exercido pelas 

parceiras, considerando relações heteroafetivas. Com isso, a divisão sexual do trabalho e a 

responsabilização desigual pela criação dos filhos parece estar afetando de forma desigual o 

acesso delas e delas aos espaços de decisão.  

Uma possível solução para aumentar a participação delas nos conselhos de baixa 

composição feminina seria uma lei, parecida com a Lei nº 6.154/18 do Distrito Federal, mas 

com um texto que vincule que elas sejam 30% entre os membros titulares, uma vez que um 

texto que determina um percentual mínimo entre todos os representantes que compõe o 

conselho - titulares e suplentes - não apresentou aumento delas entre titulares nos conselhos de 

baixa participação feminina. Pensar em políticas afirmativas neste sentido é relevante 

especialmente no contexto atual de enfraquecimento dos espaços de participação no governo 

federal. O sistema nacional de participação social vem sendo enfraquecido de maneira 

sistemática desde o governo Temer10. Em 2016, o então Presidente retirou representantes da 

sociedade civil que tinham sido eleitos para ocupar o Conselho Nacional de Educação, cortou 

verbas do Conselho Nacional da Juventude, extinguiu o Conselho Curador da Empresa Brasil 

de Comunicação11, e enfraqueceu o Conselho das Cidades, que teve sua última reunião em 

2017. No governo de Bolsonaro, o discurso belicoso em relação aos conselhos de políticas 

públicas é mais evidente, o Presidente afirmou que deseja “enxugar os conselhos, extinguir a 

grande maioria deles para que o governo possa funcionar”12, nos 100 primeiros dias de seu 

                                                           
10 TANSCHEIT, Talita; POGREBINSCHI, Thamy. Andando para Trás: O que Aconteceu com a Participação 

Social no Brasil? [On-line]. Open Democracy, nov. 2017. Disponível em: 

https://www.opendemocracy.net/pt/andando-para-tr-s-o-que-aconteceu-com-particip/. Acesso em: 7 maio 2021. 
11 DOLCE, Júlia. Sociedade civil perde espaço no governo Temer, apontam pesquisadores [On-line]. Brasil de 

Fato, São Paulo, maio 2017. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2017/05/17/sociedade-civil-perde-

espaco-no-governo-temer-apontam-pesquisadores. Acesso em: 7 maio 2021. 
12 MAZUI, Guilherme. Bolsonaro diz que quer extinguir a maioria dos conselhos formados por governo e 

sociedade civil [On-line]. G1, Brasília, jul. 2019. Disponível em: 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/22/bolsonaro-diz-que-quer-extinguir-a-grande-maioria-dos-

conselhos-formados-por-governo-e-sociedade-civil.ghtml. Acesso em: 7 maio 2021. 

https://www.opendemocracy.net/pt/andando-para-tr-s-o-que-aconteceu-com-particip/
https://www.brasildefato.com.br/2017/05/17/sociedade-civil-perde-espaco-no-governo-temer-apontam-pesquisadores
https://www.brasildefato.com.br/2017/05/17/sociedade-civil-perde-espaco-no-governo-temer-apontam-pesquisadores
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/22/bolsonaro-diz-que-quer-extinguir-a-grande-maioria-dos-conselhos-formados-por-governo-e-sociedade-civil.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/22/bolsonaro-diz-que-quer-extinguir-a-grande-maioria-dos-conselhos-formados-por-governo-e-sociedade-civil.ghtml
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governo, publicou do Decreto Nº 9759/2019, conhecido como “revogaço”, tentando revogar 

órgãos colegiados não instituídos por lei. Ele também mudou a estrutura do Conanda, 

diminuindo membros da sociedade civil13, excluiu totalmente a participação da sociedade civil 

do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente.  Além de excluir colegiados, 

o governo federal tem operado no sentido de minar as instituições a partir de dentro, por 

exemplo, diminuindo suas funções e até mesmo número de conselheiros. Ao diminuir o peso 

da representação da sociedade civil nos conselhos, a representação das mulheres pode estar 

sendo afetada. Exemplo disso é a publicação recente da composição do Conselho Nacional de 

Educação. Em julho de 2020, foram nomeados 13 novos membros, dos quais 11 eram homens14.  

É preciso aprofundar nos dados qualitativos sobre divisão sexual do trabalho que foram 

prejudicados pela distribuição de um questionário autoaplicado, por e-mail, em plena pandemia. 

Como continuação do debate da participação delas seria interessante também uma pesquisa que 

analisasse a participação nos conselhos de políticas públicas como início da construção de uma 

carreira política, pesquisando os conselhos em que há maior oportunidade de lançamento de 

candidaturas, se as áreas temáticas com mais chances de candidaturas são diferentes para eles 

e elas, se elas acessam esses conselhos com frequência e se conseguem se eleger, comparando 

os mesmo aspectos com a situação dos conselheiros que se candidatam.  

A monografia mostrou que este é um campo frutífero para pesquisa e que é preciso 

conhecer melhor a relação entre participação e desigualdades de gênero. 

  

                                                           
13 BRASIL. Presidência da República. Decreto n. 10.003, de 4 de setembro de 2019. Altera o Decreto nº 9.579, 

de 22 de novembro de 2018, para dispor sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Brasília, set. 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-

2022/2019/decreto/D10003.htm. Acesso em: 5 maio 2021. 
14 BRASIL. Diário Oficial da União. Atos do Poder Executivo. Decretos de 9 de julho de 2020. Brasília, jul. 

2020. Disponível em: https://static.congressoemfoco.uol.com.br/2020/07/DECRETOS-DE-9-DE-JULHO-DE-

2020-DECRETOS-DE-9-DE-JULHO-DE-2020-DOU-Imprensa-Nacional.pdf. Acesso em: 11 maio 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10003.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10003.htm
https://static.congressoemfoco.uol.com.br/2020/07/DECRETOS-DE-9-DE-JULHO-DE-2020-DECRETOS-DE-9-DE-JULHO-DE-2020-DOU-Imprensa-Nacional.pdf
https://static.congressoemfoco.uol.com.br/2020/07/DECRETOS-DE-9-DE-JULHO-DE-2020-DECRETOS-DE-9-DE-JULHO-DE-2020-DOU-Imprensa-Nacional.pdf
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ANEXO I 

Tabela 1 - Conselhos gestores e órgãos aos quais são submetidos 

Conselho Órgão ao qual é submetido 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) Ministério da Saúde 

Conselho de Saúde do Distrito Federal 

(CSDF) 
Secretaria de Estado de Saúde 

Conselho Nacional de Educação (CNE) Ministério da Educação 

Conselho de Educação do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal 

Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) 

Ministério da Cidadania 

(Desenvolvimento Social e Esporte) 

Conselho de Assistência Social do Distrito 

Federal (CAS-DF) 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Social 

Conselho Nacional de Direitos da Criança 

e do Adolescente (conanda) 

MMFDH – Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos 

Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Distrito Federal (CDCA-

DF) 

Secretaria de Estado de Justiça e 

Cidadania 

Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) 
Ministério do Meio Ambiente 

Conselho do Meio Ambiente do Distrito 

Federal (CONAM/DF) 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
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Tabela 2 - Respostas do survey 

Variáveis Masculino  Feminino  

Idade   

18 e 29 1 0  

30 e 39 1 3  

40 e 49 5  2 

50 e 59 5  1  

Mais de 60 5  1  

Estado civil   

Solteiro (a) 4  2  

Casado (a) 11  4  

Divorciado (a) 2 1  

Idade que começou a participar de uma associação civil   

Menos de 18 anos 5  1  

Entre 18 e 29 anos 6  5  

Entre 30 e 39 anos 3  1 

Entre 40 e 50 anos 3  0 

Entre 50 e 59 anos 0 0 

Mais de 60 anos 0 0 

Idade que começou a exercer primeiro mandato   

Entre 18 e 29 anos 2  3  

Entre 30 e 39 anos 7  2  

Entre 40 e 50 anos 7  1  

Entre 50 e 59 anos 1  1 

Mais de 60 anos 0 0 

Conselho(s) em que exerce/exerceu mandato   

CNS 2  2  

CNE 1  0 

CNAS 1 3 

CONANDA 6  2  

CONAMA 3 1  

CSDF 0 0 

CEDF 6  0 

CASDF 2  0 

CDCADF 4  0 

CONAMDF 1  0 

Exerce/exercia trabalho remunerado   

Sim 15  6  

Não 2  1  

Quantidade de filhos    

1 4  1  

2 5  2  

3 3  0 

4 2  0 

5 ou mais 1  0 



59 

Não tem filhos  2  4  

Faixa etária dos filhos   

Menos de 1 0 0 

1 e 6 1  0 

7 e 12 1  1  

12 e 18 6  0 

Mais de 18 12 2  

Não tem filhos  2  4  

Era responsável pelo cuidado de outra pessoa   

Sim 6  2  

Não 10  4  

Durante um período 1  1  

Era responsável pelos serviços domésticos   

Sim 4  3  

Não 6 0  

Durante um período 7  4  

Contava com a prestação de serviço de trabalhador doméstico   

Sim 8  1 

Não 8 4  

Durante um período 1  2  

Maiores dificuldades no exercício do mandato   

Tempo  11  3  

Falta de garantias financeiras 0 1  

Apenas contato virtual na pandemia 1  1  

Nenhuma  2  0 

Outros 3  2  

Motivações para ser membro de um conselho   

Exercício da cidadania 5 2  

Compromisso com a temática do conselho 1  2  

Experiência pessoal 1  0 

Indicação ou convite 3  0 

Ajudar a sociedade 6  4  

Atuação profissional 1  0 

Outros 3  0 

Motivo pelo qual escolheu a área temática   

Histórico profissional 11  3  

Experiência pessoal 1  0 

Organização social/sociedade civil/militância 6 3  

Experiência prévia não especificada 2  2  

Outros 1 1  
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ANEXO II - QUESTIONÁRIO APLICADO 

Qual é o seu gênero?  

Feminino 

Masculino 

Outro 

Prefiro não responder 

 

Qual é a sua idade? 

Entre 18 e 29 anos 

Entre 30 e 39 anos 

Entre 40 e 49 anos 

Entre 50 e 59 anos 

Mais de 60 anos 

 

Qual é o seu estado civil? * 

Solteiro(a) 

Casado(a) 

Divorciado(a) 

Viúvo(a) 

 

Com que idade passou a fazer parte de uma associação civil, associação ou movimento social? 

Menos de 18 anos 

Entre 18 e 29 anos 

Entre 30 e 39 anos 

Entre 40 e 50 anos 

Entre 50 e 59 anos 

Mais de 60 anos 

 

Com que idade passou a exercer o seu primeiro mandato? 

Entre 18 e 29 anos 

Entre 30 e 39 anos 

Entre 40 e 50 anos 

Entre 50 e 59 anos 

Mais de 60 anos 

 

Em qual/quais conselho(s) você foi/é conselheiro? (possível marcar mais de uma opção)  

Conselho Nacional de Saúde 

Conselho de Saúde do Distrito Federal 

Conselho Nacional de Educação 

Conselho de Educação do Distrito Federal 

Conselho Nacional de Assistência Social 

Conselho de Assistência Social do Distrito Federal 

Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal 

Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal 

Conselho Nacional de Segurança Pública 
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Conselho Distrital de Segurança Pública 

 

Você tem/tinha algum trabalho remunerado no período em que exerce/exerceu o cargo de 

conselheiro? 

Sim 

Não 

 

Você tem filhos? Se sim, quantos? 

1 

2 

3 

4 

5 ou mais 

Não tenho filhos 

 

Qual/quais a(s) faixa(s) etária(s) do(s) seu(s) filho(s)? (possível marcar mais de uma opção) 

Menos de 1 ano 

Entre 1 e 6 anos 

Entre 7 e 12 anos 

Entre 12 e 18 anos 

Mais de 18 anos 

Não tenho filhos 

 

No período em que exerceu/exerce seu mandato era/é responsável pelo cuidado de alguma 

criança, idoso ou portador de necessidades especiais? 

Sim 

Não 

Apenas durante um determinado período 

 

Você era/é responsável pelos serviços domésticos em sua casa no período em que 

exerceu/exerce o seu mandato? 

Sim 

Não 

Apenas durante um determinado período 

 

Você contava/conta com prestação de serviço de trabalhadores domésticos remunerados 

(empregada doméstica, diarista, babá, cuidadora ou outros profissionais) no período em que 

exerceu/exerce o seu mandato? 

Sim 

Não 

Apenas durante um determinado período 

 

Quais foram as suas maiores dificuldades para o exercício do seu mandato? 

O que te motivou a ser conselheira ou conselheiro? 

Por que escolheu a área temática do conselho em que atua? Você tem alguma experiência 

prévia nessa área?  
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ANEXO III – GRÁFICOS COM DADOS SOBRE COMPOSIÇÃO 

Gráfico 4 - Composição CNS por sexo – 2003 a 2020 

 

Fonte: a autora, 2021. 

 

Gráfico 5 - Composição feminina do CNS segundo representação (Em %) 

 

Fonte: a autora, 2021. 
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Gráfico 6 - Composição CSDF por sexo – 2000 a 2020 

 

Fonte: a autora, 2021. 

 

Gráfico 7 - Composição CNE por sexo – 2000 a 2020 

 

Fonte: a autora, 2021. 
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Gráfico 8 - Composição CEDF por sexo – 2000 a 2020 

 

Fonte: a autora, 2021. 

 

Gráfico 9 - Composição feminina do CNE e CEDF segundo representacão (Em %) 

 

Fonte: a autora, 2021. 
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Gráfico 10 - Composição CNAS por sexo – 2000 a 2020 

 

Fonte: a autora, 2021. 

 

Gráfico 11 - Composição feminina do CNAS segundo representação (Em %) 

 

Fonte: a autora, 2021. 
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Gráfico 12 - Composição CAS-DF por sexo 2000 a 2020 

 

Fonte: a autora, 2021. 

 

Gráfico 13 - Composição feminina do CAS-DF segundo representação (Em %) 

 

Fonte: a autora, 2021. 
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Gráfico 14 - Composição CONANDA por sexo – 2007 a 2020 

 

Fonte: a autora, 2021. 

 

Gráfico 15 - Composição feminina do CONANDA segundo representação 2007-2020 (Em %) 

 

Fonte: a autora, 2021. 
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Gráfico 16 - Composição feminina do CONAMA segundo representação 2002-2020 (Em %) 

 

Fonte: a autora, 2021. 

 

Gráfico 17 - Composição CONAM/DF por sexo 2011 a 2020 

 

Fonte: a autora, 2021. 
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Gráfico 18 - Composição feminina do CONAM/DF segundo representação (Em %) 

 

Fonte: a autora, 2021. 
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