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Política, participação, 
desigualdade 
e o que podemos fazer a respeito
Introdução

Temos ressaltado, ao longo dos nos-
sos boletins, que as desigualdades sociais 
não são resultado do acaso e nem uma fata-
lidade em relação à qual nada poderíamos 
fazer. Ao contrário, as trajetórias de diferen-
tes países e de um mesmo país – inclusive 
do Brasil – ao longo do tempo, mostram que 
a intensidade das desigualdades, as formas 
como se manifestam e seu comportamento 
ao longo da história são consequência das 
escolhas coletivas que as sociedades fazem. 
Estas escolhas expressam, de um lado, as re-
lações, a distribuição e os recursos de poder 
de diferentes grupos na sociedade e, de ou-
tro, contribuem para moldar, sedimentar ou 
modificar estas mesmas relações. E, quando 
discutimos poder, influência, conflitos e as 
escolhas coletivas que uma sociedade faz, 
necessariamente nos referimos ao incômo-
do do elefante na sala dos debates sobre de-
sigualdades e seu enfrentamento: a política.

É no âmbito da política e das institui-
ções políticas que as sociedades decidem 
não apenas as regras e normas de convi-
vência, mas também objetivos que os ci-
dadãos compartilharão, o que ela conside-
ra desejável, indesejado ou inaceitável e o 
que deve ser ou não garantido a todos os 
cidadãos. E também como organizar o es-
forço coletivo de produção do bem estar e 
da prosperidade material e de que forma os 
frutos deste esforço coletivo serão partilha-
dos entre os cidadãos. Isto implica reconhe-
cer que, em uma sociedade desigual como 
a nossa, é preciso politizar a desigualdade, 
ou seja, torná-la um problema para toda a 
sociedade, arguindo que a apropriação tão 
iníqua dos resultados do trabalho de toda 
uma coletividade é injusta e ineficiente e, 
portanto, há que se mudar a forma como 

se produzem e se partilham riqueza, opor-
tunidades e bem-estar nesta sociedade. 

É deste tema – as complexas relações 
entre desigualdade e política - que tratará 
este boletim. Em primeiro lugar, vamos mos-
trar aqui que a participação política importa 
para a desigualdade: quanto mais extensa e 
mais generalizada a organização social e a 
participação da sociedade – especialmente 
dos trabalhadores, dos pobres e dos grupos 
marginalizados - na mobilização política, 
nos processos políticos e eleitorais, menor 
a desigualdade neste país. No entanto, de 
outro lado, vamos mostrar também que, em 
sociedades muito desiguais, como o Brasil, a 
desigualdade social tende a se traduzir tam-
bém em desigualdade política, em prejuízo 
da capacidade dos mais vulneráveis de se fa-
zerem presentes e de terem voz nas decisões 
políticas. Quando isto ocorre de forma mui-
to intensa, temos um ciclo vicioso: desigual-
dade social se transforma em desigualdade 
política, que contribui para a reprodução da 
desigualdade social. Por fim, vamos mostrar 
que existem instrumentos – regras, siste-
mas eleitorais - que podem contribuir para 
reduzir ou ampliar a desigualdade política.
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Democracia e igualdade política

A desigualdade política só se torna 
um problema quando temos em mente que 
o justo é a igualdade política, ou seja, quan-
do consideramos que todos aqueles que se-
rão submetidos às decisões - leis, normas, 
impostos, orçamentos, prioridades - esta-
belecidas por uma coletividade devem ter o 
mesmo direito a participar do processo que 
leva a estas decisões. Este suposto na ver-
dade é muito recente na história humana. 
Em sociedades monárquicas, por exemplo, 
diferenças de status – ser nobre ou plebeu 
– correspondiam a uma desigualdade polí-
tica institucionalizada: a nobreza ou realeza 
detinham o direito privilegiado ou exclusi-
vo a ter voz política, mesmo nas decisões 
que afetariam os plebeus e às quais eles 
teriam que se submeter. Em sociedades 
de castas acontece o mesmo. Mesmo em 
países que adotavam sistemas representa-
tivos é relativamente recente o reconheci-
mento legal da igualdade política, ou seja, 
do direito de todos a participar igualmente 
das decisões coletivas: em sociedades es-
cravistas, como foram, por exemplo, os Es-
tados Unidos e o Brasil até recentemente, 
as pessoas escravizadas não tinham qual-
quer direito; em boa parte dos países, havia 
o voto censitário (só aquelas pessoas com 
renda e propriedade acima de certo valor 
tinham direitos políticos) até o início do sé-
culo XX e o reconhecimento do direito das 
mulheres a voz e voto só se deu em mea-
dos do século XX na maior parte dos países.  

Assim, tratar do tema da (des)igualda-
de política remete-nos inevitavelmente ao 
debate sobre democracia. Podemos afirmar 
que esta é a tradução institucional possível 
do princípio da igualdade política. Fato este 
que é impensável em regimes ditatoriais, aris-
tocráticos ou oligárquicos (DAHL, 1997). Pen-
sar e reivindicar igualdade política somente 
é possível em democracias, pois asseguram 
as condições institucionais para que um nú-
mero maior de indivíduos/cidadãos se orga-
nizem e apresentem suas demandas para 
incorporação na agenda governamental, 

o que não é previsto em outros siste-
mas ou regimes políticos (PEREIRA, 2014).

Em linhas gerais, em uma democra-
cia, tomando como referência as instituições 
propostas por Dahl (2012), há, por um lado, 
aquelas que dizem respeito aos atributos 
do Estado e a formação dos governos e po-
sições de poder, como eleições periódicas, 
eleitos com mandatos temporários e pos-
sibilidades de que os eleitos representem 
com maior fidedignidade os diversos gru-
pos sociais. E, por outro, os atributos da so-
ciedade, relacionados à liberdade e à capaci-
dade de organização dos diversos grupos e 
estratos sociais para se fazerem representar 
nas agências do Estado e, com isso, colocar 
suas demandas na agenda governamental. 

Assim, se as instituições democráticas 
caminham na direção da igualdade política, 
o sentido oposto define o que seria a desi-
gualdade. Deste ponto de vista, a desigual-
dade política pode ser definida tanto por 
elementos internos às instituições do Es-
tado, como por limitações à organização e 
participação política de determinados gru-
pos, a censura e limites à informação livre 
e ao debate plural dos indivíduos e grupos 
sociais. E, também, por elementos sociais 
relacionados às desigualdades socioeco-
nômicas, à marginalização de expressões 
culturais de determinados grupos sociais, 
racismo, machismo, homofobia, xenofobia, 
entre outras. Portanto, as restrições institu-
cionais e formais decorrentes de legislações 
que limitam ou enviesam a ampla partici-
pação dos indivíduos e atores sociais, con-
jugadas com uma sociedade que privilegia 
certos grupos em detrimentos de outros, 
configuram ou definem o que se pode cha-
mar de desigualdade política. Neste sentido, 
a desigualdade política pode ser entendida 
como padrões desiguais de influência sobre 
as estruturas de governança que definem a 
agenda das políticas públicas em um deter-
minado território (CORTES; DUBROW, 2013). 

No caso brasileiro, os artigos 5º e 14º 
da Constituição Federal de 1988 assegu-
ram um conjunto de direitos políticos que 
igualam formalmente os indivíduos nasci-
dos aqui. O texto constitucional garante ao 
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mesmo tempo o direito de organização, ma-
nifestação, participação, votar e ser votado a 
todos brasileiros, excluindo em alguns deles 
os menores de 16 anos de idade. Trata-se de 
uma grande e insuficiente conquista, pois 
historicamente os direitos políticos eram de-
sigualmente distribuídos e deixavam de fora, 
em alguns momentos, àqueles que não ti-
nham renda e, posteriormente, os analfabe-
tos (CARVALHO, 2002). Apesar desta recente 
conquista, há um passivo acumulado de de-
sigualdade política com reflexos nas repre-
sentações de determinados estratos e gru-
pos sociais nas arenas deliberativas do país 
e que afetam o equilíbrio e a estabilidade da 
democracia brasileira (ALENCAR et. al., 2013; 
CAMPOS; MACHADO, 2015; ARAÚJO, 2016).   

Este cenário suscita questões rela-
cionadas ao tema que, apesar de debati-
das, continuam abertas e ainda provocam 
discussões. Entre elas figuram as seguin-
tes: como a desigualdade política afeta a 
desigualdade social? Como se manifesta a 
desigualdade política? Como se constitui, 
ou seja, quais são os mecanismos gerado-
res da desigualdade política? Há relação 
entre a desigualdade socioeconômica e a 
desigualdade política? Quais são seus os 
efeitos mais visíveis? Há como enfrentá-la? 

Pretende-se aqui debater o problema 
da desigualdade política porque a demo-
cracia e as políticas públicas redistributivas 
figuram como antídotos contra o processo 
concentrador e centralizador do mercado, 
que atua como amplificador das desigual-
dades socioeconômicas. O mercado pode 
criar – e, sob determinadas condições, efe-
tivamente cria – eficiência; no entanto, é só 
no âmbito da política que a justiça pode ser 
buscada e estabelecida. As questões pro-
postas anteriormente têm provocado dis-
cussões acaloradas sobre representação de 
interesses e dos diferentes grupos sociais 
nos espaços deliberativos do Estado, sobre 
participação e arenas decisórias e, principal-
mente, sobre democracia. Contudo, preten-
de-se com este texto provocar os leitores e 
mostrar que este é um tema que se encon-
tra em aberto, principalmente, tomando os 
acontecimentos políticos recentes do país.

 A política e a participação 
fazem diferença

Uma sociedade democrática não é 
aquela em que não existem conflitos, mas 
aquela em que eles são explicitados, proces-
sados e decididos pacificamente no âmbi-
to das instituições políticas e das regras do 
jogo. A democracia é um sistema de governo 
voltado para a resolução pacífica dos confli-
tos, não para escamoteá-los. Em sociedades 
modernas e heterogêneas, há uma grande 
diversidade de identidades, valores, objeti-
vos e visões de mundo, que se associam a 
interesses materiais e simbólicos também 
muito distintos e frequentemente contra-
ditórios. Usamos o termo interesse aqui não 
no sentido pejorativo de interesses indivi-
duais ou egoístas ou mesquinhos. Os inte-
resses que movem os diferentes grupos ou 
pessoas podem ser altruístas, direcionados 
ao bem-estar de um grupo específico, ou 
de defesa de determinados direitos, redu-
ção da desigualdade ou proteção ao meio 
ambiente etc. Mas também podem ser in-
teresses materiais e ou a busca de benefí-
cios individuais ou de um grupo ou corpo-
ração. Ou, como na maioria dos casos, uma 
mistura de interesses de natureza variada.

O fato é que, sejam os interesses ego-
ístas ou altruístas, materiais ou não, os di-
ferentes grupos, movimentos ou partidos 
desenvolverão estratégias para viabilizá-los. 
Em qualquer sociedade em que exista liber-
dade de expressão, de organização e na vi-
gência mínima das liberdades democráticas, 
os diferentes grupos tenderão a se organizar 
para fazer valer seus interesses, muitas ve-
zes conflitantes.  Reconhecer a legitimidade 
de posições diferentes ou mesmo antagôni-
cas às nossas, bem como a de nossos inter-
locutores - ou mesmo adversários - é um dos 
fundamentos da convivência democrática. 

E aí retornamos ao caráter conflituo-
so da democracia. Nem sempre o consenso 
é possível e o convencimento tem que ser 
combinado com outras estratégias como ne-
gociação, pressão, alianças ou simplesmen-
te a regra da maioria, respeitados os direitos 
das minorias.  E isto tem implicações para 
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começarmos a discutir as políticas públicas. 
Pois toda política pública é eminentemente 
política. Ou seja, toda política ou projeto so-
cial tende a alterar a situação social daqueles 
grupos ou regiões sobre a qual incide. Por-
tanto, é muito provável que qualquer política 
pública beneficie mais alguns grupos e seto-
res e prejudique ou beneficie menos outros.

Se as políticas públicas impactam na 
distribuição de bens e recursos na socieda-
de – alterando, portanto, os níveis de desi-
gualdade social –, e se elas se originam de 
embates ocorridos na arena política, é certo 
que a desigualdade de poder político tam-
bém irá afetar a desigualdade social. Para 
ilustrar esta questão, podemos usar como 
exemplo o impacto da união dos trabalha-
dores em sindicatos para uma distribuição 
mais equitativa da remuneração do traba-
lho. Estudo elaborado por Florence Jaumot-
te e Carolina Buitron (2015) analisou o efeito 
da densidade da sindicalização na desigual-
dade de renda em diversos países,  contro-
lando outros possíveis fatores de influência. 
Um dos resultados encontrados pode ser 
visualizado no gráfico 1: o eixo vertical do 
gráfico contém os valores do Índice de Gini 

dos países; quanto maior é o Índice de Gini, 
maior é a desigualdade de renda naquele 
país. Já o eixo horizontal representa a den-
sidade sindical. Assim, é possível visualizar 
que quanto maior é a densidade sindical, 
menor é o Índice de Gini, ou seja, menor 
é a desigualdade de renda daquele país.

As autoras apontam que sindicatos 
fortes desempenham um papel importante 
na determinação de políticas redistributivas, 
como evidenciado por suas contribuições 
para a conquista de direitos sociais e traba-
lhistas fundamentais. E ainda têm influencia 
nos ganhos salarias dos trabalhadores e nas 
diferenças salariais entre diretores e operários 
dos setores fabris, comerciais e de serviços.

Da mesma forma, a participação mais 
estritamente política também influencia 
fortemente a desigualdade. Quanto maior 
a participação dos cidadãos nos processos 
políticos e eleitorais, mais peso tendem a 
ter as demandas para que as políticas pú-
blicas funcionem como um contraponto às 
tendências concentradoras de renda, rique-
za e oportunidades do mercado. O gráfico 
2, de um estudo de Lane Kenworthy e Jo-
nas Pontusson, ilustra bem este ponto. Ele 

 Gráfico 1: Índice de Gini x Densidade da união sindical em países selecionados.

Fonte: JAUMOTTE; BUITRON (2015).
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Gráfico 2: Nível de redistribuição dos governos x proporção de eleitores

Fonte: KENWOORTHY; PONTUSSON (2005).

compara, para algumas economias avança-
das, a relação entre o comparecimento elei-
toral (ou seja, a proporção dos eleitores que 
realmente comparece para votar) e o nível 
de redistribuição dos governos (ou seja, se 
e o quanto os governos tributam proporcio-
nalmente mais os ricos e se e quanto suas 
ações beneficiam mais os mais pobres).

O  gráfico deixa claro que naqueles 
países  onde os cidadão participam mais 
dos processos políticos e eleitorais, os gor-
vernos tendem a ser mais redistributivos.

Portanto, o que fica demonstrado é 
que desigualdades de acesso a recursos de 
poder têm um impacto significativo nos ní-
veis de desigualdadessociaisde um país. Ou 
seja, combater a desigualdade política im-
porta, e muito, para o combate à desigualda-
de social. Na próxima seção, veremos como se 
manifesta a desigualdade política no Brasil.  
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 Um retrato da desigualdade 
política brasileira

Até aqui, já vimos que a política está 
estreitamente ligada à ideia de “poder”, que, 
por sua vez, envolve as relações de domina-
ção e de subordinação entre diferentes gru-
pos da sociedade, os conflitos de interesses 
e a posse dos meios que permitem exercer 
vontades e alcançar determinados objeti-
vos. Vimos também que, em uma demo-
cracia, pressupõe-se que todos os cidadãos 
sejam iguais em seus direitos e oportunida-
des de participar das decisões coletivas. Tal 
participação pode ocorrer por meio de asso-
ciações, sindicatos, partidos, manifestações 
e mesmo individualmente, por exemplo, por 
meio do voto. Chegando ao foco principal 
deste boletim, afirmamos que o poder políti-
co de influência e de decisão não se distribui 
igualmente entre os cidadãos, o que por sua 
vez gera impactos na desigualdade social. 
Antes de entendermos os mecanismos que 
produzem a desigualdade política, veremos 
duas de suas manifestações na sociedade 
brasileira: a primeira relativa à ocupação de 
cargos eletivos e a segunda relativa às for-
mas de participação social na arena política. 

4.1. A desigualdade nos cargos eletivos

Para demonstrarmos as desigualda-
des de representatividade dos diferentes 
grupos sociais nos cargos eletivos, ana-
lisaremos o perfil dos candidatos eleitos 
para o Poder Legislativo no âmbito fede-
ral, no estado de Minas Gerais e no muni-
cípio de Belo Horizonte a partir dos recor-
tes de raça, gênero e renda1. Os gráficos a 

1  Estudos sobre as desigualdades de repre-
sentação no âmbito do Congresso Nacional foram 
realizados pela Fundação Getúlio Vargas em 2019. 
Entre os vários achados e confirmações de outros es-
tudos de casos, cabe destacar o apanhado sobre a 
presença de mulheres e negros no parlamento brasi-
leiro a partir de 1982 até esta última legislatura. Neste 
sentido, o estudo af irma “No que diz respeito à pre-
sença de mulheres no Parlamento, cumpre observar 
que ela vem aumentando nas últimas décadas, espe-
cialmente após o processo de redemocratização. Em 
1982 havia apenas 5 deputadas federais de um total 
de 479 cadeiras (1% dos assentos), passando para 45 

seguir baseiam-se nos resultados das elei-
ções de 2016 (no que tange à Câmara de 
Vereadores de Belo Horizonte) e de 2018 
(no que tange ao Congresso Nacional e à 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais). 

Na composição Câmara dos Depu-
tados federais foram eleitas 77 mulhe-
res – 15% das cadeiras, o que representa 
um avanço, ainda que tímido, em relação 
à legislatura anterior, em que as mulhe-
res representavam 10% da Casa. No Sena-
do, a bancada feminina permaneceu com 
13 parlamentares, sendo 7  eleitas em 2018 
e 6 permanecem cumprindo o mandato 
iniciado em 2014 (gráfico 3). Em 20 esta-
dos, nenhuma mulher foi eleita senadora 
e em três deles sequer houve candidatas.

Quando se observa o recorte por raça, 
na Câmara, dos 513 deputados federais, 385 
declararam-se brancos (75%), 104 pardos 
(20,2%), 21 pretos (4,09%), 2 amarelos (0,38%) 
e 1 indígena (0,2%).  No Senado o cenário é 
ainda mais desigual: entre os 81 senadores, 
67 são brancos (82,71%); 11 (13.58%) pardos 
e 3 (3,7%) pretos. O gráfico 4 mostra a sub 
representação dos pretos e pardos no Con-
gresso em relação ao total da população. 

Pelo critério de renda, o patrimônio 
médio declarado por um congressista à 
Justiça Eleitoral é de R$ 3,6 milhões. Na Câ-
mara dos Deputados, 47% dos eleitos são 
milionários; no Senado são quase de 70% 
neste patamar, o que os coloca no grupo 
dos 0,1% mais ricos da população (gráfico 5). 

O cenário de desigualdades se re-
pete na Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais e na Câmara de Vereadores de Belo 

deputadas em 513 cadeiras (8,8%) em 2010 e chegan-
do ao recorde histórico de 51 deputadas em 2014, o 
equivalente a 9,9% de assentos femininos na Câma-
ra. Em 2018, foi atingido o ápice da representação de 
mulheres na política, com a eleição de 77 deputadas 
federais eleitas, totalizando 15% de cadeiras na Câ-
mara. O recorte de raça, porém, mostra que há ainda 
uma desigualdade que não diz respeito apenas ao 
gênero. Na atual legislatura, as mulheres negras re-
presentam apenas 2,5% (13 eleitas) do total de eleitos, 
enquanto as mulheres brancas são 12,28% (63 eleitas), 
os homens negros 22,02% (113 eleitos) e os homens 
brancos 62,57% (321 eleitos)” (BARBIERE; RAMOS, 2019, 
p. 22).
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Gráfico 3: Composição do Congresso Nacional por gênero a partir do resultado das 
eleições de 2018. 

Fonte: Dados do Tribunal Superior Eleitoral e da Pnad Contínua 2019. 
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Gráfico 4: Composição do Congresso Nacional por raça a partir do resultado das eleições 
de 2018. 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral e Pnad Contínua 2015. 
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Horizonte na última legislatura. Os dados 
demonstram que a presença de não bran-
cos e mulheres é quase residual. Basica-
mente, as duas casas são compostas por 
homens brancos. O gráfico 6 mostra que, 
na Assembleia, apenas 6,5% dos eleitos em 
2018 não são brancos (o percentual na po-
pulação mineira é de 53,5%) e o gráfico 7 

mostra que apenas 12,9% são mulheres (elas 
representam 50,9% da população mineira).

 No nível municipal, a desigualda-
de é ainda maior, conforme os gráficos 8 e 
9: apenas 4,9% dos vereadores eleitos em 
2016 não são brancos (na população belori-
zontina são 52%) e apenas 9,8% são mulhe-
res (na população belorizontina são 53,2%).
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Gráfico 5: Composição do Congresso por patrimônio declarado, a partir do resultado 
das eleições 2018. 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral. 
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Gráfico 6: Composição por cor/raça da Assembleia Legislativa de MG, a partir das 
eleições de 2018, e da população de Minas Gerais. 

Fonte: IBGE – Censo 2010; TRE-MG – Assembleia Legislativa de MG



10

É certo que a participação política 
não se restringe aos cargos eletivos, mas a 
análise do Poder Legislativo nas três esferas 
– federal, estadual e municipal – pode ser-
vir como um indicativo do tamanho da de-
sigualdade política no Brasil, que também 
se repete em outros espaços participativos. 
Uma ressalva é que a presença de um parla-
mentar, ou de qualquer outro ocupante de 
cargo eletivo, pertencente a determinado 

grupo social – negros, mulheres, jovens – 
não significa, necessariamente, a defesa de 
pautas progressistas a favor do grupo social 
ao qual pertencem. E nem que esta seja 
uma dimensão importante na identidade de 
quem assume o cargo eletivo, nem que sua 
atuação política esteja orientada por esta 
pertença. A composição histórica e atual de 
governos e órgãos representativos é pródi-
ga em casos de heterossexuais que apoiam 
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Gráfico 7: Composição por gênero da Assembleia Legislativa de MG, a partir das 
eleições de 2018, e da população de Minas Gerais.

Fonte: IBGE – Censo 2010; TRE-MG - Assembleia Legislativa de MG
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Gráfico 8: Composição por gênero da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, a partir 
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os direitos LGBTQ+, por exemplo, bem 
como de eventuais casos opostos, como 
idosos que aprovam medidas que enfra-
quecem e restringem a proteção à velhice.

Contudo, embora não haja uma cor-
respondência exata entre determinada ca-
racterística social, econômica ou demográ-
fica e as pautas que serão defendidas, não 
se pode deixar de lado a importância da 
representatividade. Estudos mostram que 
a identidade de quem governa tem um efei-
to enorme sobre o tipo de políticas públicas 
que são implementadas. Por exemplo, há 
estudos2 que indicam que mulheres em car-
gos de poder realizam, de forma geral, maio-
res investimentos em bens públicos que 
beneficiam o público feminino; e que repre-
sentantes mulheres investem proporcional-
mente mais em educação e saúde que go-
vernantes homens. Outro ponto importante 
da representatividade é que líderes perten-
centes a determinadas minorias, como é o 

2  Nesse sentido: CHATTOPADHYAY, Raghaben-
dra;  DUFLO , Esther. Women as policy makers: evi-
dence from a randomized policy experiment in 
Índia. Econometrica, Vol. 72, No. 5 (September, 2004). 
Disponível em:https://economics.mit.edu/f iles/792; 

caso de mulheres e negros, têm impacto 
sobre as aspirações e escolhas de crianças e 
adolescentes pertencentes ao mesmo gru-
po, ampliando o horizonte de expectativas 
destes jovens (FERRAZ, 2018). De qualquer 
modo, independente das pautas defendidas 
e do debate sobre representação, estes da-
dos demonstram que, para certos grupos, o 
acesso aos espaços de decisão é muito mais 
restrito, evidenciando um dos mecanismos 
por meio dos quais desigualdade social 
se transforma em desigualdade política.

4.2. A desigualdade na participação 
social

A desigualdade política também se 
manifesta em outras formas de participação 
social, como as organizações e os movimen-
tos sociais – grupos organizados que mo-
bilizam ações voltadas para determinado 
objetivo político. No Brasil, a atuação destes 
grupos contribui para o avanço na garan-
tia de direitos das minorias, bem como na 
luta por habitação, condições de trabalho, 
acesso a serviços públicos, entre outros. O 
gráfico 10 mostra a participação em orga-
nizações ou movimentos sociais por faixas 
de renda, indicando a menor participação 
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entre os mais pobres. Entre aqueles que 
recebem até 2 salários mínimos e tam-
bém entre aqueles que recebem entre 2 e 
5, 35% participam de alguma organização/
movimento social. Já entre os que recebem 
mais de 10 salários mínimos, 53% participam 
de organizações ou movimentos sociais.

Os mecanismos que produzem esta 
desigualdade serão abordados na próxi-
ma seção. Aqui, pontuamos que a menor 
participação destes grupos em movimen-
tos sociais também pode implicar menor 
participação em audiências públicas, ma-
nifestações, votações realizadas nas Ca-
sas Legislativas e menor possibilidade de 
exercerem pressão por seus interesses.  

Outra forma de avaliar a participação 
social é pela decisão do cidadão de votar ou 
de abster-se do voto. A participação eleito-
ral é um importante instrumento para que 
as demandas e necessidades dos atores so-
ciais sejam levadas em conta nas decisões 
sobre políticas públicas. Assim, uma parti-
cipação desigual nas eleições tende a levar 
também a uma consideração desigual das 
demandas de cada grupo por parte dos re-
presentantes políticos. Um levantamento da 
literatura internacional realizado por Gabriel 

Casalecchi e Natália Aguiar (2016) mostra 
as desigualdades nas taxas de compare-
cimento dos países que adotam o voto fa-
cultativo, relacionadas especialmente ao 
nível de escolaridade, à cor e à renda dos 
eleitores: 10% de diferença entre os mais e 
menos escolarizados no Canadá (HERR-
MANN DE OLIVEIRA, 1999); 18% entre elei-
tores regulares com graduação e com no 
máximo o Ensino Médio (High School) com-
pleto nos Estados Unidos (PewResearch 
Center, 2006); Verba, Nie e Kim (1978 apud 
LIJPHART, 1997), demonstram que na Ho-
landa as taxas de comparecimento caíram 
da casa dos 90%, com baixo viés de classe, 
para taxas variantes entre 66% e 87% entre 
os grupos menos e mais escolarizados após 
a abolição do voto obrigatório. Do mesmo 
modo, o comparecimento eleitoral propor-
cional de negros é historicamente inferior 
ao de brancos nos Estados Unidos (ARAÚJO, 
2007; VERBA, SCHLOZMAN & BRADY, 1995). 
Além disto, verificam-se importantes vieses 
no comparecimento eleitoral em relação à 
renda do eleitor, conforme apresentado por 
Castillo (2009) para os quintis mais altos e 
mais baixos de renda, cuja diferença de 

Gráfico 10: Participação em organização/movimento social por renda (2018).

Fonte: Estudo Eleitoral Brasileiro 2018. Elaboração própria do gráfico. 
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comparecimento é de 25,9% nos Estados Uni-
dos, 23,2% na Finlândia e 22,4% na Hungria. 

Os gráficos 11 e 12 abordam um 
eventual cenário de não obrigatorie-
dade de voto no Brasil. Em que pese a 

proporção de respostas negativas ser 
elevada nos dois grupos analisados, ela 
é maior entre as mulheres, como mostra 
o gráfico 11: 62% das entrevistadas res-
ponderam que não iriam votar caso o 

Gráfico 12: Nas eleições desse ano, se o voto não fosse obrigatório o(a) sr(a) teria ido 
votar? (2018, por renda)

Fonte: Estudo Eleitoral Brasileiro 2018. Elaboração própria do gráfico. 
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voto não fosse obrigatório no Brasil, con-
tra 52% dos homens. Também, é maior 
o número de potenciais não votantes 
entre a população de mais baixa renda 
da população, como mostra o gráfico 12. 

 Estes dados permitem algumas con-
siderações sobre uma eventual implemen-
tação do voto facultativo no Brasil. Conforme 
apontam Gabriel Casalecchi e Natália Aguiar 
(2016), o fato de os grupos mais marginali-
zados serem os que historicamente menos 
comparecem às eleições gera preocupação 
a não visibilidade destes grupos perante o 
governo, que tenderia a não lhes ser tão res-
ponsivo quanto o é em relação aos segmen-
tos politicamente ativos da sociedade (VER-
BA, SCHLOZMAN & BRADY, 1995; VERBA, 
2001). Uma vez que a inclusão das deman-
das de interesse das camadas populares na 
agenda política ocorreu concomitantemen-
te à sua inclusão no cenário participativo, 
preocupa que, estando afastados do proces-
so cujo objetivo é a escolha de representan-
tes políticos, estes grupos também possam 
estar distantes da pauta de formulação de 
políticas públicas (ARAÚJO, 2007; HERR-
MANN DE OLIVEIRA, 1999; LIJPHART, 1997). 

Além da participação eleitoral, uma 
outra forma de participação social no Brasil 
diz respeito ao complexo sistema de Con-
selhos de políticas públicas. Estes consti-
tuem canais de participação que articulam 
representantes da população e membros 
do poder público estatal em práticas que 
dizem respeito à gestão e fiscalização de 
políticas públicas. Os Conselhos poderiam 
se constituir em importantes instrumentos 
de combate à desigualdade política, pois 
permitem a participação de novos atores na 
arena decisória que, sem a existência deste 
canal, provavelmente não estariam incluí-
dos. Ainda assim, observa-se que há desi-
gualdade no perfil dos conselheiros, como 
mostra estudo de Alencar e outros (2013), 
embora muito menor que a encontrada 
nos cargos eletivos do Poder Legislativo.

O estudo constata que 63% dos con-
selheiros nacionais são homens e apenas 
37% são mulheres. Quanto à cor/raça, 66% 
dos conselheiros são brancos e apenas 30% 

são negros. A exceção fica por conta dos 
conselhos de garantia de direitos3 em que 
a representação de não brancos e mulhe-
res são mais equivalentes. Ainda, há em to-
dos os conselhos maior presença de conse-
lheiros com alta escolaridade, renda acima 
da média brasileira e residência na região 
Centro-Oeste do país. Com isso, observa-se 
que, ainda que de forma muito menos sig-
nificativa que no Poder Legislativo, a par-
ticipação nestes espaços pode acabar por 
expressar mais as reivindicações de seto-
res médios da população, que dispõem de 
mais recursos para a participação política, 
como habilidade para determinado tipo 
de fala e tempo disponível para reuniões. 

Saber o que é e como se manifesta a 
desigualdade política no Brasil são duas ta-
refas desafiadoras, tanto pelo caráter subje-
tivo de algumas manifestações quanto pela 
ausência de dados em outras. Porém, mais 
do que isso, é necessário compreendermos 
quais são os mecanismos que permitem que 
ela seja gerada, se mantenha e se reproduza. 

3  O referido estudo analisou os seguintes con-
selhos de Garantias de Direitos: CNCD/LGBT (comba-
te à discriminação LGBT), CNDM (direitos da mulher), 
CNPCT (povos e comunidades tradicionais), CNPI (po-
lítica indigenista), CNPIR (igualdade racial).
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Mecanismos de produção e 
reprodução da desigualdade 
política

Evidentemente, entender como se 
produz e se reproduz a desigualdade políti-
ca é uma tarefa complexa e que possui vá-
rias respostas. Fatores sociais, econômicos, 
culturais e institucionais precisam atuar de 
forma conjunta e constante por um bom pe-
ríodo de tempo para que a desigualdade po-
lítica aconteça, se cristalize e naturalize. Iso-
ladamente, cada um destes fatores contribui, 
mas não consegue ser causa suficiente des-
te fenômeno. Nesta seção, para fins didáti-
cos, os argumentos estão apresentados nos 
tópicos abaixo, mas é importante não perde-
mos de vista a complexidade e a correlação 
entre as causas da desigualdade política.

5.1. O ingresso tardio no jogo 
democrático

Segundo Dalton (2017), quanto mais 
desigual socioeconomicamente é um es-
tado nacional, mais dificuldades e mais re-
sistência a elite política tem em incluir de-
terminados setores, tais como mulheres, 
não brancos e pobres no jogo democráti-
co. Isso aconteceria por “medo” dos setores 
mais ricos de que haja maior redistribui-
ção dos recursos econômicos produzidos e 
daqueles captados por meio de impostos.

No Brasil, a desigualdade política tem 
origem na forma como o Estado brasilei-
ro foi assegurando os direitos políticos aos 
diferentes grupos e estratos sociais. Nesse 
sentido, por exemplo, somente com a Cons-
tituição Federal de 1988 a cidadania políti-
ca foi estendida aos analfabetos, que antes 
não tinham direito ao voto. Essa restrição 
atingia parcela significativa da sociedade 
brasileira, pois o percentual de adultos anal-
fabetos era grande e em 1991, por exemplo, 
quase um quinto dos brasileiros de 15 anos 
ou mais eram analfabetos, o que excluía 
da participação política parte importante 
dos cidadãos. A interdição do voto ao anal-
fabeto atrasou a elaboração de políticas 
públicas de universalização da educação, 
pois, sem direito de voto, a pressão para a 

incorporação destas políticas na agenda 
governamental era menor. Após a Consti-
tuição de 1988, ficou consagrado o direi-
to ao voto dos analfabetos, mas ainda com 
restrições: primeiro, enquanto o voto em 
geral é obrigatório, para os analfabetos é fa-
cultativo; segundo, na letra da lei, os anal-
fabetos podem votar, mas não podem ser 
votados, o que representa o reconhecimen-
to pela metade de seus direitos políticos.

Em relação aos direitos políticos da 
mulher brasileira, estes só foram equipara-
dos ao dos homens em 1965. O direito de 
votar, obtido a partir de 1932, foi um avan-
ço importante, mas não implicou igualdade 
política entre os gêneros, visto que o Códi-
go Eleitoral promulgado por Getúlio Var-
gas estabelecia que, para os homens entre 
21 e 60 anos, o voto era obrigatório, e para 
os idosos e as mulheres, voluntário. . Ainda, 
tem-se que a maioria dos analfabetos nes-
ta época eram mulheres, que, como já dito, 
não detinham direito a voto nesta época. 
Enquanto prevaleceu o voto feminino volun-
tário (1932-1965), mulheres se alistavam em 
menor número do que os homens: a rela-
ção fica por volta de uma mulher para cada 
dois homens alistados (LIMONGI et al, 2020).

A expansão tardia dos direitos políti-
cos para estes atores ajuda a explicar o re-
lativo “estranhamento” que estes setores 
historicamente excluídos têm em relação 
à participação política quando compara-
dos aos estratos médios e ricos da socie-
dade e homens brancos. Contudo, mais de 
30 anos após a promulgação da Consti-
tuição Federal de 1988, é certo que ou-
tros fatores influenciam para a perpetu-
ação da desigualdade política brasileira.

5.2. A desigualdade econômica se 
traduz em desigualdade política

A democracia pressupõe a autonomia 
dos atores políticos que devem dispor dos 
meios materiais e simbólicos para estabele-
cer disputas justas para acesso aos centros 
decisórios das políticas públicas. Assim, a 
desigualdade de classes ou de estratos so-
ciais já é um indicativo da desigualdade po-
lítica. É o que indicam os dados já mostrados 



16

neste boletim: homens brancos, que com-
põem o grupo social com mais recursos so-
cioeconômicos, são também aqueles que 
possuem mais recursos políticos. No outro 
extremo, mulheres4 e negros5 detêm me-
nos recursos socioeconômicos e também 
dispõem de muito menos recursos políticos.

Alguns mecanismos operam traduzin-
do a desigualdade econômica em desigual-
dade política. Primeiro, a baixa renda exige 
que os indivíduos ocupem grande parte de 
seu tempo em atividades remuneratórias, 
sobrando pouco tempo para o interesse e a 
participação em atividades políticas. Segun-
do, a baixa instrução, que afeta mais aos ne-
gros que aos brancos, traz dificuldades para 
a utilização de tecnologias de informação 
e comunicação para mobilizar seus pares 
e colocar suas demandas para a sociedade. 
Terceiro, as pessoas com baixa renda cer-
tamente têm mais dificuldades para finan-
ciar partidos e candidatos e fazer lobbies 
nos governos para colocar suas pautas aos 
demais setores sociais. A associação destes 
fatores agrava a dificuldade de se organiza-
rem em grupos ou sindicatos, de participa-
rem de manifestações para reivindicações 
de políticas e programas de seus interesses, 
e de participarem de processos eleitorais 
seja como candidatos ou como eleitores. 

Esta situação é agravada pelo “esva-
ziamento de sentido” da democracia, que 
vem sendo reduzida ao longo do tempo 
a mera “escolha concorrencial de gover-
nantes” que se assemelha a um mercado, 
ou seja, a um “mercado político” (MIGUEL, 
2012, p. 106). Neste sentido, ser integrante 
das classes proprietárias dos recursos eco-
nômicos garante larga vantagem sobre as 
demais, não apenas porque há a posse de 
maior quantidade de recursos materiais 
concentrada com estes atores, mas também 

4  Tratamos das desvantagens socioeconômi-
cas sofridas pelas mulheres na sociedade brasileira 
– em especial pelas mulheres negras – no Boletim n. 8 
deste Observatório: “Pobreza, substantivo feminino”. 

5  Já a desvantagens socioeconômicas dos ne-
gros foi abordada no boletim n. 7 deste Observatório: 
“Falando sobre racismo: Alguns apontamentos acerca 
das desigualdades raciais no Brasil”.  

porque há o domínio de outros recursos 
menos tangíveis que afetam o comporta-
mento, as habilidades de comunicação e 
as possibilidades de se fazer presente nas 
arenas e instâncias de decisões políticas. 

A estes recursos menos tangí-
veis, dá-se o nome de capital simbóli-
co, que pode ser expresso no nível de 
instrução, origem de classe e gênero 
dos indivíduos. Neste caso, há a presen-
ça e a disseminação da ideia que determi-
nados grupos sociais estão mais aptos a 
tomar decisões e participar dos processos 
políticos, o que provoca uma hierarquia 
sustentada no mérito destes grupos con-
quistados ao longo do tempo por seu “tra-
balho e sacrif ício em prol do bem comum”.

 O cenário brasileiro mostra que 
determinados grupos e estratos sociais 
têm mais facilidade de se organizar e apre-
sentar para a sociedade e para o governo 
suas demandas que os demais. Os prejuí-
zos dessa influência desigual para a socie-
dade, e para a boa governança de forma 
geral, também é visível. O empresariado 
é um caso de destaque, visto que, mesmo 
quando não se encontra disputando cargos 
eletivos no governo, consegue que suas de-
mandas estejam sempre presentes na so-
ciedade e na agenda governamental, ainda 
que prejudiciais à maioria da população. 

As discussões sobre a reforma tribu-
tária no Brasil exemplificam este cenário. 
Embora seja notória a regressividade do 
sistema tributário brasileiro6 – que penali-
za os mais pobres ao predominar impostos 
sobre produtos e serviços (impostos indire-
tos) –, há a disseminação pelos meios de co-
municação de massas que o empresariado 
brasileiro está sufocado com a quantidade 
de impostos pagos e que não suporta mais 
pagá-los. Assim, inverte-se falsamente a pi-
râmide de quem mais paga, proporcional-
mente, tributos no país. O resultado é a falta 
de adesão de parcelas significativas da so-
ciedade para uma reforma tributária mais 
justa, que dificilmente acontecerá, mesmo 
que a maioria da população – assalariada, 
6  A regressividade do sistema tributário brasi-
leiro foi abordada no Boletim n. 6 deste Observatório: 
“Desigualdade, tributação e gastos públicos”

http://observatoriodesigualdades.fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Boletim-8.pdf
http://observatoriodesigualdades.fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Boletim-n%C2%BA7.pdf
http://observatoriodesigualdades.fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/Boletim-n%C2%BA7.pdf
http://observatoriodesigualdades.fjp.mg.gov.br/wp-content/uploads/2019/11/OD6.pdf
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subempregada ou em situação de pobre-
za – seja a maior beneficiada diretamente. 

Por outro lado, mulheres e negros en-
contram dificuldades nas suas reivindica-
ções e em colocar na agenda governamental 
suas demandas sem que para isso enfren-
tem conflitos mais intensos (CAMPOS; MA-
CHADO, 2015). Assim, as pautas de gênero, 
como o direito ao aborto, à igualdade de re-
muneração, políticas de combate à violên-
cia doméstica e ao feminicídio, por exemplo, 
são proteladas. Também as políticas de co-
tas raciais, ou aquelas com recorte no crité-
rio de raça/cor, tais como renda mínima ou 
programas de saúde e educação com ênfa-
se no respeito à diversidade étnica ou de cor, 
apenas recentemente vêm sendo imple-
mentadas e ainda de maneira insuficiente.

5.3. Um ciclo nada virtuoso

Diante destas dificuldades para a par-
ticipação política, e com suas demandas 
menos atendidas pelo Estado, duas conse-
quências podem ser apontadas no que tan-
ge à relação dos grupos mais marginaliza-
dos socialmente com a política. A primeira 
refere-se a um maior descrédito destes gru-
pos na capacidade de realização de mudan-
ças pela via política. O gráfico 13 ilustra essa 
questão: solicitados a responder uma nota 
de 1 a 5, sendo que 1 significa que “não faz 
nenhuma diferença quem governa o Brasil” 
e 5 que “faz uma grande diferença quem go-
verna o Brasil”, verifica-se que são os bran-
cos que mais creem fazer diferença quem 
governa o Brasil (67% respondeu 5, ou seja, 
acredita que faz grande diferença quem go-
verna o Brasil), seguidos pelos pardos (63%) 
e pelos pretos (56%). O resultado se repete 
para homens em relação a mulheres e para 
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Fonte: Estudo Eleitoral Brasileiro 2018. Elaboração própria do gráfico. 
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os mais ricos em relação aos mais pobres. 
Assim, se os grupos mais desfavorecidos 
socialmente acreditam menos que os re-
presentantes eleitos podem realizar mu-
danças no país, é provável que também irão 
se engajar menos no processo eleitoral e 
em outras formas de participação política.

 A segunda consequência tem íntima 
relação com a descrença na política, e refe-
re-se justamente à diminuição do interesse 
por questões políticas, ilustrada nos gráficos 
14 e 15. Os gráficos mostram, respectivamen-
te, o maior interesse por política de homens 
em relação às mulheres, e o maior interes-
se dos integrantes das classes econômicas 
mais favorecidas em relação aos mais pobres. 

Esta situação alimenta um ciclo nada 
virtuoso de desigualdade política: as dificul-
dades impostas por fatores históricos, insti-
tucionais, culturais e econômicos geram a 
menor participação de determinados gru-
pos na política; o que implica menos deman-
das de interesse destes grupos debatidas no 
espaço público e atendidas pelo Estado; com 
menos políticas públicas destinadas a estes 
grupos, aprofunda-se ainda mais a desigual-
dade social e gera-se cada vez mais descré-
dito e menos interesse na atividade política 

– fatores que diminuem ainda mais a parti-
cipação política. Em resumo, tem-se um ci-
clo em que desigualdade social se transfor-
ma em desigualdade política, que contribui 
para a reprodução da desigualdade social. 
São múltiplos fatores que se retroalimentam 
provocando a ampliação da vala que separa 
pobres e ricos, homens e mulheres, brancos 
e não brancos nas disputas políticas pelos 
recursos do Estado, agravando a violência 
e enfraquecendo as democracias (DAL-
TON, 2017; SCHÄFER; SCHWANDER, 2019).
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É possível reduzir a 
desigualdade política?

É possível interromper este ciclo vicio-
so entre desigualdade social e desigualdade 
política?  É claro que fenômenos como as 
relações entre política, desigualdade e de-
mocracia são de uma complexidade tal que 
só começamos a arranhar no espaço limita-
do deste boletim. É também muito evidente 
que, quando se trata de temas tão enraiza-
dos e estruturantes da sociedade não exis-
tem alternativas únicas que gerem resulta-
dos imediatos ou abrangentes. E nenhuma 
medida legal ou de política pública substitui 
nem dispensa o processo lento e duro da or-
ganização popular, o esforço articulado de 
dar voz aos excluídos e marginalizados, o 
debate público que aponte as raízes da de-
sigualdade e engaje os cidadãos no seu en-
frentamento. Estas são tarefas para gerações.

Há, no entanto, mecanismos, regras 
e instrumentos que podem contribuir para 
que a desigualdade social e econômica se 
transforme em desigualdade política e ou-
tros que atuam no sentido oposto, dos quais 
vamos dar apenas alguns exemplos aqui. 

O primeiro é a própria ampliação dos es-
paços e formas de incorporação dos cida-
dãos nas decisões políticas, para além das 
eleições e mandatos, que devem ser o piso, 
mas não o teto da participação democráti-
ca. O Brasil tem dado uma grande contri-
buição neste campo da inovação e incorpo-
ração política. Iniciativas como orçamentos 
participativos, conferências e conselhos de 
políticas públicas entre outras, se não fo-
ram capazes (nenhuma medida isolada 
será) de eliminar a desigualdade política, 
vêm contribuindo para tornar menos desi-
guais não apenas o acesso às decisões e à 
formação da agenda pública, mas também 
o recrutamento e formação de lideranças.

Outro elemento importante – e alta-
mente controverso – é o modelo de voto: 
facultativo ou obrigatório. Há argumentos 
normativos e argumentos empíricos de am-
bos os lados que são legítimos.  Do ponto de 
vista de quem defende o voto facultativo, o 
principal argumento é normativo: se o voto 
é um direito, eu não posso ser obrigado a vo-
tar. Um direito que eu sou obrigado a exer-
cer, deixa de ser um direito. Mas há também 
argumentos empíricos, apesar de tenderem 
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bastante ao elitismo: se o voto fosse facul-
tativo apenas as pessoas mais “conscien-
tes”, “engajadas”, “preparadas”, ou o termo 
que se preferir, votariam; o voto perderia 
em quantidade, mas ganharia em qualida-
de. Este último tipo de argumento guarda, 
como se disse, um elitismo perigoso: quem 
está em posição de julgar e estabelecer que 
votos e eleitores são melhor capacitados 
ou de melhor qualidade? A tendência será 
sempre a de que quem já ocupa posições 
de prestígio e poder se apresente como o 
parâmetro de virtude e de “qualidade”, re-
forçando as desigualdades existentes. Em 
princípio, se alguém é visto como capaz de 
cumprir as leis (e de ser punido se não cum-
pri-las), esta pessoa deve ter também reco-
nhecida sua plena capacidade de participar 
do processo que produz estas mesmas leis.

Do ponto de vista de quem defende o 
voto obrigatório os argumentos normativos 
começam questionando a noção de demo-
cracia e direito envolvida. Existem direitos 
aos quais não se pode renunciar: por exem-
plo, eu não posso revelar o meu voto (posso 
dizer que votei em alguém, mas o sigilo do 
voto mesmo não pode ser quebrado) mes-
mo que eu queira e isto é uma proteção ge-
ral, ou seja, para todos, contra a intimidação, 
suborno ou chantagem sobre o eleitor; eu 
não posso escolher me tornar escravo de al-
guém; eu não posso escolher que meu filho 
não será vacinado ou não será escolarizado.

Mas, mais do que isto, voto não é 
“apenas” um direito, no sentido corrente 
de termo. É antes uma delegação de con-
fiança e de poder da sociedade a cada um, 
bem como o reconhecimento da com-
petência cívica dos cidadãos. É, também, 
uma delegação de poder sobre os outros, 
portanto envolve também uma obrigação. 

Mas do ponto de vista que nos inte-
ressa aqui - a desigualdade – o principal 
argumento é empírico e denuncia a apa-
rentemente libertária, mas efetivamente 
iníqua, proposta de voto facultativo, princi-
palmente em uma sociedade social e poli-
ticamente desigual como a nossa. De fato, 
alertou Seymour Lipsethá algumas décadas:

“Quando o índice de votos é baixo, 
isso quase sempre significa que os grupos 
social e economicamente menos favore-
cidos são sub-representados no governo. 
A combinação de um baixo índice de vo-
tos e de uma relativa falta de organização 
entre os grupos de menor status significa 
que tais grupos serão negligenciados por 
parte dos políticos que serão receptivos 
aos desejos dos estratos mais privilegia-
dos, participativos e organizados” (1981).

O gráfico 16 expressa esta realidade 
para vários países, naquilo que se relaciona 
a renda. É preciso ainda ter em mente que 
estes fatores se combinam com outros ve-
tores de discriminação mais específicos de 
cada país: étnicos, regionais, gênero, religio-
sos etc. Os dados que expusemos anterior-
mente sobre o Brasil também são bastante 
nítidos e reforçam o alerta de Lipset: quanto 
mais bem posicionado social e economica-
mente, maior a propensão ao compareci-
mento eleitoral. Assim, o resultado do voto 
facultativo seria um mecanismo a reforçar 
a nossa desigualdade política. Quanto mais 
um determinado grupo social é alijado do 
voto, menor a chance de encontrar agên-
cias políticas dispostas a defender seus in-
teresses. O simples fato de um represen-
tante saber que a participação existe, altera 
seu modo de proceder na arena pública. 
De modo que uma participação eleitoral 
diferenciada de grupos sociais causa efei-
tos distintos na atuação dos governantes. 

Ainda, Renato Janine (2014) aponta 
que o resultado desejado por aqueles que de-
fendem o voto facultativo – ou seja, que ape-
nas uma minoria “capacitada” vote – atenta 
conta a própria democracia. Segundo o au-
tor, este pensamento encobre, muitas vezes, 
o desejo de que os mais pobres não votem. 
Contudo, só há democracia quando todos, o 
que significa uma maioria de cidadãos po-
bres, têm o poder. Quer dizer que a multi-
dão de pessoas simples é quem deve deci-
dir os destinos do país, do mundo. Contra o 
pensamento que justifica o voto facultativo, 
Janine argumenta também que a decisão 
para os rumos do país é baseada em valo-
res, não sendo necessárias competências 



21

de gestão para tanto – estas competên-
cias são essenciais somente à burocracia 
que implementará as políticas públicas.

O terceiro exemplo é o financiamento 
de campanha. Para que os cidadãos possam 
escolher com liberdade e esclarecimento, é 
fundamental que exista a competição elei-
toral, por meio de campanhas em que as 
candidaturas procurem convencer os eleito-
res de suas qualidades e também que apon-
tem os problemas de outras candidaturas e 
reduzam o custo do eleitor obter estas in-
formações. Quanto mais equilibrada e justa 

for esta competição, mais autonomia o cida-
dão terá ao escolher. E fazer campanha tem 
um custo que precisa ser financiado. Como 
fazê-lo?  Este também é um tema comple-
xo, porque envolve questões variadas e não 
apenas de desigualdade política. Tampouco 
existe estabelecida uma fórmula que satis-
faça igualmente os critérios de representati-
vidade, participação, renovação e o de equi-
dade, que nos interessa aqui. No entanto, 
quanto mais caras são as campanhas, quan-
to mais elas dependem do financiamen-
to privado (pessoas e empresas) e quanto 

Gráfico 16: A desigualdade da participação eleitoral na dimensão de renda

Fonte:  JAIME-CASTILLO , Antonio M. (2009). 
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menos limites são impostos às doações pri-
vadas, mais canais o poder econômico tem 
para se transformar em poder político: não 
apenas porque pode influenciar as chances 
de alguns candidatos serem eleitos (ao es-
colher financiar aquelas candidaturas mais 
afinadas com seus interesses), quanto pelo 
acesso privilegiado aos eleitos, seja porque 
contribuiu para sua eleição, seja pela expec-
tativa de financiamento futuro. E isto não é 
um problema de caráter dos candidatos ou 
dos financiadores, mas a direção para onde 
as regras do jogo empurram todos os parti-
cipantes, criando uma competição desigual, 
onde alguns eleitores (os mais ricos) têm 
muito mais poder do que os outros cidadãos. 

O gráfico 17 ilustra este ponto. Entre 
2014 e 2018, decisões judiciais e alterações 
legislativas modificaram as regras para o fi-
nanciamento de campanha. Entre elas, foi 
proibido o financiamento por empresas, foi 
ampliada a participação do financiamento 
público e foi determinado que pelo menos 
30% deste financiamento fosse destinado 
às candidaturas femininas. O conjunto dos 

efeitos destas mudanças ainda está sendo 
avaliado e há críticas a elas, no entanto, são 
perceptíveis alguns efeitos sobre a desigual-
dade política. A desigualdade em favor dos 
candidatos homens e brancos e em desfa-
vor de mulheres e negros ainda é alta, mas 
foi reduzida entre os dois anos, demons-
trando que é possível, no mínimo, mitigar 
institucionalmente alguns dos fatores ge-
radores da desigualdade nos recursos po-
líticos a que diferentes grupos têm acesso

Como dissemos, não há solução ideal 
e também não há ainda casos bem sucedi-
dos de financiamento público exclusivo; a 
maior parte dos países democráticos adota 
algum tipo de combinação entre recursos 
públicos e privados. No entanto, algumas 
diretrizes podem ser pensadas para reduzir 
o peso do financiamento de campanhas na 
produção de desigualdade política. Primei-
ro, é preciso um piso mínimo de financia-
mento público garantido a todos, para que 
aqueles que representem setores despos-
suídos ou que defendam propostas que não 
contem com a simpatia dos mais abastados 
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tenham condições de fazer suas propostas 
chegarem à população. Segundo, deve ha-
ver limites a que um candidato dependa de-
masiado de um único ou de muito poucos 
financiadores (por exemplo, a proibição de 
que um único doador responda por mais da 
metade da arrecadação de uma campanha 
a deputado). Terceiro, deve haver limites no-
minais (ou seja, em reais) de quanto uma 
pessoa pode doar em uma eleição para um 
mesmo candidato e no total daquela elei-
ção. Quarto, deve haver um teto, também 
nominal, para o valor máximo que um único 
candidato é autorizado a dispender em sua 
campanha. Além disso, é possível também 
adotar mecanismos para distribuir melhor 
os fundos públicos entre os candidatos, de-
mocratizando o acesso a eles: nas últimas 
eleições, por exemplo, o TSE determinou que 
os partidos destinassem pelo menos 30% 
dos recursos dos fundos públicos de campa-
nha para as candidaturas femininas, já que o 
acesso desigual ao financiamento é um dos 
determinantes da baixa representação po-
lítica das mulheres no Brasil. São diretrizes 
que não eliminam a desigualdade, mas con-
tribuem, de um lado, para que a competição 
entre os candidatos seja mais justa e, de ou-
tro, que a influência dos financiadores não 
seja concentrada e desequilibrada demais.

Há outras dimensões do funciona-
mento das democracias e das regras po-
líticas e eleitorais que afetam a desigual-
dade política, como os sistemas eleitorais 
e de votação. No entanto, sua exposição e 
discussão envolve um conjunto de tecni-
calidades cujo esclarecimento demandaria 
um espaço e uma ênfase que excedem os 
objetivos do boletim. Por ora, basta ressal-
tar que, se não é possível que uma regra 
ou lei elimine a desigualdade estrutural, 
existem mecanismos e instrumentos que 
podem moderar ou, ao contrário, amplifi-
car a transformação de desigualdades so-
cioeconômicas em desigualdade política.

Algumas considerações finais

O Observatório das Desigualdades 
trouxe vários temas para debate e apontou, 

por meio de estudos, como as desigualda-
des manifestam de diversas formas. Faltava 
tratar da desigualdade política que não é 
menos relevante do que as demais. Na ver-
dade, a equidade na representação dos in-
teresses dos diversos grupos e atores sociais 
no interior do Estado deveria ser o ideal para 
que o princípio e a prática da justiça redis-
tributiva fossem centrais nas políticas pú-
blicas. Assim, o presente boletim procurou 
explicitar o que é, como se produziu e como 
se reproduz a desigualdade política e como 
ela se relaciona com as demais desigualda-
des. Para isso, recorreu a estudos próprios e 
de outros centros de pesquisa que procu-
raram expressar como esta desigualdade 
afetam grupos e setores sociais específicos 
como mulheres, negros e pobres. E também 
àqueles que se debruçaram sobre as arenas 
de representação de interesses presentes 
no Brasil e em outros lugares do planeta. 

Para dar conta de sua empreitada, 
este boletim primeiro ressaltou que falar 
em igualdade política remete a discussão 
de democracia. Argumentou que somente 
em regimes democráticos com amplos es-
paços de organização e participação social 
e política podem assegurar os meios para 
que os atores sociais possam apresentar as 
suas demandas e necessidades frente aos 
demais e lutar, utilizando dos recursos ins-
titucionais, para assegurar que elas figurem 
na agenda governamental. Constatou ainda 
que este não é o caso brasileiro, pois há uma 
sub-representação de mulheres, negros e 
pobres nos espaços de representação polí-
tica e de participação social. Entre as razões 
identificadas e citadas destacam o ingresso 
tardio destes atores no jogo democrático 
por razões de ordem institucional, já que a 
legislação impedia a sua participação elei-
toral e dificultava a social. Identificou que 
as razões de ordem econômica e cultural 
operam conjuntamente para reforçar e di-
ficultar que estes grupos consigam se fa-
zer representar em pé de igualdade com 
os homens brancos e ricos que predomi-
nam nos espaços políticos e sociais do país. 

Assim, foi apontado que mulhe-
res, negros e pobres se encontram em um 
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círculo vicioso, em que as dificuldades eco-
nômicas e culturais de participar e se fazer 
presente nas arenas decisórias das políticas 
públicas contribuem para que continuem 
entre os estratos mais pobres e vulneráveis 
do país, o que, por sua vez, dificulta ainda 
mais a participação política. Diante desse 
quadro, o boletim apontou algumas possí-
veis saídas. Garantir que a democracia que 
assegure a participação e a equidade polí-
tica dos grupos e atores sociais se consoli-
de e se perpetue é um dos requisitos para 
superar a desigualdade política. Junto a 
ela, outros instrumentos institucionais são 
necessários como o percentual mínimo de 
mulheres, negros e pobres nos partidos po-
líticos e que estes tenham acesso a um per-
centual mínimo dos recursos públicos para 
suas campanhas; financiamento público 
das campanhas eleitorais; voto obrigatório; 
instrumentos de participação social, como 
conselhos e conferências, para provisão, 
gestão e fiscalização das políticas públicas; 
combate ao machismo, ao racismo e a todas 
formas de discriminação nas campanhas 
eleitorais e nos espaços de participação. 

O boletim apurou ainda que há um 
entrelaçamento das variáveis institucionais, 
sociais, culturais e econômicas que explicam 
a produção e reprodução da desigualdade 
política. Isoladamente, elas são insuficien-
tes para produzir explicações satisfatórias. 
E, também, é dif ícil dizer qual delas tem 
maior peso explicativo. O que se infere é a 
complexidade da rede causal que está por 
trás desta desigualdade e, principalmente, 
a complexidade que será enfrentá-la. Por 
sua vez, os estudos mostram que apenas 
as mudanças institucionais não estão sen-
do suficientes para resolver o problema da 
sub-representação de não brancos e mulhe-
res que concorrem e se elegem aos cargos 
eleitorais no Brasil. O que é um indicativo 
de que os grupos excluídos ou sub-repre-
sentados precisarão empreender mais es-
forços se quiserem ver superado este cená-
rio no Brasil e em outras partes do mundo.

Diante do grande obstáculo que se 
apresenta para os não brancos, mulheres e 
outros grupos sociais sub representados nos 

espaços políticos, ter instituições que forta-
lecem a democracia, como bem demons-
trou Dahl (1997), e que elas sejam perenes, 
são caminhos iniciais para novas conquis-
tas futuras. Junto com elas, políticas de re-
dução das desigualdades socioeconômicas 
e culturais são necessárias para fortalecer 
a capacidade de organização dos grupos e 
estratos sociais excluídos ou sub-represen-
tados nas arenas decisórias. A melhoria na 
equidade, na capacidade organização e nas 
representações aumenta a legitimidade 
do Estado e da política e contribui para es-
tabilidade da democracia e de um cenário 
virtuoso de desenvolvimento e paz social.
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