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Prezado(a) Universitário(a),
É com imensa satisfação que o(a) felicito pela meritória oportunidade de participar do Programa Estágio-Visita da Câmara dos
Deputados, que permite ao universitário(a) conhecer e acompanhar as atividades desenvolvidas pelos órgãos responsáveis pelo
processo de elaboração das leis federais.
Nessa oportunidade, serão compartilhadas experiências obtidas durante a observação de reuniões das comissões e das sessões
plenárias, nas quais são debatidos os mais diversos assuntos relacionados às proposições legislativas submetidas às suas deliberações.
Ademais, você assistirá a palestras sobre a elaboração das leis, a atuação parlamentar na decisão de políticas públicas, o funcionamento
dos órgãos envolvidos no processo legislativo, além dos instrumentos
de integração com os parlamentares oferecidos à sociedade.
A Câmara dos Deputados concebe esse programa para permitir a integração das futuras gerações, formadoras de opinião, com
a pluralidade da representação popular e suas convicções, a fim
de desenvolver uma concepção valorativa do trabalho desenvolvido pelo parlamento brasileiro.
Busca-se o despertar do interesse estudantil sobre o papel do
parlamento na Democracia, com o intuito de fazer germinar a
compreensão sobre a necessidade do engajamento dos cidadãos
no processo de elaboração de leis e na formulação de políticas públicas, em prol do fortalecimento da Democracia e da Cidadania.
Aproveite ao máximo essa experiência para que nasça em você
um acendedor de ideias, que permita iluminar novos interessados
em conhecer e compreender o fundamental papel do Parlamento
Brasileiro no desenvolvimento de nosso País.
Deputado JORGE TADEU MUDALEN
Segundo-Secretário da Câmara dos Deputados

A Casa é sua. Aproveite ao
máximo essa experiência.

s u m á r io
05

entrevista
Entrevista com a deputada Janete Pietá sobre a
condição da mulher no Brasil contemporâneo,
os desafios, os avanços e a baixa representação
feminina no Parlamento.

10

capa
Gênero, sexo e equidade: ainda uma questão atual?

14

perfil I
Amanda Carolini, estudante de mestrado em
Ciências Socias na Unicamp, participou do
Estágio-Visita em maio de 2012.

15

perfil II
Nelma Karla, estudande de Direito na Unesp,
participou do Estágio-Visita em abril de 2012.

16

enquete
Você concorda com a liberação da venda de bebidas
alcóolicas nos estádios durante a Copa do Mundo
em 2014 e na Copa das Confederações em 2013?

20

educação e democracia
Legística: um avanço na elaboração
das normas jurídicas

24

protagonismo
Jovem advogada da ONG Médicos sem Fronteiras
cria blog para divulgar ações de cidadania

28	Manual
Nosso objetivo nesses cinco dias será mostrar
a você qual o papel da Câmara dos Deputados,
como funciona o processo legislativo e como é
a rotina dentro do parlamento.

C â m a r a d o s Depu ta d o s
Mesa Diretora
Presidente
Marco Maia - PT/RS
Primeiro Vice-Presidente
Rose de Freitas - PMDB/ES
Segundo Vice-Presidente
Eduardo da Fonte - PP/PE
Primeiro-Secretário
Eduardo Gomes - PSDB/TO
Segundo-Secretário
Jorge Tadeu Mudalen - DEM/SP
Terceiro-Secretário
Inocêncio Oliveira - PR/PE
Quarto-Secretário
Júlio Delgado - PSB/MG
Suplentes de Secretários
1º - Geraldo Resende - PMDB/MS
2º - Manato - PDT/ES
3º - Carlos Eduardo Cadoca - PSC/PE
4º - Sérgio Moraes - PTB/RS
Procurador Parlamentar
Nelson Marquezelli - PTB/SP
Ouvidor-Geral
Miguel Corrêa - PT/MG
Diretor-Geral
Rogério Ventura Teixeira
Secretário-Geral da Mesa
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Diretor de Recursos Humanos
Luiz César Lima Costa
Diretor do Centro de Formação,
Treinamento e Aperfeiçoamento
Fernando Saboia Vieira
Planejamento e
execução pedagógica
Equipe NUDEM
Revisão
Natália Oliveira / Bruna de Almeida
Mª Alice Gomes / Raquel Rodrigues
Projeto Gráfico e Diagramação
Ana Patrícia Meschick
CAPA Gabriel Breda
Impressão DEAPA/CGRAF
o ponto de vista de entrevistados e
participantes não expressa a opinião da revista.
Envio de trabalhos
nudem.cefor@camara.gov.br

e n t r evi s ta

Por Ana Paula Faria

Janete Rocha Pietá é deputada federal pelo PT–SP. Professora
de História e arquiteta. É coordenadora da Bancada Feminina na Câmara dos Deputados. Nesta entrevista, a deputada
Janete Pietá explica a condição da mulher no Brasil contemporâneo, os desafios, os avanços e mais especificamente
a baixa representação feminina no Parlamento. Confira!
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“A emancipação e a participação das mulheres na política é um
processo que hoje encontra um ambiente mais propício, tendo
em vista a aceitação do governo da Presidenta Dilma.”
No último dia 24 de fevereiro, o voto
feminino no Brasil completou 80 anos.
Na época, a conquista se deveu a um
grupo de mulheres conhecidas como
sufragistas que conquistaram, mesmo
que de forma precária, o direito de votar,
por meio do Código Eleitoral Provisório.
Apesar da conquista, essa legislação
estabelecia restrições: podiam votar as
casadas, mas precisavam de autorização
do marido, e as mulheres solteiras e
viúvas com renda própria. O voto era
facultativo. O estado do Rio Grande do
Norte foi o primeiro a conceder o direito
de voto feminino, em 1927, três anos
antes da nacionalização do direito.
Esses requisitos foram extintos em
duas etapas no Código Eleitoral – a primeira
em 1934 e, a segunda, em 1946. Desde então, o voto passou a ser obrigatório para
todas as mulheres, sem exceção. Embora
a conquista do voto tenha 80 anos, ainda
é pequena a representação da mulher
nas instâncias de poder. A atual bancada
feminina na Câmara representa apenas
8,77% do total da Casa, com 46 deputadas. No Senado, há 12 senadoras entre os
81 lugares. Essa baixa proporção se repete
em escala até maiores nos legislativos
estaduais e municipais.
1. Nos dias atuais, as mulheres ganharam
mais espaço na política, mas a participação ainda é pequena. De acordo com
a cientista política Andrea Azevedo,
se pensarmos que há quase 100 anos as
mulheres brasileiras podem votar, e hoje
as mulheres são menos de 12% dentro
do Parlamento, perceberemos que avan6

çamos, mas muito lentamente. Em sua opinião, quais são
os motivos para a presença ainda tímida das mulheres no
Poder Legislativo?
Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a iniciativa do
CEFOR em pautar essa discussão. Em segundo lugar, dizer
que a maior inserção da mulher na política é um tema
prioritário para a Bancada Feminina, porém, o nosso grande
desafio é o de garantir o maior número de mulheres eleitas.
Faz 80 anos que as mulheres têm direito ao voto,
no entanto, o patriarcalismo continua a predominar na
sociedade brasileira. Na Câmara, as mulheres são apenas
8,9%. No Senado, são 11,1%. Esses percentuais são baixos se
considerarmos que a parcela feminina representa metade
da população. É secular o predomínio patriarcal em que a
mulher era considerada ser de segunda categoria, e esta
dominação não se rompe rapidamente. A meu ver, os principais motivos para a tímida presença das mulheres são:
• ideologicamente, a mulher é educada para cuidar, e
o homem, para prover. O público é espaço masculino;
o privado (interior, lar) é feminino. Romper com essa
cultura é um longo processo.
• a educação sexista e o imaginário do sexo frágil.
Acredito que é importante para a mulher o financiamento público e partidário de campanha. Além disso,
a emancipação e a participação das mulheres na política é
um processo que hoje encontra um ambiente mais propício,
tendo em vista a aceitação do governo da Presidenta Dilma.
2. A professora da Universidade de Brasília (UnB) Liliane
Machado, especialista em feminismo, afirma que a desigualdade de gênero é muito grande na política porque a estrutura política dos partidos não contempla a universalidade
do voto, a igualdade de mulheres e homens na alternância
de poder, nas alternâncias das chapas que são homologadas
para as candidaturas. A senhora concorda com esta tese?
Sim, concordo. Quando deparamos com uma desigualdade, devemos minimizá-la ou extingui-la. Não podemos
E st ágio-Visit a - Informaç ão e Conhe cimento
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“Precisamos ter um parlamento que represente o povo
brasileiro, com as trabalhadoras e trabalhadores desse país,
não racista, não homofóbico, não sexista.”
conviver com situações assimétricas. Eu defendo a instituição de um sistema de ações afirmativas que corrijam essa
desigualdade. Uma alternativa é um sistema de cotas nas
eleições, conforme proposto na Lei da Minirreforma Eleitoral, 12.034/09. Outra é que os partidos tenham mulheres
em 50% de todos os cargos de direção. Mas não é somente
isso, conforme previsto na minirreforma, é necessário realizar campanhas publicitárias para estimular que mulheres
se candidatem, e os partidos políticos devem ofertar cursos
de formação para que um número maior de mulheres
possa se apropriar da dinâmica de candidatura política,
esses cursos são importantes para aproximar as mulheres
do mundo político.
3. Nas comemorações do Dia Internacional da Mulher,
a Ministra Eleonora Menicucci, da Secretária de Políticas
para Mulheres da Presidência da República, defendeu uma
reforma política que contemple a equiparação de gênero
para que o país possa avançar em termos democráticos. De
acordo com a ministra, a mudança nas regras de cargos eletivos, além da mudança de mentalidade dentro dos partidos,
seria um dos pontos fundamentais para dar mais visibilidade
às mulheres. Como a bancada feminina, coordenada pela
senhora, vê a reforma política e o que espera dela?
A Bancada Feminina espera paridade com alternância
entre homens e mulheres nas listas preordenadas de candidatos na Reforma Política.
Essa posição se dá devido à lamentável estatística sobre
a presença da mulher na política. Segundo relatório da
Organização das Nações Unidas – ONU, em abril de 2011,
havia apenas 19,3% de participação feminina no legislativo, e
o Brasil ocupava a 108ª posição no ranking mundial, tendo
o 3º pior índice das Américas, com apenas 8,6% de parlamentares mulheres. Segundo esse mesmo relatório da
ONU, na Argentina, a Câmara de Deputados tinha 38,5%
de presença feminina, ocupando a 5ª posição no ranking. .
Eu espero que seja aprovado o financiamento público
de campanha e outras medidas que fortaleçam a demow w w.camara .gov.br/edulegislativa

cracia. Precisamos ter um parlamento
que represente o povo brasileiro, com
as trabalhadoras e trabalhadores desse
país, não racista, não homofóbico,
não sexista, contra o trabalho escravo, enfim, um espaço verdadeiramente
democrático como deve ser. A reforma
política precisa ser debatida no seio da
população brasileira, assim, quando
for a voto poderá trazer mudanças ao
sistema eleitoral brasileiro.
4. De acordo com a diretora do CFEMEA¹,
Guacira Cesar, caso não haja mudanças
no sistema eleitoral, o Brasil só alcançará
o equilíbrio de gênero na representação
política em 2218. Existe muita resistência
entre os parlamentares quanto à equidade
da participação feminina nos partidos?
Existe resistência sim, porque criar um congresso com maior participação feminina
significa redução da presença masculina.
Trabalhar a importância da igualdade é
um processo que tem dois eixos principais:
educação não sexista e uma nova cultura
de respeito, paz e democracia.
5. É consenso entre as integrantes da bancada feminina da Câmara que a reforma
política é a oportunidade de ampliar a
participação das mulheres na política para
consolidação da democracia. Além disso,
a senhora sustenta que a maior presença
do Estado na educação, através de creches,
facilitaria a inserção das mulheres tanto
no mercado de trabalho quanto na política.
Que outras medidas garantiriam uma
cidadania mais ativa às mulheres?
7
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“Construir o respeito à diversidade é indicativo de
uma nova mentalidade, um novo mundo possível.”
A Bancada Feminina concorda que não
há democracia sem a presença da mulher na política. Para isso, a articulação
dos poderes é fundamental. O judiciário
deve fazer cumprir leis que assegurem
maior cidadania às mulheres; o legislativo,
aprovar leis que abram espaço para elas
avançarem; e o executivo, garantir condições para que as mulheres concorram
em igualdade, garantir oportunidades
específicas para aquelas que desejam
maior autonomia.
Nesse sentido, deve haver políticas
públicas tais como creches suficientes
para atender às mães, escolas em tempo
integral para todas as crianças e adolescentes, lavanderias populares e um
grande apoio do governo.
Outras políticas também se fazem
necessárias: oportunidades para maior
autonomia no mundo do trabalho e
cursos de qualificação profissional que
garantam rentabilidade.
6. Como, exatamente, se dá a atuação da bancada feminina da Câmara dos Deputados?
Atualmente, de 513 vagas na Câmara,
46 são ocupadas por mulheres, é um
número reduzido, mas a Bancada Feminina tem pautado o monitoramento das
políticas públicas de gênero. Priorizamos
o dialogo intenso com a Secretaria de
Políticas para as Mulheres, e outros
ministérios do governo federal. O nosso
trabalho basicamente é garantir a aprovação de leis favoráveis à mulher, a implementação de políticas públicas. Além
disso, a Bancada tratou de temas gerais
8

de interesse da nação, como meio ambiente, 40 horas semanais, moradia, reforma urbana, saúde entre outros.
Temos uma dinâmica de trabalho, nos reunimos semanalmente para discutir temas que estão na ordem do dia
da Câmara ou que são demandados pela sociedade civil,
temos assento na Reunião do Colégio de Líderes, elegemos
a Procuradora Especial da Mulher, e indicamos uma deputada para vice-liderança do governo.
7. A Lei Maria da Penha completa 05 anos em agosto próximo. Como a senhora avalia esse período? Houve avanços
no atendimento às mulheres vítimas de violência por parte
do Estado, como delegacias especializadas, proteção às
vítimas, atendimento em saúde, etc?
A Lei existe para ser cumprida, com a declaração pelo
Supremo Tribunal Federal de sua constitucionalidade
é hora do cumpra-se. A lei Maria da Penha é considerada
como uma das três melhores do mundo. É uma das leis
mais conhecidas segundo pesquisa recente. Por meio da
CPMI da violência contra a mulher, deputadas e senadoras
estão fazendo um diagnóstico da aplicação da lei em todo
Brasil , uma análise do que já se avançou, do que se precisa
avançar e das omissões no cumprimento da lei.
8. Que mensagem gostaria de deixar aos universitários do
Estágio Visita?
A democracia só será plena com a participação da mulher em todos os espaços de poder. Precisamos fortalecer
espaços de participação com a presença feminina, da juventude, dos negros, indígenas, LGTB. Construir o respeito
à diversidade é indicativo de uma nova mentalidade, um
novo mundo possível, no qual desenvolvimento sustentável e inclusão de todos (as) farão um Brasil melhor e um
planeta sustentável.
1. Centro Feminista de Estudos e Assessoria (Organização não-governamental
que luta pela cidadania das mulheres)
E st ágio-Visit a - Informaç ão e Conhe cimento
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saiba mais

Giovana Dal Bianco Perlin
Analista Legislativo da Câmara dos Deputados e Diretora de Igualdade de Gênero do Sindilegis
(Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União).
Doutora e Mestra em Psicologia, atualmente realiza pós-doutorado na Universidade de Brasília.
Pesquisa e publica nas áreas de Gênero, Poder Legislativo e Interdisciplinaridade.

Tenho ouvido questionamentos frequentes, tanto por
parte de mulheres, quanto de homens, sobre a real necessidade de se continuar lutando pelos direitos das mulheres.
As mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, possuem direitos que protegem a maternidade, possuem uma
lei específica para combater e punir a violência e, agora, o
Brasil tem o que muitos consideram um marco maior: uma
mulher presidindo o país. Seria esse rol um indicador do
alcance da igualdade de gênero? Infelizmente, a resposta é
negativa. Ao contrário do que prega o senso comum, estamos
longe do alcance da equidade entre homens e mulheres.

Um dado importante fornecido pelo World Economic Forum, em
seu Global Gender Gap Report, de 2010¹, deixou estudiosos em
alerta: o Brasil vem decaindo nos últimos dois anos em termos de
equidade de gênero. O movimento negativo rumo à igualdade se
deu tanto em termos da comparação com o desempenho em anos
passados, como quando comparado a outros países.
De acordo com o relatório, que analisa o gap de desigualdade de
gênero a partir de 5 critérios (saúde e mortalidade; empoderamento
político; participação e oportunidade na economia; educação),
o Brasil faz parte dos 14% de países onde ocorreu uma ampliação
desse gap. No grupo da América Latina e Caribe, o Brasil amarga a
21ª posição, apenas ficando à frente de El Salvador, México, Belize,
Suriname e Guatemala. Mesmo que de forma muito discreta, de
2006 a 2008, o país apresentou índices de igualdade de gênero (em
escala que vai de 0 a 1), crescente. Mas, em 2009, o índice apresentou
queda que se repetiu em 2010.
Paralelamente, o Brasil vem perdendo lugares no ranking quando
comparado aos outros países. Em 2006, o país ocupava o 67º lugar,
caindo para a 74ª posição em 2007. Subiu um ponto em 2008 e,
novamente, perdeu posições na sequencia de 2009 e 2010, em um
total de 134 países.
Por outro foco, em algumas áreas de análise, o país está muito
bem colocado. No âmbito da saúde e mortalidade, o Brasil encontra-se,
com mais 37 países, em primeiro lugar, ou seja, está prestes a superar
a lacuna de desigualdade. Em educação, apesar de ocupar a 63ª
posição, o Brasil alcançou um escore de 0.9904, também beirando a
igualdade de gênero. Na área de participação e oportunidade na economia, com 0.6431, ocupa a 66ª posição. Mas é justamente na área
de poder político que o país encabeça uma das piores classificações.
Com 0.0488, está em 112º lugar quando comparado com os outros
países. Isso quer dizer que, para os indicadores de igualdade utilizados
pelo Global Gender Gap Report, há um abismo a ser transposto quando
se fala em esferas de poder político.
O que o relatório nos aponta, corroborado por vários outros
dados e indicadores (como desigualdade salarial para posições
similares no mercado de trabalho, informalidade do trabalho,
tratamento discriminatório na saúde mental, entre outros), é que
ainda há um grande percurso a ser percorrido para que a desigualdade de gênero seja superada. Não basta que o acesso aos espaços
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“Essa constituição da pessoa pautada no sexo e no
gênero é plástica e dinâmica, e aponta para tendências de
comportamentos que podem ser rígidos ou flexíveis.”
sociais e de poder seja permitido. Há
necessidade de ações que garantam
condições para que os espaços sejam não apenas conquistados, mas
ocupados com estabilidade. Temos
de promover a permanência da
mulher na posição de equidade. O
mundo tem de ser, definitivamente,
um mundo de homens e mulheres,
onde a diferença seja reconhecida e
não considerada como limitadora
ou impeditiva.

Mas o que é gênero?
Muitas pessoas confundem o conceito de gênero e o conceito de sexo. Tenho
observado pesquisas, as quais, na
intenção de adotarem uma postura
“politicamente correta”, escorregam
na utilização do termo perguntando
qual é o “gênero” da pessoa quando,
na verdade, a informação que precisam
é sobre o seu sexo.
Sexo refere-se à constituição
anatomofisiológica e genética do ser
humano. E não é tão simples dizer se
uma pessoa é do sexo feminino ou
masculino. Geralmente nos pautamos
na anatomia, ou seja, presença de órgãos genitais masculinos e femininos.
Mas, em alguns casos, há necessidade
de testes mais precisos para avaliar a
predominância de um sexo na constituição da pessoa, como nos casos
de intersexo, ou seja, pessoas que
nascem com a genitália ou aparelho
reprodutor ambíguo.
12

Em verdade, para alguns pesquisadores da sexualidade, o sexo
na espécie humana não é da ordem
da binaridade. Isso quer dizer que a
utilização de apenas dois sexos para
categorizar as pessoas é insuficiente
diante da diversidade de organizações
sexuais disponíveis na natureza. Anne
Fausto-Sterling (2001)², bióloga que
estuda as bases biológicas do sexo e de
gênero, em seus trabalhos sobre intersexualidade apresentou uma constatação desconcertante, com base em
argumentos robustos: a utilização de
dois sexos para definir a configuração
sexual do ser humano é frágil. Para a
estudiosa, masculino e feminino são
apenas dois extremos de uma espécie
de gradação ou escala biológica que
possui diversos tipos de condições e
combinações sexuais. Um esquema de
classificação binário é insuficiente para
abarcar a amplitude de possibilidades
de variações na caracterização sexual
que é encontrada na prática clínica.
Isso ocorre porque, para definir o
sexo, são utilizados diferentes critérios, entre eles: organização hormonal,
composição genética, anatomia e
fisiologia, órgãos reprodutores. Para
ilustrar esse caso, pode-se recorrer à
situação de alguns atletas que realizam
testes para comprovar o sexo e que
obtém resultados que os enquadram
ora como pertencentes ao sexo masculino, ora ao feminino.
Já em relação ao termo “gênero”,
o conceito se refere à construção

social dos sexos. Isso quer dizer que
ao longo da história da humanidade
construiu-se o que conhecemos por
ser homem e ser mulher. Entendo,
como Joan Scott formulou em um
artigo muito conhecido chamado
“Gênero: uma Categoria útil para
a análise histórica”³, que gênero
constitui uma categoria de análise
e não uma alternativa à dicotomia
masculino-feminino.
Então, utilizar gênero para explicar
diferenças sociais experimentadas
por homens e mulheres implica não
o “gênero feminino” ou o “gênero
masculino”, mas o entendimento de
que o que se tem chamado de comportamento de homem e mulher é
fruto de uma grande combinação de
elementos biológicos, culturais e psicológicos. Isso, por sua vez, permite a
compreensão de que aprendemos
a ser homens e a ser mulheres na
sociedade e esse aprendizado é um
processo diferenciado para cada
sociedade e para cada pessoa.
Importante observar que essa
constituição da pessoa pautada no
sexo e no gênero é plástica e dinâmica, e aponta para tendências de
comportamentos que podem ser
rígidos ou flexíveis. Reflexo disso são
as mudanças ocorridas nas últimas
décadas, nos comportamentos tidos
pela sociedade como masculinos e femininos. Atualmente, poucas pessoas
acreditam que um homem não possa
ou não saiba cuidar de um bebê, e
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“A pergunta que se está tornando mais difícil de responder
– e talvez porque não seja a pergunta correta – é: o que é
ser homem e o que é ser mulher?”
nem que uma mulher não possa ou
não saiba dirigir um caminhão.
A pergunta que se está tornando
mais difícil de responder – e talvez
porque não seja a pergunta correta
– é: o que é ser homem e o que é
ser mulher? Ela é difícil porque observamos, nas pesquisas psicológicas
e sociais, que as pessoas, assim como
observado nas pesquisas de FaustoSterling, possuem componentes de
masculinidade e de feminilidade
convivendo em suas identidades, de
forma não contraditória. E isso não
deve ser confundido com orientação sexual, porque se identificar
mais como homem ou mais como
mulher, não está necessariamente
relacionado à orientação sexual.
Podem ser processos – e geralmente
são – independentes.

Que diferença
da mulher o
homem tem...
Mas, diante dessa grande complexidade, qual é mesmo a diferença
entre homem e mulher? Do ponto de
vista do sexo, são muitas as diferenças
– e muito bem vindas para a perpetuação de nossa espécie. Mas, do ponto
de vista dos espaços sociais ocupados
por eles, as diferenças são opressoras e
possuem a grande capacidade de frear
o desenvolvimento de uma nação.
Isso porque as mulheres são aproximadamente metade da população
w w w.camara .gov.br/edulegislativa

mundial. São quase metade da força
de trabalho (levando em conta o trabalho formal e o informal). Mas, infelizmente, não são igualitariamente
valorizadas. Importante pensar que
a necessidade de buscar a equidade
de gênero não implica meramente
mudar leis, mas mudar a forma como
homens e mulheres – sim, mulheres
também! – enxergam as mulheres.
Não é insistir na visão de que mulheres e homens são iguais, mas que
devem ser tratados como iguais, respeitando as tão grandes diferenças. É
enxergar que as potencialidades dos
sexos são imensas.
Equidade de gênero e igualdade
de gênero são expressões corriqueiramente empregadas como sinônimos,
mas, nas agendas políticas e sociais,
possuem conotações e desdobramentos diferentes. Isso ocorre porque
igualdade se refere a direitos, responsabilidades e oportunidades iguais
para homens e mulheres, meninos e
meninas. Essa definição reconhece as
diferenças entre homens e mulheres,
mas se concentra nas variáveis de
acesso e oportunidade. A crítica que é
feita refere-se à limitação da igualdade de acesso e de oportunidade como
promotores de efetivas mudanças nas
relações de poder.
Por sua vez, equidade refere-se
à efetividade da igualdade por meio
do reconhecimeno da diferença. Isso
quer dizer, em outras palavras, que
muitas vezes o tratamento igual não

garante acesso ou mesmas condições
nos espaços sociais. Por exemplo,
pode-se dizer que homens e mulheres são iguais, perante a lei, em
relação ao direito de se candidatar
a uma cadeira no parlamento. Isso
é igualdade de gênero. Mas, apesar
disso, temos muito mais homens
do que mulheres ocupando esses
espaços. Isso ocorre porque há uma
história de dificuldade de inserção
das mulheres nos espaços de poder e
políticos. Para que se mude o curso
da história é necessário ir além da
igualdade, promovendo a equidade,
ou seja, criando estratégias para que
as mulheres alcancem esses espaços
e se estabeleçam neles, que já são
seus por direito.
Assim, é de extrema importância
que se continue a promover equidade
de gênero como forma de fazer valer
as conquistas no campo da igualdade.
Também, é importante lembrar que
não estamos nem perto de alcançar a
equidade, e que um percurso longo
e sinuoso se coloca à frente, principalmente nos setores onde o poder é
mais disputado e almejado, como é o
caso do poder político.
1. http://www.weforum.org/reports/global-gendergap-report-2010
2. Fausto-Sterling, Anne. The Five Sexes: Why Male
and Female Are Not Enough. The Sciences. March/
April 1993, p. 20-24
3. SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria
útil de análise histórica. Educação & Realidade.
Porto Alegre, vol. 20, nº 2,jul./dez. 1995, p. 71-99.
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Amanda Carolini
Amanda Carolini Menconi Hornhardt é
graduada em Ciências Sociais, com ênfase
em antropologia urbana, na Unicamp, no
último semestre do ano passado. Apesar
disto ter sido bem cansativo, a estudante
conciliou as matérias do fim da graduação
com a preparação para a seleção de mestrado. O que a ajudou a obter êxito nesse
desafio foram as pesquisas que desenvolveu ao longo da graduação, afirma.
Amanda está pesquisando no mestrado, o movimento de moradia em São
Paulo, com ênfase na periferia da Zona
Leste, onde a questão da moradia é um
problema latente. Amanda explicou que o
interesse pelo tema vem do fato de o lugar
de moradia vir substituindo o local de
trabalho – até devido ao desemprego –
como palco das mobilizações sociais desde a década de 80. A pesquisadora busca
compreender a intersecção entre religião
e movimentos sociais nesse espaço.
A jovem pretende seguir carreira acadêmica, terminar o mestrado, fazer um

doutorado, estudar o máximo que puder.
Mas ela não quer ser uma pesquisadora
sem militância. Amanda disse que desde
que ingressou na universidade, reviu vários conceitos, se engajou politicamente,
conheceu a realidade das escolas públicas e que não pretende se desligar desse
lado socialmente atuante. Hoje a jovem
dá aulas de sociologia voluntariamente
em uma escola pública de Campo Belo,
um bairro que ela classificou como
esquecido pelo Poder Público.
Amanda é coordenadora de campo
do Núcleo de Apoio à População
Ribeirinha da Amazônia, uma ONG
que desenvolve projetos sociais em
quatro comunidades ribeirinhas de
Porto Velho. O projeto visa gerar autonomia nas comunidades, a fim de que elas
possam atuar politicamente e pressionar
o Poder Público. A estudante relatou que
muitas pessoas têm a visão de que retirar
as comunidades ribeirinhas seria bom
para a preservação ambiental, mas ela de-

fende que esses povos protegem a floresta
e que a autonomia deles vem justamente
da relação sustentável que eles mantêm
com a natureza. Em julho, Amanda vai
passar um mês na Amazônia com 15
estudantes e profissionais para construir
junto com as comunidades os projetos
que serão desenvolvidos ao longo do ano.
Para Amanda, participar do EstágioVisita foi uma experiência incrível, que
possibilitou que compreendesse melhor a
política institucional. Ela ficou contente
de ter percebido muitos deputados engajados em movimentos sociais e ligados
às suas bases, pois para ela o trabalho
do político só faz sentido quando ele
atende às demandas da população. Uma
palestra que marcou a estudante foi a
sobre o “E-democracia” como canal de
participação popular nas decisões políticas: ”Acredito que este seja o caminho
para o Brasil. A democracia não pode se
restringir à eleição. Precisa estar no dia a
dia, na prática democrática”.

pe rfil II

Nelma Karla
Nelma Karla Waideman Fukuoka mora em Franca, São Paulo, e está
cursando o 5º semestre do curso de Direito da Unesp. Nelma mora
em uma república com mais quatro universitárias, experiência que
considera enriquecedora: viver com pessoas de diferentes criações.
No seu tempo livre, a jovem pratica esportes – futsal e futebol – e,
nos finais de semana, frequenta as festas da faculdade.
Nelma Karla não pretende advogar, quer trabalhar com políticas públicas ou direito ambiental. A universitária participa de um
projeto de extensão chamado “Democracia Econômica”, cujo objetivo é difundir princípios de economia solidária entre a população
de Franca. Entre os trabalhos do projeto, estão prestar assessoria
jurídica a uma cooperativa de catadores, ensinar consumo consciente a crianças de uma escola pública e auxiliar um grupo de portadores de deficiência a formar uma cooperativa de artesanato. Os
universitários produzem todo o material do projeto, dão palestras
e cursos para que as próprias pessoas sejam capazes de manter a
cooperativa quando o auxílio acabar.
A estudante esteve em Brasília pela quarta vez para participar
da edição de abril do Estágio-Visita, experiência que ela classificou
como única. Nelma gostou especialmente das dinâmicas, pela
troca de culturas e opiniões. Disse que a melhor atividade foi a
“Simulação das Comissões”: “No final, todos nós tivemos que
ler argumentos contrários e formar nossa opinião, nos colocamos,
realmente, no papel do deputado”

e nq ue t e

Aos participantes do Programa Estágio-Visita dos meses
de abril e de maio de 2012, a Enquete perguntou:
Você concorda com a liberação da venda de bebidas
alcóolicas nos estádios durante a Copa do Mundo
em 2014 e na Copa das Confederações em 2013?

A liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante as
copas do Mundo e das Confederações foi o ponto de maior discussão durante a votação na Câmara dos Deputados do projeto da Lei
Geral da Copa (PL 2330/11).
A Federação Internacional de Futebol (FIFA) quer que o Brasil
libere a venda das bebidas alcoólicas fornecidas pelos patrocinadores da Copa nos estádios durante os jogos. O impasse na votação na
Câmara dos Deputados girou em torno da proibição prevista pelo
Estatuto do Torcedor e de leis estaduais que também impedem o
comércio desse tipo de produto. A regra geral que permitia a venda
de bebidas foi retirada do texto pelo relator Vicente Cândido (PT-SP),
mas o Plenário manteve artigo que suspende normas do Estatuto
do Torcedor (Lei nº 10.671/03) sobre o tema. Como o estatuto é
genérico sobre a venda de bebidas, cada estado regulamentou o
assunto de maneira diferente. A saída encontrada pelo governo foi
suspender temporariamente o dispositivo do estatuto que prevê a
proibição, de forma que a liberação será negociada entre a (Fifa) e
os estados cuja legislação proíba a venda de bebidas.
Assim, a venda de bebidas será permitida apenas durante os
jogos da Copa do Mundo de 2014 e da Copa das Confederações
de 2013. Depois dos dois eventos a proibição voltará a vigorar.
O Projeto foi aprovado pelo Senado, mantendo a base do que foi
anteriormente pactuado na Câmara, e seguiu para sanção da
Presidenta Dilma Rousseff.
A Revista Estágio-Visita quer saber:
Você concorda com a liberação da venda de bebidas alcóolicas
nos estádios durante a Copa do Mundo em 2014 e na Copa das
Confederações em 2013?
• Concordo
• Não concordo
• Não tenho opinião formada ainda.
Dos 82 (oitenta e dois) estagiários que responderam à pesquisa,
27 concordaram com o PL nº 2330/11 (33%), 50 não concordaram
com a liberação da venda de bebidas alcóolicas nos estádios durante os eventos da Copa do Mundo (61%) e 5 ainda não possuem
opinião formada (6%). Confira algumas opiniões.

enquete

Concordo
“Sim, a Copa é um evento atípico, e uma oportunidade única, e não existe uma rivalidade
tão grande que os efeitos do álcool possam influir no resultado comportamental do
evento, e uma cerveja gelada só vai tornar mais confortável o lazer e o entretenimento.”
Alexandre José Reis Rodrigues
Estudante de Direito da Fundação Educacional São José | Santos Dumont – Minas Gerais

Alexandre José Reis Rodrigues

“Em que pese ser totalmente relevante a preocupação dos Deputados quanto
à venda de bebidas alcóolicas nos estádios brasileiros pelos próprios motivos que
levaram à edição da norma no Estatuto do Torcedor, o que acredito ser o ponto
relevante na situação é a imagem ética do Estado Brasileiro. Isso porque a candidatura à sede da Copa já incumbia os candidatos a aceitar os termos da FIFA, se
o Brasil tivesse se manifestado contra esses termos – no caso a venda de bebida
alcóolica – antes da escolha ou homologação do local a sediar os jogos, poderia a
FIFA não optar pelo nosso país. Uma vez aceita a proposta pelo Brasil, sua posição
deveria ser mantida pelo Governo, sob pena de ser visto por olhos internacionais
como negociador dissimulado para obter seus interesses.”

Lucas Holtz de Freitas

Lucas Holtz de Freitas
Estudante de Direito da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva | Itapeva – São Paulo

“A Copa do Mundo no Brasil em 2014 e a Copa das Confederações em 2013 são
eventos ímpares para o calendário nacional e exigem uma unificação dos Estados
em alguns aspectos, dentre eles a deliberação sobre a venda de bebidas que o
Estatuto do Torcedor previu de maneira genérica. Por isso, concordo com a previsão
do Congresso Nacional. E mais do que isso, teremos uma segurança reforçada
nessas ocasiões e qualquer manifestação decorrente de um excesso no consumo
de bebidas alcóolicas será controlada e resolvida por profissionais capacitados.”
Ana Maria Otaviano

Ana Maria Otaviano
Estudante de Direito da Universidade de São Paulo | São Paulo – São Paulo

“A Copa do Mundo de uma maneira generalizada trará uma série de benefícios
para o país, principalmente em infraestrutura e visibilidade. A liberação de bebidas
em função do fato de atendimento a patrocinadores tem um viés de legitimidade
em razão de o país ter buscado a atração do evento, não sendo coerente todo o
esforço para tê-lo acontecendo no Brasil e proibir que os financiadores do evento
possam comercializar seus produtos.”
Wesley Abel Tabosa dos Santos
Wesley Abel Tabosa dos Santos
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Estudante de Direito da Universidade de Fortaleza | Fortaleza – Ceará
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Não concordo
“A liberação de bebidas na Copa do mundo favorece exclusivamente os patrocinadores da FIFA. A FIFA chega em nosso país
traçando como as coisas devem ser feitas e não é porque a FIFA
impõe essas condições que devemos acatá-las. Já foi decidido
anteriormente que venda de bebidas alcóolicas é proibida nos
estádios, porque assim é melhor para o país, não entendo os
motivos para voltar atrás.”

Raíssa Gonçalves de Carvalho

Raíssa Gonçalves de Carvalho
Estudante de Jornalismo da Universidade Estácio de Sá | Belo Horizonte – Minas Gerais

“O Brasil está em uma fase de super preparação para receber
a Copa em 2014, e ante a tantos aspectos a serem mudados,
construídos e organizados pelo Governo, imagino que o objetivo
maior é oferecer uma estrutura que atenda o evento, bem como
a segurança, gerando assim uma boa imagem do nosso país.
Então, não concordo, pois a bebida alcóolica pode alterar o
bom estado de quem consome, podendo causar algum conflito
indesejado.”

Deyze Barbosa Silva

Deyze Barbosa Silva
Estudante de Administração da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru |
Taquaritinga do Norte – Pernambuco

“Se tivermos que abrir uma discussão nesse sentido que seja
a liberação da venda de bebidas alcóolicas ou não no país,
ou seja, sem caráter excepcional para este ou aquele evento
que flexibilize uma lei em prol de interesses internacionais de
grandes corporações.”
Eduardo Lopes Seino
Estudante de Ciências Sociais da UNESP | Araraquara – São Paulo

w w w.camara .gov.br/edulegislativa

Eduardo Lopes Seino
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Legística: um avanço

na elaboração das

normas jurídicas
Por Miguel Gerônimo da Nóbrega Netto

A contínua discussão sobre a melhoria da qualidade das
leis deve ser uma preocupação dos agentes políticos
que lidam com o processo legislativo. Nesse sentido,
o presente artigo visa colaborar com a compreensão
dos aspectos que o termo Legística envolve, vocábulo
diretamente ligado à preocupação com a uma produção legislativa consistente. Para iniciar, é fato que todos
os anos, inúmeras leis, resoluções, decretos legislativos,
emendas às constituições e leis orgânicas dos entes da
federação entram em vigor, sem falar da imensa quantidade de atos regulamentadores editados pelo Executivo.

Na formulação dos preceitos que
regulam a vida da sociedade e
garantem o desenvolvimento do
País, mediante a elaboração dessa
diversidade normativa, vários
aspectos e princípios devem ser
observados para a produção do
ordenamento jurídico, tais como a
organização sistemática de seus
dispositivos, a linguagem a ser utilizada, o preparo técnico de quem
o elabora, a intenção política do
legislador, a avaliação periódica da
norma, entre outros.
Nesse contexto, surge a Legística,
área do conhecimento relativamente recente no Brasil que se
ocupa da elaboração das normas,
visando dar qualidade aos atos
normativos. Segundo Assunção
Cristas, professora da Faculdade
de Direito da Universidade Nova
de Lisboa e ex-diretora do Gabinete de Política e Planejamento
do Ministério da Justiça de Portugal, Legística é o “Ramo do saber
que visa estudar os modos de
concepção e de redação dos atos
normativos.” Para ela, trata-se da
arte de bem fazer as leis, ao reunir
um conjunto de fundamentos com
o objetivo de elaborar a melhor
norma possível.
Para Alexandre Flückiger e
Jean-Daniel Delley, professores da
Universidade de Genebra, Legística
é a “metodologia da concepção
da ação pública e de sua tradução
normativa que procura determinar

as melhores modalidades de elaboração, de redação, de edição e de
aplicação da norma.” Ainda segundo eles, a Legística visa racionalizar
a produção legislativa, apoiando-se
nas ciências sociais, para estabelecer elo com a realidade, e no estudo
da comunicação e da linguagem
para a elaboração das normas.
Como o objeto da Legística é
fornecer as bases para a formulação de uma lei plena, o que se poderia entender, então, como uma
boa lei? Para melhor embasar essa
importante indagação, cumpre
salientar que a Legística baseia-se
em duas dimensões: a Legística
material e a formal. A primeira
preocupa-se com o planejamento, a necessidade, a utilidade, a
harmonização da norma com o
sistema jurídico vigente e a avaliação legislativa. Para isso, antes
da decisão de legislar, necessário
se faz uma correta descrição do
problema e uma clara definição
dos objetivos, a fim de optar pela
melhor solução. Por seu turno, a
Legística formal estuda a redação
do ato legislativo propriamente
dito de forma a garantir clareza e
coerência da norma, tornando-a
compreensível e linguisticamente
correta. Essa formalidade baseia-se,
essencialmente, na redação, na
sistematização e na simplificação
da norma, sendo que esta se apoia
na consolidação, codificação e
na informatização adequada por

meio da Legimática (a informática
a serviço da Legística).
Assim, a interação entre essas
duas dimensões leva à produção
de normas adequadas e eficazes
junto à sociedade, pois a Legística
atua não apenas nas técnicas de
uma boa redação, mas principalmente na decisão de legislar,
verificando a necessidade ou não
de novas leis.
Mesmo a par dos conhecimentos que a Legística dissemina, não
se deve perder de vista que nem
sempre é possível a produção de
uma legislação impecável, pois
são inerentes ao sistema legislativo limitações de ordem temporal,
política, orçamentária, entre outras, o que dificulta a elaboração
de um trabalho sem falhas, perfeito. Exemplo disso é a dificuldade para a realização de ampla
pesquisa de campo de modo que
se conheça profundamente a real
necessidade de ser positivado o
problema identificado.
Considerando que a necessidade de intervenção normativa nasce de um problema determinado
e que urge resolução, necessário se
faz esclarecer que nem toda a intervenção junto à sociedade deve
ocorrer mediante a elaboração
de uma nova lei. Muitas vezes, a
não interferência é mais eficiente
do que a positivação jurídica, o
que evita o excesso de normas
no ordenamento pátrio. Assim,

e d u c aç ão e de mo cr ac i a

“A Legística atua não apenas nas técnicas de uma boa redação,
mas principalmente na decisão de legislar, verificando a
necessidade ou não de novas leis.”

se houver alguma outra forma
de ação que evite a produção de
mais uma lei desnecessária no sistema legislativo, tal ato, que pode
consignar na área administrativa,
deve ser adotado, o que evita
excesso de leis e dissipa, muitas
vezes, eventuais confusões por
parte do cidadão. Este também é
o papel da Legística: filtrar o que
deva ou não se tornar lei.
A fim de antecipar o impacto e
a efetividade da norma, surge um
elemento essencial da Legística
material, que é a avaliação legislativa. Para Assunção Cristas, essa
verificação “pretende encontrar
elementos da prática social que
permitam perceber se certo ato
normativo é necessário e que efeito
esperado terá ou se cumpriu os
objetivos a que se propunha.” No
caso, dois momentos devem ser
examinados: o início e o fim do
processo, o que, tecnicamente,
chama-se, repectivamente, de
avaliação ex ante, ou prospectiva,
e ex post, ou retrospectiva, ainda
que o movimento seja cíclico.
Nesse contexto, não se deve
ter a ilusão de que o Estado monitore todas as normas dada a di-
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versidade e a enorme quantidade
de atos existentes. Por outro lado, é
preciso saber se determinadas leis
estão cumprindo os objetivos propostos. É o que se espera da legislação referente às grandes reformas.
Isso não significa que, como efeito
dessa avaliação, ocorram constantes alterações nas normas, pois,
como bem relata Assunção Cristas,
“as leis precisam respirar, crescer,
amadurecer e intervenções excessivamente precoces ou precipitadas
podem gerar mais problemas do
que aqueles que visam solucionar”,
visto que, em geral, a estabilidade
da lei é algo que deve ser perseguido pela sociedade organizada.
Assim, os bons ensinamentos
colhidos da Legística devem ser
levados em conta, pois se referem
a boas práticas que, se bem utilizadas, contribuem para a qualidade
do ordenamento jurídico e, consequentemente, para as soluções
dos problemas que afetam boa
parte da sociedade, ajudando a
transformar as ideias em leis que
realmente “pegam”, melhorando
as condições de vida do cidadão
e diminuindo a distância entre representantes e representados.

Miguel Gerônimo da Nóbrega Netto é graduado em Ciências Econômicas e em Direito, atual
assessor da Diretoria Legislativa da Câmara dos
Deputados, pós-graduado em Processo Legislativo. Professor de processo legislativo em cursos
regulares e de pós-graduação junto ao Centro
de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento/
CEFOR e em outras instituições de ensino
superior. É autor de cinco livros sobre Processo
Legislativo e participa de vários programas da
Câmara dos Deputados voltados à formação
da cidadania, como o Estágio-Visita de curta
duração, o Parlamento Jovem Brasileiro, o
Câmara Mirim e o Concurso Câmara em Ideias.
Leitura recomendada:
•

CRISTAS, Assunção. Legística ou a Arte de
Bem Fazer Leis. Datado de abr./jun. de 2006.

•

Cadernos da Escola do Legislativo. Vol.9,
n.14, (jan./dea.2007). Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Escola do Legislativo, 2007.

•

MORAIS, Carlos Blanco de. Manual de
legística: critérios científicos e técnicos
para legislar melhor. Lisboa: Verbo, 2007.

•

LEGÍSTICA: qualidade na elaboração
e eficácia na aplicação das leis: Debate
Público. Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 2009.
Disponível em: <http://www2.almg.gov.
br/hotsites/legistica/debate_publico/
palestras.html>.
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Na Vibe da
Cidadania
shift

Gabriela Cunha Ferraz

Advogada, Mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Strasbourg, Jurista dos Médicos
sem Fronteiras na República Democrática do Congo e feliz Autora do blog Vibe do Amor.

No mundo midiático de hoje, em que impera o poder da
audiência, reportagens e histórias que mostram iniciativas de amor simplesmente perderam espaço e interesse.
Ao longo dos anos, a sociedade passou a se interessar
mais por programas que agridem ao invés de instruir, e
por notícias e temas que vão de encontro a valores e princípios básicos de respeito às pessoas, de ética, de justiça,
de direitos humanos. Foi por acreditar que estes valores
precisam ser urgentemente resgatados, em nome da saúde
e da continuidade das próximas gerações, que nasceu o
blog Vibe do Amor, com a intenção de alcançar aquelas
pessoas que buscam uma fonte de inspiração e uma
maneira de fazer a diferença no mundo em que vivemos.
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O objetivo principal é mostrar que tem muita gente fazendo
o bem, que as iniciativas transformadoras já são incontáveis
e que o impacto produzido é imensurável. Aliás, mais do
que apenas isso, o maior objetivo é desmistificar estas
propostas, mostrando o quão simples pode ser o ato de
transformar. Ninguém precisa começar transformando o
mundo, mas, podemos, facilmente, começar mudando
nossos próprios comportamentos.
A primeira etapa é mudar a forma de pensar. É preciso
sair da “bolha” em que vivemos para enxergar, de forma mais
clara, o coletivo, o outro, o que está fora do nosso reduzido
mundo. Só com essa simples mudança, somos capazes de
mudar e impactar a realidade daqueles que estão à nossa
volta e que, antes, passavam despercebidos. A segunda etapa
é trocar a lente de contato com a qual vemos o mundo para
ampliar nossos projetos a fim de que eles envolvam ruas,
bairros e cidades. E, por fim, a terceira fase é ter segurança
dos nossos objetivos para criar a coragem e ter a iniciativa
de colocar os planos em prática. Nesse momento, o amor,
dotado da sua força vital, cria independência e assume uma
forma própria fazendo com que a continuidade dos projetos
se torne algo natural e espontâneo. É o amor que gira.

“O planeta não precisa de mais
‘pessoas de sucesso’. O planeta precisa
desesperadamente de mais pacificadores,
curadores, restauradores, contadores de
histórias e amantes de todo tipo. Precisa
de pessoas que vivam bem nos seus lugares.
Precisa de pessoas com coragem moral
dispostas a aderir à luta para tornar o mundo
habitável e humano, e essas qualidades têm
pouco a ver com o sucesso tal como a nossa
cultura o tem definido.” (Dalai Lama)
Para chegar até a ideia de criar um blog que inspirasse pessoas
e mostrasse o poder da sociedade civil organizada, o caminho
foi longo. Após concluir a graduação em Direito em Salvador

e começar a trabalhar com direito privado, a vida resolveu
mudar a direção do vento e eu me candidatei a uma vaga no
Mestrado de Direito Público na França onde passei três bons
anos estudando. Nesse período, muitas novas coisas foram
descobertas, incluindo o real significado da palavra cidadania
e os valores fundamentais que nasceram com a Revolução
Francesa e que são apregoados e evidenciados até hoje por
essa sociedade. Dificuldades sempre existem, mas, as recompensas, nesses casos, são sempre maiores e mais impactantes.
Na volta ao Brasil, a ideia de transformar já tinha se tornado
um real objetivo. Transformar, por meio das ferramentas dadas pela profissão que havia escolhido e, baseado nos valores
que acreditava, me pareceu ser a melhor opção.
O mundo dos dias atuais vive constantes contradições
e é importante manter a mente sempre aberta e sempre
conectada às novas informações que nos chegam através
de todos os meios de comunicação. Nos últimos anos, a
Internet assumiu um papel transformador nas sociedades,
de um verdadeiro catalizador de ideias e de uma chave que
pode abrir inúmeras portas ao encurtar a distância entre
diferentes mundos e pessoas.
Em meio a tanta velocidade, a única certeza que me parece
sólida é a de que precisamos frequentar, deslizar, vivenciar e unir
as diferentes malhas do nosso tão desgastado tecido social. O
estudo feito em 2011 pela empresa de pesquisas globais Box
1824 e intitulado: “O Sonho Brasileiro” (www.osonhobrasileiro.
com.br) conceitua e esclarece, dentre muitos outros interessantes fatores de pesquisa, a importância do impacto causado
pelos chamados Jovens-Ponte. O projeto Sonho Brasileiro é
uma ação de responsabilidade social, sem viés de consumo e
sem fins lucrativos, que surgiu da percepção cada vez mais
clara de que o Brasil chegou a um momento inédito em sua
história: no momento em que se firma como importante
ator mundial, o país encontra sua primeira geração de
jovens globais, nascidos em um mundo hiperconectado.
Um jovem-ponte é conhecedor de diferentes realidades,
capaz de compreender e se adaptar a situações econômicas
distintas e, acima de tudo, é alguém que consegue ultrapassar aquilo que, antigamente, era chamado de barreira social.

Pro tag oni smo

“Em meio a tanta velocidade, a única certeza que me parece sólida
é a de que precisamos frequentar, deslizar, vivenciar e unir as
diferentes malhas do nosso tão desgastado tecido social.”
O jovem-ponte é dinâmico e pode entender os problemas
que giram à sua volta, porque consegue captar de maneira
neutra e clara os anseios e as soluções desejadas por pessoas
que antes nunca foram ouvidas ou que, simplesmente, viviam
à margem, sendo, frequentemente ignoradas e, até mesmo,
completamente negligenciadas.
A ideia impregnada no conceito de Jovem-Ponte é de
unir atores sociais antes desconhecidos, a fim de empoderar o coletivo. Ao aproximar diferentes realidades, podemos
descobrir soluções para problemas que antes eram vistos
como impossíveis de solucionar. Aproximamos para somar
capacidades, recursos, oportunidades e vidas. No entanto,
esse empoderamento se dá de maneira mais fácil e menos
artificial quando as sociedades são capazes de se autogerir e
quando possuem uma forte disciplina de organização.

“Se nada nos salva da morte, pelo
menos que o amor nos salve da vida.”
(Pablo Neruda)
E, aqui, tocamos em um tema que merece atenção especial: o empoderamento de pessoas e sociedades. No passado,
muitos regimes acreditaram que a solução para os problemas
sociais vinha do assistencialismo, do apoio integral prestado
a comunidades que não conseguiam se desenvolver sozinhas
e que, portanto, precisavam de uma força exterior que as
alavancassem. Ao longo da história, podemos perceber que
esse foi um pensamento bastante frequente, que se tornou
marcante em diferentes sistemas colonialistas, na divisão social entre pobres (assistidos) e ricos (doadores), na separação
geográfica entre países do sul (pobres) e do norte (ricos),
e entre populações, presentes, muitas vezes, em um mesmo
país. A barreira criada por esta cultura assistencialista e, muitas vezes, separatista, se tornou tão sólida que impediu que o
povo conseguisse se unir e se organizar como sociedade civil
para fazer frente às dificuldades encontradas.
Porém, com o desenvolvimento de diferentes meios de
comunicação, tal como a Internet e das facilidades conquistadas para aproximar pessoas, recentemente, nos tornamos tes26

temunhas do movimento inverso. O mundo tem, finalmente, se
reconhecido. Pessoas se comunicam de forma mais eficaz, ideias
nascem e são facilmente compartilhadas, projetos são desenvolvidos coletivamente e a diferença social não é mais uma barreira.
Essa aproximação vem sendo capaz de empoderar pessoas e
sociedades, e a diferença crucial trazida por esse novo modelo
de estrutura social é a durabilidade das soluções alcançadas.
Impregnados com conceitos arcaicos, os antigos sistemas
acreditavam poder suprir todas as necessidades de um povo fornecendo os bens materiais que pareciam ser necessários ao seu
desenvolvimento. Acreditava-se que, desta forma, seria possível
conseguir formar uma nação mais igualitária e com menos abismos econômicos. Porém, na realidade, estes povos acabaram
tendo suas necessidades básicas suprimidas, mas não conseguiram se desenvolver sozinhos, porque tiveram seus desejos, suas
lutas pessoais e sua cultura completamente ignorados. Faltava
ouvir o povo assistido. Faltava conhecer, de perto, seus anseios.
A proposta moderna, trazida dentro do conceito de empoderamento, é entender o povo, conhecer de perto cada realidade
e suas peculiaridades, conectar pessoas e, só depois, implantar
soluções que favoreçam o engajamento de todos os indivíduos
em prol do coletivo e do crescimento global.

“Seja a mudança que você
quer ver no mundo.” (Gandhi)
E é para alcançar esse propósito que o blog Vibe do Amor
existe. Aproveitamos o alcance da Internet, somamos ao desejo revolucionário de muitos jovens curiosos e mostramos
diferentes maneiras de empoderar pessoas e sociedades.
Unimos exemplos de sucesso na área do empreendedorismo
social, com diferentes formas de trabalhos voluntários, com
manifestações públicas de amor e impactantes iniciativas
ecológicas em prol do crescimento coletivo, do bem estar social e da redução das desigualdades que nos ferem há tantos
anos. Sim, existe amor e existem muitas formas de agir em
nome desse sentimento de maneira desinteressada. Basta
que aprendamos a enxergar o mundo com outras lentes e a
sair da realidade limitada em que costumamos viver.
E st ágio-Visit a - Informaç ão e Conhe cimento

O Cefor desenvolveu um tutorial de como fazer um Projeto de Lei
para os participantes do Parlamento Jovem e para o público em geral.
Acesse: www.camara.gov.br/edulegislativa.
Clique em: Educação para a Democracia>Parlamento Jovem>
Conheça Mais>Acesse o curso “Como se faz um projeto de lei?”

m a nua l

Legal, você está inscrito no Estágio-Visita de Curta
Duração da Câmara dos Deputados! Durante cinco dias
você irá respirar os ares da política e da democracia no
Congresso Nacional. Nosso objetivo nesses cinco dias
será mostrar a você qual o papel da Câmara dos Deputados, como funciona o processo legislativo e como
é a rotina dentro do Parlamento. Para quem ainda não
conhece, também será uma ótima oportunidade para
conhecer Brasília. Uma cidade totalmente construída
com ideias modernistas, que recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, em 1987, pela UNESCO.
Para saber mais sobre o Programa Estágio-Visita e conhecer
o regulamento acesse: www.camara.gov.br/edulegislativa.

grupo
Você fará parte de um grupo de 50
universitários de cursos, culturas e
hábitos diversos, vindos de várias
regiões do país.
Venha disposto a conviver com a
diversidade, a trocar experiências e a
refletir sobre seu papel como cidadão
brasileiro!

Atividades
Palestras
• Processo Legislativo;
• O papel institucional da Câmara no
Estado Brasileiro;
• Eleições proporcionais;
• História da concepção arquitetônica de Brasília e de seus edifícios;
• E-democracia.

Oficinas

programação
A programação foi concebida para
que você tenha a oportunidade de
observar de perto o funcionamento
do Parlamento. Para isso, será necessário conhecer um pouco sobre
o processo legislativo e os principais
órgãos envolvidos. Além disso, você
saberá como participar e contribuir
com as atividades parlamentares, conhecendo alguns dos mecanismos de
participação do cidadão na Câmara
dos Deputados.
Seguem algumas atividades desenvolvidas durante a semana do estágio.

• “Juventude e Democracia”;
• Simulação das Comissões;
• Debate: O discurso da mídia.

Visitas
•
•
•
•

Câmara do Deputados e Senado;
Plenário da Câmara dos Deputados;
Plenários das Comissões;
Gabinete do Parlamentar responsável pela indicação do estudante;
• Supremo Tribunal Federal;
• Tour Cívico-Administrativo.

material
Parte do material referente às palestras ministradas estará disponível no
site da Câmara. Acesse www.camara.
gov.br/edulegislativa

traje
Para os homens, é exigido o uso de
paletó e gravata para transitar em algumas dependências da Câmara; para
as mulheres, apenas um traje compatível com a formalidade do ambiente
(o uso de calça é permitido). Não é
permitido o uso de shorts, camisetas
e blusas sem mangas ou alças.
O uso de traje esporte é autorizado
apenas durante o período de recesso
ou nos dias em que não se realizem
sessões na Casa.
Na sexta-feira é permitido o uso de
traje esporte, lembrando que é proibida, em qualquer hipótese, a entrada
de pessoas com bermudas, shorts,
camisetas sem manga ou qualquer
outro vestuário incompatível com a
dignidade do Órgão.
Procure usar sapatos confortáveis
e baixos, porque haverá algumas caminhadas extensas.
É indispensável o uso do crachá
do programa para transitar nas dependências da Câmara dos Deputados.
Também está prevista uma visita
ao Supremo Tribunal Federal, onde é
exigido terno e gravata para os homens
e para as mulheres calça social comprida, saia ou vestido com blazer de
manga longa (o blazer é obrigatório).

m a n ua l

hospedagem
Para a hospedagem dos alunos participantes do programa, a Câmara
firmou convênio com a Fundação
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). A hospedagem se inicia
após às 12h do domingo e termina,
impreterivelmente, às 9h do sábado.
É fundamental que o regulamento do alojamento, que está disponível
nos quartos, seja observado. Vale ressaltar a necessidade de se manter
silêncio após as 22h, não sendo permitido utilizar o hall ou os quartos
para confraternizações.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS
Nas dependências da Câmara dos
Deputados existem alguns serviços
que podem ser úteis a você.

Agências de
Passagens Aéreas

Barbearia
Anexo IV . Subsolo. . . . . . . . 3216 4280
Correios e telégrafos
Anexo IV . Térreo . . . . . . . . . 3216 9840

Telefones Úteis

GOL. . . . . . . . . . . Anexo IV | 3216 9966
AVIANÇA . . . . . Anexo IV | 3216 9946
TAM . . . . . . . . . . Anexo IV | 3216 9955
WEBJET. . . . . . . . Anexo IV | 3216 9960
TRIPS. . . . . . . . . . . Anexo II | 3216 9975

Diretoria-Geral | Thaís Lucena
. . . . . . . . . . . . . . 9649 1301 / 3216 2035
COEDE/CEFOR — Coordenação de
Educação para a Democracia
. . . . . . . . . . . . . . 3216 7619 / 3216 7618

Bancos

Segunda-Secretaria
. . . . . . . . . . . . . . 3215 8163 / 3215 8166

BANCO DO BRASIL S.A.
Central de Atendimento. . .  4004 0001
Ed. Principal. . . . . . . . . . . . . . 3321 9589
Anexo IV . . . . . . . . . . . . . . . . . 3216 9865

ENAP. . . . . . . . 2020 3212 / 2020 3213
Aeroporto . . . . . . . . . . . . 3364 9000
Rodoferroviária. . . . 3363 2281

O traslado entre o local da chegada
e da partida (aeroporto/rodoviária)
e o local da hospedagem é de responsabilidade do estagiário. Assim, é
importante verificar com cuidado o
local da sua hospedagem.
Durante a semana, é oferecido
transporte da ENAP até a Câmara e, ao
final das atividades, da Câmara à ENAP.
O transporte sai diariamente às
7h30 e retorna por volta das 19h30.
Fique atento aos horários. Seu atraso deixará outros colegas esperando!

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Central de Atendimento. . 0800 7260104
Ed. Principal. . . . . . . . . . . . .  3216-9850
Anexo IV . . . . . . . . . . . . . . . .  3216-9846

Rádio Táxi

emergência

Banca de jornais/livraria
Anexo IV . Térreo . . . . . . . . . 3216 9970
Ed. Principal . Chapelaria. . . . 3216 9971

transporte

Em caso de emergência médica, o
estagiário pode ser atendido no Departamento Médico, situado no Anexo III.
Caso seja necessário, procure um dos
servidores responsáveis pelo programa.

Serviços Gerais
Restaurantes
Anexo III . Subsolo | Anexo IV . 10º
Andar | CEFOR . Complexo Avançado
— Setor de Garagens Ministeriais
Lanchonetes
Salão Verde | Anexo I | Anexo III |
Edifício Principal | Torteria — Anexo
IV | CEFOR . Complexo Avançado

Biblioteca
Anexo II. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3216 5780
Farmácia
Anexo II. . . . .  3216 9817 / 3216 9821

Rádio Táxi Brasília. . . . . . . . . 3323 3030
Rádio Táxi Maranata. . . . . . 3323 3900
Rádio Táxi Alvorada. . . . . . . 3224 5050
COOBRAS. . . . . . . . . . . . . . . . 3224 1000
Brasília Rádio Táxi. . . . . . . . . 3223 1000
Táxi Brasília. . . . . . . . . . . . . . . 3224 7474

Divirta-se

Os sites abaixo informam a programação cultural de Brasília:
• www.correiobraziliense.com.br/
divirtase
• www.agitosbsb.com.br
• www.candango.com.br
• www.deboa.com

