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1.5 Resumo: O aumento da participação feminina nos espaços de poder político é um dos 

ideais que levaram à gênese do movimento feminista e, hoje, faz parte da agenda de 

organismos nacionais e internacionais. Na Câmara dos Deputados, a Bancada Feminina 

assumiu, desde 2013, a luta por equidade de gênero na representação política como uma das 

suas principais ações, resultando na campanha “Mais Mulheres na Política
1
”. A partir desse 

cenário, o presente projeto de pesquisa busca compreender quais os principais temas de 

                                                 
1
 Campanha publicitária criada em 2013 pela Secretaria da Mulher com o objetivo de sensibilizar mulheres para que se 

filiassem a um partido político. A primeira etapa durou até outubro daquele ano. O nome foi mantido para a criação de 

uma campanha permanente de estímulo à participação feminina na política, com apoio da Procuradoria Especial da 

Mulher do Senado Federal.  

http://lattes.cnpq.br/4551740564320653
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atuação das deputadas federais da 53ª e da 55ª legislatura e sua correlação com a agenda do 

movimento feminista. O estudo permitirá compreender se as mulheres, quando chamadas à 

participação política, têm atuado em temas para além daqueles relacionados ao que se 

chama care politics ou se a dominação masculina institucionalizada restringe suas áreas de 

atuação. Para isso propõe-se a realização de Pesquisa Documental em proposições e 

pronunciamentos apresentadas e proferidos deputadas federais, bem como entrevistas em 

profundidade com uma amostra de integrantes dos movimentos de mulheres e da Bancada 

Feminina da Câmara dos Deputados.  

 

 

2 APRESENTAÇÃO 

 

 

A consolidação do movimento feminista no Brasil, por meio da criação de entidades como a 

Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher e a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, 

nos anos 1920, ocorreu paralelamente à luta pela conquista dos direitos políticos às mulheres. 

Encabeçadas por intelectuais como Bertha Lutz (que mais tarde se tornaria uma das primeiras 

deputadas federais do Brasil), as feministas brasileiras colocavam a batalha pela emancipação 

política da mulher como prioritária, por acreditarem que o acesso aos direitos políticos era essencial 

para obtenção de garantias legais às mulheres em todos os aspectos da vida em sociedade (TELES, 

2003; SOIHET, 2013). 

 

         Mais de meio século se passou desde que os direitos políticos femininos foram garantidos 

constitucionalmente no Brasil, porém as mulheres ainda são sub-representadas na política: apesar 

de serem mais de 50% da população, ocupam atualmente cerca de 10% do total de cadeiras da 

Câmara dos Deputados. Assim, apesar de garantida institucionalmente, a presença de fato das 

mulheres na política continua a ser uma das principais demandas do movimento feminista no 

Brasil, ao lado de temáticas como igualdade no mercado de trabalho, proteção contra a violência 

doméstica, combate ao assédio sexual e descriminalização do aborto. 

 

 Sabe-se que a busca pela equidade de gêneros na representação política é uma demanda 

compartilhada pelas parlamentares e pelo movimento feminista, como evidencia a existência de 

campanhas como a “Mais Mulheres na Política”
2
, lançada em 2016. Porém, resta saber se os 

caminhos utilizados para se alcançar essa equidade, os termos das ações legislativas propostas e 

todo o emaranhado que envolve essa temática também estão em consonância entre os dois grupos. 

O mesmo serve para os demais temas que compõem a agenda de interesses dos movimentos 

feministas. 

                                                 
2
 Lançada em 2016 pelas deputadas e senadoras federais, a campanha objetiva alterar a Constituição para garantir um 

percentual mínimo de reserva de vagas na Câmara dos Deputados nas próximas três legislaturas. 
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 O objetivo do grupo de pesquisa é investigar em que medida a atuação da Bancada 

Feminina da Câmara dos Deputados dialoga com as demandas do movimento feminista, 

historicamente responsável pela presença de mulheres na política e até hoje demandante de maior 

espaço para as mulheres nas arenas decisórias. Adicionalmente, o exame dos pronunciamentos e 

das proposições apresentadas pelas deputadas das últimas duas legislaturas buscará analisar até que 

ponto as temáticas abordadas pelas mulheres se restringem à “política de pensamento maternal” 

(care politics) ou se expandem para todas as áreas da atuação legislativa.  

 

 

3 PROBLEMA 

 

Quais são as temáticas que compõem a atuação legislativa das deputadas federais da 53ª e 

55ª legislaturas e em que medida elas representam a agenda de interesses definida pelos 

movimentos feministas no Brasil?   

 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Investigar as áreas de atuação das deputadas federais e a afinidade das suas iniciativas 

legislativas e posicionamentos políticos com a agenda do movimento feminista brasileiro a fim de 

avaliar a representatividade das mulheres eleitas a partir da perspectiva do feminismo 

contemporâneo e contribuir para a reflexão acerca do nível de dominação masculina que ainda se 

engendra nos espaços de poder institucional da Câmara dos Deputados.  

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Categorizar os discursos e proposições apresentadas pelas deputadas federais em áreas 

temáticas.  

● Investigar a percepção das deputadas federais quanto ao potencial de influência nos 

processos decisórios da Câmara dos Deputados; 

● Compreender em que medida as deputadas federais representam os interesses do 

movimento feminista e a influência da legenda partidária em seus posicionamentos.  

● Compreender quais os principais temas da agenda do movimento feminista brasileiro a 

partir da escuta de atores sociais pertencentes a grupos feministas. 
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5 JUSTIFICATIVA 

 

 

Estudar a atuação legislativa das deputadas federais é relevante para compreender o 

processo de representatividade parlamentar no atual contexto de crise do regime democrático 

representativo, ao perceber em que medida os interesses de movimentos externos ao Parlamento 

estão representados na arena política. 

A partir desse trabalho, será possível construir um quadro das principais temáticas 

discutidas pelas mulheres no Parlamento brasileiro. Considerando-se que a presença de mulheres na 

política ainda é algo relativamente recente na história nacional, trata-se de matéria ainda carente de 

análises profundas. 

Ressalta-se a oportunidade e a viabilidade da pesquisa em função de dois pesquisadores do 

grupo trabalharem na Secretaria da Mulher, órgão da Câmara dos Deputados que coordena e 

monitora as atividades da Bancada Feminina desde 2013. Isso facilitará o acesso à documentação 

necessária aos estudos, bem como às deputadas, para entrevista pessoal. 

 

 

6 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A crise do regime democrático é um fenômeno sentido na maioria dos países ocidentais e a 

discussão sobre suas origens permite uma série de importantes reflexões para o aprimoramento de 

suas bases representativas, revigorando os princípios originários que a essência da palavra 

“democracia” traz consigo.  

A classe política brasileira, ungida em sua maioria pela força do poder econômico, pela 

tradição familiar ou pela performance midiática, fortalece a manutenção de uma elite política, 

majoritariamente masculina, que assume o poder de decisão sobre as principais ações políticas do 

país. Situação semelhante foi verificada por Charles Wright Mills, em 1956, quando discutiu a 

formação da elite do poder no seio da sociedade estadunidense, demonstrando que, embora o 

sistema político tivesse uma aparência democrática, as decisões mais importantes eram tomadas por 

uma minoria formada pelos principais políticos, chefes militares e os grandes capitalistas 

(MIGUEL, 2003; 2013). Mills demonstrava o caráter formalista atribuído à democracia, servindo 

para legitimar as decisões de uma minoria que formava a elite do poder. Isso demonstra que a 

democracia representativa enfrenta contradições desde a sua terminologia, ou seja, na relação entre 

democracia (governo do povo) e representação (governo pelos eleitos).  

O paradoxo da democracia representativa não é uma evidência recente. Com o passar da 

Revolução Francesa, as ideias de Rousseau, que definiam o povo como a origem de todo o poder, 
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foram inseridas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na Constituição Francesa de 

1791 e nas que dela derivaram. Decretava-se a partir de seus estamentos que a soberania 

pertenceria exclusivamente ao povo (AZAMBUJA, 2008). Embora de aparência inclusiva, a 

definição criou uma linha de separação entre incluídos (o povo, dividido entre liberais e 

conservadores) e os excluídos (as vozes dissonantes do conflito dicotômico). “Aqueles com 

inclinações mais radicais frequentemente se ligavam a movimentos liberais como pequenos 

apêndices, ou procuravam criar pequenos espaços de dissidência” (PINTO; GUIMARÃES; 

BARROS, 2016, p. 39). O tempo e o avanço do sistema econômico industrial fizeram com que 

esses grupos fossem fortalecidos na figura de sindicatos ou grupos e movimentos sociais, com 

pautas próprias, que lutavam por espaço na agenda política para terem seus interesses 

contemplados. Dentre eles encontravam-se as mulheres, historicamente relegadas ao cuidado do lar 

e, mais tarde, a postos de trabalho de baixa “especialização” causando um acúmulo menor de renda 

perante os homens. A busca por igualdade de direitos entre os sexos foi a base do discurso gênese 

do movimento sufragista, que deu origem e estímulo a uma série de “ondas feministas” que 

passaram a lutar por igualdade material em todos os espaços culturais, sociais, políticos e 

econômicos desde então.  

O movimento feminista defendia uma democracia que passasse a representar também os 

discursos dos excluídos. É o que a cientista política Iris Marion Young chama de “representação 

descritiva”:  

O conceito de representação descritiva ou do espelho diz que o corpo representativo deve 

aparecer como uma cópia de toda a organização. Portanto, deve conter membros dos 

grupos sociais mais evidentes na proporção em que eles existem na sociedade. [...] as 

mulheres possuem experiências similares que apenas outras dentro do seu grupo podem 

entender com o mesmo imediatismo (YOUNG, 2000, p.142)
3
. 

 

Embora a representação descritiva seja uma das propostas para se evitar a subrepresentação 

de grupos políticos minoritários, há pouca aderência com os princípios mais liberais, que evocam o 

mérito individual como caminho mais justo para se chegar às esferas de decisão. Trilhar o caminho 

da representação descritiva nos leva a compreender que a representação não se dá no nível do 

indivíduo, mas de grupos e classes com interesses semelhantes. 

No caso das mulheres, inúmeros avanços foram conquistados nos últimos anos, como a 

inclusão cada vez maior em locais que antes eram de predominância masculina, com maior sucesso 

em áreas como saúde e educação. Na vida pública, porém, a presença de mulheres ainda reflete 

uma forte desigualdade de gênero: em 2017, apenas 10,79,9% da Câmara dos Deputados é 

integrada por representantes do sexo feminino. Para superar esse quadro, o parlamento buscou, em 

2009, uma norma que garantisse mais acesso das mulheres à corrida eleitoral. O resultado foi a Lei 

                                                 
3
 Tradução livre 
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12.034, de 29 de setembro de 2009, que inovou o ordenamento jurídico brasileiro ao definir que os 

partidos políticos deveriam garantir o registro de ao menos 30% de um dos sexos nas chapas 

eleitorais. Acreditava-se que a oportunidade de acesso ao registro de candidaturas aumentaria 

consequentemente o número de eleitas. A mesma lei trouxe a determinação de que ao menos 10% 

do tempo destinado à propaganda partidária deveria promover e difundir a participação política 

feminina, como ferramenta para dar visibilidade à sua agenda através dos meios de comunicação.  

As duas inovações demonstram que o legislador brasileiro acreditava que a garantia do 

registro de candidaturas e a garantia de tempo mínimo nos meios de comunicação causariam uma 

maior inclusão feminina nos espaços políticos institucionalizados. A quase ineficácia da norma
4
, 

porém, levou o Legislativo a aprovar, em 2013, uma permissão
5
 para que o Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) passasse a realizar campanhas publicitárias que incentivassem a participação 

feminina na política. Em seguida, em 2015, outra norma
6
 garantiu o aumento da reserva de tempo 

na propaganda partidária para 20% e a destinação de no mínimo 5% e no máximo 15% dos 

recursos do Fundo Partidário para o financiamento de campanhas de mulheres e programas de 

incentivo à participação feminina. Nota-se, portanto, uma enorme crença da classe política no poder 

da propaganda.  

 Houve, portanto, iniciativas legislativas para aprimorar o contexto da representação 

parlamentar sob o recorte de gênero. Porém, mais importante do que aumentar as representantes 

mulheres em número, é incrementar o fazer político com suas próprias experiências, reduzindo, na 

visão feminista, os danos da ainda constante dominação inerente à presença massiva de homens na 

discussão de temas da esfera pública, como definiu Bourdieu (2002) em A Distinção e A 

Dominação Masculina. 

 A cientista política Iris Marion Young, em suas reflexões sobre a representação de grupos 

minoritários, entende que: 

quando há uma história de exclusão ou marginalização de certos grupos da 

influência política, os membros desses grupos tendem a se desafeiçoar do processo 

político: podem ficar apáticos ou se recusar terminantemente a se engajar com 

outros para tentar resolver problemas compartilhados. Sob tais circunstâncias, a 

representação específica de grupos desfavorecidos estimula a participação e o 

engajamento (YOUNG, 2002, p. 171) 
  

A argumentação de Young encontra evidência nos estudos de Bourdieu (2002), que identificou que 

as mulheres, ao não serem chamadas a discutirem temas dominados pelas rodas masculinas, deixam 

                                                 
4
 Em 2002 (antes da lei de registro de candidaturas) foram eleitas 42 deputadas federais (8% da Câmara dos 

Deputados); em 2006, 46 (9%); em 2010, 45 (9%); em 2014, 51 (9,9%).  
5
 A Lei 12.891, de 11 de dezembro de 2013, incluiu o art. 93-A na Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, definindo que 

“O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no período compreendido entre 1o de março e 30 de junho dos anos eleitorais, 

em tempo igual ao disposto no art. 93 desta Lei, poderá promover propaganda institucional, em rádio e televisão, 

destinada a incentivar a igualdade de gênero e a participação feminina na política”.  
6
 art. 10 da Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015 (Reforma Política de 2015). 
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de lado tais temas para discutirem aquilo em que sua voz é ouvida. E esses temas são normalmente 

ligados à família, à educação, à moral e ao cuidado em geral.  

 Caminhar à um cenário de inclusão das mulheres na arena política deve, então, garantir que 

suas participações se deem em todos os campos, caso contrário, indícios de dominação ainda 

estarão refletidos dentro da atividade política, demonstrando que não basta o acesso das mulheres 

ao poder, mas uma reconfiguração de forças, defendida sobremaneira pelo feminismo.  

 O feminismo é uma corrente intelectual que “combina a militância pela igualdade de gênero 

com a investigação relativa às causas e aos mecanismos de reprodução da dominação masculina. 

Pertence, portanto, à mesma linhagem do pensamento socialista (...)” (MIGUEL; BIROLI, 2013, 

p.7). Embora não haja um pensamento único e coeso com relação à agenda do feminismo 

contemporâneo, Miguel e Biroli (2003, p. 14) segmentam as contribuições do feminismo para a 

ciência política em quatro grandes áreas de discussão:  a distinção entre as esferas pública e 

privada, a relação entre igualdade e diferença, o conceito de identidade e o valor da autonomia.  

 Interessa-nos, particularmente, as discussões das autoras feministas acerca da relação entre 

igualdade e diferença, uma vez que há, com a chegada do final do século XX, uma recusa do 

universalismo (a igualdade material entre homens e mulheres) em detrimento de uma “política da 

diferença” (como proposto por Young), uma vez que a universalidade não seria neutra, mas 

construída pelas características do masculino. Para Miguel e Biroli:  

 
não basta exigir o acesso das mulheres às atividades próprias dos homens. É 

necessário também redefinir os critérios de valoração que fazem com que algumas 

atividades (as deles) sejam consideradas mais importantes e mais dignas do que 

outras (as delas). (MIGUEL; BIROLI, 2013, p.23) 
 

Assim, a participação de mais mulheres na política, para o movimento feminista, exige uma 

reconfiguração de forças entre homens e mulheres no espaço institucional. Caso contrário, o mero 

universalismo de acesso pode levar à mera manutenção da desigualdade - não em aspectos de 

forma (número de mulheres), mas em quesitos de autonomia e poder.  
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7 METODOLOGIA 

 

 

 A relação de poder que se constitui a partir do recorte de gênero dos agentes políticos exige, 

quando se busca analisar seus posicionamentos, a utilização do método da Análise Crítica do 

Discurso (ACD). Tal método não se preocupa apenas com as construções linguísticas e suas 

categorizações, mas com todo o processo de enunciação e suas influências.  

 

Fairclough, grande expoente na conceituação da ACD, propunha não se fazer análise do 

discurso como procedimento epistemológico sobre a língua (como sugeria a análise do discurso 

tradicional), mas como instrumento político contra a injustiça social. 

 
Fairclough (2001) entende discurso como uma prática social reprodutora e 

transformadora de realidades sociais e o sujeito da linguagem, a partir de 

uma perspectiva psicossocial, tanto propenso ao moldamento ideológico e 

linguístico quanto agindo como transformador de suas próprias práticas 

discursivas, contestando e reestruturando a dominação e as formações 

ideológicas socialmente empreendidas em seus discursos; ora ele se 

conforma às formações discursivas/sociais que o compõem, ora resiste a 

elas, ressignificando-as, reconfigurando-as. Desse modo, a língua é uma 

atividade dialética que molda a sociedade e é moldada por ela (MELO, 

2009, p. 3) 
 

A Análise Crítica do Discurso nos leva a perceber os textos produzidos pelos agentes sociais como 

construções capazes de moldar a realidade a qual se destinam e seu estudo permite avaliar como se 

deu o processo de enunciação e os vícios ou influências nesses processos. Para Foucault (1996, p. 

10) “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas 

aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual queremos nos apoderar”. O discurso é, portanto, 

repleto de sentidos e que permite reflexões para além da sua estrutura linguística permite-nos 

conhecer as condições de enunciação e o conflito de poder nele imbricado. 

 

A partir dessa perspectiva, dividimos nossas técnicas de pesquisa em a) Pesquisa Bibliográfica 

Exploratória; b) Pesquisa Documental; c) Entrevistas em Profundidade. 

 

a) Pesquisa Bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica é necessária para explorar, como forma de revisão de literatura, os 

principais conceitos que envolvem as implicações da dominação masculina nas instituições (Pierre 

Bourdieu) e os estudos que nos permitam discutir a representação de minorias e as principais 

teorias feministas (Chantal Mouffe, Iris Marion Young, Luis Felipe Miguel e Flávia Biroli).  

A pesquisa bibliográfica abrange desde publicações avulsas, boletins, livros, teses até meios 

de comunicação orais. Esta técnica de pesquisa “oferece meios para definir, resolver, não somente 
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problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se 

cristalizaram suficientemente” (Manzo apud MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 57). 

 

 

b) Pesquisa Documental  
 

 A pesquisa documental terá como objeto os discursos e projetos de lei proferidos pelas 

deputadas federais na primeira e segunda sessões legislativas da 53ª legislatura e da 55ª legislatura. 

O recorte temporal figura-se interessante por contemplar as legislaturas anterior e posterior à 

criação da Secretaria da Mulher, que se deu em 2013 (metade da 54ª legislatura). Na 53ª legislatura 

a organização das mulheres na Câmara dos Deputados se dava por meio da formação da Bancada 

Feminina, corriqueiramente coordenada por deputadas alinhadas à esquerda do espectro político. 

Porém, na 55ª legislatura, com a institucionalização da Bancada Feminina (reformulando sua 

nomenclatura para Coordenadoria dos Direitos da Mulher), as mulheres passaram a ter voz e voto 

no Colégio de Líderes, a contarem com equipes de servidores e tempo de fala nas comunicações de 

Plenário. Isso ocasionou o interesse no comando da Secretaria pelas deputadas do conhecido 

“centrão”, uma vez que o recém criado órgão passou a figurar como espaço institucional de poder.  

 Os pronunciamentos e projetos de lei serão segmentados por deputada e categorizados por 

áreas temáticas. 

 

c) Entrevistas em Profundidade 
 

Com os dados relativos aos projetos de lei e pronunciamentos categorizados em áreas 

temáticas, será necessária a realização de entrevistas com representantes do movimento feminista e 

com as deputadas federais.  

Em relação às parlamentares, será importante compreender suas percepções quanto ao nível 

de participação no processo decisório da Câmara dos Deputados; seus níveis de autonomia frente às 

posições político-partidárias quando da ocorrência de votações que envolvam temas diretamente 

relacionados às agendas do movimento feminista; e suas percepções quanto às condições que, na 

visão delas, fazem-nas representantes das mulheres.  

Laville & Dione (1999, p. 183) entendem que o recurso aos testemunhos daqueles que 

detém as informações que necessitamos “permite a exploração dos conhecimentos das pessoas, mas 

também de suas representações, crenças, valores, opiniões, sentimentos, esperanças, desejos, 

projetos”. 

A pesquisa será realizada presencialmente, com uma amostra representativa de integrantes 

da Bancada Feminina da Câmara dos Deputados, segmentando-as em novas parlamentares (eleitas 

pela primeira vez para a 55ª legislatura) e parlamentares com mais de um mandato (especialmente 
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as que estiveram eleitas na 53ª legislatura). Essa segmentação é importante dadas as diferenças 

possíveis entre aquelas que atuam há mais tempo dentro dos espaços do parlamento, conhecendo 

bem suas dinâmicas, e aquelas que tiveram menos intensidade de articulação em longo prazo. Isso 

porque o número de mandatos é uma das condições que diferenciam o capital político de um 

parlamentar.  

Em seguida, serão entrevistadas cinco representantes do movimento feminista, na figura das 

coordenadoras ou presidentes das instituições representativas de mulheres, como o Cfemea e o 

Instituto Patrícia Galvão.  

Assim será possível comparar os interesses do movimento feminista com a atuação das 

deputadas federais nas categorias definidas na pesquisa, permitindo a avaliação da consonância ou 

dissonância entre eles. 

 

8 CRONOGRAMA 

 

  2017 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Projeto de Pesquisa - Adequações  

Pesquisa Bibliográfica   x x x x       

Ajustes no Objeto     x x       

Ajustes nas Técnicas de Pesquisa      x x      

Pesquisa Documental   

Definição das Técnicas        x      

Construção da Amostra        x      

Coleta de Dados        x x    

Análise e Interpretação         x x x x 

  2018 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Entrevistas em Profundidade   

Construção da Amostra x            

Realização das Entrevistas  x x          

Análise Interpretativa    x x        

Elaboração do Texto Final      x x x x    

Entrega dos Resultados          x   
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