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Introdução 

  

 O presente trabalho tem por objetivo identificar a existência de um 

comportamento legislativo diferenciando entre homens e mulheres e se há divisão 

sexual dos trabalhos legislativos na Câmara dos Deputados. Levou-se em 

consideração a produção legislativa de homens e mulheres no ano de 2011 quanto 

aos assuntos “infância” e “tributação” e; o quadro da Mesa Diretora desde 1990 até 

2014.   

 Inicialmente, discute-se sobre o caráter patriarcal da dicotomia público-

privada e seu papel na perpetuação da subordinação das mulheres. Uma vez que às 

mulheres são atribuídos papeis ligados ao cuidado, tem-se que, uma vez dentro do 

campo da política, elas identificam a relação da sua atuação em uma justificativa 

baseada na política do desvelo (MIGUEL, 2001). A seguir, o conceito de 

representação é posto nos termos de Hanna Pitkin – autorização e accountability 

contínuos – e a própria representação feminina é analisada desde o momento em 

que as mulheres conquistam a capacidade eleitoral ativa até o momento em que 

(ainda) lutam para vencer a barreira eleitoral.  

 Uma vez eleitas, busca-se saber qual é o trabalho exercido por mulheres e 

homens dentro de dois grupos de assunto: hard politics e soft politics. Como trazem 

Miguel e Feitosa (2009), o fato de mulheres atuarem mais em soft politics não anula 

o fato de elas poderem atuar formalmente também em hard politics. De maneira 

análoga, o fato de homens abundarem em hard politics não os exclui de comissões 

relacionadas à soft politics, mesmo porque a quantidade de mulheres não seria 

suficiente para preencher as vagas destas comissões. Assim, tem-se a hipótese de 

que mulheres tendem a assumir posições de destaque em projetos de lei cujo 

assunto esteja relacionado dentro do que se denomina soft politics. 

 Dentre as proposições legislativas, foram selecionados para análise os 

Projetos de Lei de Comissão apresentados no ano de 2011, cujos temas se 

enquadrem ou em “infância” – um tradicional tema ligado às soft politics – ou em 

“tributação” – um claro exemplo de hard politics –, uma vez que é o início da 54ª 

legislatura e que coincide com o primeiro ano do mandato da presidenta Dilma 

Rousseff, primeira mulher chefe do Executivo brasileiro. Como os projetos de lei 

podem ser anexados a outros, essa análise abrangeu a tramitação de proposições 
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anteriores a 2011, às quais foram anexados projetos de lei apresentados no referido 

ano, uma vez que esses projetos passam a tramitar em conjunto. 

 Assim como todo órgão, a Câmara dos Deputados apresenta estrutura 

diretiva, responsável tanto pelo funcionamento administrativo quanto pelo legislativo. 

Desse modo, questiona-se também qual o papel das mulheres nas posições de 

poder na Câmara dos Deputados, em uma análise comparativa com os homens. 

Para contemplar esse estudo, uma análise da última legislatura não é suficiente. Por 

isso, é necessário um levantamento de todas as legislaturas desde 1990, ano que 

coincide com as primeiras eleições após a aprovação do atual Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, de 1989. 

 Para que os objetivos a que se propõe esse trabalho sejam alcançados e 

tendo por pergunta de pesquisa: “qual é a diferença da atuação parlamentar entre 

homens e mulheres e o impacto político do gênero na Câmara dos Deputados no 

Brasil?”, foi realizada uma análise de dados coletados a partir do sítio da Câmara 

dos Deputados. Esses dados dizem respeito ao mapeamento espacial e a atuação 

das mulheres e homens no Parlamento Federal.  

A seguir, observou-se a tramitação de projetos de lei de autoria e a relatoria 

de homens e mulheres dentro dos já citados assuntos: infância e tributação; e, em 

um estudo comparativo, foi feita uma análise sobre o uso de instrumentos 

facilitadores e de obstrução regimentais (como pedidos de vista ou de urgência), 

além do despacho às Comissões. 

A análise do comportamento legislativo de homens e de mulheres dentro do 

Parlamento pode indicar a existência de espaços distintos da atuação feminina e 

masculina e indicar o prestígio que esses atores recebem no campo político – um 

espaço historicamente masculino.  

 

Capítulo 1 – A relação entre a dicotomia público-privado e a 

subordinação das mulheres 

  

A figura do homem provedor e da mulher responsável pelos afazeres 

domésticos caracterizou por muito tempo os papéis sociais relacionados a gênero. 

Embora se refira à esfera privada, essa atribuição de funções influencia a ordem 

pública, que limita fortemente a atuação das mulheres nesta. Essa divisão público-
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privado, basilar do liberalismo, tem um caráter patriarcal subjacente às instituições 

políticas liberais. O patriarcalismo é fundante da sociedade ocidental e o liberalismo 

o utiliza para mobilizar a cisão entre as esferas pública e privada. No entanto, na 

medida em que determina os papéis em cada uma dessas esferas, perpetua a 

reprodução continuada da subordinação das mulheres. Tal subordinação e 

dependência imposta a elas permeiam as divisas das esferas da vida e explicitam as 

conexões entre elas. Vale ressaltar que o patriarcalismo sofre graduações e 

adaptações a fim de que sua permanência seja possível em novas ordens. Assim, 

se outrora as mulheres lutavam pela igualdade formal do direito de voto, por 

exemplo; num segundo momento, a luta passou e ainda é pela igualdade material e 

real de se eleger a cargos políticos eletivos.  

 Carole Pateman (1989) discute a relação entre feminismo e patriarcalismo. 

Em especial, critica a doutrina liberal baseada na dicotomia público e privada. Isso 

se dá, pois, segundo ela, o liberalismo está construído nas bases do patriarcalismo, 

uma vez que exclui as mulheres do seu conceito de cidadão. Sua crítica se dá na 

crença de que a separação entre público e privado não se aplica a todos os 

indivíduos da mesma forma, já que, as mulheres estão ausentes do conceito de 

cidadão em sua gênese. 

 Embora os conceitos de liberalismo e patriarcalismo estejam associados, há 

uma contradição conceitual entre eles. Liberalismo é uma doutrina individualista, 

igualitária e convencionalista, ao passo que o patriarcalismo entende que das 

características naturais de homens e mulheres decorrem necessariamente as 

relações hierárquicas de subordinação (PATEMAN, 1989, p. 57). 

 A crítica feminista ao patriarcalismo está no fato de que a separação entre o 

público e o privado não decorre da diferença “natural” entre homens e mulheres. 

Portanto, uma vez que o conceito do liberalismo está na base do patriarcalismo, há 

naturalização disso.  

 O próprio conceito de patriarcalismo, entendido como a derivação do poder 

político masculino desde o poder paterno, não deve ser usado para legitimar a 

organização social. O pensamento feminista entende que a adaptação do 

patriarcalismo – enquanto um sistema de dominação masculina – à sociedade atual 

leva à perpetuação da exclusão e subordinação das mulheres.  

 Segundo as feministas, a vida social liberal somente pode ser compreendida 

quando se deixa de lado a dicotomia entre público e privado (por serem duas faces 
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da mesma moeda), uma vez que a vida pública é fortemente influenciada pelo 

âmbito privado no qual as mulheres estão (unicamente) inseridas. Portanto, qualquer 

debate que esteja situado no âmbito público exclui as mulheres, uma vez que estas 

não estão plenamente inseridas nesse campo. A separação entre o público e o 

privado, portanto, só serve para excluir e subordinar as mulheres. 

A figura do Estado liberal em que os indivíduos são iguais e devem ser 

independentes abarca aqueles que estão inseridos na sociedade civil, da qual as 

mulheres nunca foram plenamente incluídas. Assim, a “neutralidade” do Estado 

nasce como fruto da desigualdade ancorada no gênero. Isso quer dizer que embora 

não haja discriminação arbitrária por motivo de gênero (como negar emprego a 

alguém, por ser mulher), as regras que regem a sociedade foram criadas por 

homens e não enxergam as necessidades ou experiências das mulheres. Assim, de 

uma certa forma, o gênero foi levado em conta no momento de sedimentação das 

estruturas sociais vigentes, gerando um favorecimento sistemático estrutural 

(KYMLICKA, 2006). 

Pateman (1989) interpretando a visão de Ortner, vê na dicotomia entre a 

cultura e a natureza uma associação comparável à que ocorre entre homens e 

mulheres. A mulher está associada à natureza. Assim, o conceito de razão é 

construído em oposição ao de natural, e é associado ao masculino, enquanto o 

conceito de feminino fica associado à afetividade. A partir do momento que crê que a 

cultura está acima da natureza e a razão acima da emoção, cria-se uma associação 

da mulher a uma posição de subordinação e inferior aos homens.   

 Conquanto haja o debate acerca da posição das mulheres na sociedade, a 

busca por direitos, bem como sua efetividade na prática, permanece ao longo da 

história. Assim, o direito de voto, como ato político, foi um ataque feminista à 

dicotomia entre público e privado, caso se leve em consideração que a esfera 

política esteja dentro do que é público e a esfera social se enquadre no campo 

privado, segundo o modelo lockeano. O voto foi uma negação de que as mulheres 

devessem atuar apenas no campo privado, embora a subordinação feminina 

também ocorra nessa esfera.  

 A separação feita entre esfera pública e privada ainda é fragilizada quando se 

leva em consideração que problemas sociais só podem ser resolvidos por meios 

políticos e ação política, o que já justifica a presença de mulheres no campo político. 

Nesse campo, no entanto, lhe são delegadas atividades relacionadas ao cuidado, 
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atributo entendido como “natural” às mulheres, mas que reforça o que Pateman 

(1989) chama como extensão direta de suas tarefas domésticas. 

   Essa delegação é oriunda da noção que se tem que mulheres têm um 

comportamento na esfera político diferente do dos homens, “por estarem 

acostumadas a cuidar dos outros e a velar pelos mais indefesos” (MIGUEL, 2001, p. 

259). Trata-se da “política do desvelo”.  

 Diante da condição de quase ausência das mulheres na política (um exemplo 

típico de espaço público) nota-se um descompasso com o conceito de 

representação social, uma vez que grupos, como o das mulheres, são 

subrepresentados – entendida não apenas no sentido de ausência da política, mas 

também na má representação social. No entanto, este problema não se encerra 

mesmo quando as mulheres ultrapassam a barreira de entrada no campo político. 

Elas enfrentam ainda problemas de reconhecimento pelos pares e da falta de 

prestígio dentro do campo político. Por isso, questiona-se neste trabalho como se dá 

a atuação parlamentar por gênero na Câmara dos Deputados, uma vez que as 

desigualdades de gênero têm impacto no campo político, não apenas no momento 

de seleção de candidaturas pelos partidos, mas também no trabalho legislativo de 

deputados e deputadas.   

 

Capítulo 2 – Identificação do problema de pesquisa e hipóteses 

 

 Partindo da ideia, já abordada aqui, que a atuação feminina no campo político 

é mais frequente em áreas menos reconhecidas, portanto, que existe um processo 

de “guetificação” da atuação parlamentar feminina, a pergunta que resume o objetivo 

a que se propõe o trabalho é a seguinte: Qual é a diferença da atuação parlamentar 

entre homens e mulheres e o impacto político do gênero na Câmara dos Deputados 

no Brasil?  

 A fim de mapear a atuação das parlamentares na Câmara dos Deputados e 

verificar a existência de um tratamento diferenciado dado à atuação de homens e 

mulheres, foi realizada uma análise baseada no método comparativo. Essa análise 

compreendeu localizá-las na Mesa Diretora (entre 1990 e 2013) e nos campos 

temáticos de hard politics e soft politics, aqui representados pelos projetos de lei 

cujos temas sejam tributação e infância, respectivamente. 
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 Sobre a produção legislativa, há a hipótese de que mulheres tendem a 

produzir mais projetos cujo assunto seja “cuidado” do que em projetos que versem 

sobre “tributação”. O mesmo vale para a relatoria. Assim, projetos relacionados ao 

“cuidado” tenderiam a ser proporcionalmente mais relatados por mulheres do que 

por homens, ao passo que, para os projetos que tratem de “tributação”, o quadro se 

inverteria.  

 A atuação legislativa não depende apenas de vontades individuais. Muitas 

vezes o que se vê é que parlamentares atuam em comissões ou têm seu 

comportamento moldado não apenas pela sua própria vontade, mas são 

apresentados a situações e a espaços que lhes são impostos, em especial pelos 

partidos. Eles organizam o trabalho legislativo porque organizam a vida política de 

seus deputados. Os deputados precisam da estrutura partidária, não só nas 

eleições, mas sempre, porque ela envolve acesso a recursos (materiais, redes, 

contatos, vantagens). 

Os partidos políticos atuam como agentes de coesão, fazendo prevalecer 

interesses coletivos a individuais. Assim, assumem um papel importante na 

construção do espaço parlamentar, por também construírem, por meio de acordos, 

as pautas deliberativas. Então, localizar as deputadas e deputados dentro dos 

partidos é de suma importância. A literatura (LOVENDUSKI e NORRIS, 1993) 

aponta para a diferença com que partidos de esquerda e de direita tratam o 

recrutamento de mulheres, revelando que os partidos de esquerda tendem a investir 

mais em candidaturas femininas do que os de direita. Portanto, busca-se mapear a 

presença de deputadas federais quanto à presença nos partidos e quanto às 

posições dentro dele.  

Nesse sentido, nota-se que a atuação parlamentar depende tanto da vontade 

individual quanto da vontade de terceiros, aqueles que têm o poder de pauta – 

Partidos, Mesa Diretora, Presidentes de Comissões e Líderes de blocos 

parlamentares, de partidos, da Maioria e da Minoria, além de agentes externos como 

os financiadores de campanha1. Portanto, aqueles que controlam a pauta têm poder 

sobre o que é deliberado e votado.  

 No âmbito da Câmara dos Deputados, o controle da pauta é exercido pela 

                                                 
1
 Ainda que esse ponto não seja problematizado no desenho de pesquisa, a atuação dos 

financiadores de campanha molda muito do comportamento do(a) parlamentar. A ideia é que o(a) 
deputado(a) presta contas a quem investe na sua candidatura, defendendo pautas e interesses desse 
investidor. 
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Liderança de partidos, da Minoria e da Minoria; pela presidência das comissões e; 

pela Mesa Diretora. A presença de mulheres nesses grupos que controlam a agenda 

é uma forma de superar barreiras enfrentadas por elas dentro do campo político, 

uma vez que essas posições são centrais no campo.  E segundo aponta a literatura, 

as mulheres estão associadas a posições menos prestigiadas do campo político 

(MIGUEL e FEITOSA, 2009). Portanto, a hipótese apresentada nesse sentido é a da 

ausência de mulheres em órgãos diretivos e a existência de uma divisão sexual do 

trabalho legislativo, onde temas importantes ficam com homens e os subalternos 

ficam com as mulheres. 

 A presença de mulheres na Câmara traz à luz o debate sobre o sentido da 

representação. Embora a discussão sobre representação descritiva e substantiva 

seja complexa e parte dos teóricos se posicione contrariamente à representação 

descritiva alegando que ter uma relação de identidade ou similaridade com o eleitor 

nada diz sobre o que os representantes fazem (MANSBRIDGE, 1999), entende-se 

que os benefícios trazidos pela representação de presença vão além da identidade 

de gênero, trazendo consigo experiências compartilhadas entre representantes e 

eleitorado (Idem). 

Conquanto haja benefícios trazidos pela representação da presença, nota-se 

o isolamento de questões socialmente relacionadas ao âmbito do cuidado, portanto 

das mulheres; e sua relegação a segundo plano na esfera da representação política. 

Assim, quando se tratar dessa questão, haveria duas explicações: a primeira é que 

temas subalternos permitem maior atuação de agentes subalternos, já que têm 

menos status dentro do campo político (ou seja, menos reconhecimento do tema 

permite que agentes com menos capital político atuem); e a segunda é que, sendo 

subalternas no campo, as mulheres reconhecem que esse é seu espaço de atuação, 

se especializam nesses temas e fazem carreira à margem (militam ali e têm 

interesse genuíno nesse ponto, mas ele é condicionado socialmente e pelas opções 

políticas parcas).    

 No âmbito da Câmara dos Deputados, a atuação parlamentar pode ser 

observada no uso de instrumentos regimentais, como a prioridade, a urgência e a 

preferência. Esses recursos podem servir de parâmetro para identificar a existência 

de um tratamento diferenciado dado a proposições de homens e mulheres e 

fornecer mais um subsídio para confirmar a subalternização das mulheres no campo 

político. Assim, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados indica que a 
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prioridade é a dispensa de exigências regimentais para que determinada proposição 

seja incluída na Ordem do Dia da sessão seguinte, atendidos três requisitos: a 

proposição deve ser numerada; publicada no Diário Oficial da Câmara dos 

Deputados; e publicada e distribuída em avulsos, com o parecer do relator. Algumas 

proposições já nascem em rito de prioridade, como prevê o artigo 151, II. Não 

obstante, podem requerer a prioridade, a Mesa, a Comissão por que a proposição foi 

apreciada, ou o autor da proposição, apoiado por um décimo dos Deputados ou por 

Líder(es) que represente(m) esse número. 

 A preferência é a primazia na discussão, ou nas votações, de determinada 

proposição sobre a(s) outra(s). Regimentalmente, determinados tipos de proposição 

devem estar à frente de outros. Por exemplo, os projetos de urgência gozam de 

preferência sobre os em prioridade, os quais têm preferência sobre os de tramitação 

ordinária. Embora qualquer deputado possa requerer a preferência, a matéria que 

tenha preferência solicitada pelo Colégio de Líderes será apreciada após as 

proposições em regime especial. Mais uma vez, percebe-se o status diferenciado 

que os Líderes recebem.     

 Por fim, a urgência é o mecanismo que dispensa exigências, interstícios ou 

formalidades regimentais, exceto a publicação e distribuição das proposições em 

avulsos, os pareceres e o quórum de deliberação, para que determinada proposição 

seja de logo considerada, até sua decisão final. A urgência pode ocorrer em virtude 

da natureza da proposição (como nos casos do §6° do artigo 62 e do §1° do artigo 

64, ambos da Constituição Federal) ou de requerimento. Nesse caso, o 

requerimento de urgência pode ser apresentado por dois terços dos membros da 

Mesa, por dois terços dos membros de Comissão competente para opinar ou pó um 

terço de membros da Câmara, ou Líderes que representem esse número.    

 Os/as presidentes/as das reuniões são importantes, pois são eles/as que 

decidem a ordem de inclusão de matérias na pauta da Comissão. É Importante 

ressaltar que a presidência é alternada em uma mesma reunião, pois, o/a 

presidente/a pode eventualmente querer participar da discussão e só poderá fazê-lo 

na condição de deputado/a. Esse estudo limitou-se ao espaço das comissões, uma 

vez que a participação no Plenário da Câmara segue um rito diferenciado. Além 

disso, não se observa a presença de mulheres no cargo de presidente titular da 

Casa do Povo no período aqui estudado.  

 Por fim, sobre a composição dos órgãos diretivos na Casa do Povo, sabe-se 



 

 15 

que a Mesa da Câmara dos Deputados é composta pela presidência e secretaria. 

Aquela se constitui nas figuras do presidente e de dois vice-presidentes, ao passo 

que esta é composta por quatro secretários. Ainda existem as figuras de quatro 

Suplentes de Secretário que, embora não façam parte da Mesa, substituem os 

membros desta em suas ausências. Como dispõe o art. 14 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, à Mesa, na qualidade de Comissão Diretora, incumbe a 

direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara. 

Identificar a presença de mulheres nesse órgão é importante, pois, como órgão 

diretivo, trata-se de uma posição central dentro do processo legislativo e 

administrativo no âmbito da Câmara dos Deputados. 

 Esse trabalho não se limita em identificar a localização das mulheres na 

Câmara dos Deputados. Assim, é importante saber qual é a reação dos pares com 

relação à produção legislativa das mulheres nos espaços em que atuam. Segundo 

autores como Arnold (1990 apud Miguel e Feitosa, 2009), o principal produto do 

trabalho parlamentar é a lei. Embora a produção legislativa seja um ponto central ao 

trabalho legislativo, este também gira em torno de acordos, discursos, viabilização 

de temas etc. Neste trabalho, além de identificar a presença de mulheres na Mesa 

Diretora, verificou-se a tramitação de projetos de lei apresentados no ano de 2011 

(início de uma nova legislatura – supõe-se maior entusiasmo com a produção de leis 

por parte dos/as deputados/as – e que coincide com o exercício do primeiro ano do 

governo da presidenta Dilma Rousseff) por mulheres e por homens dentro de dois 

temas: tributação e infância, representando hard e soft politics, respectivamente. A 

fim de coletar uma amostra significativa de projetos de lei que representassem a 

categoria soft politics, foram buscadas as palavras-chave “infância” e “criança”, no 

sítio da Câmara dos Deputados. Já para coletar projetos de lei cujo tema estivesse 

dentro do proposto no campo de hard politics, foram pesquisados projetos que 

contivessem em seu teor as palavras “tributação” e “imposto” – que se enquadram 

no tema geral “tributação”, proposto nesse trabalho. 

Para identificar se o tratamento é diferenciado ou não, os projetos foram 

analisados sob a ótica da autoria e da relatoria, cuja participação envolva homens e 

mulheres. Aqui, a hipótese é que os projetos de lei cuja autoria ou relatoria, 

imprescindível à continuidade da tramitação legislativa, seja de uma mulher tramitam 

menos do que projetos de lei cuja autoria ou relatoria seja de um homem. O uso de 

mecanismos facilitadores e dificultadores, como pedidos de vista e definição do rito 
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de tramitação, podem servir como parâmetro para outra hipótese: a de que projetos 

de lei de mulheres têm a tramitação predominantemente ordinária, ao passo que os 

dos homens recebem mais frequentemente regimes urgentes ou prioritários. 

 Os requerimentos de urgência, prioridade e preferência, os destaques, 

pedidos de vista, de aparte numa discussão e até mesmo questões de ordem 

(previsão regimental de interrupções para esclarecimento de dúvidas, mas que na 

prática é constantemente utilizado pelos parlamentares para falarem sobre diversos 

assuntos) podem ser usadas para facilitar ou obstruir a tramitação de determinada 

proposição. A presença desses mecanismos servirá como indicativo de que projetos 

de lei cujo protagonismo travam mais nas Comissões.   

 Ao analisar a composição da Mesa Diretora, observou-se o período que vai 

de 1990 a 2013, ao passo que a produção legislativa ficou limitado ao ano de 2011. 

Os períodos diferenciados para a análise dos dados se dão devido à duração que 

uma legislatura possui.  Assim, se por um lado, a adoção de uma sessão legislativa 

é suficiente para analisarmos a produção e parte da tramitação legiferante, o estudo 

sobre a presença de mulheres em posições privilegiadas no campo (Presidência da 

Casa) não faria sentido se o ano de 2011 fosse o único a ser analisado, uma vez 

que cada legislatura tem quatro anos de duração e o mandato da Mesa Diretora tem 

2 anos. Por isso, neste caso, é necessário fazer um recorte temporal mais amplo, 

que envolva todas as legislaturas desde o início da vigência do atual Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados, que quase coincide com o retorno à democracia. 

 

Quadro de hipóteses: 

Hipótese 1 : As mulheres estão ausentes de órgãos diretivos  

Hipótese 2 :Existe uma divisão sexual do trabalho legislativo, quanto à produção e à 

relatoria, onde temas importantes  (tributação) ficam com homens e os subalternos 

(infância) ficam com as mulheres. 

Hipótese 3:  Projetos de lei cuja autoria ou relatoria, imprescindível à continuidade 

da tramitação legislativa, seja de uma mulher são mais barradas nas Comissões do 

que projetos de lei cuja autoria ou relatoria seja de um homem 

Hipótese 4: Projetos de lei de mulheres têm a tramitação predominantemente 

ordinária, ao passo que os dos homens recebem mais frequentemente regimes 

urgentes ou prioritários. 
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Capítulo 3 – Representação e desigualdade de gênero na política 

 

 Falar de representação é uma tarefa complicada, uma vez que envolve falar 

por alguém. E falar por alguém é difícil, pois exprimir seus anseios e necessidades 

exige comunicação. Se representar um indivíduo já é difícil, que dirá representar 

milhares e milhares de pessoas? Devido à impossibilidade física de toda uma nação 

deliberar o que é melhor para seu país, tal tarefa fica a cargo de um grupo de 

pessoas.  

Pitkin (1971) desenvolve a ideia de representação como um processo de 

antecipação entre os representantes e os representados a partir da participação 

destes em atividades de autorização e prestação de contas – accountability – que 

ocorrem de maneiras contínuas. A autora defende que esses mecanismos de 

accountability seriam responsáveis por garantir a vinculação entre as preferências 

dos constituintes e dos eleitos. Destarte, a autora faz a defesa da representação 

“formalista”, já que vínculos de identidade entre o eleitor e o representante não 

garantiriam o atendimento dos interesses daqueles nos espaços de deliberação.  

Sobre a ideia do que é representado, Pitkin diferencia opinião – diz respeito 

ao nível individual, portanto não pode ser representado – de interesse – deve ser o 

foco do representante, uma vez que o interesse não diz respeito a indivíduos, mas 

ao coletivo. Dessa maneira, segundo Pitkin (2006), é impossível entender a 

representação como a capacidade que alguém tem de fazer política por outra 

pessoa.  

Todavia, “por vários motivos, a começar pelas assimetrias entre 

representantes e representados, que reduzem a capacidade de supervisão dos 

primeiros pelos últimos, a accountability tem dificuldade de realizar-se” (MIGUEL, 

2010). Assim, a ausência da accountability dá lugar à sensação de que a presença 

de alguém parecido com o eleitor possa ser sensível às preferências deste. Assim, 

Young (2006) defende o resgate do vínculo da “vida vivida” entre representantes e 

representados, com a ideia de perspectiva social.  

Isso implica assumir que há diferença entre o representado e os 

representantes. Estes não estão nem falando pelo eleitor nem fazendo a vontade do 

povo, uma vez que é impossível reduzi-lo a uma só vontade e a uma só voz, sendo 
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um problema tratá-lo no singular, pois este é formado por indivíduos plurais e 

comporta múltiplas vontades. A ideia de representação não é posta como o ato de 

os representantes se porem pelos eleitores, mas é entendida como o 

relacionamento entre eles. Esse relacionamento é tido nos momentos de 

autorização e prestação de contas, que estabelecem as conexões entre o eleitorado 

e os eleitos. 

Young identifica limitações e expande o conceito de representação de Hanna 

Pitkin, a qual acredita que o representante deve fazer avaliações independentes, 

sabendo e antecipando o que os eleitores desejam. A representação é medida, não 

em uma função de identidade entre representante e eleitor, mas dá-se em função do 

grau de conexão entre eles, mantida por meio de antecipações e retomada em 

momentos de autorização e prestação de contas (YOUNG, 2006). 

A autorização pode ser melhor visualizada por meio das eleições. Segundo 

Pitkin, o processo democrático deve ser tanto participativo quanto inclusivo em sua 

deliberação, ou seja, é necessário que os representantes de diferentes grupos da 

sociedade dialoguem em suas diferenças. Mas o representante não pode agir sem 

se esquecer que está debaixo de uma autorização e que num momento posterior 

prestará contas dos seus atos aos seus representados. O representante age por si 

próprio, mas se antecipando a esses momentos de prestação de contas. E são 

nesses momentos em que o eleitor pode conferir ao representante a re-autorização, 

por meio da reeleição.    

A sensação de se sentir representado não é fácil de determinar. Mas Young 

traz três possíveis respostas. Primeiro, quando alguém cuida de interesses 

reconhecidos por um grupo de pessoas; segundo, quando valores os quais são 

importantes para um grupo de pessoas e são deliberados pelo representante; 

terceiro, quando esses valores são discutidos e captam e expressam de alguma 

forma uma experiência social do eleitor. Embora traga os conceitos de opiniões, 

interesses e perspectivas, apenas os dois primeiros podem, de acordo com Young, 

ser representados. As perspectivas, embora não sejam representáveis, têm no seu 

compartilhamento a garantia fundamental de uma “boa” representação, porque 

vincula as experiências vividas de representantes e representados, garantindo a 

presença daquela “experiência” no processo de tomada de decisão. Ela acredita que 

esse é o tripé da representação quando se fala em representação dos grupos. 

 Pode-se definir interesses como os meios que são usados para que se 
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alcance os fins. Frequentemente há divergência entre os indivíduos e mesmo em 

ações de um único agente para definir estratégias que alcancem tais fins. O arranjo 

dos interesses não precisa estar disposto como um jogo de soma zero, em que, para 

que um alcance seus objetivos, outro sai perdendo em tudo. A representação do 

interesse é a mais corrente na política. A presença de grupos de interesse e os 

meios pelos quais estes obtêm influência política são os mais frequentes. Nesse 

sentido, existem grupos – comumente ligados à economia – que têm seus interesses 

defendidos com maior frequência do que outros – geralmente ligados a grupos 

sociais marginalizados.  

Opinião, segundo Young, se constitui em todo princípio, valor e prioridade que 

fundamenta e condiciona o juízo de alguém sobre quais políticas devem ser 

adotadas. Trata-se da esfera primária da “política das ideias”, defendida por Anne 

Phillips (2001), embora esta tenha mais a ver com a esfera dos interesses. As 

opiniões podem ter como alicerces princípios religiosos, sociais, históricos, entre 

outros (YOUNG, 2006).  

Já as perspectivas sociais dizem respeito ao posicionamento dos mais 

diversos indivíduos alocados em vários grupos que compartilham de diferentes 

experiências, histórias e compreensões sociais, derivadas deste posicionamento. 

Isso possibilita que esses grupos tenham interpretações diversas dos fatos sociais. 

Embora seja tentador explorar um reducionismo de perspectivas a um nível 

individual, já que cada indivíduo por mais que pertença a um grupo, tem suas 

próprias experiências, faz sentido afirmar que determinados grupos têm 

oportunidades e dificuldades próprias que são previsíveis. “A perspectiva é uma 

abordagem da maneira de olhar eventos sociais, a qual condiciona, mas não 

determina o que se vê” (idem). Uma vez que vivemos numa sociedade complexa, 

experimentamos de perspectivas múltiplas, o que enriquece nossa visão sobre a 

sociedade que nos cerca, a exemplo da mulher negra (que tem experiências 

próprias das mulheres e outras experiências oriundas da sua raça) e do homem 

branco homossexual (que tem experiência diversa dos outros homens, brancos, mas 

heterossexuais), por exemplo. Miguel (2010) alerta, no entanto, que existe uma certa 

ingenuidade nisso, uma vez que a incorporação de diferentes perspectivas sociais 

nem sempre é capaz de produzir um ambiente discursivo equânime.  

Vale frisar que as perspectivas não definem as conclusões sobre os 

resultados. Antes, trata-se de uma linha de raciocínio a ser utilizada. Desse modo, é 
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possível que um homem rico saiba representar opiniões e interesses de uma mulher 

pobre. Todavia, trata-se de um exercício muito mais difícil do que se essa mulher 

fosse representada por alguém que vivenciasse experiências similares, dentro desse 

mesmo espaço social.    

Sobre a produção do conceito de perspectiva social, Miguel (2010) aponta 

três conjuntos de problemas: o entendimento do que constitui um grupo social, o 

valor ou sua ausência da imparcialidade como critério de justiça e a relação entre 

experiência vivida e pensamento. 

Segundo Young, um grupo não é definido por um agregado de pessoas que 

têm atributos comuns entre si, nem por uma associação que se reúne para defender 

interesses constituídos de forma independente de seu pertencimento a ela. Os 

grupos são formados por um sentido de identidade entre seus integrantes (MIGUEL, 

2010, p.30). 

O problema que paira sobre o conceito de imparcialidade é o fato de ele ser 

enganoso, “na medida em que não existe o ponto ‘arquimediano’ que nos permitiria 

escapar de nossas perspectivas situadas” (idem, p.31). 

A relação feita entre as experiências vividas e as perspectivas é brevemente 

abordada por Young e deixa em segundo plano o caráter construtivista da 

representação política, que não é arbitrária, já que deve respeitar um conjunto de 

possibilidades que é dado pelo próprio tecido social (idem, p.34). 

Conquanto haja todo esse debate acerca de representação de grupos, é 

sabido que, na maioria das democracias, existe um problema de subrepresentação 

de minorias. Esse problema não foge à realidade brasileira, de tal modo que, ainda 

que as mulheres sejam 51% da população brasileira, tal proporção nem de longe 

encontra reflexo na política brasileira. No caso da Câmara dos Deputados, segundo 

dados obtidos em seu sítio, apenas 8,9% dos representantes são mulheres (e 

apenas 9,9% são mulheres no conjunto de parlamentares eleitos em 2014). Trata-se 

de proporções que vão de encontro ao que é defendida pela visão da representação 

descritiva – ou “espelhada”. Segundo esse modelo, como o próprio nome diz, a 

representação deve ser um espelho da sociedade, abarcando as minorias, inclusive. 

Representar por espelho significa assumir que grupos partilham de 

experiências semelhantes. Essa é a lógica identitária. O problema de colocar “um só 

para muitos” é um impasse melhor enfrentado quando os grupos se organizam para 

discutir concordâncias e diferenças uns com os outros e com os representantes 
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(YOUNG, 2006). 

Nesse sentido, a política da presença, defendida por Anne Phillips (2001), 

sugere que as mulheres são melhores representadas por mulheres, pois, além de se 

mostrar numa teoria que preza pela justiça, entende que as mulheres dividem 

experiências parecidas, estabelecendo uma relação de identidade. No entanto, no 

ponto de vista de Young, essa visão apresenta-se paradoxal, quando se assume o 

conceito de representação como a personalização dos interesses de grupos em um 

único representante – que fala pelo próprio grupo – já que é impossível para a 

representante estabelecer uma relação de identidade com o eleitorado, uma vez que 

ele é diverso em seus anseios e necessidades. Apresentada deste modo, a 

representação é impossível.  

Destarte, a teoria estabelece uma ligação entre a representação descritiva e a 

substantiva. Os argumentos trazidos por Phillips se baseiam na tese de que homens 

e mulheres vivenciam experiências diferentes no seu dia-a-dia, o que faz com que 

eles exerçam mandatos políticos com pautas diferenciadas, além de se tratar de um 

modelo mais justo e equilibrado. Nesse sentido, as perspectivas de homens e 

mulheres são diferentes. Por isso, Young lança mão do conceito de perspectiva e 

não fecha “automaticamente” com a ideia de representação descritiva.  

Como defendido por Lovenduski (1993), na democracia, a representação dos 

interesses de um grupo tem duas dimensões: a presença de seus membros nas 

áreas de decisão e a consideração de seus interesses nos processos de decisão. 

 Da primeira consideração vem a já tratada representação espelhada, 

segundo a qual o parlamento deve refletir a composição da sociedade. Da segunda, 

tem-se que o parlamento deve levar em consideração os interesses de todo o 

eleitorado. 

De fato, a representação não é igual para todos os grupos sociais, não sendo 

novidade que “pessoas mais pobres e de classes trabalhadoras frequentemente não 

têm seus direitos e perspectivas tão bem representados quanto os das pessoas das 

classes média e alta” (YOUNG, 2006). A inclusão na pauta de deliberação que 

inclua esses grupos marginalizados contribui certamente para a redução da 

desigualdade social estrutural desses mesmos grupos.   

A representação especial de grupos marginalizados se justifica por combater 

a discriminação no plano social e político. Segundo Young (2006), a partir da ideia 

de perspectiva, é mais provável que grupos marginalizados sejam melhor 
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representados quando pluralizados, uma vez que as perspectivas não unificam 

todos os indivíduos posicionados no mesmo estrato, não determinando os pontos de 

vista e suas conclusões. Apenas proporcionam que os pontos de partida sejam 

comuns aos integrantes do grupo. 

Essas minorias não “recebem” seu espaço dos que estão no poder. Pelo 

contrário, lutam para conquistar seu lugar nos espaços de representação. Num 

primeiro momento, as mulheres participavam de movimentos sociais, pois não 

tinham direitos políticos. Somente num segundo momento é que passaram a integrar 

a militância de partidos políticos e a aspirar integração e paridade de representação 

política. 

Houve pressão por parte das mulheres em exigir espaço na agenda política. 

O recrutamento de mulheres pelos partidos é fruto da luta e da intervenção delas 

próprias. Nesse sentido, as mulheres conseguiram, em diferentes graus, algumas 

mudanças políticas. Uma dessas conquistas, segundo a literatura (LOVENDUSKI e 

NORRIS, 1993) sobre diversos sistemas políticos do Norte global, foi a mudança de 

pensamento trazida aos partidos por grupos feministas de que as diferenças de 

gênero influenciavam as relações de poder. 

Assim, a Lovenduski e Norris (idem) apontam que os partidos mudaram para 

incorporar a pauta das mulheres. Essas mudanças passaram por questões 

programáticas e organizacionais da representação. Segundo Lovenduski e Norris 

(idem), as mudanças no nível programático dizem respeito aos temas que 

beneficiam as mulheres e se filtram nos partidos de acordo com a ideologia destes. 

Assim, partidos de esquerda tendem a assimilar de forma mais rápida e sensível às 

demandas feministas do que os partidos de direita. Para que essas mudanças na 

pauta dos partidos aconteçam, é vital a atividade de mulheres nos partidos. 

As estratégias de que os partidos se valem para promover a integração de 

mulheres em postos de decisão dentro da organização interna dos partidos e, 

externamente, em cargos de representação política dizem respeito a mudanças no 

nível organizacional. Existem duas principais estratégias do partido para aumentar a 

proporção de mulheres nos postos de decisão: 

 

1. Estratégias retóricas: o discurso por lideranças partidárias da importância das 

mulheres, sem que adote medidas efetivas para incluí-las. Não significa que 

esse tipo de estratégia seja fracassado ou mentiroso, mas pode indicar o 
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princípio de um processo que conduza à criação de políticas inclusivas mais 

importantes.  

2. Ação afirmativa: As propostas iniciais diziam respeito a estruturas internas 

dos partidos. Somente depois é que se estenderam ao processo de seleção 

de candidaturas. São os objetivos concretos, como incentivos à participação 

feminina nos partidos, como treinamentos. 

3. Discriminação positiva, cujo maior exemplo é a cota das mulheres. 

 

Conquanto as mulheres tenham conquistado seu espaço nos partidos 

políticos, as reivindicações e estratégias delas dependem do tipo de partido no qual 

pretendem influenciar. Não basta querer. É necessário que as mulheres busquem 

mudar as regras desse jogo para que não sejam excluídas. Dessa forma, frisa-se 

que a forma como carreira política e gênero se relacionam, depende e muito da 

organização e ideologia dos partidos políticos.  

Os caminhos a serem trilhados por elas variam de acordo com os partidos e 

os países em que se inserem. No caso brasileiro, é comum que as mulheres herdem 

capital político dos pais e maridos (PINHEIRO, 2007) e obtenham mais sucesso no 

âmbito municipal do que no federal (MIGUEL, 2006). Lovenduski e Norris (1993) 

entendem que hoje em dia, a tendência é que os partidos de todos os espectros 

ideológicos busquem formas de promover a presença de mulheres, embora seja 

mais nítida a presença delas em partidos de esquerda do que nos de direita, 

inclusive no Brasil. Portanto, os partidos se diferenciam quanto ao tratamento de 

assuntos pertinentes às mulheres e as estratégias adotadas para promover a 

representação delas.  

 

Capítulo 4 – Carreiras políticas e gênero 

 

 Até que as mulheres consigam se inserir paritariamente no campo político, 

existem barreiras que devem ser vencidas e que são comuns a todos aqueles que 

anseiam uma posição no campo. Ocorre que, além das barreiras presentes e 

comuns a todos que desejam ingressar na carreira política, as mulheres – por uma 

razão de discriminação de gênero – passam ainda por filtros diferenciados. Tantas 

dificuldades ajudam a entender o porquê da baixa presença de mulheres na política. 
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 Como argumentam Biroli e Miguel (2010), a ausência de mulheres na esfera 

política pode ter duas explicações. A primeira delas está ancorada no conceito de 

“liberalismo patriarcal”, apresentado por Carole Pateman – e já apresentado no 

capítulo 1. Segundo essa vertente, a construção do conceito de liberalismo está 

baseada na dualidade entre o público – que permite a igualdade formal entre os 

cidadãos – e o privado – que é estruturado pelas relações desiguais –, não sendo 

compatível com o que é defendido pela corrente feminista, uma vez que essas 

esferas são conectadas, não havendo razão de existirem diferenças entre os 

indivíduos, seja na esfera pública ou privada. Ainda segundo esse conceito, a baixa 

presença feminina na esfera pública, sobretudo na política, é justificada devido à 

naturalização de uma ordem social em que as mulheres subordinam-se aos homens 

na vida privada e são excluídas da esfera pública. Destarte, 

 

a imposição de um lugar na esfera privada é, ao mesmo tempo, o produto e 
a base para o gap fundamental que justifica a exclusão da esfera pública e 
da cidadania integral: a ausência do senso de justiça (BIROLI e MIGUEL, 
2010, p. 659). 

 

 Portanto, uma vez que a esfera pública e privada são dicotomizadas e as 

relações sociais de subordinação das mulheres presentes na esfera privada não são 

problematizadas, ocorre a perpetuação da subjugação delas em relação aos 

homens também na esfera pública. 

Por outro lado, segundo Miguel e Biroli (2010), uma segunda abordagem que 

visa explicar a ausência das mulheres nos espaços de decisão política, busca, a 

partir da análise das estruturas de oportunidades dos indivíduos, localizar pontos 

que impedem que determinados grupos, incluídas as mulheres, alcancem posições 

de poder. Sob esse entendimento, observa-se que normas universais e neutras não 

se traduzem em oportunidades equânimes. Padrões culturais e de socialização 

constroem o espaço político como masculino e inibem o surgimento de “ambição 

política” entre as mulheres. Assim, ao se observar os degraus da presença política, 

percebe-se que as mulheres enfrentam dificuldades que lhes são próprias e ocorrem 

em cada um dos degraus enfrentados ao longo da sua jornada. 

A primeira barreira a ser vencida é a obtenção dos direitos políticos. No Brasil, 

as mulheres conquistaram o direito de escolher seus representantes – capacidade 

eleitoral ativa – em 1932, através do Decreto 21.076 do Código Eleitoral Provisório. 
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Com essa conquista, as mulheres passaram a ter também a chamada capacidade 

eleitoral passiva, ou seja, também puderam receber votos. Tanto que, em 1934, foi 

eleita a primeira deputada federal: a médica Carlota Pereira de Queiroz. Com 

relação à capacidade eleitoral passiva, Fox e Lawless (2012) apontam que, segundo 

pesquisas empíricas realizadas nos Estados Unidos, o sexo não tem sido 

considerado como fator determinante na hora do eleitor direcionar seu voto. A 

realidade brasileira também parece indicar que essa é uma barreira superada,  

principalmente quando se considera que temos uma presidenta reeleita e que a 

disputa presidencial de 2014 tenha apresentado três candidatas, dentre as quais 

duas fortemente competitivas. Embora a pesquisa tenha sido feita em outro país, é 

esperado no Brasil resultado semelhante, uma vez que o voto está mais 

condicionado ao investimento, financiamento privado e partidário, da candidatura por 

parte dos partidos do que ao gênero do candidato. Isso pode ser notado em 

candidaturas de mulheres que recebem investimento comparável a dos homens por 

parte dos partidos e são bem sucedidas. 

 Conquanto essa barreira tenha sido superada, ainda é pequena a quantidade 

de mulheres na Câmara dos Deputados, objeto desse estudo. Isso revela a 

influência das outras barreiras e de outras explicações teóricas para a baixa 

presença feminina no parlamento. Sobre as barreiras, a eleição é a última – a que 

tem influência dos votantes. As barreiras anteriores, como o desenvolvimento de 

ambição política, filiação partidária, recrutamento e seleção de candidaturas são 

anteriores e condicionam o tipo de representação. Já sobre as explicações teóricas, 

Fox e Lawless (2012) apontam, em primeiro lugar, a alta taxa de reeleição para 

cargos legislativos, que acaba tornando lento o processo de entrada de outros 

grupos outrora excluídos da política. 

Ainda que os estudos de Fox e Lawless (2012) recaiam sobre os Estados 

Unidos – objeto de estudo dos autores citados –, a reeleição ( que nos Estados 

Unidos é, em média, maior do que 90%, e que no Brasil gira em torno de 50%) 

exerce impacto sobre a eleição de mulheres no Brasil também. Como trouxeram 

Araújo e Alves (2007), uma vez eleito, torna-se mais oneroso deslocar o candidato à 

reeleição do que investir em uma candidatura de renovação. Especialmente para o 

cargo de deputado federal, em que não há limites para a reeleição, a renovação dos 

atores políticos se torna mais lenta, uma vez que, “quem já está incluído nos 

espaços tende a possuir, pelo próprio fato de lá estar, certos capitais importantes 
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para assegurar a permanência dessa condição” (ARAÚJO E ALVES, 2007). 

O degrau do interesse também é relevante. Fox e Lawless (2012) entendem 

que o interesse e a ambição política se traduzem em uma resposta à estrutura de 

oportunidades. Nesse sentido, a socialização tradicional de gênero influencia a 

decisão de concorrer a um cargo eletivo. A cultura política, as responsabilidades 

familiares e motivações ideológicas, frequentemente apontadas como possíveis 

causas de afastamento das mulheres da arena política, foram, nesta pesquisa, 

descartadas como empecilhos diretos à emergência de ambição política sem que, 

no entanto, deixem de influenciar nessa decisão. 

A questão da ambição política tem mais a ver com a subalternização histórica 

das mulheres na política, vista como um típico espaço público, e que, como tal, não 

é acessível à presença de mulheres, as quais ocupam predominantemente os 

espaços da vida privada. Nessa divisão público-privada, aos homens cabe ocupar 

espaços da vida pública (Embora as mulheres, hoje, não estejam excluídas, elas 

ocupam espaços periféricos). Essa ideia patriarcal que vem desde os contratualistas 

não é historicamente datada, uma vez que se adapta às sociedades modernas na 

forma de negação da materialização dos direitos formais conquistados pelas 

mulheres, por exemplo.  

 Já as qualificações autopercebidas – a preocupação de candidatos/as com 

suas qualificações, seu conhecimento e suas motivações sobre política, fatores que 

ajudam a adquirir legitimidade na arena política (FOX  e LAWLESS, 2012, p. 131) –  

exercem maior peso sobre as mulheres no momento da decisão de concorrer a um 

cargo eleitoral. A literatura entende que tal fator é influenciado pela ausência 

histórica das mulheres no campo político que, ao idealizá-lo, supõem se tratar de 

uma arena mais refinada e mais complexa do que de fato é, exigindo qualificações 

superiores às que a política realmente exige. Tais qualificações exageradas são 

frutos da condição de desvantagem das mulheres, que acham que precisam ser 

superqualificadas para concorrerem com os homens.   

 Depois de tomada a decisão de concorrer a um cargo político, as mulheres, 

como candidatas, submetem-se aos partidos políticos – principais gatekeepers – 

para recrutarem e viabilizarem sua campanha.  

Os partidos políticos funcionam como ponte entre a sociedade e o governo de 

muitas maneiras. Pippa Norris (1993) enumera algumas, quais sejam, estruturando a 

escolha eleitoral, recrutando candidatos legislativos, provendo uma agenda 
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legislativa no governo. 

Como canais de recrutamento, os partidos políticos exercem um grau de 

influência sobre os padrões de mudança e/ou continuidade do problema de sub-

representação feminina.    

 Norris (1993) construiu um modelo de processo de recrutamento, o qual é 

divido em três níveis de análise. O primeiro diz respeito aos elementos no nível 

nacional – sistema eleitoral, cultura política, sistema partidário e competição 

legislativa. O segundo diz respeito aos elementos que estão no nível dos partidos – 

ideologia e organização partidária. Por fim, estão os elementos que influenciam no 

recrutamento individual dos candidatos – recursos e motivações dos candidatos, 

além das ações dos gatekeepers. Esse modelo parte de uma análise mais geral, 

envolvendo níveis do sistema político geral e do contexto dos partidos, descendo até 

o nível individual dos candidatos, que envolve o processo de recrutamento 

propriamente dito. 

 O contexto do sistema político, embora muitas vezes negligenciado, é de 

suma importância, uma vez que é ele quem dita as “regras do jogo”. Dentre os 

fatores mais importantes do sistema político, destaca-se o sistema eleitoral, o 

sistema partidário, a cultura política e a competição legislativa. Essas variáveis 

certamente influenciam a representação feminina. 

 Estudos de cultura política têm achados muito importantes no que afeta a 

condição de vida das mulheres quanto aos valores e atitudes que embasam a 

imagem do papel da mulher na sociedade e na vida política (INGLEHART e 

NORRIS, 2003). E em países tradicionais, é mais difícil que haja recrutamento das 

mulheres por parte dos partidos. Por outro lado, a presença de mulheres nos 

partidos é mais frequente em países que buscam políticas efetivas de igualdade de 

gênero. 

 Estudos (NORRIS, 2004; ARAÚJO e ALVES, 2007) apontam que o sistema 

eleitoral afeta a representação feminina através de três mecanismos: a estrutura 

eleitoral (podendo ser eleição majoritária ou proporcional – lista – e, nesse caso, se 

a lista é aberta ou fechada. No caso de ser fechada, ainda há a questão de existir ou 

não mandato de posição), a magnitude dos distritos (o número de cadeiras por 

distrito) e o grau de proporcionalidade (a alocação proporcional dos votos às 

cadeiras). Tudo mais mantido igual, as mulheres tendem a se sair melhor em 

sistemas que adotam listas fechadas, com mandato de posição (o que garante o 
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cumprimento das cotas, quando aplicadas) em distritos de alta magnitude (NORRIS, 

1993). Por outro lado, sistemas majoritários tendem a ser menos favoráveis às 

mulheres, na medida em que há apenas um cargo a ser preenchido e candidaturas 

femininas não recebem investimento dos partidos suficiente para torná-las 

competitivas frente a candidaturas masculinas.  

Norris (1993) traz três razões por que o sistema de representação 

proporcional facilita a entrada de mulheres. Em primeiro lugar, poder ser dizer que a 

lógica de recrutamento em sistemas de única candidatura por seção eleitoral é 

diferente da que prevalece em sistemas proporcionais. Enquanto que na primeira os 

comitês podem hesitar em apostar todas as suas fichas numa candidata mulher, na 

segunda pode-se temer em apresentar uma lista ao eleitor na qual não conste uma 

candidata mulher, uma vez que a população pode enxergar preconceito na ausência 

feminina, soando discriminatório e assim diminuindo votos ao partido. Em segundo 

lugar é mais fácil de os partidos “ajudarem” as mulheres com programas de ação 

positiva (como as cotas) onde há listas regionais ou nacionais de candidatos. Por 

fim, há o argumento de que as minorias podem receber menos votos, mas elas 

serão contempladas se as cadeiras seguem a proporcionalidade. Ao contrário do 

sistema majoritário, em que o vencedor leva tudo. 

Segundo Norris (1993), competição legislativa refere-se ao número de 

concorrentes ao cargo eletivo. Assim, em lugares onde a competição é forte (leia-se, 

os cargos são atraentes), os grupos que estão fora encontram mais dificuldades de 

inserção, ao passo que onde a competição é fraca, eles encontram mais facilidade 

de permeabilidade. 

A competição partidária é influenciada pelo sistema político. É ela que 

determina as oportunidades para se tornar um representante eleito. A competição 

partidária é mensurada pela força dos partidos e pela posição deles no espectro 

ideológico. Assim, uma competição aumentada – em que a competitividade eleitoral 

é baseada no número de partidos efetivos, de forma que um alto valor significa que 

há mais partidos com chance eleitoral –, acrescida da criação de novos partidos 

providenciaria mais oportunidades a candidatas mulheres, embora nem sempre 

aconteça assim (NORRIS,1993 ). 

Lovenduski (1993) notou que os partidos implementaram três tipos de 

estratégias políticas para aumentar a representação de mulheres. Estratégias 

retóricas, que discursam sobre a necessidade de as mulheres se fazerem presentes; 
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ações positivas, que incentivam as mulheres através de treinamentos e; 

discriminação positiva, como cotas de gênero.  

A literatura (LOVENDUSKI, 1993) afirma que os partidos adotam as 

estratégias de acordo com sua ideologia partidária. Partidos de esquerda acreditam 

que a intervenção no processo de recrutamento é necessária. Para tanto, adotam 

medidas de discriminação positiva. Por outro lado, partidos de centro e direita 

adotam medidas estratégias retóricas e ação afirmativa, defendendo que o processo 

de recrutamento deva ser “justo” e de livre competição. A diferença entre eles é que 

os partidos de esquerda parecem estar mais dispostos a operacionalizar o discurso 

de inclusão de mulheres como candidatas do que os partidos de centro e de direita. 

Aqui merece destaque o fato de que a decisão de se candidatar passa por 

além de uma questão individual. Trata-se de uma decisão complexa que envolve, 

além do fator individual, questões alheias à vontade, como trouxe Norris (1993).  

No caso brasileiro, a filiação partidária é obrigatória para candidatar-se. Isso 

por si só revela o tamanho da importância dos partidos, não apenas no que diz 

respeito ao recrutamento eleitoral, mas também quanto à viabilização da 

candidatura. Nota-se que não há muito interesse dos partidos em investir em 

candidatas, já que eles cumpriram a cota mínima de candidaturas de mulheres, 

implementada em 1995, pela primeira vez em 2014. 

Se antes o problema era a ausência das mulheres nas listas dos partidos, 

com a previsão legal de cotas para mulheres (§3º, art. 10, Lei nº 9504/97), o 

problema entrou em um novo nível: o aumento da presença de mulheres nas listas 

partidárias não se converteu em aumento do número de mulheres efetivamente 

eleitas.  

O problema que repousa sobre esse ponto é a desigual condição de disputa 

entre homens e mulheres. Para que determinada candidata tenha chances de ser 

eleita, é necessário que ela receba investimento adequado em sua campanha. Ainda 

mais, Sacchet e Speck (2010) constataram que embora ter dinheiro para gastar em 

campanha seja essencial a todo candidato, trata-se de um fator que afeta mais a 

candidatura de mulheres. Mas, o que por vezes ocorre é a candidatura de “laranjas” 

– candidatas que estão ali somente para atender à legislação, sem que haja real 

interesse em tornar essas candidaturas bem sucedidas, aumentando a presença de 

mulheres na política –, não bastando que os partidos ou o próprio sistema eleitoral 

implementem o modelo de discriminação positiva para solucionar o problema de 
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sub-representação das mulheres.  

Um dos obstáculos dentro da já referida desigualdade de condições nas 

disputas entre homens e mulheres, sobretudo quanto aos cargos proporcionais, é o 

“desequilíbrio entre o financiamento de campanhas masculinas e femininas.” 

(SACCHET e SPECK, 2012)  

Sacchet e Speck observaram que a renda própria e os investimentos da 

iniciativa privada e dos partidos são as principais fontes de recursos das campanhas 

eleitorais. Ocorre que além de as mulheres disporem de menos recursos financeiros 

próprios para gerirem uma campanha eleitoral, são os homens que recebem mais 

recursos oriundos da iniciativa privada e dos partidos políticos (que corresponde 

pelo montante mais expressivo do financiamento das campanhas). 

A preferência pelo investimento em candidaturas masculinas se explica, em 

parte, pelos baixos capitais político e social das mulheres. Pelo primeiro, entende-se 

o histórico e tradição políticas ou, recuperando o conceito bourdiano, é o 

reconhecimento dos pares. Como a presença das mulheres na política é mais 

recente – se comparada à dos homens – é de se esperar que não disponham de 

grande capital político.  

Por capital social, entende-se a participação na rede de contatos que favorece 

“a ligação com financiadores, ou com atores políticos influentes, que aportam 

recursos para a campanha dos candidatos” (SACCHET, 2009 apud SACCHET e 

SPECK, 2012; p.419). Logo, se as mulheres não têm vínculos com aqueles que 

liberam o dinheiro, dificilmente recebem deles investimento em suas campanhas. E 

uma vez que recebem menos investimentos financeiros, acabam tendo candidaturas 

menos atraentes e competitivas. 

 Percebe-se que, embora a campanha eleitoral feminina receba baixo 

investimento de recursos próprios da candidata e da iniciativa privada, o peso maior 

recai sobre os partidos políticos, na medida em que oferecem maior apoio financeiro 

às candidaturas masculinas. 

 As candidatas que conseguem ultrapassar todas essas barreiras, enfrentam 

uma última etapa, comum a todo candidato a cargo eletivo – o voto. Como aponta a 

literatura, embora ela seja sobre o sistema estadunidense, ao definir o voto, de 

maneira geral, o eleitorado não leva em consideração o sexo do candidato como 

elemento orientador do voto. Há sugestões de que, aqui, a variável sexo não seja 

relevante atualmente. 
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 Uma vez eleita, a mulher enfrenta obstáculos próprios do espaço em que 

atua. Desse modo, ser eleita a um cargo legislativo, como foco desse estudo, não se 

traduz em ter posições de destaque. Em outras palavras, entrar no campo político 

não significa assumir posições centrais nele, como trazido por Pierre Bourdieu 

(1989).  

Para Bourdieu (idem), a entrada depende da legitimação dos profanos – que 

estão do lado de fora do campo político, mas atuam nele a cada eleição para eleger 

os representantes. Trata-se dos eleitores. Mas é o capital político que vai determinar 

o posicionamento espacial do político, podendo ser uma posição mais central ou 

mais periférica. Esse capital é gerado devido ao reconhecimento dos pares – 

daqueles que também estão dentro do campo político.  

Quanto à composição do já baixo capital político delegado do próprio campo 

(como a ocupação prévia de cargos) das mulheres, além do capital político familiar 

(em especial o oriundo do pai ou cônjuge), a literatura tem estabelecido uma relação 

positiva entre a “participação política das mulheres nos espaços ‘não convencionais’ 

– em movimentos sociais e junto ao associativismo de maneira geral – e a 

representação política eleitoral” (ALMEIDA, LÜCHMANN e RIBEIRO, 2012). 

As associações são tidas como espaços que promovem o fomento da 

cidadania nos indivíduos. Trata-se de um engajamento que aumenta seu senso de 

política e desenvolve suas virtudes cívicas. Além de denunciarem injustiças, elas 

contribuem para a qualidade da representação política, ao passo que apresentam 

novas demandas, transmitem propostas mais detalhadas e bem informadas e 

problematizam interesses e políticas. As associações são canais adicionais à 

legitimação da representação, inclusive no sentido proposto por Young, já que 

podem estabelecer canais de conexão com os representantes. 

Não há de se falar em apenas um tipo de associação ou de apenas um 

benefício gerado por ela. Nesse sentido, Mark Warren (idem) chama “ecologia 

democrática das associações” como a vastidão de tipos de associações que existem 

dentro de uma sociedade, não importando sua natureza (algumas, inclusive, são 

maléficas à sociedade, como as associações racistas).  

É importante ressaltar que, dentro da lógica de ecologia das associações, 

diferentes tipos de associações podem provocar diferentes efeitos democráticos 

(idem), inclusive quanto à conversão ou não do capital associativo em capital 

político. 
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De maneira geral, estudos anteriores sinalizam que, no Brasil, o capital 

político advindo de recursos financeiros (ou seja, a conversão de capital econômico) 

e de práticas associativas torna-se fundamental à vitória eleitoral.  

 No caso das mulheres, a literatura aponta de maneira mais clara o 

crescimento de mulheres que chegam ao sistema político em função de uma 

liderança construída no interior de movimentos e associações (idem). As mulheres 

gastam mais tempo atuando em associações vinculadas à educação, ao cuidado, à 

família, à religiosidade e à comunidade (ALMEIDA, LÜCHMANN e RIBEIRO, 2012). 

Ou seja, sua atuação política no nível associativo já é guetificada em temas que 

giram em torno do cuidado. 

Como dito anteriormente, a forma como o capital associativo é convertido em 

capital político, de forma a promover a eleição, não é igual para todas as formas de 

associação. Homens e mulheres atuam em espaços associativos diferentes. Elas 

geralmente se ligam mais a temas de natureza privada (portanto, espaço periférico); 

eles, aos de natureza pública (onde têm acesso a redes interpessoais mais 

heterogêneas) (idem). O resultado é que está aí mais uma variável que ajuda a 

explicar a baixa presença de mulheres no Parlamento, uma vez que a participação 

das mulheres nessas associações, isoladamente, não gera capital político suficiente 

para prover um retorno político-eleitoral.  

No entanto, observa-se que o capital associativo está presente em grande 

parte das deputadas eleitas. Isso mostra que esse capital associado a outros 

elementos, como capital familiar e renda, por exemplo, constituem uma base 

concreta para a construção do capital político das mulheres. Almeida, Lüchmann e 

Ribeiro (2012) em seu estudo apresentam dados que corroboram com essa 

afirmação, uma vez que mais da metade das deputadas eleitas em 2003, 2007 e 

2011 apresenta pelo menos um tipo de vínculo associativo. 

 

Capítulo 5 – Comportamento legislativo e gênero 

 

A partir do momento em que o debate eleitoral se encerra, é importante olhar 

para o que os/as deputados/as fazem no curso dos seus mandatos, sobretudo 

analisar o comportamento e a organização legislativos. Afinal, a eleição serve para 

legitimar mandatos. 
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No Brasil, a taxa de renovação no Legislativo é considerada alta. Por isso, 

Müller (2005) entende que analisar os padrões de recrutamento partidário para as 

comissões permanentes através da noção de fidelidade partidária, um critério 

retrospectivo da atuação parlamentar, exclui um número significativo de deputados. 

Assim, o autor traz o conceito de lealdade partidária, que não se limita a analisar a 

votação nominal do deputado e sua consonância com a orientação do Líder, mas 

leva em consideração a trajetória co-partidária dos parlamentares. Nesse sentido, 

um deputado que tenha passado por vários partidos dentro de um mesmo bloco 

ideológico é mais “confiável” do que outro que migra interblocos. Isso quer dizer que 

deputados mais “confiáveis” tendem a ser alocados em comissões estratégicas para 

o partido. É importante ressaltar que, embora a escolha das comissões varie de 

acordo com os interesses dos partidos, de um modo geral, a CCJC torna-se 

estratégica para todos eles. 

O papel das comissões no processo legislativo foi sistematizado em três 

linhas interpretativas: informacional, distributivista e partidária. As duas primeiras 

realçam o grande papel das comissões e a existência de um processo auto-seletivo 

dos seus membros. Já a terceira linha defende o protagonismo dos partidos políticos 

no processo de recrutamento para as comissões (MÜLLER, 2005). 

A linha informacional argumenta que é necessária que estejam presentes nas 

comissões parlamentares dotados de alto grau de expertise quanto aos assuntos 

tratados nela. Nesse modelo, o Plenário concede poderes e incentivos para que haja 

um ganho de informações especializadas nas Comissões e estas passem a 

informação adquirida ao Plenário.   

 Na linha distributivista, o comportamento no interior do Legislativo é explicado 

pelo interesse individual de cada parlamentar em se reeleger. Para isso, escolhem 

comissões visando o atendimento à sua base eleitoral. Nesse sentido, a escolha das 

comissões é baseada na potencialização do atendimento às bases eleitorais. 

Por fim, a versão partidária enxerga nos partidos a função de solucionadores 

de conflitos. Os partidos detêm vantagens e poderes especiais usados para 

controlar as ações das comissões em prol do interesse dos partidos. Assim, cabe à 

autoridade central, por meio de institutos regimentais, a alocação dos membros nas 

Comissões. 

As três linhas não são mutuamente exclusivas. Assim, as comissões podem 

exercer tanto as funções distributivistas e informacionais, como partidárias. 
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O caso do parlamento brasileiro é complexo. Aqui, as comissões têm um 

papel informacional, além de ter influência da teoria partidária, já que cabe ao Líder 

de cada partido indicar os membros das Comissões e ao Presidente da Câmara dos 

Deputados cabe designar esses membros. 

Existe, em parte, um processo de auto-seleção por parte dos deputados, que 

têm muitas vezes a oportunidade de escolher as comissões com as quais têm mais 

afinidade. No caso das mulheres, se elas vêm com militância dentro da área do 

cuidado, a “guetificação” tenderá a se reproduzir. Isso não impede, no entanto, que 

eles/as sejam remanejados/as das comissões quando for do interesse dos partidos. 

Não há de se falar em estabilidade dentro da Comissão como fruto da decisão 

individual. Em seu estudo, Pereira e Mueller (2000) notaram que muitos 

parlamentares justificaram sua preferência por uma Comissão a outra baseados na 

sua especialização em determinado tema. 

 Nota-se que a atual estrutura organizacional da Câmara dos Deputados 

concentra na mão dos Líderes dos partidos o poder de decisão, favorecendo o 

controle dos partidos sobre a composição das Comissões Permanentes. (MÜLLER, 

2005)  

 Os Líderes partidários detêm grande poder sobre a agenda do Legislativo e 

na condução do processo legislativo, seja por definir as proposições que entram na 

pauta das sessões deliberativas da Câmara, por meio da reunião de líderes, por 

meio da capacidade que eles têm de levar suas bancadas a votarem de acordo com 

sua orientação, ou por ser aquele quem indica os membros para as comissões. 

 

Os postos de presidente, vice-presidente, secretário e relator não são 
cativos. Embora, oficialmente, estas posições sejam escolhidas por voto 
secreto e maioria absoluta dos votos dos membros da comissão a cada dois 
anos, na prática ela são determinadas pelos líderes dos partidos (PEREIRA 
e MUELLER, 2000). 

 
Destarte, sob o viés institucional, a alocação de membros nas Comissões 

Permanentes perpassa as questões de gênero. No entanto, entende-se que as 

trajetórias dos parlamentares constituem importante elemento para o padrão de 

recrutamento para as Comissões Permanentes, já que especialização implica na 

aquisição de ganhos informacionais. Uma vez que as mulheres estão mais ligadas a 

assuntos relacionados ao cuidado, educação e aos próprios temas ligados às 

mulheres, inclusive tendo capital associativo oriundo dessas áreas, é provável que 
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sejam alocadas em Comissões relacionadas a esses temas. 

Já é consenso na literatura (CAMPOS e MIGUEL, 2008; WERNER, 1968) que 

a presença de mulheres nas instituições políticas impacta a formação das agendas 

temáticas decisórias. Uma vez que a atuação política institucional feminina tende, 

em comparação com a masculina, a priorizar determinados grupos – como as 

crianças, idosos, portadores de necessidades especiais e as próprias mulheres –, 

quando elas se ausentam do campo das decisões, a sub-representação das 

mulheres se converte também no esvaziamento da diversidade de pautas que 

devem ser trazidas à arena decisória. Desse modo, determinados temas, grupos e 

interesses sucumbem em detrimento de outros. 

Darcy (1996) argumenta que o Parlamento é um espaço masculino que os 

homens fazem questão de manter sua hegemonia. Conquanto as mulheres 

conquistaram seu espaço, os homens podem reagir à entrada delas de três 

maneiras. Primeiro, eles podem alocá-las em áreas que sejam tradicionalmente do 

interesse feminino, como educação e saúde, por exemplo, afastando-as de áreas 

mais “importantes”. Segundo, eles podem afastá-las da estrutura de poder do 

legislativo. Em terceiro, eles podem ser condescendentes e desagradáveis. 

Dessa maneira, as mulheres tendem a sofrer avaliações de performance mais 

severas do que os homens para se “igualarem” a eles, isso porque tais avaliações 

tenderão a incluir características auxiliares masculinas. Assim, as mulheres falham 

em não terem a mais importante característica profissional no Parlamento: não 

serem homens. 

Sobre o comportamento parlamentar, pode-se afirmar que ele é definido pelo 

partido, pela ideologia e pelo atendimento aos interesses do Executivo, sendo 

também compatível com a teoria espacial do voto (LEONI, 2002), segundo a qual, 

baseando-se na lógica da posição espacial ideológica dos partidos (“esquerda”, 

“centro” e “direita”), definem sua atuação. 

Ocorre que no Brasil os partidos não são totalmente coesos. Assim, não há 

garantias de que o deputado siga fielmente a linha ideológica e o posicionamento 

espacial do seu partido. A análise feita por Leoni (2002) ao buscar identificar a 

relação entre comportamento legislativo e ideologia é possível quando se leva em 

consideração a votação nominal dos/as deputados/as, em que eles/as proferem 

oralmente seu posicionamento quanto ao que é votado. Esse recorte é necessário, 

uma vez que os/as líderes podem encaminhar a votação, quando votam em nome 
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dos/as liderados/as. Quanto isso acontece, não se percebe o comportamento 

individual dos candidatos. 

 As decisões políticas dos/as deputados/as, como aponta Leoni (2002), são 

orientadas pela posição espacial, por fatores institucionais, pelos partidos e grupos 

de pressão. O próprio Executivo exerce influência sobre o posicionamento dos/as 

deputados/as nas votações nominais. Pereira e Mueller (2000) resumem bem como 

o poder Executivo influencia no processo legislativo: 

 

“Do total de 805 propostas que tramitaram no Congresso brasileiro entre 
1995 e 1998, 648 (80,49%) foram iniciadas pelo Executivo, 141 (17,51%) 
foram iniciadas pelo Legislativo e apenas 16 (1,98%) pelo Judiciário. O 
tempo médio para uma proposta do Executivo ser sancionada pelo 
Congresso foi de 183 dias; no caso das propostas iniciadas pelo Legislativo 
e pelo Judiciário, este prazo estendeu-se para 1194 e 550 dias, 
respectivamente.” (idem) 

 

A alocação de mulheres nas comissões é diferenciada da dos homens. Não 

apenas a alocação é diversa. Campos e Miguel (2008) argumentam que o 

comportamento legislativo entre homens e mulheres é diferente. O discurso 

proferido por ambos sobre o dia internacional da mulher ou qualquer assunto que 

faça menção às mulheres sustenta seu argumento. 

Nesse sentido, segundo Campos e Miguel (2008) as mulheres tendem a 

lembrar o dia 8 de março como um dia de conquista, ao passo que os homens 

fazem menção à data mesclando mais frequentemente em seus discursos ideias de 

comemoração. Sobre qualquer menção feita às mulheres, deputadas tendem a 

exaltar a figura feminina como a de uma guerreira. Por outro lado, os deputados 

levantam a figura feminina com a da mãe, da mulher, da progenitora. 

 Não se trata de negar que a política exercida pelas mulheres seja diferente 

da dos homens, mesmo porque a socialização de homens e mulheres é diferente e 

os leva a ter comportamentos diferentes. É essa imagem maternal e frágil da mulher 

que precisa ser desnaturalizada a fim de que elas possam ser reconhecidas pelos 

pares e deixem de estar subordinadas pela razão de serem mulheres. 

  

Análise dos dados 

 

 Nessa etapa, comparar-se-á a presença e atuação parlamentar das mulheres 
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em detrimento da dos homens. Num primeiro momento, a presença das deputadas 

no órgão máximo da Casa – a mesa diretora – ao longo das legislaturas. A seguir, a 

comparação da atuação parlamentar entre mulheres e homens se dará a partir da 

análise de alguns dados, como produção legislativa, relatorias, pedidos de vista, 

despacho das proposições e saída das comissões, que poderão indicar a existência 

do tratamento ou espaço diferenciado entre parlamentares homens e mulheres. 

  

 

a. Presença feminina na Mesa Diretora 

 

Em um primeiro momento, é importante localizar as mulheres dentro da 

estrutura da Câmara dos Deputados. O pouco espaço conquistado por elas foi feito 

“a duras penas”. No entanto, essa conquista não se converte no posicionamento de 

deputadas nos cargos de destaque da Câmara dos Deputados. A tabela a seguir 

mostra os cargos de direção da Câmara dos Deputados. Os dados são referentes a 

todas as composições da Mesa Diretora da Casa desde 1989 – ano que passou a 

viger o atual regimento. 

 

Tabela 1 – Composição da Mesa Diretora (1989-2014) 

  Presidente 
1º vice-

presidente 
2º vice-

presidente 
1º 

secretário 
2º 

secretário 
3º 

secretário 
4º 

secretário 

Homens 13 12 13 13 13 13 13 

Mulheres 0 1 0 0 0 0 0 

Total 13 13 13 13 13 13 13 

Fonte: autor 

  

A duração do mandato da Mesa Diretora é de dois anos. Assim, desde 1989 

até 2014, a Câmara dos Diretores ficou sob direção de 13 diferentes composições. 

Percebe-se pela tabela que as mulheres só foram representadas uma única vez na 

Mesa. No biênio 2011-2012, a deputada Rose de Freitas (PMDB) assumiu o cargo 

de 1ª vice-presidente da Casa. 

 Percebe-se a desproporcionalidade na ocupação dos espaços legislativos 

pelas mulheres. Se, por um lado, as mulheres representam mais da metade da 

população brasileira, segundo o último censo, por outro, elas não alcançam nem 

1,09% dos cargos de direção da Casa do Povo (no período entre 1989 e 2014). No 
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mesmo período, segundo dados obtidos no sítio da Câmara dos Deputados, a média 

de mulheres eleitas foi de 7,2%. O único ano em que uma mulher alcançou um 

cargo na Mesa Diretora coincide com o primeiro ano de governo da primeira 

presidenta do Brasil. 

 Embora os suplentes não componham regimentalmente a Mesa Diretora, de 

acordo com o regimento interno, eles são responsáveis por substituir os membros 

desta em suas ausências. Por isso, é importante observar a presença das mulheres 

também nesses cargos. 

 

Tabela 2 – Suplentes de secretários (1989-2014) 

 1º Suplente 2º Suplente 3º Suplente 4º Suplente 

Homens 13 12 13 12 

Mulheres 0 1 0 1 

  

 Observa-se a repetição do padrão na escolha da Mesa Diretora na tabela 2. 

De fato, embora as mulheres tenham conquistado seu espaço na Câmara dos 

Deputados, não há interesse ou incentivos das bancadas e partidos em investir na 

candidatura de uma deputada nos cargos de direção da Casa. Mesmo no caso de 

suplência, nota-se que apenas duas mulheres, Irma Passoni (PT) e Vanessa Felipe 

(PSDB), alcançaram o cargo de suplentes da Mesa, em 1991 e 1995, 

respectivamente. Passoni assumiu o cargo de 4ª suplente, ao passo que Felipe 

alcançou o posto de 2ª suplente.  

 A apresentação dos dados deixa claro que a dificuldade das mulheres de se 

posicionarem em posições centrais do campo políticos é aplicável na Câmara dos 

Deputados, confirmando-se a hipótese de que as mulheres estão ausentes dos 

órgãos diretivos da Câmara dos Deputados. Embora regimentalmente os cargos de 

direção sejam providos através de uma eleição, em regra, os nomes dos candidatos 

são previamente acordados entre os líderes do Parlamento, já indicando o vitorioso. 

Foram poucas as vezes que um candidato se elegeu de maneira avulsa. 

 

b. As mulheres no processo legislativo 

 

 Vista a falta de prestígio das mulheres no órgão máximo da Casa, resta saber 

se a exclusão feminina desse espaço se reproduz também na esfera do processo 

legislativo em si, que, nesse estudo, inclui a apresentação de projetos de lei, a 
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relatoria e os pedidos de vista.   

 A literatura aponta que as mulheres atuam mais em temas relacionados ao 

cuidado, as chamadas soft politics, do que em áreas relacionadas à administração e 

orçamento, hard politics. 

 

Tabela 3 - Produção legislativa 

 Homens Mulheres Total 

Infância 77 22 99 

Tributação 135 6 141 

Total 212 28 240 
Fonte: o autor 

 

    Tendo em mente que os projetos pesquisados têm como temas “criança” e 

“infância”, representando as soft politics; e “tributação” e “imposto”, representando 

hard politics, tem-se que, dos 240 projetos de lei apresentados, 212 (88,3%) são de 

homens, ao passo que as mulheres foram autoras de 28 projetos de lei. Esse 

número representa 11,7% do total de projetos apresentados em 2011. 

As mulheres de fato legislam mais sobre assuntos relacionados ao cuidado, já 

que, dos 28 projetos apresentados, 22 (78,6%) estão dentro do tema “criança”. 

Embora, do universo de todos os projetos que versaram sobre este tema, os 

homens sejam autores de 77,7% dos projetos (mesmo porque eles são a maioria, de 

fato), a concentração de mulheres é maior nessa área: 22,3% contra apenas 4,25% 

de deputadas que assinaram a autoria de projetos de lei cujo assunto seja 

“tributação” ou “imposto”. Confirma-se também a segunda hipótese apresentada: 

existe uma divisão sexual do trabalho quanto à produção legislativa. 

Sabe-se que um tema envolve diversos assuntos. Há inúmeras maneiras de 

legislar sobre o assunto “infância” ou “tributação”, ou qualquer outro. Nesse sentido, 

os referidos temas podem envolver questões como trabalho infantil, transporte 

escolar para crianças, imposto sobre livros escolares ou orçamento para saúde, 

entre outros. Portanto, quão maior for a abrangência de determinado projeto, por 

mais comissões ele tramitará.  

Separando os projetos de lei cuja autoria seja de uma deputada dos projetos 

assinados por deputados, observa-se que divergem quanto à tramitação nas 

comissões e quanto à amplitude de temas dentro desses dois grupos de projetos: 

“infância”/”criança” (soft politics) e “orçamento”/”imposto” (hard politics).  
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Tabela 4 - Despacho dos projetos de lei que versam sobre infância 

Produção legislativa mulher 
 

Produção legislativa homem 

Despacho Freq. % 
 

despacho Freq. % 

CCTCI 2 9,10% 
 

CCTCI 6 7,80% 

CCJC 22 100% 
 

CCJC 77 100% 

CDC 1 4,50% 
 

CDC 3 3,90% 

CDEIC 3 13,60% 
 

CDEIC 7 9,10% 

CDU 0 0,00% 
 

CDU 1 1,30% 

CDHM 0 0,00% 
 

CDHM 1 1,30% 

CE 1 4,50% 
 

CE 8 10,40% 

CFT 4 18,20% 
 

CFT 22 28,60% 

CREDN 0 0,00% 
 

CREDN 1 1,30% 

CSPCCO 2 9,10% 
 

CSPCCO 4 5,20% 

CSSF 21 95,50% 
 

CSSF 59 76,60% 

CTASP 0 0,00% 
 

CTASP 3 3,90% 

CTD 1 4,50% 
 

CTD 1 1,30% 

CVT 0 0,00% 
 

CVT 4 5,20% 

CC 2 9,10% 
 

CC 2 2,60% 

TOTAL 22   
 

TOTAL 77   
Fonte: o autor 

 

Tabela 5 - Despacho dos projetos de lei que versam sobre imposto 

Produção legislativa mulher 
 

Produção legislativa homem 

despacho Freq. % 
 

despacho Freq. % 

CAPADR 0 0,00% 
 

CAPADR 2 1,50% 

CINDRA 0 0,00% 
 

CINDRA 6 4,40% 

CCTCI 0 0,00% 
 

CCTCI 1 0,70% 

CCJC 6 100% 
 

CCJC 134 99,30% 

CDC 0 0,00% 
 

CDC 1 0,70% 

CDEIC 0 0,00% 
 

CDEIC 13 9,60% 

CDU 0 0,00% 
 

CDU 1 0,70% 

CDHM 0 0,00% 
 

CDHM 1 0,70% 

CE 0 0,00% 
 

CE 0 0,00% 

CFT 6 100% 
 

CFT 131 97,00% 

CFFC 0 0,00% 
 

CFFC 0 0,00% 

CLP 0 0,00% 
 

CLP 0 0,00% 

CMADS 0 0,00% 
 

CMADS 3 2,20% 

CME 0 0,00% 
 

CME 6 4,40% 

CREDN 0 0,00% 
 

CREDN 0 0,00% 

CSPCCO 0 0,00% 
 

CSPCCO 3 2,20% 

CSSF 0 0,00% 
 

CSSF 30 22,20% 

CTASP 0 0,00% 
 

CTASP 8 5,90% 
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CTD 0 0,00% 
 

CTD 2 1,50% 

CVT 1 16,70% 
 

CVT 2 1,50% 

CC 0 0,00% 
 

CC 3 2,20% 

TOTAL  6   
 

TOTAL  135   
Fonte: o autor 

 

 Todos os projetos tem que passar pela CCJC, assim observa-se, quanto aos 

temas ligados à tributação, uma concentração de projetos de lei de mulheres na 

CSSF. Chama a atenção o fato que 95% dos projetos de lei apresentados por 

mulheres e que versaram sobre infância foram despachados para a Comissão de 

Seguridade Social e Família, ao passo que 76% dos projetos apresentados por 

homens nessa mesma área tiveram a CSSF incluída em seu despacho. Por serem 

associadas durante toda a vida a temas relacionados ao zelo, é bastante provável 

que a maior parte da sua produção legislativa reflita essa socialização ligada ao 

cuidado, à família. 

 Por outro lado, os seis projetos de lei de autoria de mulheres que versam 

sobre tributação (4,25% do total de PLs apresentados sobre esse tema) tiveram sua 

tramitação limitada às duas Comissões obrigatórias – CCJC e CFT (por envolverem 

finança) – e apenas uma passou pela CVT.  Os homens dominaram a produção 

legislativa quanto a essa área (quase 93% do total), confirmando mais uma vez a 

clara divisão entre o trabalho de homens e mulheres, quanto a assuntos e a 

diversidade dentro da mesma temática. Os projetos cujo autor seja um homem são 

mais diversos quanto aos assuntos, seja versando sobre infância seja sobre 

tributação, do que os de mulheres. Essa característica faz com que tramitem por 

mais comissões. Não se trata de barreiras formais que impedem a tramitação de 

projetos de mulher. Mas uma barreira anterior, de exclusão histórica das mulheres 

do campo político, torna seus projetos mais específicos quanto aos assuntos, como 

os dados nos indicam.  

 Sobre o regime de tramitação, dois projetos de lei de autores homens foram 

declarados “urgentes”. Não se trata de um valor expressivo. Conquanto a amostra 

não permita fazer conclusões, observa-se que, quanto ao regime de tramitação, não 

há tratamento diferenciado significativo entre projetos de lei de homens e de 

mulheres, como mostra a tabela abaixo. No entanto, nota-se uma tendência que 

favoreça projetos de lei de homens. A proporção de projetos de lei cujo autor seja 

um deputado que seguiram o rito ordinário é menor que o dos de mulheres, em 
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9,8%. Esse percentual é distribuído entre o rito de urgência (2,6%) e prioridade 

(7,2%) que os projetos de lei de homens recebem a mais que os de mulheres. 

Embora o regime de tramitação pareça ter mais a ver com o teor do projeto do que 

com o sexo de seu autor; na amostra, todos os projetos de mulheres seguiram o rito 

ordinário, confirmando a hipótese 4 apresentada.   

 

Tabela 6 - Regime de tramitação dos projetos de infância 

Produção legislativa 
mulher 

 

Produção legislativa 
homem 

Regime de 
tramitação Freq. % 

 

Regime de 
tramitação Freq. % 

Urgente 0 0,00% 
 

Urgente 2 2,60% 

Ordinária 17 77,30% 
 

Ordinária 52 67,50% 

Prioridade 5 22,70% 
 

Prioridade 23 29,90% 
Total 22 100% 

 
Total 77 100% 

 

 Para que os projetos possam tramitar nas comissões conforme o despacho, é 

necessário que recebam pareceres, espécies de opiniões fundamentadas, por 

relatores em cada uma das comissões. Relatar projetos pode ser um indicador do 

grau de participação de parlamentares no processo legislativo. 

A tabela abaixo diz respeito a projetos de lei enquadrados dentro de 

tributação. Num primeiro momento, tem-se o número total de relatores de projetos 

de lei de homens. A seguir, a unidade de análise é a quantidade de relatoras que 

estiveram à frente, em algum momento, dos projetos de lei. O fato de o projeto estar 

sob responsabilidade de um/a relator/a não se converte automaticamente na 

elaboração do parecer ao projeto, podendo ocorrer de o/a relator/a jamais 

apresentar seu parecer e ser designado/a outro/a relator/a para apresentar um 

parecer sobre o projeto de lei. Dessa maneira é possível, e provável, que um projeto 

tenha recebido mais de um/a relator/a. Os projetos, de maneira geral, tiveram entre 

um e dois relatores, em sua maioria.  

  

Tabela 7 - Relatoria de projetos de lei de homens, cujo tema seja 

tributação/imposto 

 
Comissão 1 Comissão 2 Comissão 3  Comissão 4 

Nº de rel. Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Nenhum 0 120 4 47 0 7 0 2 

1 53 15 24 1 6 2 2 0 
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2 47 0 8 0 0 0 0 0 

3 14 0 8 0 1 0 0 0 

4 4 0 2 0 0 0 0 0 

5 ou mais 17 0 2 0 2 0 0 0 

Total 135 48 9 2 
Fonte: o autor 

  

Percebe-se que na primeira comissão todos os projetos de lei tiveram um 

relator, dos quais 120, ou quase 89% dos projetos apresentados nessa área, só 

tiveram relatores homens. Apenas 15 projetos (11%) estiveram sob responsabilidade 

de uma mulher relatar. Esse dado reflete uma participação proporcional, uma que 

temos menos de 10% de mulheres na Casa, e isso merece ser ressaltado. Ao 

passar pelo filtro da primeira comissão, os 48 projetos que avançaram para a 

segunda, tiveram um único projeto que fora relatado por uma mulher. Na Comissão 

3, dois projetos foram relatados por uma mulher. O número de relatoras nunca é 

maior que um, ao passo que 17 projetos de lei ficaram sob responsabilidade de, pelo 

menos, 5 deputados. Todos homens. 

 A produção legislativa de mulheres dentro de tributação é bem menor que a 

dos homens. Apenas seis projetos foram apresentados nessa área, dos quais 

nenhum foi relatado em nenhum momento por uma mulher. 

 

Tabela 8 - Relatoria de projetos de lei de mulheres, cujo tema seja 

tributação/imposto 

 
Comissão 1 Comissão 2 Comissão 3 Comissão 4 

Nº de rel. Homens Mulheres Homens  Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Nenhuma 0 6 0 1 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 3 0 1 0 0 0 0 0 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 ou mais 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 6 1 0 0 
Fonte: o autor 

 

 Os dados acima revelam que as mulheres, além de não legislarem muito 

sobre o assunto, não costumam “opinar” sobre tributação, justamente por estarem 

ausentes dessa área. 



 

 44 

 Quando o assunto envolve infância, o cenário legislativo quanto à produção 

de leis é outro. Aqui as mulheres legislam, em números relativos, muito mais, se 

comparado à elaboração de leis pelas parlamentares quantos aos assuntos 

enquadrados em tributação. 

 

Tabela 9 - Relatoria de projetos de lei de homens, cujo tema seja 

infância/criança 

 
Comissão 1 Comissão 2 Comissão 3 Comissão 4 

Nº de rel. Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Nenhum 0 35 0 17 2 9 0 0 

1 31 25 17 13 8 1 0 0 

2 19 15 3 0 1 1 0 0 

3 21 2 7 0 0 0 0 0 

4 4 0 2 0 0 0 0 0 

5 ou mais 2 0 2 1 0 0 0 0 

Total 77 31 11 0 
Fonte: o autor 

 

Os homens apresentaram 77 projetos de lei dentro de infância. Na primeira 

comissão, 42 (54%) passaram pela mão de mulheres, ao passo que 35 projetos de 

homens, ou 45%, foram relatados apenas por outros homens. Dois projetos chegam 

a ter três relatoras em seu histórico. A participação das mulheres relatando projetos 

de leis de homens se estende até a terceira comissão – última comissão por que 

tramitaram os projetos de lei dessa área.  

 

Tabela 10 - Relatoria de projetos de lei de mulheres, cujo tema seja 

infância/criança 

 
Comissão 1 Comissão 2 Comissão 3 Comissão 4 

Nº de rel. Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Nenhuma 1 16 2 9 2 5 0 0 

1 15 4 10 6 3 0 0 0 

2 5 2 2 1 2 2 0 0 

3 1 0 1 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ou mais 0 0 1 0 0 0 0 0 

Total 22 16 7 0 
Fonte: o autor 
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 Um projeto de lei cuja autora é uma mulher não teve nenhum relator até hoje. 

Não houve nenhum caso do tipo quanto aos projetos de lei de homens. A 

participação de mulheres nas relatorias dessas proposições se estendeu também 

até a última comissão por que tramitaram os projetos de lei dentro da área de 

infância. Percebe-se que as mulheres atuam muito mais quando se leva em 

consideração projetos que versem sobre temas de infância, de menor 

reconhecimento. Os dados fornecem subsídios que corroboram com a hipótese de 

que há divisão sexual do trabalho quanto à relatoria dos projetos dentro de “infância” 

e de “tributação”, em que as mulheres se concentram naquela e estão quase 

ausentes nesta. 

 Como dito, os dados acima refletem todos os relatores que participaram, ou 

não, do processo de produção das leis na Câmara dos Deputados. Esses dados, 

todavia, não refletem necessariamente o desempenho dos(as) parlamentares. 

Assim, busca-se identificar qual o sexo do último relator. Identificá-lo é importante, 

uma vez que é o parecer deste que é votado e possibilita a continuidade da 

tramitação dos projetos de lei. 
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Tabela 11 -  Sexo do último relator em cada comissão (tributação/imposto) 

 
Comissão 1 Comissão 2 Comissão 3 Comissão 4 

Sexo do último relator PL de homem PL de mulher PL de homem PL de mulher PL de homem PL de mulher PL de homem PL de mulher 

Homem 131 6 44 1 9 0 2 0 

Mulher 4 0 0 0 0 0 0 0 

Total 135 6 44 1 9 0 2 0 
Fonte: o autor 
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 A quantidade de mulheres sendo as últimas relatoras em projetos de lei 

enquadrados em tributação chega a pouco mais de 2% do total, quando se leva em 

conta que foram elaborados por homens. No caso da produção legislativa feminina, 

não houve nenhum caso na amostra.  
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Tabela 12 - Sexo do último relator em cada comissão (infância/criança) 

 
Comissão 1 Comissão 2 Comissão 3 Comissão 4 

Sexo do último relator PL de homem PL de mulher PL de homem PL de mulher PL de homem PL de mulher PL de homem PL de mulher 

Homem 51 17 20 9 7 3 0 0 

Mulher 26 4 11 6 2 3 0 0 

Total 77 21 31 15 9 6 0 0 
Fonte: o autor 
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Os dados das tabelas acima fazem referência à infância. Percebe-se que as 

mulheres foram as últimas relatoras em 33,3% dos projetos de lei de homens e em 

31% dos projetos de autoria seja feminina. 

Percebe-se que não há tendência em mulheres relatarem proposições de 

outras mulheres, tanto em tributação quanto em infância. Ocorre que as mulheres 

atuam, de fato, mais nos temas ligados ao cuidado, colocando-se em paridade com 

os homens quanto à última relatoria.  

No âmbito das comissões, os parlamentares podem se valer do uso do pedido 

de vista, previsão regimental que dá o direito a qualquer deputado da comissão de 

analisar mais detalhadamente o projeto de lei.  

Politicamente, o pedido de vista pode ser entendido sob dois prismas. No 

primeiro, ele é tido como um instrumento regimental de obstrução de projetos de lei. 

Já sob o segundo prisma, pode ser usado como indicador da participação 

estratégica de atores no processo legislativo. 

Como não é possível, a partir dos dados coletados, inferir o uso do pedido de 

vista como obstrução de projetos de lei, adotar-se-á a vista como mais um indicador 

da participação feminina no processo legislativo.  

 Percebe-se que sobre os dois temas apresentados, infância e tributação, o 

pedido de vista foi um recurso não muito utilizado. Sobre os projetos de tributação, 

percebe-se que não houve pedido de vista de deputadas a projetos de lei de autoria 

de outras deputadas. Houve somente duas incidências de vista de homens a esses 

projetos. A atuação de mulheres nesse quesito também é modesta: apenas duas 

vezes pediram vista a projetos de lei de homens, ao passo que 25 homens usaram 

desse instrumento para participar do processo de tramitação de projetos de lei cuja 

autoria caiba a deputados. 
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Tabela 13 - Pedido de vista – infância 

 
Comissão 1 Comissão 2 Comissão 3 Comissão 4 

Sexo da 
vista 

PL de 
homem 

PL de 
mulher 

PL de 
homem 

PL de 
mulher 

PL de 
homem 

PL de 
mulher 

PL de 
homem 

PL de 
mulher 

Homem 11 4 1 5 0 1 0 0 

Mulher 3 1 0 1 2 0 0 0 

Total 14 5 1 6 2 1 0 0 
Fonte: o autor  

 

Tabela 14 - Pedidos de vista – tributação 

 
Comissão 1 Comissão 2 Comissão 3 Comissão 4 

Sexo da 
vista 

PL de 
homem 

PL de 
mulher 

PL de 
homem 

PL de 
mulher 

PL de 
homem 

PL de 
mulher 

PL de 
homem 

PL de 
mulher 

homem 23 2 2 0 0 0 0 0 

mulher 2 0 0 0 0 0 0 0 

Total 25 2 2 0 0 0 0 0 
Fonte: o autor 
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Sobre os projetos de lei enquadrados dentro de infância, nota-se que os 

homens tendem também a usar mais do pedido de vista, seja de projetos de homens 

ou de mulheres. Observa-se que a atuação das mulheres é parecida tanto para 

projetos de homens quanto de outras mulheres. Na primeira comissão, do total de 

vistas a projetos de lei de homens, 21% foram usados por mulheres e; 20% dos 

pedidos de vista aos projetos de lei de mulheres foram pedidos por outras mulheres. 

Uma vez relatados, os pareceres seguem para deliberação e votação nas 

Comissões. Caso os pareceres dos relatores sejam aprovados, seguem para a 

comissão seguinte; caso não sejam, é escolhido um membro da comissão para dar 

um parecer em nome dela. 

A saída das comissões indica a continuidade da tramitação, ou não, de um 

projeto de lei. Observa-se até que ponto os projetos de homens e mulheres seguem 

tramitando. 

 

Tabela 15 - Saída das Comissões – tributação 

 
Comissão 1 Comissão 2 Comissão 3  Comissão 4 

Autoria Saiu Não saiu Saiu Não saiu Saiu Não saiu Saiu Não saiu 

PL de homem 48 87 9 39 2 7 1 1 

PL de mulher 1 5 0 1 0 0 0 0 

Total 49 92 9 40 2 7 1 1 
Fonte: o autor 

 

 Quando analisamos os projetos de homens e mulheres dentro de tributação, 

percebe-se que, dos seis projetos apresentados, apenas um teve a tramitação 

continuada. No entanto esse projeto parou na segunda Comissão. Trata-se do PL 

1202/2011, da deputada Bruna Furlan (PSDB/SP), que está pronto para pauta na 

Comissão de Finanças e Tributação (CFT) desde maio de 2014. No caso dos 

projetos cuja autoria cabe a um homem, a tramitação alcançou até a quarta 

comissão. Ainda assim, a maioria dos projetos – tal como no caso das mulheres – é 

travada logo na primeira comissão. 

 No caso de projetos dentro de infância, mais uma vez percebe-se paridade 

entre a produção legislativa feminina e masculina, quanto ao fato de os projetos de 

lei de ambos os sexos tramitarem em até duas comissões.  

Quanto à saída dos projetos das comissões, pela primeira vez também a 

situação se inverte em favor das mulheres, uma vez que uma porcentagem maior de 
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projetos de lei de homens trava nas Comissões. 59% da produção legislativa 

masculina não saiu da primeira, contra 27% dos projetos de deputadas; na segunda 

Comissão, os deputados tiveram 64% dos seus projetos barrados, contra 56% de 

projetos de lei de mulheres. Dos dados, infere-se que a hipótese de que os projetos 

de lei de mulheres são mais barradas nas comissões não encontra ressonância no 

caso da Câmara nas comissões apresentadas. 

  

Tabela 16 - Saída das Comissões – infância 

 
Comissão 1 Comissão 2 Comissão 3  Comissão 4 

Autoria Saiu Não saiu Saiu Não saiu Saiu Não saiu Saiu Não saiu 

PL de homem 31 46 11 20 0 0 0 0 

PL de mulher 16 6 7 9 0 0 0 0 

Total 47 52 18 29 0 0 0 0 
Fonte: o autor 

 

Por fim, não são todos os projetos de lei que chegaram ao fim do processo 

legislativo: seja a transformação em lei ordinária, seja o arquivamento. Muitos ficam 

no meio do caminho, ainda mais quando se analisa a produção legislativa em um 

ano recente, como 2011. Vale lembrar que a tramitação de projetos tende a durar 

muitos anos. 

Então, sobre a situação atual dos projetos de lei, algumas considerações são 

importantes. A primeira é que as mulheres tiveram menos projetos arquivados do 

que os homens, o que indica que elas “sabem mais do que falam”, podendo indicar 

um alto grau de expertise (mesmo porque 22 dos 28 projetos apresentados por elas 

são de infância). Outro ponto que chama a atenção é o fato de 68% dos projetos de 

mulheres dentro de infância aguardarem entrar na pauta da comissão, embora já 

relatados, ao passo que, em valores relativos, esse valor cai para 46% quando os 

projetos são de homens.   

  

Tabela 17 – Situação atual dos projetos de lei 

 
Infância Tributação 

Situação Homens Mulheres Homens  Mulheres 

Aguardando Parecer do relator 25 2 69 2 

Pronta para pauta 36 15 30 3 

Arquivada 9 1 23 1 

Transformada em Lei Ordinária 1 2 0 0 
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Aguardando deliberação do recurso na Mesa 1 0 1 0 

Aguardando retorno do Senado 0 1 0 0 

Aguardando designação de relator 1 0 8 0 

Aguardando deliberação na comissão 0 0 3 0 

Retirado pelo autor 1 0 0 0 

Pronta para pauta no Plenário 0 0 1 0 

Aguardando constituição de comissão temporária 3 1 0 0 

Total 77 22 135 6 
Fonte: o autor 

Considerações finais 

 

 De maneira geral, o presente trabalho teve por foco entender como se 

relacionam as variáveis sexo e participação parlamentar, no âmbito da Câmara dos 

Deputados, levando em consideração a hierarquização do campo político, uma vez 

que as presidências da Mesa e as posições de destaque no processo legislativo 

(autoria e relatoria de projetos de lei) estão contidas no estudo em apreço. Dessa 

forma, defende-se a ideia de que homens e mulheres assumem espaços 

diferenciados na “Casa do Povo”, já que estas se situam na periferia do campo.    

A Câmara dos Deputados é um órgão do legislativo federal brasileiro. 

Composto por 513 membros eleitos pelo voto proporcional, trata-se da instituição 

que representa o povo, por isso sendo chamada de “Casa do povo”. Do total de 

membros, apenas 59 (ou 11,5%) são mulheres. E dentre essas, apenas 45 foram 

eleitas (as demais assumiram enquanto suplentes). Localizar as mulheres dentro do 

processo legislativo ajuda a entender onde se situam no interior do campo político. O 

fato de se apresentarem uma única vez no corpo diretivo da Casa mostra 

claramente o posicionamento periférico delas no campo político. 

De acordo com os dados da InterParliamentary Union (IPU), de janeiro de 

2011, o percentual médio de mulheres nos legislativos é de 19,2%. Isso mostra que 

o Brasil está abaixo da média mundial de mulheres nos Parlamentos ao redor do 

mundo.  

Uma vez que homens e mulheres são socializados de maneira diferente, 

entende-se que a maneira como agem no Parlamento também é diferenciada. 

Diante do exposto na literatura, fica claro também que esse comportamento se 

estende para além da mera vontade. É influenciado por normas institucionais, as 

quais são decididas por pessoas em posição de poder. 

A literatura muito aponta para a divisão sexual do trabalho no Legislativo. 
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Essa divisão pode ser confirmada quando se leva em conta que as mulheres não 

têm espaço quando os temas dos projetos e das comissões envolvem hard politics. 

Por outro lado, quando analisamos as soft politics, a balança tende à paridade entre 

homens e mulheres, havendo em algumas situações vantagens para as mulheres, 

como a aprovação de mais projetos de lei e as saídas dos projetos das comissões. 

 As mulheres têm mais conhecimento sobre soft politics, é fato que os dados 

aqui apresentados apontam. Analisando as comissões do ponto de vista 

informacionais, elas acrescentam bastante ao processo legislativo quando alocadas 

nessas comissões. Não poderia deixar de ser diferente, já que são socializadas ao 

cuidado durante toda a vida. Todavia, isso não significa que devam ser excluídas de 

outras áreas temáticas do Parlamento, sobretudo em cargos de direção, tampouco 

que sua eficiência em legislar sobre temas relacionados ao cuidado são produtos 

naturais delas mesmas. 

A presença de mulheres, nesse sentido, diversifica o rol de projetos que 

tramitam e que são transformados em normas jurídicas. De fato, existe na Câmara 

dos Deputados uma divisão sexual do trabalho legislativo. Embora a análise desse 

estudo tenha se limitado a apenas dois assuntos e apenas a projetos apresentados 

em 2011, fica clara a maior participação das mulheres quando o assunto é 

relacionado à infância e à criança e a exclusão delas quando o assunto envolve 

tributação ou imposto. Esse viés de gênero presente na Casa do Povo guetifica as 

mulheres, uma vez que elas atuam em temas de menos prestígio. É necessário que 

futuramente se analise mais temas num período de tempo ainda maior afim de que 

sejam fornecidos mais subsídios para uma análise mais apurada. É do interesse do 

autor fazê-lo. Assim, as conclusões desse trabalho não se encerram em si, mas é 

urgente a abertura de canais de “hard politics” às mulheres para que a atuação 

parlamentar seja justa em relação ao gênero. 
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