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Resumo: Este artigo trata da representação parlamentar no Brasil, considerando o diálogo entre 
o conceito de representação substantiva (PITKIN, 1972) e sua efetivação em três legislaturas 
ocorridas entre 2003 e 2015, com foco específico na atuação de deputadas federais. Pautada 
pela análise de banco de dados sistematizado por um dos autores, o objetivo é oferecer subsídios 
empíricos à análise sobre o papel das parlamentares brasileiras com relação a pautas feministas 
e voltadas à mulher. Nossos resultados apontam tanto aspectos relacionados aos limites e à 
importância da atuação parlamentar feminina quanto pontos relevantes à agenda de pesquisas 
sobre o tema. 

Palavra-chave: Poder Legislativo; Representação política; Representação substantiva; Política 
brasileira; Gênero. 

Abstract: This article deals with parliamentary representation in Brazil, considering the 
dialogue between the concept of substantive representation (PITKIN, 1972) and its 
implementation in three legislatures that took place between 2003 and 2015, with a specific 
focus on the performance of federal deputies. Guided by the analysis of a database systematized 
by one of the authors, the objective is to offer empirical subsidies to the analysis of the role of 
Brazilian parliamentarians in relation to feminist and women-oriented agendas. Our results 
point out both aspects related to the limits and the importance of female parliamentary 
performance as well as points relevant to the research agenda on the theme. 

Keywords: Legislative Power; Political representation; Substantive representation; Brazilian 
politics; Gender. 

Resumen: Este artículo trata sobre la representación parlamentaria en Brasil, considerando el 
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diálogo entre el concepto de representación sustantiva (PITKIN, 1972) y su implementación en 
tres legislaturas que tuvieron lugar entre 2003 y 2015, con un enfoque específico en el 
desempeño de los diputados federales. Guiado por el análisis de una base de datos sistematizada 
por una de las autoras, el objetivo es ofrecer subsidios empíricos al análisis del papel de las 
parlamentarias brasileñas en relación a las agendas feministas y orientadas a las mujeres. 
Nuestros resultados señalan tanto aspectos relacionados con los límites y la importancia del 
desempeño parlamentario femenino como puntos relevantes para la agenda de investigación 
sobre el tema. 

Palabra clave: Poder Legislativo; Representación política; Representación sustantiva; Política 
brasileña; Género. 

 

A presença da mulher na política é um dos temas mais antigos e recorrentes nos debates 

sobre representação, de modo que este artigo se debruça teoricamente sobre a representação 

substantiva em diálogo com uma análise do desempenho de mulheres ocupantes de cadeiras no 

Poder Legislativo nacional brasileiro como deputadas federais em três legislaturas: 2003-2007, 

2007-2011 e 2011-2015. 

De modo geral, nosso objetivo é oferecer subsídios empíricos à análise sobre o papel 

das parlamentares brasileiras com relação a pautas feministas e voltadas à mulher. De modo 

específico, buscamos compreender em que medida essas deputadas apresenta propostas e quais 

as temáticas, como se articulam para suas proposições com relação à autoria e quão efetivos são 

esses projetos, em termos de aprovação. 

Para tanto, analisamos dados anteriormente sistematizados por Almeida, Lüchmann e 

Ribeiro (2012) e por Silva (2015; 2019) a partir de coletas junto ao portal do Congresso 

Nacional, sendo que a classificação das pautas (em feministas e para mulheres) e dos temas 

baseou-se em análise qualitativa do conteúdo das sínteses das ementas dos projetos propostos e 

do resultado do trâmite legislativo durante as legislaturas analisadas. 

Além destas considerações iniciais, exploramos brevemente o conceito de representação 

substantiva na próxima seção. Em seguida, expomos nossa análise de dados e esboçamos 

considerações finais com relação aos resultados encontrados e à agenda de pesquisas sobre o 

tema. 

 

Considerações sobre a representação substantiva 

 

Considerando a objetividade do debate estabelecido neste paper, nos detemos 

especialmente sobre a questão da representativa substantiva, até mesmo por conta da ampla 

discussão teórica estabelecida sobre o conceito de representação. Segundo Pitkin (1972), são 

quatro as perspectivas que tratam da questão da representação política: a representação 

formalista, a representação simbólica, a representação descritiva e a representação substantiva.  
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Na representação substantiva, a substância da representação está na atividade de 

representar, por isso a ideia de agir por outros não pode ser considerada um retrato, símbolo ou 

um agir em nome de outra pessoa, pois foi autorizado para essa ação ou tem que prestar contas 

ao eleitorado. Nesse sentido, Pitkin (1972; 2006) aponta que há muitos laços entre representante 

e representado, sendo difícil especificá-los. Assim, o conceito de representação substantiva é 

proposto tendo por base a seguinte indagação: se nenhuma dessas formulações está correta, o 

que fazer para que se tenha um significado prático da representação? 

As visões da representação expressam a descrição precisa de correspondência 
entre o representante e os representados ou qualquer coisa que fomente o 
simbolismo ou voto e accountability. Porém, essas sugestões, ao mesmo 
tempo em expandem a nossa visão de representação, são enganosas. E 
tampouco, uma ou todas essas visões podem explicar a substância da 
atividade de representar agindo por alguém (PITKIN, 1972, p. 114). 
 

Neste contexto, a representação não se baseia apenas em um líder eleito, mas como ele 

age conforme os objetivos que representa. Para Pitkin (1972)3, os conceitos sobre a 

representação apresentam dificuldades em encontrar quais as obrigações da ação do 

representante, pois na democracia todos os agentes do governo servem à soberania popular. 

Nesse aspecto, a autora construiu um elemento argumentativo relevante a respeito das 

diferenças entre o eleito e os eleitores, sendo possível analisar que essas diferenças fortalecem a 

representação política, pois mobilizam os vínculos entre a sociedade e a esfera pública, uma vez 

que, frequentemente, as pessoas são compelidas a colocar os seus interesses em outras mãos e 

esses indivíduos normalmente não acompanham a situação até que seja solucionada. Desse 

modo, a representação pode colaborar diante dessas situações, pois será escolhido um 

representante para cuidar da política por elas, contudo esses sujeitos têm como responsabilidade 

acompanhar esse processo, participar das discussões e estabelecer relações entre o Estado e a 

sociedade, pois a política é do eleitorado (PITKIN, 1972). 

Nesse ínterim, o processo representativo requer uma representação de correspondência 

entre eleito e eleitores, de modo que, apesar de haver diferenças entre eles, essa relação deve 

estabelecer igualdade. Por isso, o conceito de representação substantiva proposto considera a 

representação como uma atividade contínua que deve ser definida em termos das atividades do 

representante. Neste contexto, segundo Pitkin (1972, p. 143), “a atividade de representar agindo 

por outros deve ser definida de acordo com o que o representante faz e como o faz, ou uma 

combinação dessas duas considerações”. 

O processo da representação substantiva, portanto, deve estabelecer uma relação de 

correspondência entre representante e representados, no qual o representante deve contribuir 

para que aconteça um processo transparente quanto às suas atividades políticas e a comunicação 

com o eleitorado, cabendo aos eleitores acompanhar e participar do processo representativo. 

 
3 Para Pitkin (1972) há três ideias sobre representação: 1. O representante é visto como um substituto ou age em 
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Nesse sentido, Pitkin (1972) mostra que as perspectivas formalista, descritiva e 

simbólica contribuem para expandir a nossa visão sobre a representação, mas não explicam o 

conteúdo da atividade do representante. A autora destaca a expressão “agir por” para explicar o 

conceito teórico da representação substantiva, explicando que quando o representante age pelos 

representados supomos que esses representados são elementos da representação política e, em 

vista disso, a representação não é apenas uma pessoa fazendo qualquer tipo de favores ou 

agindo para si próprio.  

Em suma, na perspectiva formalista o representante pode representar o valor de uma 

sociedade, na perspectiva descritiva o líder é o espelho da sociedade e na perspectiva simbólica 

ele é um símbolo representando a sociedade. Já na perspectiva substantiva, a expressão “agir 

por” supõe que esses representados são elementos da representação também, pois considera-se 

que o eleitorado autoriza o representante para agir em seu nome e cumprir a confiança que deve 

estar acima de suas obrigações. Nesse sentido, Pitkin (1972) afirma que os líderes vão 

representar interesses de pessoas que não podem estar presentes na política, o que não significa 

que ele possa ser considerado um substituto, pois as suas ações não são atribuídas a outros, 

sendo essas de seu interesse. Por isso, é importante que haja diferenças ou certo distanciamento 

entre representante e o representado, para que se estabeleça uma ação representativa. 

A dificuldade na representação política é como o representante vai solucionar os desejos 

do eleitorado, na medida em que os interesses dos representados são amplos e variados. As 

perspectivas de representação formal, descritiva e simbólica apresentam sinais do que poderia 

ser essa representação, mas não a aplicam de forma real, pois esses conceitos não têm por base a 

ação do representado. Logo, é possível evidenciar que o líder terá dificuldades em atender todos 

os interesses do seu eleitorado, sendo essa uma limitação do processo representativo. Por outro 

lado, quando o centro da representação está na atividade do líder é possível verificar se os 

interesses dos representados estão sendo considerados nessa prática e observar o quanto o 

representante está sendo responsivo ao eleitorado, o que Pitkin (1972) conceitua de 

representação substantiva. 

Nesse quadro teórico, a autora propõe um modelo integrado de representação, em que 

concebe a representação substantiva como o “coração” das demais formas de representação, 

para que haja congruência entre as ações dos representantes e os interesses dos representados.  

O estudo de Schwindt-Bayer e Mishler (2005) analisou empiricamente a proposta de 

Pitkin (1972) do modelo integrado de representação de mulheres em 31 democracias e 

evidenciou que a estrutura dos sistemas eleitorais exerce influência sobre a representação 

descritiva e a representação simbólica feminina, uma vez que a representação descritiva 

aumenta a capacidade de resposta das legislaturas para as preocupações políticas das mulheres e 

 
nome de alguém. 2. O representante é visto como um agente, aquele que cuida dos interesses de alguém. 
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eleva as percepções de legitimidade.  

No entanto, os efeitos da representação substantiva são menores, pois a complexidade 

de seus efeitos está relacionada à medida em que o representante corresponde aos interesses de 

seus representados. Nesse quadro, questiona-se qual a capacidade de resposta política aos 

cidadãos, já que a ausência de resposta política dos representados resulta no enfraquecimento da 

representação substantiva.  

A representação formal e descritiva é considerada importante em grande 
parte por causa de seus efeitos hipotéticos sobre responsividade. A 
responsividade política também é considerada fundamental para a 
legitimidade ou representação simbólica da legislatura. (SCHWINDT-
BAYER E MISHLER, 2005, p. 414). 
 

Dessa maneira, o modelo integrado proposto por Pitkin (1972) aponta a relação de 

causa e efeito entre as quatro formas de representação e considera que, para o representante agir 

em prol dos interesses dos representados, se fazem necessárias outras condições, tais como a 

proporção no número de representantes e representados, a estrutura política capaz de 

proporcionar a formalidade da representação e a correspondência entre os sentimentos do eleito 

e do eleitorado. 

Pitkin (1972) também aborda o polêmico debate a respeito do mandato versus 

independência, ou seja, se o representante deve fazer o que seus eleitores desejam ou o que ele 

acha melhor. Segundo a autora, essa dicotomia é própria do significado da representação, onde 

se torna presente de alguma maneira o que não está literalmente aparente. Assim, a polêmica se 

volta à relação entre representantes na legislatura, a interferência dos partidos políticos, em que 

medida os interesses locais e parciais se adequam ao bem-estar nacional, a correspondência 

entre a ação do representante e o voto e a relação dos representantes e representados com o 

exercício do governo. Conforme as palavras da autora,  

[...] o enigma do mandato versus independência surge apenas quando 
pensamos na representação das pessoas, uma vez que elas podem ter suas 
próprias visões do que é de seu interesse e essas visões podem colidir com a 
decisão de seu representante (PITKIN, 1972, p. 155).  
 

Dessa maneira, Pitkin (2006) observa que as teorias sobre o mandato consideram o 

representante como um mero agente, enquanto o modelo da independência avalia-o como um 

agente livre que representa a nação, não aqueles que o elegeram. Assim, a controvérsia sobre 

independência versus mandato é consistente e tradicionalmente formulada e, por isso, a autora 

observa que apenas a participação democrática direta proporcionaria uma alternativa real para o 

dilema. 

Posteriormente ao trabalho de Pitkin (1972), novas formas de pensar a representação, 

buscando aproximar eleito e eleitorado foram desenvolvidas (MANSBRIDGE, 2003; 

PHILLIPS, 2001; PITKIN, 1972, URBINATI, 2006a, WARREN, 2006; YOUNG, 2006). No 

caso brasileiro, mais recentemente, há pesquisas que se dedicaram, por exemplo, a compreender 
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a relevância de vínculos associativos entre parlamentares e sua atuação (ALMEIDA; 

LÜCHMANN; RIBEIRO, 2012, SILVA, 2015, 2019), os posicionamentos dos partidos 

políticos no espectro ideológico a partir das percepções dos parlamentares e de especialistas 

(MACIEL; ALARCON; GIMENES, 2017) e a existência de congruência entre a cultura política 

de parlamentares de eleitores identificados com partidos específicos (MACIEL; TONELLA; 

GIMENES, 2021, mimeo). 

 

Atuação feminina no Legislativo nacional: pautas feministas e para mulheres 

 

Nas três legislaturas ocorridas entre os anos de 2003 e 2015 houve pequena variação no 

número de mulheres ocupantes de cadeiras como deputadas federais no Brasil, sendo 57 entre 

2003 e 2007, 53 no período 2007-2011 e 62 entre 2011 e 2015. De modo geral, a despeito da 

redução de eleitas no segundo período analisado, persistiu o volume de proposições com 

participação de mulheres nas primeiras legislaturas (709 entre 7710 e 710 entre 8054, 

representando 9,1% para 2003-2007 e 8,8% para 2007-2011), com elevação entre 2011 e 2015, 

atingindo 11,3% ou 948 entre 8390 projetos. 

Neste estudo, analisamos de forma específica as proposições com pautas feministas, ou 

seja, temas oriundos de movimentos e grupos de mulheres que buscam a igualdade de gênero 

em todos as áreas da sociedade, e pautas para mulheres em geral, como temas sobre a prevenção 

de doenças, direitos trabalhistas, entre outros. 

Para definir os temas a partir das pautas feministas e para mulheres, analisou-se as 

ementas dos projetos que tratam sobre a mulher. Considerando as pautas para as mulheres 

destacam-se temas relacionados à saúde (transtorno pré-menstrual – TPM, acompanhamento na 

gestação e pós-parto, climatério, prevenção e tratamento ao câncer de mama e útero, vacinação 

contra rubéola e HPV); estética (cirurgias plásticas); trabalho (previdência de donas de casa e 

regulamentação de profissões com forte presença feminina); questões civis (divórcio, 

reconhecimento de paternidade; e questões sobre maternidade - saúde do bebê).  

Quanto aos temas feministas, considerou-se aqueles que envolvem a agenda de 

movimentos feministas e que reivindicam direitos iguais entre homens e mulheres, ou seja, que, 

quando não abordados, podem gerar desigualdade de gênero, tais como o corpo feminino no que 

trata sobre o aborto terapêutico (quando o feto apresenta alguma anomalia, incluindo o feto 

anencefálo) e aborto em caso de estupro, o direito à esterilização da mulher e de livre escolha 

sobre o uso de métodos contraceptivos, como a pílula do dia seguinte; saúde sobre os direitos da 

mulher com HIV;  políticas públicas na área da assistência social a respeito do benefício do 

Bolsa Família para mulheres chefe de família e  em casos de mulheres que sofreram violência 

sexual; direitos previdenciários para trabalhadores domésticos (majoritariamente mulheres); 
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discriminação de gênero; trabalho que aborda igualdade de direitos trabalhistas entre ambos os 

sexos, estabilidade provisória da empregada gestante; assédio sexual no ambiente de trabalho; 

violências sexual e doméstica; homenagens para mulheres defensoras de causas feministas; 

questões de homofobia e homoafetivas; direitos da mulher presidiária; orientação sexual para a 

mulher adolescente; incentivo à participação política feminina; e sobre o uso público abusivo e 

discriminatório da imagem da mulher.  

Conforme a classificação dos projetos propostos por mulheres no período analisado, 

com relação às pautas feministas, para mulheres e outros temas, identificou-se a predominância 

de proposições de âmbito geral, de modo a reforçar a relevância do debate internacional 

(CAUL, 1999; PRINCE, 2007; CELIS et al, 2008; FRANCESCHET, 2008) e nacional 

(PINHEIRO, 2006; CASTRO, 2007; KARLINSKI, 2012; PAIVA, HENRIQUE, SILVA; 2013; 

POST, 2015; MOTTA, 2016) sobre a representação substantiva feminina na política, além de 

mencionar a representação descritiva, por presumir que quanto maior o número de mulheres no 

exercício de cargos eletivos, maior a inserção de pautas voltadas para tal segmento.  

Tabela 1 - Projetos propostos pelas deputadas, por pauta 

Pautas  n % 

Pautas para mulheres 42 2 

Pautas feministas 232 10 

Outras pautas 2093 88 

Total 2367 100 

Fonte: Adaptado de Silva (2019). 

 

A sub-representação de mulheres no Parlamento pode dificultar o aumento de propostas 

sobre temas relacionados ao universo feminino. Por isso, a importância de fortalecer a 

representação substantiva por meio do aumento do número de deputadas, a fim de intensificar o 

debate sobre pautas feministas e as pautas para mulheres, além de ampliar a compreensão do 

conteúdo das proposições que tratam sobre as questões de mulheres, pois os temas desses 

projetos estão dialogando com diversos setores da sociedade onde as mulheres desejam superar 

a desigualdade de gênero.  

Aqui, cabe destacar que não é problema um homem apresentar envolvimento com os 

temas destacados, tendo em vista que todos os legisladores devem atuar visando o atendimento 

de necessidades sociais da população, mas as mulheres, mesmo nos casos que não tenham 

interesse direto nas pautas, podem atuar em defesa desses temas e contribuir para que as 

políticas voltadas à mulher se fortaleçam no Congresso. Em alguma medida, essa preocupação 

se confirma ao observarmos a autoria das propostas relacionadas à atuação das deputadas. 
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Tabela 2 - Projetos propostos pelas deputadas, por autoria e pauta 

Tipo de autoria 

Pautas 
feministas 

Pautas para 
mulheres 

n % n % 

Autora única 197 85 39 93 

Autora com coautoria 25 11 3 7 

Coautora 10 4 - - 

Total 232 100 42 100 

Fonte: Adaptado de Silva (2019). 

 

A relação entre projetos com pautas feministas e para mulheres e tipo de autoria 

demonstra que as parlamentares tendem a trabalhar de maneira isolada no que se refere às 

proposições destacadas, tendo em vista os elevados percentuais para ambas as pautas. 

Considerando o reduzido número de parlamentares do sexo feminino e o baixo percentual de 

projetos que versam sobre temas feministas ou para mulheres, a baixa recorrência de propostas 

coletivas - sendo a proponente com outros autores ou como coautoras - reforça a necessidade de 

ampliação da participação efetiva de mulheres no Legislativo nacional mas, também, ressalta a 

necessidade de articulação dessas parlamentares em defesa de bandeiras e por políticas públicas 

com maior capacidade de pressão e vocalização, já que em apenas 15% dos projetos com pautas 

feministas e em 7% daqueles com pautas para mulheres há participação (assinatura) de mais 

algum parlamentar. 

Por outro lado, considerando os 85% de projetos com pautas feministas e 93% com 

pautas para mulheres propostos unitariamente pelas deputadas, cabe mencionar que esses dados 

dialogam com o estudo de Young (2006), que defende o avanço de grupos minoritários na 

política. No caso feminino, o aumento de representantes no espaço político possibilita uma 

abertura para o debate de temas sobre a mulher, sendo mais fácil de serem propostos e 

defendidos pelo sexo feminino, de modo que a participação feminina na política contribui, se 

ainda timidamente, para o aumento de representantes do sexo feminino no espaço político, para 

o fortalecimento da representação substantiva de grupos minoritários e para o encaminhamento 

de pautas e demandas de mulheres, as quais passam a compor a agenda pública. 

Isto posto, cabe considerarmos as áreas temáticas de proposições de projetos e sua 

situação em termos de tramitação. Sobre a área temática dos projetos que abordam pautas 

feministas e para mulheres, observa-se a interação dessas proposições com diversas áreas 

temáticas que envolvem questões relacionadas a educação, mundo do trabalho, saúde, 

violências e outros temas que demonstram a transversalidade das questões. Por meio dessa 
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análise, é possível identificar o conteúdo desses projetos para além da questão de gênero, ou 

seja, como essas pautas podem interferir em diversos setores da sociedade e como mobilizam os 

interesses de grupos de mulheres e movimentos feministas que buscam a igualdade de gênero e 

a vocalização de suas demandas. 

Tabela 3 - Projetos propostos pelas deputadas, por área temática e pauta 

Área temática dos projetos propostos  

Pautas 
feministas 

Pautas para 
mulheres 

Total 

n % n % n % 

Administração e serviço público 3 1 - - 3 1 

Assistência Social 6 3 - - 6 2 

Código Civil - - 3 7 3 1 

Código de Trânsito, viação e transporte - - 1 2 1 0 

Código eleitoral, org. partidária, referendos e plebiscitos 16 7 - - 16 6 

Código Penal e Violências 35 15 1 2 36 13 

Consumidor - - 1 2 1 0 

Criança e adolescente 5 2 1 2 6 2 

Direitos humanos 2 1 - - 2 1 

Economia, Finanças e Tributação 3 1 - - 3 1 

Educação 3 1 - - 3 1 

Esporte 1 0 3 7 4 1 

Gênero 58 25 4 10 62 23 

Outros  15 6 - - 15 5 

Questões Raciais e Étnicas 2 1 - - 2 1 

Questões rurais e de terras 2 1 - - 2 1 

Saúde 22 9 20 48 42 15 

Segurança Pública - - 1 2 1 0 

Trabalho 59 25 7 17 66 24 

Total 232 100 42 100 274 100 

Fonte: Adaptado de Silva (2019). 
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As colunas apontam a recorrência de temas nos projetos propostos pelas deputadas, 

sendo perceptível a diferenciação entre as pautas. Por um lado, as pautas feministas se 

relacionaram majoritariamente a trabalho e gênero, com algum destaque também para 

proposições sobre código penal e violências e questões sobre saúde. Por outro lado, as pautas 

para mulheres se concentraram em questões de saúde, sendo que trabalho e gênero obtiveram 

menores percentuais de recorrência. 

O tema trabalho abordou o direito previdenciário do trabalhador doméstico, assédio 

sexual contra a mulher no trabalho, a discriminação de homens e mulheres no ambiente 

profissional, igualdade salarial entre os sexos, oferta de berçário ou creche no ambiente de 

trabalho para filhos menores de cinco anos. Com relação ao gênero, os projetos trataram sobre 

esterilização voluntária de homens e mulheres, políticas públicas para mulher, aborto, uso da 

imagem feminina, discriminação ou preconceito de gênero e questões homoafetivas e 

homofóbicas. Sobre tema código penal e violências, abordou-se violências praticadas contra a 

mulher, com destaque à doméstica. Por fim, a saúde envolveu assistência médica da mulher 

presidiária, direitos da gestante, pós-parto e puerpério, distribuição do preservativo feminino, 

orientação sexual e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e uso de drogas e os 

direitos da mulher portadora de HIV, além de prevenção e tratamento do câncer de mama e 

útero e vacinações específicas para o sexo feminino. 

Dessa maneira, evidencia-se que as deputadas que propõem temas sobre pautas 

feministas e para mulheres visam contribuir para a redução da desigualdade de gênero na 

sociedade em geral e no trabalho, de modo que seu envolvimento com tais temas permite 

ampliar o debate dos grupos e movimentos de mulheres no Parlamento com vistas a 

proporcionar à mulher um espaço mais consolidado e menos desigual na sociedade. 

Contudo, é perceptível que ao longo das legislaturas analisadas houve pouca efetividade 

nas proposições das deputadas, o que se evidencia tanto com relação à transformação dos 

projetos em leis quanto ao observarmos os percentuais de projetos arquivados. 

Tabela 4 - Projetos propostos pelas deputadas, por situação e pauta 

Situação dos projetos 

Pautas 
feministas 

Pautas para 
mulheres 

n % n % 

Arquivado 117 50 19 45 

Em tramitação 101 44 20 48 

Transformado em norma jurídica 14 6 3 7 

Total 232 100 42 100 

Fonte: Adaptado de Silva (2019). 
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Dentre os projetos transformados em leis e normas, identificou-se que a maioria refere-

se a homenagens e comemorações, ao passo que as demais aprovações referem-se aos três 

principais temas de pautas feministas identificados anteriormente: trabalho, gênero e código 

penal e violências. Sobre as pautas para mulheres, as aprovações referem-se a saúde e esportes. 

 

Tabela 5 - Projetos propostos pelas deputadas e aprovados, por área temática e pauta 

Área temática dos projetos aprovados 
Pautas feministas Pautas para mulheres 

n % n % 

Código Penal e violências 3 21 - - 

Esporte - - 1 33 

Gênero 3 21 - - 

Outros (datas comemorativas, homenagens, 
denominações) 

7 50 - - 

Trabalho 1 7 - - 

Saúde - - 2 67 

Total 14 100 3 100 

Fonte: Adaptado de Silva (2019). 

 

Considerando a relevância dos temas trabalho e gênero para as proposições das 

deputadas em ambas as pautas, cabe destacar a baixa efetividade na conversão de projetos em 

leis, pois as temáticas mencionadas corresponderam a 24% e 23% do total de projetos de 

deputadas no período analisado, respectivamente, sendo aprovados apenas um dentre 66 

projetos relacionados ao trabalho e três dos 62 projetos sobre gênero. 

Em relação ao conteúdo e autoria dos projetos transformados em norma jurídica, na 

legislatura de 2003 a 2007 foram sete projetos aprovados: duas proposições sobre violência 

sexual e doméstica contra a mulher pela deputada Iara Bernardi (PT/SP); uma proposição sobre 

violência contra a mulher de Iriny Lopes (PT/ES); uma proposição que declara Patronesse do 

Feminismo Nacional a escritora Rose Marie Muraro por Laura Carneiro (PFL/RJ); uma 

proposição sobre a mulher gestante de Luiza Erundina (PSB/SP) e duas proposições de Rose 

Freitas (PMDB/ES), acerca do Dia Nacional dos Direitos Humanos e da instituição do Dia 

Nacional da Parteira Tradicional. Na legislatura seguinte (2007 a 2011) houve apenas aprovação 

da proposição de Alice Portugal (PCdoB/BA) no âmbito do trabalho, com proibição de revista 
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íntima de mulheres no ambiente profissional. Já entre 2011 e 2015, os seis projetos aprovados 

com participação de deputadas (como autoras ou coautoras) foram: homenagem a Bárbara 

Pereira de Alencar por Ana Arraes (PSB/PE); emendas à lei sobre violência na internet por 

Luiza Erundina (PSB/SP) e Manuela D´Ávila (PCdoB/RS); pensão especial à atleta Laís Souza 

por Mara Gabrilli (PSDB/SP); e homenagens a Clara Felipa Camarão e Jovita Alves Feitosa por 

Sandra Rosada (PSB/SP). 

De modo sintético, esses dados revelam que apesar de terem sido eleitas por 22 

legendas nos três pleitos e ocuparem 172 cadeiras, considerando o número de deputadas nas três 

legislaturas sem descontar reeleições, ao longo do período analisado foram aprovados projetos 

com pautas feministas ou para mulheres de 11 mulheres de apenas seis partidos, ou seja, com 

relação a essas pautas, 6,4% das deputadas eleitas conseguiram algum sucesso legislativo, sendo 

que essas mulheres concentram-se em 27,3% dos partidos pelos quais foram eleitas. Cabe 

destacar ainda que dentre as 22 legendas partidárias, deputadas de 17 realizaram proposições 

sobre as pautas destacadas, o que denota a relevância de investigação posterior sobre os partidos 

dessas proponentes, seu posicionamento ideológico e as temáticas específicas contempladas. 

Os temas que abordam pautas feministas e para mulheres compõem o debate secundário 

no Parlamento, pois há maior interesse dos parlamentares e suas bancadas em propor temáticas 

nas áreas do trabalho e economia, de modo que não raras vezes temáticas relacionadas às 

mulheres são vetadas do processo legislativo de forma precoce e a inibir a política de gênero. 

De acordo com Franceschet (2008), as parlamentares buscam inserir questões de gênero nas 

políticas partidárias, se aproximar de órgãos públicos que tratam sobre tema e participar de 

grupos e organizações de mulheres, sendo importante compreender qual a demanda que as 

deputadas recebem sobre gênero, o que os movimentos e grupos de mulheres estão 

reivindicando e qual o interesse desses temas para as deputadas. 

No entanto, a despeito da dificuldade em vocalizar e efetivar políticas relacionadas às 

mulheres e ao feminismo, é importante compreender que as parlamentares são substantivas para 

além atuar de forma ativa no processo legislativo com relação a essas pautas, pois permeiam 

debates sobre temas vistos como masculinos, como, por exemplo, economia, finanças e 

tributação. Nesse sentido, atuam como aponta Urbinati (2006a, 2006b) ao ressaltar as conexões 

entre Estado e sociedade, como esses meios se comunicam e fazem fluir os seus interesses na 

política. 

Para além dessas aprovações, cabe destacar a situação dos projetos arquivados, uma vez 

que praticamente metade das proposições das deputadas não está aprovada nem em trâmite. Isto 

posto, a tabela apresenta as justificativas para o encerramento das tramitações das propostas 

com pautas feministas ou para mulheres durante as três legislaturas analisadas. 
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Tabela 6 - Projetos propostos pelas deputadas e arquivados, por motivo e pauta 

Motivo de arquivamento do projeto 
Pautas feministas 

Pautas para 
mulheres 

n % n % 

Solicitado pelo autor do projeto 9 8 - - 

Fluído prazo de recurso ao projeto 5 4 - - 

Ausência de reapresentação do projeto pelo autor 3 3 1 5 

Projeto rejeitado na comissão 11 9 5 26 

Projeto vetado na comissão ou em plenário - - - - 

Projeto arquivado pelo fim da legislatura 67 57 9 47 

Inconstitucionalidade e/ou injuridicidade; 
inadequação financeira e orçamentária do projeto 

1 1 - - 

Projeto prejudicado 21 18 4 21 

Total 117 100 19 100 

Fonte: Adaptado de Silva (2019). 

 

Os dados permitem destacar, primeiramente, os altos percentuais de projetos arquivados 

por ocasião do encerramento das legislaturas. Nesses casos, constata-se a falta de interesse 

solicitar o desarquivamento da proposta pela própria deputada (caso reeleita) ou outros 

parlamentares, mas permite também refletirmos sobre a maneira como as proposições 

individuais podem encontrar dificuldades em tramitar, haja visto que propostas coletivas tendem 

a oferecer maior pressão e mobilização em seu trâmite e têm mais chances de serem retomadas 

como pautas nas legislaturas posteriores. 

Outro dado relevante é que tanto pautas feministas quanto para mulheres não tiveram 

projetos arquivados por veto em comissão ou plenária, algo importante diante da desigualdade 

de gênero em nosso país e pela Câmara Legislativa Federal ser um ambiente 

predominantemente masculino. A ausência de veto, nesse caso, é indicativo de que proposições 

que tratam sobre temas relacionados à mulher permearam o trâmite legislativo no período 

analisado. 

Ademais, verificamos a recorrência de projetos considerados prejudicados, seja por 

inconstitucionalidade ou diante da aprovação de outro com conteúdo semelhante 

(REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1989) e a rejeição de 26% os 

projetos com pautas para mulheres. 
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Art. 133. A proposição que receber pareceres contrários, quanto ao mérito, de 
todas as Comissões a que for distribuída será tida como rejeitada e arquivada 
definitivamente por despacho do Presidente, dando-se conhecimento ao 
Plenário, e, quando se tratar de matéria retirada pelo Autor de proposição 
com parecer contrário, sem parecer (Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, 1989, p. 62). 
 

Quando um projeto é considerado prejudicado ou rejeitado, o que resulta em seu 

arquivamento, podemos concluir que há barreiras nas comissões onde essas propostas tramitam, 

o que refuta, em alguma medida, a afirmação de Diniz (1999, p. 62): 

O sistema de comissões parece ser a unidade ótima de formação das decisões, 
porque permite reduzir os riscos externos, sem aumento ou com aumento 
mínimo, dos custos decisórios em comparação aos custos das assembleias. 
Produz resultado de soma positiva para a coletividade em geral e permite que 
minorias substantivas (étnicas, religiosas, etc.) encontrem nos comitês uma 
maior probabilidade de obter aprovação das suas preferências. 
 

Contudo, Figueiredo e Limongi (1999) ponderam que a atuação dos deputados ocorre 

em contexto mais amplo e complexo. Segundo os autores, a transferência de atribuições 

legislativas ao Poder Executivo e aos líderes partidários contribui para a centralização do 

processo decisório em virtude da prática recorrente de formação de amplas coalizões 

governativas. Essa estrutura permite ao Executivo estabelecer o ritmo e o conteúdo da agenda 

legislativa, de modo que os legisladores ficam impedidos de legislar em áreas políticas 

substantivas e não conseguem atender os interesses do seu eleitorado.  

Figueiredo e Limongi (1999) também argumentam sobre a influência partidária no 

Parlamento com relação ao princípio adotado para a distribuição de direitos parlamentares, pois 

os cargos são distribuídos pelos partidos de acordo com a força de suas bancadas, a presidência 

da mesa cabe ao partido com mais eleitos e a composição das comissões técnicas obedece ao 

princípio da proporcionalidade partidária, com distribuição dos parlamentares pelas comissões 

realizada pelos líderes dos partidos. 

 

Considerações finais 

 

Ao priorizar as mulheres nesta análise, estabelecemos um recorte para observarmos a 

produção legislativa e aspectos relacionados às temáticas, burocracia e efetividade de 

encaminhamento e vocalização de pautas feministas e para mulheres. Por um lado, enfatizamos 

resultados relevantes à compreensão da inserção das mulheres do Legislativo nacional e sua 

importância à ampliação das temáticas debatidas; por outro lado, acreditamos evidenciar 

aspectos para uma agenda de pesquisas em curso. 

Com relação aos resultados, identificamos baixa proposição de projetos relacionados a 

pautas específicas, feministas ou para mulheres, sendo estes propostos majoritariamente com 

autoria individual e concentrados em temáticas de trabalho e gênero. Ademais, verificamos 
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serem poucos os projetos transformados em normas e expressivo percentual de propostas 

arquivadas ao fim das legislaturas. 

Tais resultados permitem-nos destacar a baixa efetividade das proposições de mulheres 

com pautas específicas, bem como sua dificuldade de articulação para continuidade dos 

projetos. Entretanto, denotam a importância da participação dessas deputadas nos debates e a 

necessidade de ampliação do número de eleitas para pluralização das pautas e maior efetividade 

do encaminhamento de suas demandas. 

Em se tratando da agenda de pesquisas, este artigo está atrelado a outras produções de 

seus autores, bem como permite expandir as análises para compreendermos pontos não 

explorados até o momento pela literatura nacional, como a relação entre tipo de autoria do 

projetos e seu trâmite - especialmente diferenciando aprovados e arquivados - e o debate com os 

partidos políticos das deputadas e seus posicionamentos no espectro ideológico. 

Com relação a esse segundo ponto, cabe destacar, é pertinente estabelecer diálogos 

entre nosso banco de dados e as ondas da Pesquisa Legislativa Brasileira (PLB) referentes às 

mesmas legislaturas, a fim de compreender, respeitados os limites metodológicos de cada base, 

como as deputadas se comportam com relação distintos aspectos da cultura política e 

parlamentar, sendo que a PLB permite ainda estabelecer comparações entre parlamentares de 

ambos os sexos sob a perspectiva longitudinal. 

Assim, trata-se de uma agenda profícua tanto em termos de importância teórica e de 

exploração de dados quanto ao desenvolvimento do debate sobre os desdobramentos da 

democracia no Brasil, já que desde meados da década passada a política nacional é permeada 

por ataques a minorias e tentativas recorrentes de desqualificação da presença feminina na 

política. 
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