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Os efeitos do associativismo no desempenho parlamentar feminino 

Resumo: O objetivo geral deste artigo é analisar a relação entre representação e participação 

política a partir do estudo da influência que os vínculos associativos exercem no desempenho e 

na atividade parlamentar de grupos sub-representados no Brasil, tomando-se como base as 

deputadas federais que exerceram mandatos nas legislaturas 2003-2007, 2007-2011, 2011-

2015.  
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RESUMO EXPANDIDO 

 

O objetivo geral deste artigo é analisar a relação entre representação e participação 

política a partir do estudo da influência que os vínculos associativos exercem no 

desempenho e na atividade parlamentar de grupos sub-representados no Brasil, tomando-

se como referência as deputadas federais que exerceram mandatos nas legislaturas 2003-

2007, 2007-2011, 2011-2015. A hipótese desta pesquisa é a de que os vínculos 

associativos importam para o desempenho das deputadas, logo essa influência pode ser 

identificada nas suas atividades parlamentares. Essa hipótese se construiu nas pistas de 

um debate bibliográfico que nos propõe considerar, de um lado, as relações entre 

representação e participação política, e de outro lado, as relações entre democracia e 

associações, para um entendimento mais adequado da ação representativa nas 

democracias contemporâneas e de suas condições de legitimidade, a partir da relação 

entre associativismo e democracia.  

Os trabalhos teóricos das autoras, Hanna F. Pitkin (1972), Iris Marion Young 

(2006) e Nádia Urbinati (2006) apresentam pistas acerca da relação entre representação e 

participação política.  Hanna F. Pitkin (1972) é uma das autoras fundamentais nesse 

debate ao afirmar que a representação deve ser vista como um processo contínuo que 

envolve eleitor e eleito. Em contraposição ao conceito de representação formalista e 

reduzido à autorização, Pitkin propõe o conceito de uma “representação substantiva”, no 

qual a representação é concebida como uma atividade, uma ação, que envolve o eleitor e 

o eleito e que tem como elemento central a responsividade dos representantes diante dos 

representados. 

A autora Young (2006) enfatiza o caráter relacional e processual do fenômeno da 

representação. Para ela a relação entre representantes e representados não se inicia e 

termina no ato único da eleição. A teórica conceitualiza a representação como “um 

relacionamento diferenciado entre atores políticos engajados num processo que se estende 

no espaço e no tempo” (YOUNG, 2006, p. 142). Diante disso, os representados 

participam não apenas do momento da autorização, mas de uma variedade de momentos 

de prestação de contas, que podem ocorrer em muitos locais e por meio de várias 

instituições e, assim, contribuir para uma representação eficaz e para a legitimidade 

democrática. 

Nádia Urbinati (2006) também apresenta pistas fundamentais nessa abordagem da 



 

      

 

conexão entre representação e participação. Nessa linha teórica, a autora argumenta que 

o Estado e a sociedade estão conectados por meio do link estabelecido pelo representante 

entre essas duas esferas. A pesquisadora afirma que a representação política é um tipo de 

participação, que envolve outras formas de participação, por meio de um processo 

contínuo, disperso no espaço e no tempo. A representação deve ser vista, assim, como um 

processo dinâmico, em que o eleitor e o eleito estão presentes, a qual será mais 

democrática quanto maior o número de links entre eles, promovida por práticas 

participativas. O maior problema para a legitimidade democrática é se a democracia 

representativa está conectando poucos grupos nessa rede.   

O trabalho teórico de Mark Warren (2001) constituiu uma importante referência 

para este estudo. Warren realiza uma analise a respeito das relações entre democracia e 

associações. Para o autor as associações compõem um campo plural, que disponibilizam 

diferentes habilidades individuais, tornando os indivíduos mais eficazes na defesa de 

interesses junto a públicos mais amplos, e apresentam distintos efeitos democráticos.  

Warren (2001), em seu conceito de “ecologia democrática das associações” sugere 

que nem todas as associações estabelecem relações com a vida pública, devido às 

diferentes funções que desempenham na democracia. Mas também discute a respeito das 

associações que funcionam como “escolas democráticas”, as quais não são politicamente 

autossuficientes, mas podem influenciar a estrutura do governo e a própria esfera pública. 

Para esse autor, um dos efeitos das associações para a democracia é o desdobramento da 

representação de grupos sub-representados. 

Com base nessa bibliografia que evidencia as relações entre democracia e 

associativismo, a principal pergunta que permeia esta pesquisa é qual o impacto dos 

vínculos associativos no desempenho parlamentar das deputadas federais consideradas, 

por meio da proposição de projetos, participação em comissões e cargos de liderança 

ocupados por essas mulheres. Essa pesquisa, portanto, tem por fim saber, para o caso das 

deputadas, se os vínculos associativos estabelecidos previamente à entrada no parlamento 

são capazes de influenciar o desempenho parlamentar feminino nessa instituição, 

pretendendo, assim, contribuir com o debate a respeito da relação entre participação e 

representação para a legitimidade democrática. 

Para a construção deste artigo, utilizamos uma metodologia quantitativa, cuja 

fonte foi o banco de dados resultante do trabalho de Almeida, Lüchmann e Ribeiro (2012). 

Esse trabalho mapeou os vínculos associativos das deputadas federais brasileiras para as 

três últimas legislaturas (2003-2007, 2007-2011 e 2011-2015) e identificou que mais da 



 

  

metade das deputadas possuía pelo menos um tipo de vínculo associativo. Esse estudo 

também permitiu concluir que predomina entre essas parlamentares vínculos com 

sindicatos e movimentos estudantis. Além disso, constatou que há associações entre 

pertencimento partidário e tipo de vínculos associativos. Ou seja, dependendo do tipo de 

partido, os vínculos associativos são mais presentes entre as deputadas e, portanto, mais 

determinantes como seu capital político.  

Para testar a hipótese desta pesquisa, esse banco de dados foi enriquecido com 

novas variáveis referentes ao número dos projetos propostos e aprovados pelas deputadas 

e cargos de liderança ocupados por elas durante as legislaturas analisadas. Essas 

informações foram extraídas no endereço eletrônico da Câmara dos Deputados2 e 

devidamente codificadas para saber a respeito do impacto dos vínculos associativos no 

desempenho das deputadas. 

Os resultados deste artigo evidenciam que os vínculos associativos das deputadas 

analisadas, desempenham papéis importantes no conjunto dos “links” que o processo 

representativo promove entre Estado e sociedade civil. Ou seja, esses tipos de 

associativismo são importantes “pontos” de contato entre o Estado e a sociedade civil, 

ativando suas conexões no interior da prática representativa. Esses resultados destacam a 

importância em investigar as práticas representativas de grupos sub-representados na 

política, como é o caso feminino. Porém, verificamos que há outros fatores que interferem 

na conexão entre a participação e a prática representativa, os quais podem estar 

relacionados com a dinâmica da câmara, que resulta de um sistema legislativo altamente 

centralizado, por isso, as habilidades adquiridas por meio da participação em associações 

não são suficientes para superar a reduzida presença de deputadas em cargos de liderança 

e aprovação de projetos. 

 

  

 
2 Portal da Câmara dos Deputados – endereço eletrônico: www@camara.leg.br/ 
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