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RESUMO 

 

COELHO, Naiara. Por e para mulheres: uma análise sobre a produção 
legislativa das parlamentares da ALERJ, entre 2015 e 2018. Dissertação de 
mestrado. Orientação da Profa. Dra. Maria Alice Nunes Costa. Niterói: Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, 
2019. 

 

Essa pesquisa visa analisar a atuação das oito parlamentares da Assembleia do 
Estado do Rio de Janeiro, durante a legislatura de 2015-2018, através da 
produção legislativa e representação política de/para mulheres. A elaboração 
desse trabalho se justifica pela necessidade de compreender como, em um 
contexto patriarcal, institucional e liberal, onde as mulheres são menos de 10% 
do parlamento e 52% da população, mulheres eleitas podem legislar pela 
construção e efetivação dos direitos de mulheres. Assim, a partir de uma 
perspectiva feministas, esta pesquisa se propõe a analisar a atuação 
parlamentar através de quatro indicadores de efetividade: produção e proposição 
legislativa; variação temática; articulação de autoria e; participação ativa no local 
de deliberação sobre direitos das mulheres (a Comissão de Defesa dos Direitos 
das Mulheres da ALERJ). Para isso foram utilizados os métodos exploratório, 
descritivo e analítico do estudo de caso em diferentes momentos dos quatro 
capítulos que compõem esse estudo. O primeiro capítulo apresenta as Teorias 
Feministas e as principais categorias utilizadas: Gênero e Patriarcado. Em 
seguida discute-se a Representação Política a partir da Teoria Política 
Feminista, com especial atenção à Representação por Perspectiva que envolve 
uma atuação baseada na interseccionalidade de categorias também abordadas 
neste capítulo. Após, apresenta-se descritivamente um breve histórico da 
participação das mulheres na política institucional brasileira, para enfim 
apresentar o campo empírico e as atrizes dessa pesquisa. O capítulo final 
desenvolve as inferências da realidade observada na atuação das deputadas, a 
partir das discussões teóricas anteriormente apresentadas pelas Teorias 
Feministas, principalmente no que tange a Representação. Dessa maneira, a 
pesquisa aponta para inexistência de uma relação direta entre mulheres 
parlamentares e representação de direitos para mulheres.   

 

Palavras-Chave: Feminismo. Política institucional. Direitos das Mulheres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

COELHO, Naiara. By and for women: an analysis on the legislative 
production of ALERJ parliamentarians, between 2015 and 2018.  
 
This research aims to analyze the performance of the eight parliamentarians of 
the Assembly of the State of Rio de Janeiro, during the legislature of 2015-2018, 
through the legislative production and political representation of / for women. The 
elaboration of this work is justified by the need to understand how, in a patriarchal, 
institutional and liberal context, where women are less than 10% of parliament 
and 52% of the population, elected women can legislate for the construction and 
realization of women's rights. From feminist perspective, this research proposes 
to analyze the parliamentary performance through four indicators of 
effectiveness: production and legislative proposal; thematic variation; articulation 
of authorship and; active participation in the place of deliberation on women's 
rights (the Commission for the Defense of Women's Rights of ALERJ). For this, 
we used the exploratory, descriptive and analytical methods of the case study at 
different moments of the four chapters that compose this study. The first chapter 
presents Feminist Theories and the main categories used: Gender and 
Patriarchy. Next, we discuss the Political Representation from the Feminist 
Political Theory, with special attention to Representation by Perspective that 
involves an action based on the intersectionality of categories also discussed in 
this chapter. Afterwards, a brief history of the participation of women in Brazilian 
institutional politics is presented, in order to present the empirical field and 
actresses of this research. The final chapter develops the inferences of the reality 
observed in the work of the deputies, from the theoretical discussions previously 
presented by Feminist Theories, especially in what concerns the Representation. 
In this way, the research points to the inexistence of a direct relationship between 
women parliamentarians and representation of rights for women. 
 
Keywords: Feminism. Institutional policy. Women's Rights. 
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INTRODUÇÃO  
A mulher de dentro de cada um não quer mais silêncio 

A mulher de dentro de mim cansou de pretexto 
A mulher de dentro de casa fugiu do seu texto 

E vai sair, de dentro de cada um 
A mulher vai sair 

E vai sair, de dentro de quem for 
A mulher é você. A mulher sou eu 
(Dentro de cada Um, Elza Soares) 

 

Desde o início dos anos 2000, quando as primeiras políticas de especial 

atenção às mulheres tomaram espaço no âmbito federal, foi possível observar 

uma oportunidade para concretizar pautas levantadas tanto pelo movimento de 

mulheres quanto pelo movimento feminista brasileiro, através da política 

institucional. 

Desde a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, em 2003; a 

promulgação da lei de violência doméstica, em 2006, (Lei Maria da Penha); até 

2011, quando foi eleita a primeira mulher presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, 

houve maior articulação entre os movimentos feministas e de mulheres, trazendo 

expectativas de mudança concretas na vida das brasileiras. 

A segunda década dos anos 2000, no entanto, mostrou que esses 

avanços não foram profundos o suficiente para transformar a condição de vida 

das brasileiras. 

As eleições de 2014, neste contexto, refletiram as redefinições da política 

brasileira. Campanhas enfatizando o combate a corrupção, a aposta nos novos 

rostos e jeitos de fazer política e a diminuição do percentual de mulheres eleitas 

para os parlamentos brasileiro foram características desse momento. 

Além disso, em 2015, o processo de afastamento de Dilma Rousseff foi 

marcado por forte teor misógino. Em 2016, a Secretaria de Políticas para 

Mulheres, que havia reunido importantes dados e realizado inúmeros projetos e 

pesquisas pró direitos das mulheres, foi extinta. Em 2017, Marielle Franco, 

vereadora do Rio de Janeiro negra, lésbica e favelada foi morta por milicianos 

ligados à estrutura de poder do Estado, com indícios inclusive da sua relação 

com familiares do atual presidente. 

Este processo violento de retirada dessas duas mulheres de seus cargos 

políticos deve ser compreendido com maior profundidade, já que o número de 

participação feminina na política é bastante baixo e, ainda sim, incomoda a 

estrutura de poder estabelecida. 
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No âmbito internacional, dentre 190 países, o Brasil é o 152º no ranking 

de mulheres na política; e, dentre os 33 países da América Latina, o Brasil ocupa 

a 32º posição (IPU, 2018). No âmbito nacional, as mulheres compõem apenas 

12% (638) das chefes de Prefeitura; 14% (7.812) das câmaras de vereadoras; 

7% (1) chefe do governo estadual; 19% (5) do senado; 10% (51) deputadas 

federais; e, 11% (114) deputadas estaduais (IBGE, 2018).  

Essa realidade se repete nos âmbitos estaduais. No estado do Rio de 

Janeiro, durante esta pesquisa haviam 11% (9) prefeitas; 9% (106) vereadoras; 

0% (0) senadoras; 13% (6) deputadas federais; e, 11% (8) deputadas estaduais. 

Poucas foram as deputadas reeleitas nas eleições de 2014 e o número de 

mulheres na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) teve o menor 

percentual dos últimos vinte e quatro anos. 

Isso significa dizer que tanto as decisões tomadas para o país quanto para 

o estado do Rio de Janeiro vêm, majoritariamente, de perspectivas masculinas, 

pois são os homens que mais ocupam os cargos políticos e, consequentemente, 

representam seus interesses políticos. 

Todas estas informações motivam a presente pesquisa. Analisar a 

atuação de parlamentares na produção legislativa para mulheres converge para 

com a preocupação com os rumos do que é defendido por/com/para mulheres 

dentro e fora da política institucional brasileira. Ademais, é importante também 

compreender como se dão as estratégias para a garantia e efetivação dos 

direitos das mulheres. 

A partir desse contexto, esta pesquisa se desenvolve com base em alguns 

pressupostos. Um deles é o de que esse estudo pode ser compreendido como 

uma avaliação de parlamentos brasileiros, mas se trata da experiência carioca 

especificamente. Também constitui um pressuposto a compreensão de que ter 

mulheres decidindo os rumos da vida pública é essencial para todas as questões 

sociais que afetam o Brasil.  

Isso porque, suas perspectivas traduzem a voz pública de seus corpos, 

cujas vivências experienciam e representam necessidades e demandas 

específicas das mulheres. 

Outro pressuposto está na especial relevância da voz das mulheres na 

definição de questões especificamente ligadas a elas, tais como as pautas e 

projetos a respeito de violência sexual e doméstica, maternidade e contracepção 
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- uma vez que são questões inerentemente ligadas à experiência de ser mulher 

biológica e socialmente. 

A partir do todo, reflete-se: Qual o rumo dos direitos das brasileiras? Como 

as eleitas têm trabalhado para garantir os direitos das mulheres? Mulheres 

representam mulheres? Esse contexto permitiu avanços ou apenas 

manutenções de direitos? Quais são as estratégias que dão certo? Quem são 

as mulheres fazendo direitos para as mulheres? Que direitos são esses? A 

perspectiva feminista faz parte da estratégia das parlamentares? 

Provocado por essas questões, este trabalho analisa a atuação das oito 

deputadas da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, na legislatura que 

corresponde aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, especificamente no que 

tange a produção legislativa para mulheres. 

As parlamentares Cidinha Campos, Daniele Guerreiro, Delegada Martha 

Rocha, Enfermeira Rejane, Lucinha, Marcia Jeovani, Tia Ju e Zeidan 

representam o próprio fenômeno analisado: mulheres produzindo direitos para 

as mulheres.  

Tendo a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro como o locus 

do estudo de caso, ela será observada e analisada como um dos contextos da 

realidade das mulheres na política legislativa brasileira.  

Acrescente-se o fato de que ela foi realizada fora do âmbito de vivência 

política e cotidiana da pesquisadora que o desenvolve. Essa distância, por um 

lado, trouxe alguns benefícios quando se percebeu com estranheza questões 

sociais e políticas que são de alguma forma naturalizadas pela experiência 

carioca e fluminense de política; por outro lado, demandou compreender a 

dimensão cultural da forma de atuação política no Rio de Janeiro, para melhor 

desenvolver a estratégia teórica e metodológica da investigação. 

Assim, a importância dessa pesquisa se revela pela potência em 

apresentar como se dá a participação política das deputadas; e, como elas 

exercem a representação política, especificamente na produção legislativa para 

mulheres; servindo como diagnóstico e parâmetro para outras regiões, tempos 

e realidades.  

Para embasar essa investigação optou-se por uma perspectiva feminista, 

o que aqui se compreende como um posicionamento político que se compromete 

em defender e construir a emancipação das mulheres, a partir do 
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reconhecimento de sua desigualdade perante aos homens. Uma perspectiva que 

reconhece a diversidade das experiências de ser mulher e a desigualdade das 

mulheres entre as próprias mulheres. 

Uma análise feminista da atuação das parlamentares, no entanto, não 

visa qualificar nem as deputadas nem sua atividade como feminista. A intenção 

em olhar minuciosamente para essas diferentes atuações é compreender como 

e quais as formas de representar mulheres a partir da função específica das 

parlamentares - que é a produção legislativa - através dos elementos críticos 

trazidos pelas Teorias Feministas. 

Assim, as teorias e categorias investigadas partem de análises que 

reconhecem que as relações sociais são baseadas numa distribuição desigual 

de condições, direitos e oportunidades para mulheres. Condições próprias de 

uma sociedade patriarcal, que tem relações de gênero desiguais e que opera – 

dentre outras formas – afastando as mulheres de espaços de decisão e limitando 

sua atuação política.  

Estas perspectivas teóricas fundamentam, também, a discussão realizada 

acerca das teorias clássicas e moderna da representação e suas críticas 

formuladas pela teoria política feminista, em especial sobre os limites da 

representação descritiva e as potencialidades da representação por perspectiva 

social. 

Com essas bases teóricas reafirma-se que a experiência analisada ocorre 

numa sociedade estruturada no sistema patriarcal, onde mulheres são preteridas 

em relação aos homens e que as dimensões econômicas e raciais estão 

interligadas ao gênero. Portanto, são também inseridas como elementos de 

análise na atuação das parlamentares. 

Também nesse sentido, esse trabalho corresponde a um estudo sobre as 

mulheres parlamentares da ALERJ. Foram compreendidas como mulheres todas 

aquelas que assim se declaram, o que convergiu em mulheres cis gênero; 

negras, pardas ou brancas e; heterossexuais - as casadas-, sem informações1 

sobre a orientação sexual da única parlamentar solteira.  

                                                             
1 Tendo em vista o respeito a como as parlamentares se apresentam e expressam, não foram 
investigadas experiências pessoais sobre o que não é mencionada por elas, como: 
transexualidade, bissexualidade, lesbianismo e outras. Isso porque, essa pesquisa está 
fundamentada no que elas declaram e como trabalham, não sendo objeto de análise questões 
que elas optam por não apresentar publicamente. Essa afirmativa não serve para excluir 
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Além disso, a categoria homem não é investigada ou utilizada como 

parâmetro. Não se trata de comparar a atuação das parlamentares com os 

deputados da mesma Casa. Ou de contrastar a contribuição dos homens na 

produção legislativa para mulheres em relação às deputadas.  

Reconhecendo que homens também produzem legislações para 

mulheres aqui, opta-se por analisar apenas a atuação das mulheres.  

Esta opção metodológica se deu por diversos fatores: a legitimidade pelo 

lugar de fala; a visibilidade no trabalho exercido por mulheres; a qualidade de 

aprofundamento decorrente desta delimitação; o reconhecimento da diversidade 

dentro de um grupo que é homogêneo em termos de gênero e heterogêneo em 

perspectivas. E, sobretudo, no que se delimita como o problema dessa pesquisa: 

Considerando a experiência parlamentar dentro de um sistema e uma 

instituição patriarcal, como as oito parlamentares da ALERJ, eleitas para a 

legislatura de 2015-2018, representam as demandas femininas na produção 

legislativa para mulheres?  

Aqui, a produção legislativa foi entendida como a proposição de Projetos 

de Lei e aprovação de Leis estaduais, a partir da reunião de três indicadores 

metodológicos que auxiliaram nesta análise (articulação de autoria, variação 

temática e participação na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher - CDDM). 

Nesse sentido, aliando a discussão teórica e empírica escolhida, formula-

se como hipótese o seguinte: em um sistema patriarcal e resistente à presença 

de mulheres na política institucional, a participação de mulheres nesta atividade 

não implica automaticamente na representação das demandas femininas. No 

entanto, isso não significa inexistência ou irrelevância da atuação das mulheres 

parlamentares da ALERJ, no mandato de 2014/2018; demandando olhares que 

ao mesmo tempo deem visibilidade e problematizem esta atuação, com um 

enfoque crítico baseado nas teorias feministas. 

Essa hipótese orientou o aprofundamento da análise empírica que foi 

dedicada a avaliar a qualidade dessa representação, através dos elementos 

                                                             
pontos de vistas mais justos e abrangentes da categoria mulher, mas respeitar questões 
consideradas privadas por elas. O mesmo não é possível afirmar sobre para quais mulheres as 
parlamentares legislam: uma vez que a categoria utilizada é a de Representação por 
Perspectiva, reafirmar a condição de mulheres transexuais, lésbicas, bissexuais, indígenas, 
quilombolas (ou qualquer outra categoria em que as próprias deputadas não se caracterizam) é 
alvo de investigação e avaliação nesta pesquisa. Já a condição socioeconômica de cada uma 
das deputadas não foi auferida. 
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apresentados pela categoria de Representação por Perspectiva, na atuação das 

parlamentares. O que também foi importante para diferenciar o que eram os 

anseios da pesquisadora e o que a realidade trouxe como experiência concreta.  

Feitas essas caracterizações gerais, passa-se agora a uma descrição 

suscinta da estrutura do trabalho: a base teórica da pesquisa é apresentada 

inicialmente. No primeiro capítulo, a partir da apresentação de algumas Teorias 

Feministas, classificações e compreensões gerais da perspectiva feminista, 

também se expõe as categorias utilizadas para compreender esse fenômeno: 

Gênero, Patriarcado e Esfera Pública e Esfera Privada. 

No capítulo seguinte são apresentadas noções de Representação Política 

dentro do que se compreende como o papel ou forma de agir das parlamentares, 

com especial atenção à contribuição da Teoria Política Feminista. Dessa 

maneira, discute-se o que é a representação, como ela pode ser exercida e qual 

a maneira de pensar e efetivar a representação que conseguiria melhor 

expressar os direitos das mulheres. 

Ademais, aprofundando a discussão de como se exerce a representação 

política, também são apresentadas as categorias de análise para a experiência 

empírica: Interseccionalidade, Redistribuição e Reconhecimento. Além de 

apresentar a importância dessas categorias para as perspectivas feministas, 

também se discute o que pode ser feito em nível de criação de políticas tendo 

essas categorias como objetivos. 

Os dois capítulos seguintes são dedicados à pesquisa empírica realizada. 

O Capítulo 3 contém a apresentação de um histórico breve sobre a participação 

das mulheres na política brasileira para, em seguida, descreve-se qual o espaço 

e as atrizes dessa investigação. O Capítulo 4 apresenta as interpretações e 

inferências decorrentes da análise dos capítulos anteriores com a realidade 

apresentada pelo campo empírico. 

A seguir, descrevo os aspectos essenciais do caminho metodológico 

percorrido pela pesquisa e suas dificuldades para chegar ao resultado final. 

O projeto apresentado durante a qualificação visava a compreender a 

atuação das deputadas por meio do contraste da fala das parlamentares em 

entrevista com os dados coletados sobre suas atuações, a partir de uma leitura 

feminista no que tocasse aos direitos das mulheres.  
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No entanto, as tentativas frustradas de entrevistas, desde junho de 2018, 

mostraram que o caminho e a proposta precisariam mudar. A partir dessa 

dificuldade e das contribuições da banca de qualificação decidiu-se por utilizar 

as informações disponibilizadas no site da ALERJ; e focar especificamente na 

produção legislativa para mulheres. 

Assim, foram modificados da hipótese, problema e objetivo da pesquisa 

os elementos que necessitavam do posicionamento direto das parlamentares. E 

optou-se pela análise documental desta atuação, em especial a análise da 

documentação e atuação também na Comissão de Defesa dos Direitos da 

Mulher (CDDM). 

Nesse momento a CDDM apareceu como um local fértil de análise, pois 

se apresentava como o espaço institucional onde as parlamentares se reuniam 

e discutiam sobre todas as propostas que tratavam sobre mulheres na ALERJ. 

Além de se auto afirmarem como uma “Bancada feminina a favor dos direitos 

das mulheres”.  

Porém, o que pareceu ser um espaço de articulação e estratégia conjunta 

de mulheres não foi verificado. Não foram encontrados documentos suficientes 

para compreender como a Comissão se articulava e, mais uma vez, a 

oportunidade de compreender essa situação pelas entrevistas se mostrou difícil 

de realizar. 

Por esses motivos, foi eleito como campo de análise a atuação das 

parlamentares no que tange à algumas de suas competências: Produção e 

proposição legislativa e participação em Comissões. Nesse caso, a partir dos 

objetivos do trabalho, são analisadas as Legislação para mulheres e participação 

na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. 

Para analisar essa atuação, o principal indicador de efetividade observado 

foi a produção legal. Junto dele foi analisada a variação temática; a articulação 

de autorias na produção legislativa e; a participação na Comissão de Defesa dos 

Direitos da Mulher em suas atividades principais (reuniões e Audiências 

Públicas). Assim, foram escolhidos outros indicadores além da produção legal 

para avaliar tanto quantitativa quanto qualitativamente a atuação das 

parlamentares. 

A busca de dados que embasassem esses indicadores se deu da seguinte 

maneira: As informações referentes ao perfil de cada uma das deputadas foram 
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coletadas no site da ALERJ, TSE e sites pessoais do mandato das 

parlamentares, além das redes sociais com perfis profissionais. 

Para as informações sobre os Projetos de Lei e Leis foi utilizado 

exclusivamente o site da ALERJ2, por ser a plataforma oficial de informações do 

parlamento. Neste repositório inicialmente foram coletados 797 resultados e a 

partir do filtro guiado pelos objetivos dessa pesquisa chegou-se a 76 

proposições. 

Esses dados foram classificados entre Projetos de Lei e Leis de sete, 

entre as oito deputadas, visto que as informações da deputada Enfermeira 

Rejane não estavam disponibilizadas na plataforma até o dia 10 de fevereiro de 

2019, quando os dados dessa pesquisa deixaram de ser coletados.  

Os dados referentes à atuação na CDDM também foram exclusivamente 

coletados do site da ALERJ. Foram analisadas 18 atas de Audiências Públicas 

e 40 atas de reunião. 

Os perfis foram classificados por cor, idade, estado civil, escolaridade, 

cargo político anterior e partido político. A atuação a partir das 76 legislações foi 

classificada de acordo com quantidade de Projetos de Lei, Leis, autoria e temas.  

A atuação a partir da participação na CDDM foi classificada através da 

frequência em reuniões e Audiências Públicas; do tema das Audiências e; da 

relação entre as Propostas e as Audiências Públicas.  

As entrevistas que não se realizaram com as parlamentares abriram 

caminho para o contato com duas assessorias que contribuíram grandemente 

para essa pesquisa. Luciana Targino, Irene Cassiano e Adriana Mota, 

assessoras das deputadas Enfermeira Rejane e Zeidan, respectivamente, foram 

grandes parceiras na compreensão dessas atuações.  

Todas essas informações - sobre o perfil das deputadas, legislações e 

CDDM - foram sistematizadas individual e coletivamente para serem 

apresentadas e discutidas nesses capítulos.  

O capítulo final relaciona os dados apresentados no Capítulo 3 com a 

base teórica, apresentando as principais inferências sobre a atuação das 

parlamentares na produção legislativa para mulheres a partir das noções de 

                                                             
2 A plataforma mencionada encontra-se disponível em <http://www.alerj.rj.gov.br/> 

http://www.alerj.rj.gov.br/
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representação política e das categorias das Teorias Feministas anteriormente 

expostas.  

Nesse momento, cada uma das classificações decorrentes da 

sistematização do campo é analisada a partir de como as oito deputadas 

atuaram, durante quatro anos na produção legislativa para mulheres, 

demonstrando que esse foi o destino da legislatura, mas não o final do caminho 

para a efetivação dos direitos das mulheres.   

Para a elaboração de todo o texto, optou-se por manter a escrita na flexão 

feminina também quando o plural intregra mulheres e homens. Conscientes de 

que isso gera um estranhamento semântico e linguístico, na medida em que a 

linguagem sinaliza, implicitamente, parte da naturalização da dominação 

masculina; buscou-se, através dessa estratégia, gerar uma produção de 

sentidos que não retire a visibilidade, existência e resistência de nós, mulheres. 

Ademais, os títulos dos capítulos foram construídos partindo do percurso 

de um trem, um processo construído - não sem contradições - pelas/por/com 

mulheres; e que, longe de estar finalizado, sinalizam os grandes desafios da 

política institucional para construção de uma sociedade emancipada, sem 

opressões.  

Todos os capítulos são acompanhados de trechos de músicas de Elza 

Soares, quem aqui representa toda arte que subverte, emociona e inspira – 

funções essenciais para o processo criativo, crítico e recreativo desse trabalho. 

Os trechos representam artisticamente a vida, dificuldades, contradições, 

anseios e demandas dela e de tantas mulheres do fim do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

1 OS TRILHOS DA PESQUISA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE UMA 

ANÁLISE FEMINISTA 

 

Nós não temos o mesmo sonho e opinião 
Nosso eco se mistura na canção 

Quero voz e quero o mesmo ar 
Quero mesmo é incomodar 

Tem a voz que diz que não, não pode ser 
Mas eu digo sim, que sim pro que eu quiser 

Sexo, pelo, prego e futebol 
Puta, presidente e cardeal (...) 

Por nós, só nós, e o mundo inteiro pra gritar 
(Língua solta, Elza Soares) 

 

O objetivo dessa pesquisa consiste na análise da atuação das mulheres 

parlamentares da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, de 2014 à 2018. 

Mais especificamente, visa-se investigar como mulheres produzem direitos para 

mulheres, dentro de um contexto de tempo e espaço determinados. 

Essa investigação parte de alguns pressupostos teóricos considerados 

essenciais à compreensão desse processo – os trilhos da pesquisa.  

Esses pressupostos perpassam a escolha de teorias, conceitos e 

categorias que auxiliam na compreensão de como foram e são construídos os 

direitos das mulheres, a partir de uma concepção feminista. Além de posicionar 

e orientar todo o trabalho. Por esses motivos, serão apresentados 

preliminarmente, como forma de demonstrar quais foram as ferramentas que 

conduziram o desenvolvimento dessa pesquisa. 

Dessa maneira, nessa sessão serão apresentadas sínteses sobre as 

Teorias Feministas e as categorias de compreensão à essa investigação. 

 

1.1 Teorias Feministas: Um breve resgate histórico do plural e da 

pluralidade na compreensão das perspectivas feministas 

 

Para se integrar das teorias e análises aqui apresentadas, compreender 

os contextos sociais dos quais elas decorrem é essencial. Assim, apesar de 

muitas versões, para que seja possível uma apresentação breve, optou-se por 

iniciar a apresentação das Teorias Feministas, a partir do resgate da versão 

hegemômica-originária do movimento feminista3.  

                                                             
3 A intenção dessa nota visa reconhecer e respeitar as versões de origem do movimento feminista 
não abarcadas por esta pesquisadora que, certamente, são muitas. No entanto, para que fosse 
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A partir de um referencial que se baseia majoritariamente em estudos 

europeus e hegemônicos, o nascimento do movimento feminista organizado tem 

como data, o fim do século XVIII e, expressou-se mais definidamente, durante a 

Revolução Francesa (BIROLI, 2014). Esse é considerado o marco inicial do 

movimento feminista no ocidente. 

 Essa periodização, por exemplo, não dá conta de abarcar experiências 

individuais ou não hegemônicas de líderes mulheres ou grupos de mulheres, que 

lutaram por seus direitos e desafiaram o domínio dos homens.  

A experiência das mulheres na América Latina, dos povos originários e 

continentes colonizados não é considerada para a fixação deste marco 

(PAREDES, 2016) e, permanece ausente, ainda que existente, na epistemologia 

e na ciência moderna (SANTOS, 2008). Assim, a história contada reflete os 

marcos e modelos europeus, liberais e capitalista e hegemônico, sobretudo 

porque ainda é o modelo vigente. 

Tendo em vista o período datado – a Revolução Francesa -, podemos 

dizer que o movimento feminista possui como luta de origem a transformação 

política, por meio da pauta de igualdade de poderes entre mulheres e homens. 

Pautas que se mantem até hoje, como a participação e representação política e 

uma sociedade sem a sujeição das mulheres, através da busca por um Estado 

que garanta essa igualdade. 

 Esse período é conhecido como a origem da organização do movimento 

feminista, porque nele ocorreram diversas articulações e atuações de grupos de 

mulheres, que lutaram pelos seus direitos e pelos interesses revolucionários da 

época.  

                                                             
possível uma apresentação breve, optou-se por utilizar a versão mais conhecida, dissipada e 
também a utilizada pelos referenciais teóricos dessa pesquisa. Nesse sentido também é 
importante destacar que o início do feminismo como movimento social e como teoria não são os 
mesmos. Desse modo, ainda que a trajetória seja mais complexa do que o que está apresentada 
aqui, busca-se com essa síntese demonstrar a relação do que já aconteceu, com o que tem 
acontecido nas lutas pró-direitos das mulheres; e, mais especificamente, seus direitos políticos - 
cumprindo, pois, o objetivo desta caracterização geral para a pesquisa. Importante ressaltar 
também que esta foi uma narrativa intencionalmente escolhida, frisando que a história do 
feminismo não é simples nem única. Isso porque tanto a documentação dos fatos quanto o 
eurocentrismo e racismo da academia e do próprio feminismo invisibilizaram outras perspectivas 
de “origem”. Um exemplo sobre a complexidade da definição da origem do feminismo no Brasil 
está em: PEDRO, Joana Maria. Narrativas fundadoras do feminismo: poderes e conflitos (1970-
1978). Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 26, nº 52, p. 249-272 – 2006. 
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A relação entre a vida das mulheres e a atuação política das francesas 

vinha principalmente das atividades comerciais que elas praticavam nos 

mercados e da responsabilidade pelo orçamento doméstico (GARRIOCH, 1999). 

 O trabalho no comércio possibilitava que elas tivessem contato com as 

mais variadas camadas da população, inclusive com as camadas com 

influências políticas. E para aquelas que não trabalhavam o encargo pela 

alimentação familiar motivou e legitimou as críticas formuladas, principalmente, 

a respeito do preço dos alimentos.  

Essas duas condições tornaram as principais atrizes tanto da “Guerra da 

Farinha” (1775) quanto da “Marcha para Versalhes” (1789) grandes marcos do 

desencadeamento da Revolução Francesa (MARAND-FOUQUET, 1989).  

Além das manifestações populares foi também no século XVIII que 

surgiram as primeiras produções teóricas feministas. Olympe de Gouges (1791), 

Mary Wollstonecraft (1792) - intituladas as primeiras autoras de obras feministas 

- escreveram livros que já naquele período questionavam a subalternização das 

mulheres (BIROLI, 2014). 

Sendo este um dos marcos inicias dos movimentos feministas, não é 

possível dizer que o passar do tempo significou um período de avanços lineares, 

ou que os séculos entre esse momento e hoje trouxeram a emancipação 

feminina.  

A luta constante das mulheres pelos seus direitos não foi suficiente para 

uma mudança significativa da opressão a que são submetidas. Isso porque, 

prevaleceu – e prevalece - a concepção de que as mulheres são inferiores aos 

homens. Seja por meio da cultura, da ciência ou do sistema econômico, o 

machismo se mantém paralelo à resistência das mulheres por seus direitos. 

A perpetuação do machismo na ciência se deu principalmente porque o 

conhecimento foi dominado pelos homens - os únicos que tinham o direito de 

estudar por séculos. Desta forma, difundiam-se teorias que buscavam justificar 

a dominação das mulheres por questões biológicas e culturais (PATEMAN, 

1993), de modo a naturalizar a opressão dos homens sobre as mulheres e 

fortalecer o patriarcado. 

À essa dominação masculina, que também pode ser chamada 

patriarcado, se estende a segregação ocupacional; diferença educacional e 

salarial; o controle sexual e reprodutivo; e, também a marginalização das 
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mulheres em seus papéis político-deliberativos, em nome da manutenção do 

poder entre os homens – observadas ainda as hierarquizações raciais e de 

classe (SAFFIOTI, 2015).  

Neste sistema patriarcal - não precisamente datado, mas cientificamente 

constatado e estruturalmente marcado -, as mulheres são entendidas como 

seres inferiores aos homens (SAFFIOTI, 2015). Um sistema que tem mudado 

durante o decorrer da história, modificando sua maneira de funcionar; contudo, 

ainda se mantém com a característica principal de dominação das mulheres 

pelos homens. 

Isso porque, apesar das lutas, conquistas e mudanças, vige uma 

sociedade patriarcal e capitalista que não permite – nem irá permitir sem ser 

transformada – que a essa dominação desapareça.  

Além da organização em movimentos sociais, feministas passaram a 

teorizar suas inquietudes para compreender, modificar, revolucionar e questionar 

a ordem social, através de uma perspectiva que reconheça a dominação 

masculina e a necessidade de emancipação das mulheres.  

A temática por elas desenvolvida, esteve intimamente ligada com as 

questões de espaço e tempo presente. Que, em termos gerais, podem ser 

chamadas de fases do feminismo.  

Sobre essa questão Lucia Scavone afirma: 

 
As temáticas dos estudos feministas e de gênero estão 
associadas tanto às grandes fases do feminismo como aos 
contextos e problemas que lhes suscitaram. O feminismo tem 
sido delimitado por suas etapas históricas, três grandes fases 
são comumente referidas: a fase universalista, humanista ou das 
lutas igualitárias pela aquisição de direitos civis, políticos e 
sociais; a fase diferencialista e/ou essencialista, das lutas pela 
afirmação das diferenças e da identidade; e uma terceira fase, 
denominada de pós-moderna, derivada do desconstrucionismo, 
que deu apoio às teorias dos sujeitos múltiplos e/ou nômades.  
Essas fases correspondem, em grandes linhas, aos séculos 
XVIII e XIX, à segunda metade e ao final do século XX e ao início 
do século XXI; entretanto, não é possível circunscrevê-las em 
uma perspectiva linear. Apesar de estabelecermos a relação 
temporal com períodos e lutas distintos, essas fases não são 
fixas, elas dependem da situação social, econômica, cultural e 
política de cada sociedade (SCAVONE, 2008, p. 177). 
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Dessa maneira, as feministas constituíram diferentes vertentes e meios 

de combate a essa opressão a partir da possibilidade de apontar e questionar 

essas injustiças. 

A partir da observação da realidade social, que refletia as condições de 

desigualdade entre homens e mulheres (SCAVONE, 2008, p. 174), feministas 

de diversas áreas do conhecimento e regiões do mundo, se organizaram para 

construir as diferentes correntes das Teorias Feministas por meio de abordagens 

explicativas. 

Para apresentar essas correntes Francis Olsen (1990) cria três grandes 

categorias: 1) a que rechaça a sexualização, tendo mulheres e homens como 

iguais; 2) a que se contrapõe a hierarquização entre homens e mulheres, mas 

reconhece que são indivíduos diferentes e; 3) a que se fundamenta na 

androgenia4, pela qual há um rompimento dos papéis sexuais convencionais, 

através do rechaço aos dualismos.  

Para a filósofa americana, as duas primeiras categorias se baseiam nos 

conceitos de sexualização e de hierarquização. Isso porque, a autora 

compreende que a visão dualista moderna faz com que haja a determinação 

sexual (de masculino ou feminino) de tudo que existe; assim, a sexualização 

corresponde a atribuir um gênero a determinada coisa/pessoa/objeto/ 

sentimento/etc.  

Da mesma forma, Olsen compreende que esses dualismos são 

hierarquizados e possuem uma ordem baseada na superioridade de alguns e 

inferioridade outros; estando sempre um sobreposto ao outro. 

Essa dualidade corresponde a uma visão dicotômica, segundo a qual o 

mundo pode ser estruturado em séries complexas de pares opostos. Para a 

autora, a dicotomia criada pelo pensamento liberal clássico desde os estudos de 

Platão determinou a predominância de se pensar o mundo através de 

polarizações que, além de representar cada uma, um gênero5, também realiza 

uma valoração.  

                                                             
4 Conforme Olsen (1990), Androginia corresponde à cultura dominante que invisibiliza a 
experiência feminina, a cultura, a psicologia, a imaginação e linguagem das mulheres.   
5 A concepção da autora parte da compreensão binária de gênero, que corresponde à mulher-
homem.  
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Nesse sentido, afirma que é através da determinação do sexo das coisas 

que se institui, por exemplo, a razão, o pensamento, a racionalidade, o poder e 

o universal como características masculinas. Enquanto que o passivo, o 

irracional, a emoção, o sentimento, o subjetivo e o particular são tidas como 

características femininas.  

Através dessa compreensão, a autora fundamenta a diferente valoração 

do que é feminino e do que é masculino. Ao masculino, além do que é superior 

(hierarquicamente) também se define o que é ou deve ser dominante. Ao 

feminino corresponde o inferior, o que deve e precisa ser dominado. Assim, o 

sistema de dualismo permite verificar a hierarquia e a característica generificada 

do mundo social. 

Para apresentar as diferentes teorias feministas, Isabel Cristina Jarramillo 

(2000) afirma que as diferentes vertentes, decorrem das diversas formas de 

compreender a opressão das mulheres na sociedade contemporânea. Para isso, 

sistematiza duas grandes categorias: o feminismo da igualdade e o feminismo 

da diferença, nas quais as vertentes feministas estão incluídas. 

Por feminismo da igualdade entende-se a corrente que reconhece 

mulheres e homens como iguais; e, que a opressão que as mulheres sofrem 

decorre do fato delas não terem igual tratamento ao dos homens (JARAMILLO, 

2000).  

Essa igualdade de tratamento, contudo, possui diversos entendimentos – 

igualdade de oportunidade, de acesso ou meramente formal -; decorrem daí, 

portanto, diferentes vertentes do feminismo da igualdade, como a corrente do 

feminismo liberal clássico e a corrente do feminismo liberal social, além das 

feministas socialistas e das feministas radicais.  

A argumentação do feminismo da igualdade é a de que as mulheres 

devem ser consideradas indivíduas como os homens, independentemente de 

sua condição de mulher (JARAMILLO, 2000). Devem ter os mesmos direitos 

respaldos, sem que seu gênero condicione suas potencialidades.  

A partir dessa concepção, não diferenciar mulheres de homens, 

corresponderia também a não diferenciar o que cabe a cada um. O que 

corresponde dizer que o feminismo da igualdade, apresentado por Jaramillo 

(2000), nega a sexualização da condição das mulheres como explica o sistema 

dualista de Olsen (1990). 
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O feminismo da igualdade, entretanto, apesar de negar a sexualização 

das individuas para definir seus direitos, não rechaça a hierarquia entre as 

caracterizações sexualizadas (OLSEN, 1990).  

Isso porque essa corrente discorda que mulheres sejam irracionais e 

homens racionais; que mulheres sejam tomadas pela emoção e os homens pela 

razão. Mas concordam que entre as dicotomias irracional/racional e 

emoção/razão a racionalidade e a razão são, hierarquicamente, os pólos 

superiores – mas não masculinos.  

Já o feminismo da diferença, ou cultural, se baseia na lógica inversa. 

Conforme essa vertente não é o tratamento diferenciado que oprime as 

mulheres. Mas o desrespeito à sua condição/experiência que é, de fato, diferente 

da condição/experiência dos homens (JARAMILLO, 2000).   

A experiência de ser mulher e a formação da identidade feminina, para o 

feminismo da diferença, seriam responsáveis por atribuir às mulheres um tipo 

específico de raciocínio. A formação da identidade, ocorrida na infância, seria a 

responsável por determinar que as meninas se espelhariam no papel de cuidado 

e atenção, enquanto os meninos se espelhariam na figura de autonomia do pai 

(CHODOROW, 1978).  

A principal consequência disso, para Jaramillo seria que: 

 

O principal valor das mulheres, neste sentido, seria o cuidado e 
seu maior temor, o isolamento. Os homens, pelo contrário, 
valorizariam acima de tudo a autonomia e seu maior temor seria 
entrar em conexão, chegar a intimidade, com alguém 
(JARAMILLO, 200, p.118). 

  

 Contudo, essa identidade e raciocínio próprios, não deve ser o motivo de 

inferioridade. O feminismo da diferença compreende a especificidade dessa 

experiência como importante de ser reconhecida como tão legítima quanto a 

identidade masculina (OLSEN, 1990). 

Nesse sentido, o feminismo da diferença exposto por Jaramillo (2000) 

reconhece a sexualização das mulheres, mas afasta a hierarquização de sua 

posição, conforme explica Olsen (1990).  

Ou seja, essa vertente compreende que a condição de mulher é diferente 

dos homens, mas esse não deve ser o motivo de sua subalternidade. 
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Jaramillo (2000) apresenta ainda as correntes feministas que dão maior 

ou menor importância ao fator gênero na determinação dos indivíduos.  

Dessa compreensão, a autora apresenta: 1) o feminismo radical, o qual 

sustenta que o gênero é o que determina a distribuição de poder entre os 

indivíduos; 2) o feminismo essencialista de gênero, cuja síntese corresponde a 

considerar o gênero como o principal fator de opressão; e, 3) o feminismo 

antiessencialistas de gênero, pelo qual combina-se o gênero a outras opressões, 

como classe e raça6.  

Dessa forma, torna-se possível falar em modelos teóricos feministas e de 

teorias específicas que desenvolvem seus estudos nas mais diversas áreas da 

ciência. O que, em termos gerias, aponta para a noção de que ser feminista 

corresponde ao compromisso político de reconhecer que vivemos em uma 

sociedade patriarcal e que o lugar da mulher neste sistema é subalternizado 

(JARAMILLO, 2000).  

Conforme Biroli e Miguel (2012)7, apesar das diversas tentativas de 

classificação e sistematização das correntes feministas, não há ainda, alguma 

que consiga mapeá-las a contento. Daí a necessidade do uso no plural do termo 

– teorias feministas - e da delimitação das especificidades de cada uma das 

vertentes.  

Assim, pensar a história de invisibilização das mulheres e trazê-la para a 

discussão acadêmica e política é de extrema relevância. Por isso apresentou-se 

acima este quadro sintético sobre as teorias feministas, e a discussão seguirá a 

partir da constatação de que o campo de análise possui mais do que a questão 

do gênero como um fator estruturante de opressão.  

Dessa maneira, as sessões seguintes se dedicarão a apresentar as 

categorias próprias das Teorias Feministas, eleitas nesta pesquisa como 

fundamentais para a compreensão da atuação parlamentar das deputadas 

analisadas. 

                                                             
6 O termo raça é originalmente utilizado pela autora e, considerando que sua utilização tem como 
base uma construção política, cultural e simbólica e não o sentido classificatório de 
características biológicas, (CISNE, 2014), optou-se por reproduzi-lo neste trecho e em todo o 
texto.  
7 Nesta obra – Teoria política e feminismo: abordagens brasileiras (2012) – Biroli e Miguel 
apresentam a classificação das correntes feministas de Elshtain (1981): feminismo radical, 
liberal, marxista e psicanalítico e a subdivisão de Dietz (2003): feminismo da diferença, da 
diversidade e da desconstrução.  
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Essas categorias são instrumentos importantes de compreensão porque 

localizam o sistema de opressão, o gênero das oprimidas e o lugar a que são 

subordinadas.  

 

1.2 O sistema de dominação e a categoria dominada: análises sobre 

Patriarcado e Gênero 

 

 Partindo tanto do conceito de gênero, quanto do conceito de patriarcado, 

diferentes grupos de feministas buscam questionar as desigualdades entre 

mulheres e homens.  

Saffioti (2015) observa que há, dentre as teorias feministas, três diferentes 

concepções: 1) aquelas que partem do conceito de gênero; 2) as que partem do 

conceito de patriarcado e; 3) as que compreendem o gênero como categoria 

geral para todos os períodos históricos e o patriarcado como categoria específica 

de determinado período. 

 Portanto, independente de qual a vertente a ser utilizada faz-se 

necessário compreender essas duas categorias, com amplos e ambíguos 

significados e diferentes destinações a partir da perspectiva feminista.  

Desta forma, serão discutidas nesta sessão algumas questões centrais 

sobre as categorias Gênero e Patriarcado, até chegar à compreensão da divisão 

entre as Esferas Pública e Privada e suas inter-relações. 

 

1.2.1 Gênero 

 

 O termo gênero, que é recente, surge pela primeira vez no campo da 

saúde, por meio do livro Sex and Gender de Robert Stoller, em 1968. Stoller 

(1968) desenvolve o termo gênero para diferenciar a associação estritamente 

biológica que era feita a partir da categoria sexo. Segundo o autor, havia 

situações em que o sexo, enquanto fator biológico, não era capaz de responder 

às complexidades da realidade. 

A percepção do gênero como uma construção social também apareceu 

na referenciada obra de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo (1949) através 

da frase “Não se nasce mulher, mas se torna mulher”, porém, Beauvoir não 



29 
 

formalizou um conceito específico. A categoria somente adentra a área das 

ciências sociais em 1975, com o trabalho do antropólogo Gayle Rubin8. 

Desde a formulação de Beauvoir (1949), o uso do gênero como categoria, 

para estudos feministas, se tornou muito importante porque foi capaz de mostrar 

social e historicamente que a diferenciação entre homens e mulheres gera 

também uma desigualdade de poderes.  

Dessa maneira, para compreender o conceito de gênero, a primeira e 

mais importante diferenciação é a que se faz com relação ao sexo.  

Diferente da categoria sexo, que é definida biologicamente, a partir dos 

órgãos sexuais com que cada pessoa nasce, o gênero é entendido como uma 

construção social, uma caracterização histórica que se constitui diferenciando o 

que pode ser denominado como feminino e como masculino (LOURO, 1996). 

Isso porque, conforme Ízquierdo (1992), para classificar humanos, 

diferente de como acontece na classificação dos animais, é preciso considerar 

também questões sociais. Mais do que frutos na natureza, somos produto de 

uma cultura localizada no tempo e no espaço, que vai além de características 

apenas biológicas. 

As definições de gênero, sexo, mulher, fêmea, feminino e feminista 

aparecem então como chaves essenciais para o entendimento das teorias aqui 

trabalhadas. Buscando elucidar essas nomenclaturas, Londa Schiebinger (2001) 

explica, resumidamente, suas diferenciações mais básicas.  

Para Schiebinger (2001) Mulher corresponde à uma indivídua específica, 

ou seja, da compreensão universal indivídua, a mulher corresponde a uma 

especificidade, assim como o homem. Gênero corresponde à relação social de 

poder entre os sexos e refere-se tanto à homem, quanto à mulher.  Dessa forma, 

mais do que a designação social do sexo, o gênero seria a tensão entre mulheres 

e homens. 

Já Fêmea designaria o sexo biológico de indivíduos, aquele que é 

determinado pelos órgãos reprodutores. Enquanto que Feminino representa 

comportamentos idealizados das mulheres, específicos de um lugar e tempo 

                                                             
8 Conforme Saffioti (2015), Rubin aponta no artigo que “um sistema de gênero consiste numa 
gramática, segundo a qual a sexualidade biológica é transformada pela atividade humana, 
gramática esta que torna disponíveis os mecanismos de satisfação das necessidades sexuais 
transformadoras.” (p.115) 
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histórico e que pode ser adotado por homens. E Feminista remete à uma posição 

política (SCHIEBINGER, 2001). 

De maneira semelhante, porém a partir de uma concepção relacional do 

Gênero, Joan Scott (1990) critica a concepção de sujeito universal criado a partir 

de características biológicas que negam influências históricas. Para ela, Gênero 

é uma categoria de análise histórica de caráter relacional, transversal e variável, 

pois deve ser analisado de acordo com outras categorias como raça, classe, 

etnia, etc.  

Dessa maneira, percebe-se que a compreensão de Gênero não é um 

consenso. No entanto, em todas as suas percepções auxilia no entendimento e 

investigação dos fenômenos sociais que atingem de forma mais intensa as 

mulheres. 

Para os fins deste trabalho, importa reconhecer que esta categoria é 

central para auxiliar do entendimento de investigação dos fenômenos sociais de 

uma sociedade patriarcal. 

Assim, considerar o gênero enquanto base teórica para a compreensão 

dos estudos da mulher compreende afirmar uma questão prática: “agora não se 

trata mais de focalizar apenas as mulheres como objeto de estudo, mas, sim, os 

processos de formação da feminilidade e da masculinidade, ou os sujeitos 

femininos e masculinos” (LOURO, 1996, p. 9). 

Por formação da feminilidade e masculinidade se pensa muito além da 

determinação fêmea/macho, órgãos sexuais e sistema reprodutivo. Ser homem 

e ser mulher significa trazer à tona também o que determinada cultura, território 

e tempo histórico entendem sobre isso. Conforme afirma Ìzquierdo: 

 

Quando dizemos que alguém é uma mulher estamos supondo 
um sexo, mas também supomos muitas outras coisas: dona de 
casa, passiva, mãe, má motorista, afetiva, etc. Quando dizemos 
homem, junto ao sexo, estamos também atribuindo qualidades 
como: investigador, profissional, agressividade, racionalidade, 
pouco detalhista, etc. isto se deve ao fato de que com estes 
termos fazemos referência a uma realidade complexa que se 
ordena em três níveis: 1. O sexo: fêmea e macho; 2. O gênero 
psicológico e pessoal: feminino e masculino; 3. A identidade 
psicossexual: heterossexual, bissexual e homossexual 
(ÌZQUIERDO, 1992, p.1). 
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 Por todas essas suposições que acompanham o homem ou mulher que 

designa uma pessoa é preciso considerar que além de uma categoria social, 

gênero é também um conceito histórico que se faz, modifica e aperfeiçoa em 

diferentes períodos históricos. 

Dedicada a pensar relações desiguais entre mulheres e homens, Louro 

(1996) afirma que o conceito de gênero tem como característica predominante a 

não essencialização do feminino e do masculino; ou seja, entender que o que os 

caracteriza não é natural, universal ou imutável, pois masculinidade e 

feminilidade são socialmente determinadas. 

Também refutando o essencialismo biológico, Saffioti (2015) apresenta a 

categoria gênero como uma alternativa ao que denomina de “anatomia do 

destino”: a predestinação determinada de indivíduos macho ou fêmea, em 

condição imutável e permanente definida pelos órgãos genitais.                                       

O termo destino utilizado por Saffioti (2015) reflete um distanciamento 

entre a vivência social e as mudanças históricas dos indivíduos, fazendo 

acreditar que estamos predestinadas a determinado sexo e nenhuma questão 

social nos influiria. Como as naturalizações machistas fizeram e fazem com as 

mulheres, para que permaneçam secundarizadas. 

 A naturalização de papéis sociais de gênero constitui um importante tema 

da crítica feminista. Isso porque, a naturalização corresponde à cristalização de 

funções e características – nesse caso sociais e sexuais - que serviram para 

caracterizar pessoas. Essas características, no caso das mulheres, serviram 

para limitar suas possibilidades de vivência (LOURO, 1996). 

  Esse fenômeno pode ser entendido como uma forma de limitação pois, 

segundo Louro (1996), a naturalização é também a responsável por engessar 

mulheres em papéis subalternizados, impedindo que seja possível que elas 

transgridam sem sofrer novas violências. 

Analisando o uso do conceito de gênero pelas teorias feministas, Louro 

(1996) aponta que essa categoria passou a ser utilizada no Brasil na década de 

1980 pelas estudiosas da área dos “estudos da mulher”. Uma estratégia do 

feminismo de segunda onda brasileiro que significou uma importante mudança 

de ordem epistemológica. 

Nesse sentido, o uso da categoria gênero implicou mais do que numa 

mudança de objeto: trocar mulheres por gênero; serviu como justificativa para 
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demonstrar uma nova forma de construir conhecimento numa sociedade que é 

patriarcal. 

 Essa mudança epistemológica evidenciou que esses estudos decorrem 

da localização das mulheres, a partir da prática e experiência de serem 

mulheres, numa sociedade que é gerida por um sistema estrutural de opressão 

sexista: o Patriarcado.   

 

1.2.2 Patriarcado 

 

A compreensão do patriarcado como categoria primeira ao entendimento 

das desigualdades entre os gêneros se dá pelo entendimento de que as 

desigualdades - mais do que relacionadas à uma outra categoria (gênero) - 

fazem parte de um sistema de relações que permeiam toda a vida social 

humana. 

Para parte das teóricas feministas, ainda que o patriarcado seja uma 

forma específica de organização política, ligada ao absolutismo (ELSHTAIN, 

1993), este também é compreendido como o termo que sintetiza as muitas 

possibilidades de existência da dominação masculina9 (PATEMAN, 1993). 

Gerda Lerner (1986), ao buscar a origem do patriarcado, ressalta a 

importância de lembrar que a produção do próprio ser humano social e do 

conhecimento é dominada pelos homens, o que lhes dá e deu mais poder para 

então instituir um regime em que eles (apenas os homens) sejam os 

privilegiados.  

A análise de Lerner (1986), baseada em estudos arqueológicos das 

sociedades de caça e coleta, parte de uma segunda questão importante: apesar 

de as mulheres não terem poder de decisão nem sobre os homens nem sobre 

seus próprios corpos, existiu um tempo em que foram consideradas seres 

especiais, fortes e poderosas, pois eram as únicas com a possibilidade de 

conceber a vida. 

Estas duas questões levantadas por Lerner (1986) apresentam especial 

relevância, pois podem ser considerados pontos de partida fundamentais para a 

                                                             
9 Há também as autoras que consideram as opressões do patriarcado intimamente ligada à 
exploração decorrente do sistema capitalista. Para saber mais sobre essa relação ver: 
FERERICI, Silvia. O Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo: 
Elefante, 2017. 
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compreensão do patriarcado: 1) Ele foi criado por e para homens; e, 2) A relação 

de desigualdade entre homens e mulheres não é a mesma durante toda a 

história da humanidade. Cabe ressaltar, porém, que o patriarcado não se 

desenvolveu sem resistências, e adotou formas de existir tão sofisticadas quanto 

as críticas que recebe/recebeu. 

Na busca dos diversos sentidos do termo Patriarcado, para além do 

significado etimológico - do qual patriarcado corresponde à pater (pai) e arkle 

(origem e comando) - Cristine Delphy (2009) explica que patriarcado possui três 

sentidos semânticos: o religioso, o histórico e o feminista, ou social. 

A partir da análise religiosa, a autora afirma que o sentido de patriarcado 

se relaciona com a figura do pai, não no sentido moderno –  biológico – mas na 

figura de origem e autoridade. O Deus como pai, todo poderoso e autoridade 

divina – que transcende a autoridade terrena – e, por isso, é ainda maior. 

Já pelo significado histórico, o patriarcado equivale à relação familiar em 

que se destacavam os homens chefes de família (DELPHY, 2009). Aqui, o termo 

está mais diretamente ligado à figura humana e masculina de poder nas relações 

sociais. 

A terceira compreensão, que aqui ganha destaque, é a leitura realizada 

pelo feminismo.  

O patriarcado para o pensamento feminista representa a dominação dos 

homens, com os quais se tenha vínculos biológicos ou não. A versão feminista 

busca, dentre outras destinações, universalizar no patriarcado a forma de 

dominação masculina (DELPHY, 2009).  

 Já a partir do ponto de vista sociológico e não feminista, Max Weber 

(2004) também apresenta o patriarcado como forma de domínio. Ao diferenciar 

as várias formas de dominação na sociedade, Weber (2004) classifica a 

dominação patriarcal como aquela que provém de relações pessoais, 

diretamente ligadas à autoridade do chefe da comunidade doméstica.  

Conforme Weber (2004), a dominação patriarcal tem como característica 

principal a especificidade de sua manutenção, que se dá não apenas através 

das leis postas, mas também pela tradição de detentor da propriedade que 

somente o chefe – homem - tem em relação aos demais membros da família e 

em especial com relação às mulheres. 
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Mesmo reconhecendo a importância de um autor como Max Weber – 

considerado um dos teóricos clássicos da sociologia – quando apresenta a 

dominação masculina como uma questão a ser observada para a compreensão 

da sociedade, Saffioti (2015) traz importantes ressalvas ao uso da concepção de 

patriarcado pelo autor. 

Segundo a autora (2015), assim como em estudos de Marx e Engels, 

Weber não faz a diferenciação de gênero para compreender as diferenças entre 

homens e mulheres, apresentando uma abordagem homogeneizadora dos 

papeis sociais femininos. Assim, ressalta que os conceitos de Weber são 

genéricos demais para o que pretende a crítica feminista. 

Saffioti (2015) sintetiza que o patriarcado tem como principal 

característica a manutenção da superioridade masculina em contraponto à 

inferioridade feminina. E consolida-se, pois, como o sistema pelo qual os homens 

se organizam para dominar/explorar mulheres.  

O uso da categoria Patriarcado se deu pelas feministas radicais 

principalmente no final da década de 60 e anos seguintes. Conforme Saffioti 

(2015), a categoria foi utilizada com o objetivo político claro de denunciar a 

dominação das mulheres pelos homens e, assim, analisar as relações dela 

resultantes.  

Desta forma, pode-se observar o uso da categoria patriarcado para 

compreender as violências decorrentes da disparidade entre homens e mulheres 

que se dá, segundo Hartman (1979), porque o Patriarcado define-se como “um 

pacto masculino para garantir a opressão de mulheres”, pelo qual: 

  

As relações hierárquicas entre os homens, assim como a 
solidariedade entre eles existente, capacitam a categoria 
constituída por homens a estabelecer e a manter o controle 
sobre as mulheres. Neste regime, as mulheres são objetos da 
satisfação sexual dos homens, reprodutoras de herdeiros, de 
força de trabalho e de novas reprodutoras. Diferentemente dos 
homens como categoria social, a sujeição das mulheres, 
também como grupo, envolve prestação de serviços sexuais a 
seus dominadores. Esta soma/mescla de dominação e 
exploração é aqui entendida como opressão (HARTMAN Apud 
SAFFIOTI, 2015, p.111/112) 

  

 A análise de Saffioti (2015) permite-nos compreender que o Patriarcado 

determina um estado e lugar das mulheres: o espaço reprodutivo, privado e 
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doméstico. Ou seja, o âmbito das relações privadas - alheio à esfera pública e 

assim à vida política e à participação - onde se concentram o trabalho não 

remunerado, as funções de cuidado e, enfim, a reprodução da vida. 

Saraceno (1995), explicitando o papel da mulher no sistema patriarcal, 

apresenta a dinâmica da relação familiar e a precarização da vida das mulheres, 

colocada como uma forma natural de se viver. Conforme a autora, as 

dependências da mulher em relação ao homem, no patriarcado, são muitas e 

repercutem diretamente na possibilidade de seus direitos. 

Também conforme Saraceno (1995), no que tange à participação política, 

a dependência econômica, a irrestrita disposição no cuidado de familiares, 

serviços domésticos e o acúmulo de funções reprodutivas diminui a possibilidade 

da mulher alcançar a sua própria cidadania - que, como sabemos não se reduz 

ao voto, mas também na disponibilidade para o engajamento e participação. 

 Percebe-se, a partir do exposto, que o patriarcado é o regime pelo qual, 

além de subordinada, a mulher tem seus direitos suprimidos pela ação dos 

homens e da sociedade. Posicionando a mulher em um lugar distinto de onde os 

homens estão: nos locais mais precários, afastados e de pouco ou nenhum 

reconhecimento.  

 Kritsch (1987) acrescenta que o patriarcado transpassa as mais diversas 

relações entre os gêneros; seja no erotismo, socialização ou na definição 

biológica dos sexos, pois ele repousa em “sobre interpretações culturais 

incrustadas em ideias e práticas que conferem a tais diferenças valor e 

significação” (KRISTSCH In BENHABIB, 1987, p. 198). 

A intenção em revelar estas diferentes formas de manifestação do 

patriarcado é demonstrar os diversos meios utilizados para sua manutenção, já 

que nem sempre a dominação patriarcal se dá pelo uso da violência física.  

Como a desigualdade produzida pelo patriarcado é estrutural, esse 

sistema se naturaliza e perpetua nas mais variadas dimensões, a exemplo da 

construção e do exercício dos direitos, tema que esta pesquisa analisa. 

Assim, para além de uma categoria histórico-político-teórica de grande 

relevância, o Patriarcado é utilizado por algumas vertentes feministas como uma 

estratégia de síntese conceitual. Esse é um dos motivos pelo qual a categoria 

encontra espaço nessa pesquisa.  
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Isso porque, ainda que o seu uso e entendimento se diferencie de acordo 

com correntes e autoras, a compreensão desse conceito demonstra relevância 

na análise da atuação de mulheres em espaços e funções masculinizadas, como 

nessa pesquisa.  

Assim, aqui é considerado como uma categoria que carrega 

potencialidades úteis à crítica feminista, mostrando-se como um importante 

instrumento teórico e político para a compreensão das lutas feministas. 

Apresentado o sistema e a forma de qualificação/diferenciação das 

pessoas, outra análise relevante para compreender a perspectiva feminista é a 

discussão sobre o local de subordinação definido pelo patriarcado. 

 

1.2.3 O Lugar das mulheres: Esfera pública e Esfera privada  

 

Dentre as principais preocupações das Teorias Feministas está a 

discussão a respeito das esferas pública e privada - até então, definidas pela 

perspectiva masculina sobre as sociedades modernas. 

Essas esferas são compreendidas como uma divisão do mundo em 

diferentes polos, os quais terão diferentes características, funções, agentes, 

interesses e importância (PATEMAN, 1996). 

A concepção de que há um lugar para cada pessoa de acordo com seu 

gênero foi conservada por autores clássicos sobre a política que reduziram a 

mulher à esfera doméstica, sob a justificativa de uma condição natural e inferior 

das mulheres em relação aos homens. 

Seja pela incapacidade intelectual defendida por Locke; pela fragilidade 

causada pela maternidade, afirmada por Hobbes, ou; pela limitação inata, 

declarada por Rousseau (BIROLI e MIGUEL, 2012), todos os pensadores 

clássicos da teoria política buscaram afastar as mulheres da esfera pública e, 

assim, da política institucional. 

Portanto, as críticas feministas permitem afirmar que a base do 

pensamento político e social buscou, na estrutura biológica e/ou psicológica das 

mulheres, características que pudessem justificar a restrição de sua autonomia 

(BIROLI e MIGUEL, 2012). Neste sentido, as contribuições de algumas 

pensadoras feministas são essenciais para aprofundar uma visão crítica sobre a 

divisão entre esfera pública e esfera privada. 
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Em suas críticas, Carole Pateman explica que esfera pública corresponde 

à dimensão política da sociedade.  Local onde se delibera questões da vida 

social, se exerce a cidadania, sendo baseada nos princípios universais da razão 

e impessoalidade. Já a esfera privada consiste no polo que abarca as relações 

pessoais concretas, domésticas e íntimas que envolvem os indivíduos e 

indivíduas na sociedade (PATEMAN, 1996). 

Essas esferas podem ser compreendidas como a divisão fictícia da 

organização da vida social – a vida privada e a vida pública –, como os lugares 

onde as pessoas se localizam na sociedade, conforme aponta Nancy Fraser 

(2015).  

Nesse sentido, a autora explica que as sociedades modernas são duais 

pois organizam-se, em resumo, em família/esfera privada e participação 

política/esfera pública (FRASER, 2015). 

Partindo desta constatação, Pateman (1996) aponta contraposições 

firmadas pela teoria política feminista: além de não haver apenas um indivíduo 

próprio de cada uma das esferas, também não é possível - para a compreensão 

real da vida em sociedade - que estas esferas sejam vistas de forma totalmente 

dissociada.  

Isso porque, a crítica feminista compreende que tanto os indivíduos 

quanto as caraterísticas de cada uma das esferas devem ser comuns à ambas; 

assim, tanto as mulheres devem ter acesso ao espaço de deliberação política 

quanto as atividades domésticas devem ser valorizadas como parte da vida 

política (PATEMAN, 1996). 

À completa dissociação das esferas, Flávia Biroli compreende como uma 

visão restrita da política, que, por direcionar o senso político apenas para a 

esfera pública, acaba por invisibilizar “a política das relações de poder na vida 

cotidiana, negando ou desinflando o caráter político das relações de trabalho e 

das relações familiares” (BIROLI, 2014, p. 31).  

Desta forma - além da invisibilização das funções reprodutivas da esfera 

privada - a dissociação das esferas também permite e reforça violências 

recorrentes da esfera privadas que não são politizadas a ponto de se tornarem 

questionáveis. 

Biroli (2014) acrescenta que além da polarização das esferas agrega-se 

a cada uma delas os estereótipos de gênero, que visam a instituir características 
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naturais em cada uma delas. Conforme a autora, isso equivale a dizer que na 

modernidade à esfera pública cabem os princípios universais, a objetividade, 

racionalidade e impessoalidade – características dos homens; enquanto que à 

esfera privada cabe a singularidade, o que é íntimo e pessoalizado – 

características das mulheres. 

Acrescenta-se que uma das graves consequências dessa visão 

dissociada está na própria limitação da compreensão da outra esfera, pois ainda 

que seja reforçada esta separação entre elas, não é possível – para a teoria 

política feminista – afirmar que as configurações da esfera privada não impactam 

na esfera pública (PATEMAN, 1996). 

A divisão das tarefas domésticas, do cuidado com os filhos e vulneráveis, 

o trabalho não remunerado, a violência doméstica, as múltiplas jornadas de 

trabalho, bem como a constante privação da autonomia das mulheres sobre seus 

corpos são questões que influenciam diretamente na (im)possibilidade destas de 

despender tempo, energia física e mental e condições financeiras para se 

colocar na esfera pública como os homens.  

Ou seja, a divisão das atividades desenvolvidas em cada uma das esferas 

também condiciona a valorização destinada a cada uma delas (BIROLI, 2004). 

A reafirmação dos estereótipos de gênero cabíveis em cada lugar define 

também se essas atividades são ou não remuneradas, bem como o valor da 

remuneração; se possuem prestígio social; se deverão abdicar de trabalhar ou 

de sua profissão em nome do exclusivo cuidado da casa e dependentes e; o 

quão flexível estes trabalhos precisarão ser para dar conta das questões 

anteriormente formuladas; reafirmando cada vez mais a profunda relação entre 

cidadania e trabalho (GORZ Apud BIROLI, 2014). 

Como decorrência destas críticas, uma das estratégias feministas para o 

questionamento da divisão das esferas foi o slogan “o pessoal é político”, que 

buscou evidenciar essa perspectiva através da retomada da atenção às 

questões abarcadas pela esfera privada e seus reflexos na esfera pública 

(BIROLI, 2014). 

Por meio dessa frase, muitas feministas reivindicaram a intervenção do 

Estado nas relações domésticas e familiares objetivando o fim da violência 

doméstica e promovendo a discussão sobre a maternidade e os cuidados com 
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filhos, que refletem diretamente no tempo livre e condições de trabalho para 

homens e mulheres. Sobre esse lema, Miguel (2002) compreende que:  

 

[o lema] capta de maneira sintética e aliciadora o fato de que as 
fronteiras convencionais entre o público e o privado servem, em 
primeiro lugar, para mascarar formas de dominação que 
possuem um impacto maiúsculo em todas as dimensões da ação 
política, o questionamento que o feminismo promoveu quanto ao 
significado da política foi mais profundo e mais crucial do que o 
levado a cabo o movimento operário quando, já no século XIX, 
pôs em xeque a separação entre o econômico e o político. 
(MIGUEL, 2002, p. 8) 

 

A análise de Miguel (2002) permite compreender que a concepção de 

mundo a partir do reconhecimento da imbricação entre as esferas pública e 

privada implica em uma visão crítica da sociedade, que ao mesmo tempo em 

que sintetiza esta situação também aponta para um instrumento de análise.  

 A partir desses diagnósticos é possível inferir que essa argumentação que 

visou naturalizar a esfera doméstica como lugar próprio – único possível – para 

as mulheres, constitui um dos argumentos de restrição à cidadania das 

mulheres. 

Isso porque o espaço de decisões, debate e opinião pública foi delimitado 

pelas características masculinas e por muitos anos se apresentou como uma 

área impermeável para as mulheres. A participação das mulheres na política, 

seria então, uma transgressão. 

A história das lutas das mulheres e a própria empiria desta pesquisa 

demonstram, entretanto, que essa transgressão por vezes é apenas simbólica. 

A inserção e ocupação da esfera pública pelas mulheres não necessariamente 

indicam uma transformação desses espaços e estruturas.  

Por esse e outros motivos já apresentados, feministas dedicadas a 

analisar especificamente o campo político – institucional ou não –construíram um 

braço das Teorias Feministas no plano político, o que chamaram de Teoria 

Política Feminista.  
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2 A FUNÇÃO DAS CONDUTORAS: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA POLÍTICA 

FEMINISTA PARA A COMPREENDER A ATUAÇÃO DA MULHER 

PARLAMENTAR 

 

Deus é Mulher 
Deus há de ser 

Deus há de entender 
Deus há de querer 

Que tudo vá para melhor 
Se for mulher, Deus há de ser 
(Deus há de ser, Elza Soares) 

 

A preocupação com uma ordem social que não reforce ou crie injustiças 

contra as mulheres foi o que motivou diversas autoras, como Carole Pateman 

(1993,1996); Nancy Fraser (2006, 2015); Iris Mairon Young (2000), Catherine 

Mackinnon (1982); dentre outras, a desenvolverem uma Teoria Política 

Feminista. 

Através da revisitação e reformulação das teorias políticas clássicas 

feministas passaram a rever, sob uma perspectiva crítica de gênero, as 

condições das mulheres nos processos políticos que, tradicionalmente, 

naturalizam a dominação masculina sobre as mulheres e demais especificidades 

próprias da indivídua mulher. 

O desenvolvimento da Teoria Política Feminista se propõe a pensar a 

inclusão, participação, representação e atuação política das mulheres e de 

outros grupos marginalizados nesse espaço. A teoria pretende refletir sobre a 

existência das mulheres em espaços de poder e sobre a reconfiguração das 

desigualdades a que essas mulheres são submetidas na sociedade.  

Dada a especificidade das Teorias Feministas enquanto Teoria Política e 

feminista, destaca-se que: 

 

toda teoria feminista é ‘política’, na medida em que é fundante, 
no feminismo, a compreensão de que os limites convencionais 
da política são insuficientes para apreender sua dinâmica real. 
Assim, a história, a sociologia, a antropologia ou psicologia 
feminista têm inegável caráter político (BIROLI, 2014, p. 23). 

 

 Dessa maneira, a categorização da Teoria Feminista enquanto Teoria 

Política não necessariamente implica em afirmar a filiação disciplinar das autoras 
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utilizadas, visto que a contribuição teórica e a proximidade em relação aos temas 

do pensamento feminista têm se consolidado como Teoria Política Feminista. 

O aporte das Teorias Feministas à Teoria Política passa a ser incorporado 

mais profundamente na década de 1980, como um elemento de renovação às 

correntes políticas já existentes (BIROLI, 2012). Para além de uma alternativa 

ou mera introdução de categorias, as teorias feministas permitiram uma 

reconfiguração das principais questões abordadas pelas teorias políticas 

clássicas: 

 

O feminismo deslocou os debates centrais da teoria política, 
recolocando os termos em que é possível discutir, hoje, 
questões como a democracia, a representação, a justiça, a 
esfera pública, a sociedade civil, a autonomia, a igualdade, a 
cidadania ou o Estado. (BIROLI, 2012, p. 9) 

 

Assim, a Teoria Política Feminista permite uma revisão crítica das bases 

da Teoria Política Liberal a partir de um olhar que atente para a desigualdade 

entre homens e mulheres e possibilite observar, por exemplo: a divisão sexual 

do trabalho, a limitação das mulheres à participação da esfera pública, a 

feminização da pobreza, as violências, entre outras questões.  

Permite, pois, uma refundação do conhecimento da Teoria Política 

hegemônica (BIROLI, 2012). 

Neste sentido as lutas das mulheres pela participação política descolam-

se da visão de mero acesso à esfera pública, passando a questionar também a 

transformação dessa esfera pela e para as mulheres, a partir de fundamentações 

que garantam a paridade do poder de decidir, institucionalmente, sobre nós 

(mulheres) e nossos pares.  

Assim, tenciona “a neutralidade de categorias consagradas, mostrando 

seu caráter pretensamente universal” (BIROLI, p. 10, 2012), demonstrando - 

como já discutimos anteriormente - que o olhar universal é, na verdade, 

masculino. 

Para tal, várias são as contribuições de diversas autoras para pensar as 

questões e categorias da teoria política sobre outras chaves de compreensão. 

Um dos modelos teóricos possíveis para se pensar a teoria política, através da 

crítica à desigual relação de poder entre homens e mulheres, é a teoria 

tridimensional de justiça elaborada por Nancy Fraser (2006).  
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A partir de sua análise crítica das categorias como redistribuição, 

reconhecimento e representação, a autora busca problematizar as injustiças de 

gênero ou bivalentes – de gênero e raça/classe/orientação sexual, dentre outros 

conceitos (FRASER, 2006). 

Através de outro ponto de partida mas também como teórica política 

feminista, Carole Pateman (1993) desenvolve sua crítica à teoria do contrato, 

através da análise da relação entre as esferas pública e privada, firmada pelo 

pensamento liberal e patriarcal, que incorre na naturalização dos cerceamentos 

das mulheres e o consequente impedimento da real emancipação das mulheres. 

No mesmo sentido Chantal Mouffe (1996) - através da crítica aos modelos 

normativos de democracia - analisa a inclusão das mulheres na esfera política 

visando “ressignificar o modelo pelo qual as diferenças [das mulheres em relação 

aos homens, e outras] são teoricamente compreendidas e politicamente 

incorporadas” (SZWAKO, p. 159, In BIROLI, 2012); e, assim, compreender os 

limites da democracia e os limites impostos às mulheres. 

Já a partir da preocupação com a representação política de grupos 

minoritários – como as mulheres – Anne Phillips (1995) e Iris Marion Young 

(2000) analisam como a formação da identidade das mulheres pode condicioná-

las a exercer uma forma específica de atuação política.  

Estes elementos críticos sobre representação política são centrais para o 

arranjo teórico-metodológico desta pesquisa, por isso discutiremos tais questões 

com mais detalhamento nos demais itens deste capítulo. 

 

2.1 O que fazem as parlamentares: contribuições sobre Representação 

Política  

 

 O interesse da Teoria Política Feminista em pensar a participação das 

mulheres na política institucional não se realiza apenas na ocupação formal de 

uma cadeira nos Poderes Executivo ou Legislativo.  

 Para além do reconhecimento sociojurídico de que mulheres farão parte 

do processo eleitoral, essa teoria se propõe a pensar como a participação dessas 

mulheres pode refletir no processo emancipatório delas e daquelas que 

representam.  
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 Isso significa dizer que se analisa também o que e como se dá a atuação 

parlamentar de mulheres na busca de instrumentos e estratégias que lhes 

permitam: agir por mulheres; como se estas estivessem presentes; como se 

fossem as próprias eleitoras e; autorizadas por elas, a partir de suas ideias, 

interesses e perspectivas.  

 A categoria para a compreensão dessas interações é definida pelas 

Teorias Políticas como Representação, o que será apresentado a seguir.  

 

2.1.1 A Representação política clássica e moderna: alguns apontamentos 

 

Para analisar a problemática da representação política em perspectiva 

feminista é importante retornar à discussão clássica sobre o tema. A teoria 

política clássica tem entre seus maiores nomes Thomas Hobbes, autor 

responsável pela análise de formas de governo e Estado que se constitui como 

uma grande referência também no estudo sobre governo representativo. 

Assim, o uso da noção de representação na teoria política é utilizado pela 

primeira vez por Thomas Hobbes (PITKIN, 2006) na sua obra Leviatã. Pensando 

a constituição do Estado, a soberania e formas de se constituir uma unidade 

dentro da pluralidade, Hobbes (2003) apresenta a representação como a ação 

de autorização que transforma-se na tradução da vontade de todos. 

As percepções sobre representação surgem em Hobbes, mais 

especificamente, a partir da preocupação de se estabelecer uma relação entre a 

soberania e o povo como um ato isento de resistência, tornando a vontade do 

povo única. O que ele explica por meio dos princípios de unidade e 

universalidade. 

O princípio da unidade significa a possibilidade de que a união da vontade 

de cada um convirja para apenas um resultado. Por meio deste princípio a 

vontade de cada sujeita é reunida e convertida em uma. Ou seja, ele torna 

possível constituir, de uma pluralidade de pessoas, uma vontade única 

(HOBBES, 2003).  

De maneira complementar, Hobbes afirma que a constituição do Estado 

também necessitará do princípio da universalidade, por meio do qual há o 

reconhecimento da vontade única (princípio da unidade) como uma vontade 

comum. Assim, a vontade única de cada uma é reconhecida como a de todas.  
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Isso significa dizer que, para Hobbes, há dois movimentos anteriores à 

autorização dada pela representação. O primeiro será a reunião das vontades 

de diferentes sujeitas em uma resposta única e; que essa resposta única deve 

ser aceita por cada uma das diferentes sujeitas, como uma vontade de todas. 

Assim, há a convergência das vontades e a identificação desta como a vontade 

geral. 

O produto desses dois princípios será o que resultará na soberania - 

submissão de todos a um só representante. Hobbes, no entanto, ressalta que 

esse segundo movimento - de acordar a vontade única como comum - não se 

dá diretamente com o soberano, mas com cada um dos indivíduos que convergiu 

e reconheceu essa mesma vontade.  

Prevalece da concepção hobbesiana a representação como o momento 

seguinte em que a relação entre representada e soberana será direta. Para ele 

a representação se traduz na autorização como a vinculação entre a 

representante e representada, ou atriz e autora dos atos políticos.  

Isso porque, segundo o Hobbes é por meio da autorização que se 

transfere a posse sobre uma determinada ação. Nesse processo transmite-se o 

direito da possibilidade de agir em nome de outro, separando aquele que age 

daquele que permite que assim o outro faça: 

 

Diz-se que uma República (Commonwealth) se instituiu quando 
uma multidão de homens concorda e pactua, cada um com o 
outro, que determinado homem, ou assembléia de homens, 
deve receber da maior parte o direito de apresentar a pessoa de 
todos eles, isto é, de ser seu representante; todos [...] devem 
autorizar todas as ações e julgamentos daquele homem, ou 
assembléia de homens, como se fossem seus próprios (Hobbes, 
Apud PITKIN, 1967, p. 68). 
 

Dessa forma, a concepção de representação em Hobbes simboliza que a 

representante recebeu da representada a anuência para agir em seu nome e, 

como se fosse a própria vontade da representada; o que é definido por Pitkin 

(2006) como uma visão formalista da representação. 

Dito isto, cabe ressaltar que as discussões sobre o tema da representação 

- apesar de presentes na teoria política pós Leviatã, cuja obra original foi escrita 

em 1651 – tiveram poucos novos intérpretes que causassem real 

aprofundamento em termos conceituais (LAVALLE; ARAUJO, 2008). A obra 
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elementar escrita para ordenar e integrar a produção dispersa sobre o tema foi 

desenvolvida por Hannah Pitkin em O conceito de representação (1967). 

A partir do conceito de representação como tornar presente o que está 

ausente Pitkin (1967) realiza uma meticulosa análise linguística do termo e divide 

a representação em quatro diferentes formas: formalista, descritiva, simbólica e 

substantiva. 

Pela concepção de Pitkin (1967) a representação formalista corresponde 

àquela em que há autorização prévia para que a representante atue pela 

representada; já a descritiva é aquela que prevê identidade entre representante 

e a representada; e a simbólica corresponde àquela que se torna possível por 

meio de símbolos que tornem o representado presente.  

A quarta forma consiste na representação substantiva, mais completa e 

complexa: essa forma de representação prevê que apesar do vínculo entre 

representante e representada há um distanciamento entre elas, o que permite 

que elas tenham certo grau de independência de uma em relação à outra.  

Essa distância é colocada por Lavalle (2015) como possível e necessária 

porque a vontade das representadas são expectativas da ação da representante, 

uma vez que não há previsão de vinculação. O governo representativo não seria 

mais que a institucionalização de propósitos originários onde a possibilidade de 

realização de demandas é aberta à realização sem poder garanti-las (LAVALLE 

G; VITA; ARAÚJO, 2015). 

A representação descritiva refere-se à forma de representação em que 

não há essa distância narrada (PITKIN, 1967). Apesar de defendido, esse 

modelo possui em sua formação elementos contraditórios à própria noção de 

representação de sociedades de massa.  

Isso porque a representação descritiva prevê um nível de similitude entre 

representante e representada tão grande que torna impossível a própria 

possibilidade de uma pessoa representar outra, pois as especificidades de uma 

seriam tantas que nenhuma outra pessoa poderia alcançar esse objetivo: 

 
Pense na legislatura como uma representação pictórica ou uma 
amostra representativa da nação, e você quase certamente vai 
se concentrar em sua composição, mais do que em suas 
atividades (PITKIN, 1967, p. 226). 
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Assim, a busca da autenticidade da experiência como única forma de 

legitimidade torna difícil qualquer relação de representação que não seja idêntica 

à sua (JONES, 1993). Neste contexto o processo de representação descritiva se 

torna impossível, se levado rigorosamente. 

Tendo em vista que cada indivídua pode reivindicar múltiplas identidades, 

a autenticidade pura estaria muito distante de qualquer tentativa de 

representação de experiências compartilhadas (PHILLIPS, 2001). Young (2006) 

acrescenta que “O representante não pode retratar nem a identidade de qualquer 

outra pessoa nem a identidade coletiva de um eleitorado.” (YOUNG, 2006, p. 

157). 

A representação possível seria, portanto, aquela em que representante e 

representada possuem vínculos que não se confundem com identidade, pois há 

uma distância entre elas. Nesse sentido, a representante possui um certo grau 

de independência em relação à representada e vice-versa. 

Essa síntese seria satisfatória se não contivesse dentro dela mesma uma 

contradição, chamada por Pitkin (1967) de paradoxo. Esse paradoxo seria a 

oposição entre a representação descritiva e a representação substantiva onde 

ou a representante deve agir como a representada ou ela possui independência 

quando às expectativas nela depositadas (LAVALLE, 2015). 

Essa dicotomia decorre da compreensão de que a representação 

descritiva torna a representante tão próxima da figura da representada que faz 

com que haja uma relação de espelho entre elas; enquanto que a representação 

substantiva permite que a distância entre uma e outra possibilite um grau muito 

alto de autonomia e liberdade – e até desconexão - entre elas (PITKIN, 2006).  

 No entanto, estes elementos acima não são suficientes para que Pitkin 

(1967) desista da representação substantiva como a forma mais adequada. Na 

perspectiva da autora, a regulação dessa independência pode se dar pelos 

diferentes graus de autonomia entre representada e representante, bem como 

com a reavaliação de outros elementos caros à representação, como as agentes 

representantes, os partidos políticos e interesses. 

 Um desses elementos que pode garantir importantes chaves de 

compreensão para a análise desse trabalho refere-se aos estudos sobre 

governos representativos desenvolvido por Bernard Manin (2000). Responsável 

por uma das principais obras sobre representação em governos, o autor se 
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dedica a observar aspectos permanentes dos governos representativos e define 

quatro características principais desse sistema (MANIN, 2006). 

Os princípios elencados são: a) Os governantes são nomeados por 

eleição com intervalos regulares; b) A tomada de decisão pelos que governam 

conservam um grau de independência a respeito dos desejos do eleitorado; c) 

Os governados podem expressar suas opiniões e desejos políticos sem estar 

sujeitos ao controle daqueles que governam e; d) As decisões públicas se 

submetem a um processo de debate (MANIN, 2006).  

Nesse sentido, ele descreve os governos representativos primeiramente 

como democráticos, pois decorrem de eleições periódicas. Além disso explana 

a relação de distanciamento entre representada e representante ao ratificar a 

independência entre elas. 

Também reforça a democracia ao elencar a liberdade das governadas em 

resistir e se opor às governantes, bem como na observação de que as decisões 

políticas são resultado de um contato dialogado entre governante e povo 

(MANIN, 2006).  

A partir dessas características, Manin introduz a representação como a 

divisão entre o que constitui o Estado e o que constitui a sociedade (2006). A 

representação surge como o próprio espaço entre esses dois elementos. 

Essa distância decorre da divisão entre Estado e sociedade e determina 

a representação como o vínculo que identifica quem corresponde à 

representante e quem corresponde à representada na relação política (MANIN, 

2006).  

Para Manin (2006), a representação ocorre “se os partidos 

verdadeiramente informarem os eleitores sobre suas intenções e se a realização 

dessas intenções é o melhor para os eleitores sobre as circunstâncias dadas” 

(MANIN, 2006, p. 107). Para ele: 

  

a representação por mandato ocorre quando as vontades dos políticos 
e dos eleitores coincidem, ou quando os políticos se preocupam 
apenas em vencer a eleição. Para vencer eles precisam prometer e 
implementar as propostas políticas que são melhores para o público. 
Mas, fora essa feliz coincidência, os políticos podem ter incentivos para 
se desviar das propostas de campanha, e isto em favor do que é melhor 
para o público, ou, seguir essas propostas mesmo com custos para o 
eleitorado (MANIN, 2006, p. 111). 
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Dessa forma, observa-se que o mandato eleitoral é uma das formas de 

representação que pode, ou não, ser satisfatória ao desejo do eleitorado, uma 

vez que a democracia prevê a flexibilidade da ação do representante ao que foi 

apresentado em campanha ou como proposta. Podem as propostas externalizar 

os reais anseios da candidata ou apenas servir como um instrumento de vitória 

ao pleito eleitoral (MANIN, 2006).  

Essa não correspondência entre os anseios do povo e a atuação política 

da governante, quando em governos representativos, corresponde ao sentido 

mais popular da chamada crise de representação. Profundamente analisado 

pela teoria política, a crise da representação significa, para Novaro (2000), a 

crise em mecanismos institucionais que dão legitimidade ao modelo político 

escolhido. 

Atrelada à expansão da democracia10, a crise da representação não é 

considerada uma novidade da política contemporânea (NOVARO, 2000). Em 

outros momentos da história a crise representativa também foi palco dos 

cenários políticos.  

Esse fenômeno é comum pois a complexidade e dinamicidade das 

sociedades tendem a ultrapassar a eficiência dos mecanismos políticos que 

pouco antes pareciam adequados. Nesse sentido, explica Novaro (2000): 

 

na medida em que aumenta a pressão democrática, os sistemas 
representativos deixam de atuar como canais de participação 
para converter-se progressivamente em barreiras dela mesma e 
em instrumentos de manipulação e alienação da vontade dos 
governados (NOVARO, 2000, p. 72).  

 

Dessa maneira a crise da representação pode ser compreendida como a 

insatisfação do povo contra as instituições políticas que tendem a substituí-las e 

retirar das mesmas a sua própria vontade. Esta vontade é, portanto, questionada 

em sua legitimidade e eficácia (NOVARO, 2000). 

                                                             
10 Em sua obra, Novaro (2000) melhor explica a relação entre a crise de representatividade e a 
expansão da democracia com o seguinte exemplo: “Nos anos vinte, graças à extensão do 
sufrágio, o desenvolvimento dos partidos e das organizações de interesse, as sociedades 
europeias conseguiram manifestar-se em toda sua complexidade e heterogeneidade, e por isso 
se tornou necessário revisar as teorias e os sistemas de representação parlamentar que supunha 
a composição de um interesse geral sobre a base da deliberação racional de um reduzido 
número de ‘notáveis’.” NOVARO, 2000, p. 72.  
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Essa crise, portanto, não corresponde à uma crise generalizada da 

política, senão à concepção hobesiana sobre o aspecto mais elementar da 

representação política moderna. Perpassa justamente a ideia de um princípio 

que observe a unidade na pluralidade, a partição da legitimação das decisões 

políticas. 

Para a compreensão da crise do sistema representativo, Novaro sugere 

investigações acerca da atuação do partido nesse sistema. Isso porque, 

conforme o seu entendimento, os partidos políticos são responsáveis por 

constituir identidades como fatores de agregação e interesses já constituídos na 

sociedade e é a mudança no perfil dos partidos que tem afetado a representação 

(2000). 

Para o autor as identidades dos indivíduos estão cada vez mais plurais e 

o modelo agregativo dos partidos não tem conseguido ser suficiente para que o 

número e as tantas identidades dos representados sejam reconhecidas nas 

decisões dos representantes e no perfil dos partidos. 

Assim, a lógica liberal que torna o representante aquele que possui maior 

número de votos não é suficiente para fazer com que os interesses dos 

representantes sejam exercidos como os representados esperam. O que gera 

um distanciamento entre representante e representado maior do que o 

necessário para constituir a boa representação (NOVARO, 2000). 

Outra questão que gera essa separação prejudicial entre representantes 

e representados é a questão partidária. Segundo Novaro (2000), o Estado de 

Bem-Estar Social Liberal mitiga interesses ao tentar conciliar a luta de classes, 

retirando a identidade dos partidos e tornando-os cada vez mais próximos entre 

si. O que faz com que os representados não sintam a identificação necessária 

para a representação, pois as oposições são atenuadas e os partidos se 

apresentam com muita similaridade. 

A partir da análise dos partidos políticos, o mesmo autor afirma que para 

além do mandato e das eleições, a representação política requer que os partidos, 

enquanto atores políticos essenciais para a democracia, apresentem identidades 

plurais e opostas o suficiente para corresponderem aos interesses dos 

representados.  
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Revisadas algumas questões importantes sobre a representação no 

âmbito da teoria política liberal clássica, passaremos a discutir mais 

propriamente como este debate é realizado no campo da teoria política feminista 

e seus desdobramentos para a parte empírica desta dissertação. 

 

2.1.2 Teoria Política Feminista e Representação  

 

 A partir do arcabouço da teoria política contemporânea as teorias políticas 

feministas apresentam suas contribuições críticas à questão da representação 

política, tendo como objetivo possibilitar que mais mulheres – e outros grupos 

minoritários – sejam politicamente representadas. 

Nesse sentido, Anne Phillips (2001) discute sobre a representação nos 

termos de uma política de ideias e uma política de presença. Duas formas que a 

autora considera complementares, e não opostas, diante do objetivo de se 

chegar a uma forma mais justa de representatividade.  

Conforme a autora, essas duas políticas precisam ser pensadas desde a 

escolha da governante. Isso porque, essa escolha passa por diversos aspectos, 

sobretudo pela competência e identificação com as opiniões da sujeita com a 

candidata. Nesse sentido, o sistema democrático permite diversas possibilidades 

de ligação entre eleitora e eleitorado na justificativa da representação.  

 Tendo em vista que o conjunto de ideias são um importante elemento para 

a elegibilidade - mas também que a compatibilidade de opiniões entre eleitora e 

candidata é oscilante - John Burnhein (1985) entende que os interesses do 

eleitorado são mais bem contemplados quando a governante resguarda uma 

similaridade de condições com as eleitoras pela sua experiência e interesses. O 

que tornaria o vínculo de representação mais confiável. 

 Essa forma de compreensão chega a sugestões de mudanças radicais, 

como a própria substituição das eleições pelo método do sorteio. Crentes que as 

eleições são uma fachada para a manutenção de uma mesma classe de políticos 

no poder, autoras como Burnheim (1985), Fishkin (1991) e Callenbach e Phillips 

(1985), entre outras, apostam em amostras aleatórias para a formação do 

governo. 

 A sugestão dessas autoras, entretanto, não se compatibiliza com o que 

Phillips aponta como “a melhor forma de proteger os interesses minoritários, nem 



51 
 

encoraja particularmente os cidadãos a deliberarem sobre questões políticas” 

(PHILLIPS, 2001, p. 270); uma vez que a preocupação com a característica das 

representantes pode ofuscar a importância de sua atividade. 

 No mesmo sentido das críticas que Pitkin (1967) faz à representação 

descritiva, Phillips afirma que a mudança da democracia direta para a 

representação deslocou o quem faz política para qual a política construída. O 

que significa dizer que a importância da identidade foi diminuída frente à atuação 

competente.  

 A autora diferencia essas duas formas de atuação como política de 

presença e política de ideias. Enquanto a política de presença prevê a 

valorização da identidade de quem governa, a política de ideias entende que a 

importância deve ser direcionada aos posicionamentos políticos defendidos por 

essa governante. 

 Um exemplo da política de presença é o uso de cotas. No caso das 

mulheres brasileiras, a previsão de cotas faz parte da estrutura dos partidos e 

não tem nenhuma especificidade além do gênero dessa pessoa. A mulher não 

precisa se candidatar sob a campanha de construir direitos para mulheres ou 

pela pauta feministas. Basta a sua presença, ou seja, a ocupação daquele 

espaço com uma indivídua com essa característica. 

A política de ideias, de maneira contrária, seria aquela em que as 

características da governante são menos importantes do que suas opiniões e 

interesse (PHILLIPS, 2001). Nesse caso o mesmo exemplo das cotas pode ser 

utilizado para exemplificação. 

 Pela política de ideias não importaria o gênero da governante e sim o seu 

compromisso político em atuar pelas, para e com as mulheres. Nesse caso, 

sendo uma mulher ou não, se as ideias da governante forem convergentes com 

as do eleitorado, a representação estará estabelecida. 

Neste debate sobre a política de ideias, cabe-nos problematizar, como faz 

Scott, sobre a necessidade de termos mulheres ou não na política: 

Nessas críticas da esquerda, ou o sexo dos políticos é 
irrelevante porque o conteúdo dos programas dos partidos é o 
que interessa — e então o sexo ostensivamente masculino dos 
políticos não pode ser mencionado, pois se trata apenas de uma 
preocupação secundária. Ou as mulheres devem ser vistas 
especificamente como mulheres — com interesses, 
necessidades e identidades específicas; assim, diferentemente 
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dos homens, que defendem ideologias e programas que não têm 
nada a ver com seu sexo, as mulheres podem representar 
apenas elas próprias enquanto membros de um grupo oprimido 
— sua diferença sexual é sempre relevante; elas só podem ser 
vistas enquanto agindo como mulheres e em nome das mulheres 
(SCOTT, 2001, p. 381). 

 

  Assim, os dois casos são passíveis de críticas. A política de presença 

pode ser acusada de simplificar uma questão profunda e complexa, apontando 

as cotas como uma solução perfeita. Não há dúvidas de que o sistema de cotas 

contribui para a inserção de mulheres e outras minorias em espaços de poder 

(SPOHR et al., 2016) mas, como visto, a representação descritiva não cria a 

convergência automática de interesses. 

A crítica à política de presença repousa no fato de que ela pode ser 

instrumentalizada para afastar ainda mais grupos minoritários do poder 

(PHILLIPS, 2001). Pois, se com a existência de cotas ainda não foi possível 

modificar os quadros desiguais de presença política, sem esses instrumentos, 

não há como imaginar que seria diferente. Aponta Phillips: 

 

uma vez que a diferença seja concebida em relação àquelas 
experiências e identidades que podem constituir diferentes tipos 
de grupos, fica bem mais difícil satisfazer demandas por inclusão 
política sem também incluir os membros de tais grupos. É 
concebível que homens possam substituir mulheres quando o 
que está em questão é a representação de políticas, programas 
ou ideais com os quais concordam. Mas como um homem pode 
substituir legitimamente uma mulher quando está em questão a 
representação das mulheres per se? É concebível que pessoas 
brancas substituam outras, de origem asiática ou africana, 
quando está em questão representar determinados programas 
em prol da igualdade racial. Mas uma assembleia (sic) formada 
só por brancos pode realmente se dizer representativa, quando 
aqueles que ela representa possuem uma diversidade étnica 
muito maior? (PHILLIPS, 2001, p. 273). 

  

Nesse sentido, não parece adequado ter uma visão binária e dicotômica 

dessas duas formas. Por esse motivo, Phillips (2001) afirma que a representação 

adequada deve levar em consideração esses dois elementos, de forma a utilizar 

do que for útil de ambos, sem incorrer nas falhas que as críticas já apontaram. 

 Outras características que possibilitam identidades múltiplas tendem a 

complexificar ainda mais essa situação. O posicionamento liberal e o socialista 
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eram mais coesos quando a oposição se baseava apenas em classe (PHILLIPS, 

2001). Para essas correntes ou bastava deixar de lado as diferenças de classe 

ou devia-se eliminar as classes.  

 Todas essas complexidades são vistas também dentro dos grupos de 

mulheres. A partir das múltiplas formas da experiência de ser mulher, é 

necessário lembrar que há grandes especificidades que devem ser respeitadas 

dentro do campo e lugar de fala que cada experiência permite. 

 A partir de estudos sobre a possibilidade de pronunciamento de feministas 

brancas sobre as situações de estupro e violência doméstica ocorridas em uma 

comunidade indígena australiana, Anna Yeatman (1993) apresenta importantes 

ponderações sobre respeito e lugar de fala nessas situações. 

 Segundo Yeatman se trata menos de policiar as mulheres brancas que 

têm ousado contribuir para a discussão, e mais de assegurar que “aqueles que 

contestariam nossas representações estejam presentes para se encarregar da 

contestação” (YEATMAN, 1993, p. 241). 

 Em termos concretos, Silvio Almeida (2018) também tenciona a 

representação de presença e de ideias, mostrando suas potencialidades e 

limitações: 

  

Seria, por exemplo, a presença de pessoas negras ou indígenas 
em posição de poder e destaque suficiente para combater o 
racismo? Para algumas pessoas a existência de representantes 
de minorias em tais posições seria a comprovação da 
meritocracia e do resultado que o racismo pode ser combatido 
pelo esforço individual e pelo mérito. Essa visão, quase 
delirante, mas muito perigosa, serve no fim das contas apenas 
para naturalizar a desigualdade racial. Mas o problema de 
representatividade não é simples e tampouco se esgota nessa 
caricatura de meritocracia. Não há dúvidas de que a 
representatividade é um passo importante na luta contra o 
racismo e outras formas de discriminação e há excelentes 
motivos para defendê-la. Quem pode duvidar da importância 
para a luta antidiscriminatória de se ter uma mulher negra em 
posições geralmente associados a homens brancos (...)? 
(ALMEIDA, 2018, p. 84). 

 

 Dessa maneira, a construção investigativa de Phillips (2001) busca 

justamente discutir a política de presença e a política de ideias não de modo a 

fazer uma defesa de um dos modelos ou de apontar que ambos são ineficientes. 

Seu objetivo consiste em olhar para eles de forma que se possa aproveitar o que 
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cada uma das concepções tem a oferecer quando se pensa em representação 

de minorias. E conclui: 

 
embora a política de idéias seja um veículo inadequado para 
tratar da exclusão política, há pouco que se possa ganhar 
simplesmente pendendo para uma política de presença. 
Tomadas isoladamente, as fraquezas de uma são tão 
dramáticas quanto as falhas da outra. A maior parte dos 
problemas, de fato, surge quando as duas são colocadas como 
opostos mutuamente excludentes: quando idéias são tratadas 
como totalmente separadas das pessoas que as conduzem; ou 
quando a atenção é centrada nas pessoas, sem que se 
considerem suas políticas e idéias. É na relação entre idéias e 
presença que nós podemos depositar nossas melhores 
esperanças de encontrar um sistema justo de representação, 
não numa oposição falsa entre uma e outra (PHILLIPS, 2001, p. 
289). 

   

Olhando para essas críticas - mas principalmente para a potencialidade 

da representação como uma forma democrática de que os interesses das 

minorias sejam pautados na esfera política - Young (2000) apresenta como 

alternativa uma concepção de perspectiva social para a representação, a qual 

discutiremos abaixo. 

 

2.1.3 Um ponto de partida: a Representação por Perspectiva Social 

 

Assim como Phillips (2001), Iris Marion Young (2000) desenvolve dentro 

da discussão da Teoria Política Feminista a análise da representação como um 

instrumento para o atendimento político das demandas das minorias.  

No entanto - diferentemente de Phillips - Young (2000) propõe uma 

alternativa à política de ideias e/ou política de presença. Para ela, a 

representação é relacional e decorre também da experiência das atrizes políticas 

antes do exercício parlamentar. Desse modo a autora insere na discussão da 

representação o conceito de perspectiva social. 

 Para desenvolver o seu conceito de representação Young (2000) resgata 

as críticas à participação e reafirma a importância da representação para as 

democracias modernas. Conforme a autora, algumas políticas de participação, 

como as cotas, podem mais reafirmar uma diferença social do que eliminá-las, 

como vimos no capítulo anterior. 
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 O conceito de representação desenvolvido por Young parte diretamente 

de sua crítica à representação descritiva. Para a autora, não se pode pensar em 

identidade na representação, pois compreende que o distanciamento e a 

diferença entre a representante e a representada são essenciais para se fugir do 

paradoxo da representação. Visto que a representação é necessária, mas 

impossível de se realizar como stand for11. 

Além da crítica à representação descritiva, Young (2000) utiliza o conceito 

de diferránce de Derrida (1973), para justificar a importância e consequência da 

diferença entre representante e representada. Conforme Young (2000), a partir 

desse conceito é possível compreender duas questões: a representação 

significa pluralidade, não identidade e; a representação é uma ação situada no 

tempo e no espaço. 

 Dessa forma, diferránce constitui a chave para compreender que a 

relação entre representante e representada é de similaridade e não identidade 

(YOUNG, 2000). A representante traduz os interesses que seu eleitorado possui 

em comum com a sua proposta e interesses políticos. Isso permite que a ação 

da representante seja diferente e não contrária ao interesse de seu eleitorado.  

Assegurada a pluralidade, Young também extrai de diférrance a 

importância de se pensar na representação como processo e relacionamento, 

mais do que como o próprio conteúdo do que se investiga. Assim, observa-se 

que a representação se concretiza em tempos e espaços determinados. 

 A autora compreende que o processo de representação presente é uma 

cópia derivada de algo que existiu em um tempo anterior. Esse tempo passado 

é chamado, por Derrida (1973), de vestígio e incorporado por Young como 

perspectiva ou experiência vivida. 

A aproximação do termo vestígio com perspectiva social aparece com o 

propósito de mostrar o processo da representação e situá-la num tempo que 

relaciona passado e futuro. Ou seja, reafirma que o passado da representante 

influi na sua ação futura, bem como que sua ação como governante carrega 

                                                             
11 Conforme Young (2000), entender a representação como Stand for – quando a representante 
se coloca na esfera institucional pela representada – torna impossível que os interesses de seu 
eleitorado sejam representados, uma vez que os eleitorados são formados por pessoas com 
múltiplos interesses e a compreensão de que uma pessoa poderia representar tantos interesses 
conflitantes ao mesmo tempo, é impossível (Young, 2000). 
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traços da relação passada que teve com seu eleitorado. E o mesmo ocorre entre 

o próprio eleitorado. 

 

Não constitui uma crítica ao representante afirmar que ele ou ela 
é alguém separado e distinto dos eleitores. Ao mesmo tempo, 
porém, conceber a representação sob a ideia de différance 
significa descrever um relacionamento entre os eleitores e o 
representante, bem como dos eleitores entre si, no qual a 
temporalidade do passado e o futuro antecipado deixam 
vestígios nas ações de cada um deles (YOUNG, 2000, p. 149). 

 

 O objetivo da autora consiste, pois, em desenvolver um conceito 

relacional de representação que seja capaz de dissolver o paradoxo criado pela 

representação descritiva. Afirmando que a relação de representação é plural e 

ressaltando que essa ligação é influenciada pelo elemento temporal, a autora 

confirma a importância da representação e retira a sua impossibilidade de 

concretização. 

Concordando com a observação de Pitkin - a partir da qual se afirma que 

a prática da representação se dá pela junção de vários dos aspectos de cada 

um dos diferentes conceitos desenvolvidos - Young compreende essa 

representação relacional a partir da associação de autorização e prestação de 

contas. 

A partir de uma noção normativa de representação que seja capaz de 

legitimar a democracia e promover inclusão política Young (2000) afirma: 

  

A representação consiste num relacionamento mediado entre os 
membros de um eleitorado, entre este e o representante e entre 
os representantes num organismo de tomada de decisões. Na 
qualidade de um relacionamento prolongado entre os eleitores e 
seus agentes, a representação oscila entre momentos de 
autorização e de prestação de contas: é um ciclo de antecipação 
e retomada entre os eleitores e o representante, no qual seus 
discursos e ações devem carregar vestígios de um momento a 
outro (YOUNG, 2000, p. 151) 

  

A qualidade dessa representação, entretanto, é colocada pela autora não 

como uma forma de fazer, mas como um grau da relação entre representante e 

a representada, pois a conexão e desconexão entre elas não é desconsiderada. 
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 Para explicar quais são as questões de representação que mais importam 

para a sua conceitualização, a filósofa apresenta três situações12 em que o 

eleitorado poderia se compreender como representado no processo político: 

 

Primeiramente, sinto-me representado quando alguém está 
cuidando de interesses que reconheço como meus e que 
compartilho com algumas outras pessoas. Em segundo lugar, é 
importante para mim que os princípios, valores e prioridades que 
penso deveriam nortear as decisões políticas sejam 
verbalizados nas discussões que as deliberam. Por fim, sinto-me 
representado quando pelo menos algumas dessas discussões e 
deliberações sobre políticas captam e expressam o tipo de 
experiência social que me diz respeito, em razão da minha 
posição num grupo social e da história das relações desse grupo 
social (YOUNG, 2000, p. 158). 

 

Com base nessa percepção, ela discute os conceitos de interesse e de 

opinião, até chegar à perspectiva social, seu foco principal. Interesse é definido 

pela autora como “aquilo que afeta ou é importante para os horizontes de vida 

dos indivíduos ou para as metas das organizações.” (YOUNG, 2000, p. 158), 

questões que são auto-referentes, pois definem os meios para alcançar fins e, 

portanto, não se confundem com ideias, princípios e valores. 

Está contida nessa compreensão o que Phillips (2001) chama de política 

de interesse, assunto já discutido anteriormente: uma política que se baseia no 

que a candidata tem como interesse que o eleitorado compartilha. Essa questão 

fica visível quando para um mesmo tema diferentes candidatas tem diferentes 

propostas. 

Partindo do mesmo interesse, por exemplo, de acabar com a violência 

doméstica, uma representante pode propor palestras educativas em escolas, 

postos de saúde e associação de moradores. Enquanto outra pode propor uma 

punição mais rígida para esses casos. Ambas possuem o mesmo interesse.  

Outra forma possível e corrente de representação é a caracterizada por 

opiniões. Por opiniões a autora explica que se trata de “todo juízo ou crença 

sobre como as coisas são ou devem ser e os critérios políticos que daí se 

                                                             
12 Necessário ressaltar que foi uma opção da autora desenvolver apenas três significados da 
representação para o eleitorado. Portanto, não se pretende nesse trabalho afirmar que os 
significados se esgotam em três, porém, são estes que se destacam para a compreensão dos 
estudos da autora e que serão utilizados para análise do caso das mulheres parlamentares da 
ALERJ 
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seguem”, baseado em “princípios, valores e prioridades assumidos por uma 

pessoa na medida em que fundamentam e condicionam seu juízo sobre quais 

políticas devem ser seguidas e quais fins devem ser buscados.” (YOUNG, 2000, 

p. 160). 

Esses princípios, valores e prioridades podem advir de inúmeros sistemas 

de conhecimento, como religião, premissas econômicas, práticas sociais e 

também de partidos políticos (YOUNG, 2000). Dessa maneira, assim como 

Novaro (2000), a autora destaca a relevância dos partidos políticos nessa 

questão:  

Os partidos políticos são o veículo mais comum para a 
representação de opiniões. Os partidos frequentemente 
elaboram programas que, menos que expressar os interesses 
de um determinado eleitorado, organizam os temas políticos do 
dia segundo princípios, valores e prioridades que eles se 
propõem a representar de forma geral. No entanto, associações 
menores ou mais especializadas também podem representar 
opiniões na vida pública e influenciar as políticas públicas 
(YOUNG, 2000, p. 161). 

 

Diferenciando, portanto, do que não pretende discutir – interesses e 

opiniões - Young (2000) afirma que a perspectiva social constitui a forma mais 

adequada de representação política, nas democracias modernas, quando se 

objetiva a inclusão de grupos marginalizados13 na política. Esses grupos 

possuem características específicas que os diferencia e desiguala dos grupos 

que estão no poder.  

Para ela os grupos marginalizados são grupos sociais estruturais que 

compartilham experiências de forma relacional e, assim, desenvolvem pontos de 

interesse semelhantes. A posição e condição estrutural dessas pessoas, 

portanto, não definem suas identidades, mas criam aproximações em suas 

visões de mundo.  

 O fato desta abordagem perspectiva não pressupor definições demonstra 

que o debate sobre essencialismo nas identidades também não deve ser 

distanciado na construção desse conceito. O cuidado de Young em colocar a 

perspectiva como “um modo de olhar os processos sociais sem determinar o que 

                                                             
13 O termo grupos marginalizados é utilizado pela autora para designar minorias sociais e por 
isso, inclui mulheres.  



59 
 

se vê” (YOUNG, 2000, p. 163) reconhece que uma mesma condição estrutural 

gera diferentes identidades, interesses e opiniões. 

 

a ideia da perspectiva social sugere que agentes que estão 
“próximos” no campo social têm pontos de vista semelhantes 
sobre esse campo e sobre o que ocorre em seu âmbito, 
enquanto aqueles que estão socialmente distantes tendem a ver 
as coisas de modo diverso. Embora diferentes, essas 
perspectivas sociais não são necessariamente incompatíveis. 
Cada perspectiva social é particular e parcial com relação ao 
campo social em seu todo, e, a partir de cada perspectiva, 
alguns aspectos da realidade dos processos sociais são mais 
visíveis que outros.  
Assim, uma perspectiva social não comporta um conteúdo 
específico determinado. Nesse sentido, a perspectiva difere do 
interesse e da opinião (YOUNG, 2000, p. 162-163). 

 

 Por esses motivos, a perspectiva é compreendida como um ponto de 

partida específico que não limita nem os interesses, nem as opiniões do 

eleitorado. 

 Tanto a identidade como as consequências concretas de uma mesma 

perspectiva social não podem ser previstas na arena política, pois a lógica 

proposta por Young (2000) é relacional. Se caracteriza por uma influência a partir 

da experiência vivida. E não substancial14, determinista. 

 Assim, perspectiva é defina por Young como: 

 

[um] conjunto de questões, experiências e pressupostos 
mediante os quais mais propriamente se iniciam raciocínios do 
que se extraem conclusões. (...) [Portanto] A perspectiva social 
é o ponto de vista que os membros de um grupo mantêm sobre 
os processos sociais em função das posições que neles ocupam 
(YOUNG, 2006, p.164). 

 

Dessa maneira, é possível pensar a perspectiva social para a análise da 

representação para mulheres nesta pesquisa. Como já discutimos, as mulheres 

são marcadas social e biologicamente por uma estrutura que as propicia 

experiências diferenciadas em processos sociais15, de forma que a 

                                                             
14 Por lógica substancial compreende-se aquilo que “os definiria segundo um conjunto de 
atributos que seriam comuns a todos os seus membros e constituiriam suas identidades” 
15 Essa diferença estrutural foi tratada nas sessões sobre patriarcado e gênero.  
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representação por perspectiva de mulheres poderia ser defendida para promover 

o debate e propostas políticas, a partir de pontos de vista que são próprios da 

experiência feminina (YOUNG, 2000). Isso consiste em um grande ganho para 

as decisões políticas, pois estas devem refletir os pontos de vista da sociedade 

– portanto, também das mulheres. 

As mulheres, enquanto grupo social estrutural, “têm experiências 

semelhantes que apenas os membros de seus próprios grupos podem 

compreender com o mesmo imediatismo” (YOUNG, 2000, p. 172), o que permite 

afirmar que é a experiência vivida por mulheres que possibilita maior 

sensibilização ao que diz respeito à sua vida. 

Essa sensibilidade e aproximação dos temas, não deve, entretanto, ser 

confundida com a essencialização. O fato de a perspectiva ser considerada um 

ponto de partida – não de chegada - (YOUNG, 2000), permite que, em 

determinados casos, membras de um mesmo grupo social se articulem sobre 

um mesmo tema e a partir dele, cada uma tenha uma diferente proposta de 

concretização ou de solução. 

Ainda que a perspectiva, enquanto forma de representação, sugira um 

grau muito alto de incerteza, diante das possibilidades de concretização, isso 

não diminui sua importância. A representação como perspectiva permite que a 

“voz” (WILLIAMS, 1998, p. 194) dos grupos sociais estruturados não sejam 

invisibilizados e dominados no debate político por aquelas que já exercem poder.  

Por exemplo: considerando que historicamente os sujeitos que compõem 

os espaços de poder no Brasil são homens, brancos, heterossexuais e de 

classes mais altas, - nos casos em que a discussão trata, por exemplo, sobre 

lesbofobia perpetrada contra mulheres negras – mostra-se fundamental ouvir 

representantes políticas que tenham as mesmas características das sujeitas de 

direito em questão ou, ao menos, daquelas trabalhem em redes que debatam 

sobre sexualidade, negritude ou gênero.  

 Com isso, não se pretende dizer que é falsa ou inválida a voz política 

daqueles que não possuem a mesma vivência/características que as sujeitas de 

direitos envolvidas na questão em debate. Mas ressaltar que ter a fala de sujeitos 

privilegiados decidindo a vida de sujeitas não/menos privilegiadas, é injusto.  
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Numa sociedade em que a população branca seja privilegiada, 
por exemplo, a perspectiva social das pessoas brancas, com 
freqüência, terá um predomínio incorreto nas diversas 
discussões públicas, e deverá então ser relativizada e matizada 
pelas perspectivas sociais das pessoas posicionadas 
diferentemente nas estruturas sociais racializadas. Mas a 
perspectiva da população branca não é em si incorreta ou 
ilegítima. Já as opiniões decorrentes do princípio da supremacia 
racial branca, que demandariam a segregação forçada de todas 
as pessoas de cor, essas sim são ilegítimas, pois afirmam a 
recusa a reconhecer certos membros da sociedade igualmente 
como participantes dessa sociedade. (YOUNG, 2000, p.177-
178). 

  

A mesma situação, no entanto, não deve ser vista de forma diferente 

quando o grupo analisado se constitui inteiramente de mulheres. As múltiplas 

identidades femininas e a experiência e perspectiva de cada uma dessas 

mulheres torna, também suas falas únicas. 

Esse debate aparece de maneira latente nas discussões elaboradas pelos 

feminismos interseccionais - que discutiremos com mais detalhes à frente - que 

buscam não retirar do debate a questão de raça e classe nas discussões sobre 

gênero. 

  

No desenvolvimento subsequente da política feminista, a 
questão de quem pode falar melhor por ou em nome de outro 
tornou-se uma importante fonte de tensão, pois, já que os 
homens tinham sido desalojados de seu papel de falar pelas 
mulheres, parecia bastante óbvio que as mulheres brancas 
também deviam ser desalojadas de seu papel de falar pelas 
mulheres negras, mulheres heterossexuais pelas lésbicas e 
mulheres de classe média pelas da classe operária (PHILLIPS, 
2001, p. 275). 

 

Passemos agora a problematizar e ampliar - a partir de uma perspectiva 

que integra raça e gênero - a questão da representação.  

Silvio Almeida (2018) afirma que a representatividade possui dois 

importantes efeitos na luta contra a discriminação. Um que se refere à 

repercussão das reivindicações políticas (representação substantiva), e o outro, 

pela quebra do padrão branco – de poder e reconhecimento - quando é uma 

negra a ocupar esse lugar (representação simbólica). 

Essas situações podem ser ainda mais potentes quando as reivindicações 

são resultado de um projeto político coletivamente construído e quando as 
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negras em posição de poder questionam o “lugar social que o imaginário racista 

lhes reserva” (ALMEIDA, 2018, p. 84/85). Isso porque, tão importante quanto a 

presença é a ação representativa dessas lideranças. 

A atuação política concreta merece destaque porque ela corresponde ao 

conteúdo da presença. A simples existência de pessoas discriminadas em 

posição de poder possui um valor simbólico importante, mas para que essa 

atuação ressignifique a experiência dos grupos marginalizados é necessário 

pensar na expressão política de se ocupar esse espaço.  

 Também nesse sentido é que, nesta pesquisa sobre as mulheres 

parlamentares da ALERJ, se separa a participação das mulheres na política da 

representação e atuação destas. A representação no seu sentido mais amplo 

engloba tanto a visibilidade quanto a ação política, mas essas dimensões não se 

confundem: a participação em si não significa nem representação, nem poder. 

 Como característica da forma dominante de preservação do poder, para 

manter-se estruturalmente como estão, as instituições liberais capitalistas se 

submetem a reformas para atenuar conflitos internos e, supostamente, ceder às 

pressões sociais por igualdade (ALMEIDA, 2018).  

 A visualização das alterações nas instituições capitalistas com reformas 

revela grande importância nesta análise, pois ratifica o fato de que as 

experiências individuais e raras de mulheres, negras, indígenas, lésbicas – ou 

qualquer outra minoria – em espaços de poder, não corresponde à 

transformação estrutural que o feminismo e outras lutas anti-opressão almejam.  

 Além disso, essas reformas podem até possibilitar a continuidade da 

opressão dentro de um outro espaço privilegiado. As cotas, por exemplo, que 

obrigam os partidos a terem um quadro de, pelo menos 30% de mulheres, não 

acabaram com o machismo: os cargos de destaque e financiamentos continuam 

destinados aos homens, ainda que agora haja um número maior de mulheres 

dentro da composição partidária (PINHEIRO, 2009).  

 A ideia de que grupos minoritários devem ser homogêneos em seus 

posicionamentos também revela a conveniência racista de entender pessoas 

com as mesmas características como um bloco uníssono (ALMEIDA, 2018). 

Situações em que membras de um membro grupos divergem não são vistas 

como resultado de experiências plurais que geram diferentes posicionamentos. 

Assim, a redução da possibilidade de discordância à simples falta de articulação 
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política revela tanto as posições contrárias à evolução política das minorias, 

quanto a necessidade de reprodução das diferentes formas de violência a que 

são submetidas (ALMEIDA, 2018).  

Isso porque, o compromisso político da representante com o grupo a que 

pertence e com as demais minorias sociais não significa ter o poder de 

transformar estruturalmente instituições que se utilizam das discriminações para 

se manter no poder (ALMEIDA, 2018). 

Na política institucional essas limitações se concretizam pelas normas de 

funcionamento tanto do sistema eleitoral quanto dos próprios regimentos 

internos, com uma lógica política que demandam um nível tão sofisticado de 

organização que as minorias - da forma como são “inseridas” - continuam com 

dificuldades abissais de concretizar seu papel de representante. 

Assim, é importante compreender a representação dentro dos seus limites 

e buscar as ferramentas conceituais e metodológicas que nos permitam não só 

analisar a representação de mulheres na política institucional mas apontar para 

seus desafios e potencialidades nas lutas presentes e futuras.  

Portanto, as ferramentas aqui debatidas sobre a representação por 

perspectiva social, adaptadas ao contexto brasileiro, podem servir de 

instrumento para uma análise crítica e relacional da unidade empírica de 

investigação das mulheres parlamentares da ALERJ. 

Assim, revela-se de grande importância compreender agora as categorias 

que auxiliam na avaliação do conteúdo dessa representação que ultrapassam e 

perpassam a categoria gênero. 

 

2.2 O que não se dissocia do gênero: Alguns conceitos fundamentais 

 

 Essa pesquisa é sobre mulheres e tem dentre suas principais categorias 

o gênero. No entanto, análises feministas mais críticas e aprofundadas partem 

de outras categorias estruturantes da sociedade tanto para compreende-la, 

quanto para construir estratégias metodológicas.  

Dessa maneira, entendendo que analisar mulheres é também considerar 

que além do gênero, outras questões estruturais perpassam e diferenciam suas 

vivencias e identidades, essa sessão apresentará a Interseccionalidade e as 

categorias Reconhecimento e Redistribuição, utilizadas nesta pesquisa.  
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2.2.1 Gênero, raça e classe: compreendendo a interseccionalidade 

  

 Para além da categoria Gênero - ou Mulheres -, as feministas 

interseccionais afirmam que “Os principais sistemas de opressão são 

interconectados. [e que] A síntese dessas opressões cria as condições de 

nossas vidas” (SMITH, 1983). Logo, as questões de raça e classe devem ser 

vistas de forma conjunta ao gênero. 

 A primeira autora a cunhar a categoria Interseccionalidade foi Kimberlé 

Crenshaw, em 1989 (HIRATA, 2014). A possível influência de Crenshaw nas 

pesquisas sobre a interdependência das relações de poder de raça, sexo e 

classe, foi o movimento Black Feminism16 iniciado em 1970 nos Estados Unidos 

da América.  

 A partir, principalmente, de estudos sobre as políticas estadunidenses, 

Crenshaw (1989) dá maior destaque às imbricações entre gênero, raça e justiça 

e, paralelamente, à classe e sexualidade no que tange a estruturação da vida 

das mulheres. Essa análise é dividida pela autora entre interseccionalidade 

estrutural e interseccionalidade política.  

 A interseccionalidade estrutural corresponde a análise da influência das 

categorias raça e gênero na posição das mulheres negras, frente à formação da 

identidade das mulheres e como essas identidades as torna sujeitas específicas 

de determinadas violências e opressões, como o estupro e a violência doméstica 

(CRENSHAW, 1989). 

 Através dos estudos sobre as mulheres negras no Estados Unidos da 

América, Luiza Bairros (2009) aponta que a posição ocupada por essas mulheres 

permite vivências e experiências que nenhum outro grupo pode experimentar. 

Para além das violências físicas, a presença das mulheres negras pobres em 

espaços de elite branca lhes permitiu uma perspectiva única. 

 Conforme BAIRROS (2009) segundo a teoria interseccional: 

a experiência da opressão sexista é dada pela posição que 
ocupamos numa matriz de dominação onde raça gênero e 
classe social se interceptam em diferentes pontos. Assim, uma 
mulher negra trabalhadora não é triplamente oprimida ou mais 
oprimida do que uma mulher branca na mesma classe social, 
mas experimenta a opressão a partir de um lugar que 

                                                             
16 Esse nome é cunhado por algumas autoras que também discutem interseccionalidade como 
Davis, 1981; Collins, 1990; Dorlin, 2008. 
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proporciona um ponto de vista diferente sobre o que é ser mulher 
numa sociedade desigual racista e sexista. [...] Mais 
especificamente, nossa posição pode ser melhor compreendida 
através do lugar ocupado pelas empregadas domésticas. Um 
trabalho que permitiu a mulher negra ver a elite branca a partir 
de uma perspectiva que nem os homens negros e nem mesmo 
os próprios brancos tiveram acesso (BAIRROS, 1995:6 e 7 Apud 
MOUTINHO, 2014). 

 

 Enquanto a interseccionalidade estrutural se refere à posição das 

indivíduas, a interseccionalidade política corresponde ao que se desenvolve 

como políticas feministas e políticas antirracistas e que tem como consequência 

a necessidade de observação conjunta das questões de raça e gênero 

(CRENSHAW, 1989).  

 Tendo em vista que neste trabalho partimos do pressuposto que a 

experiência de vida das parlamentares influencia o que elas propõem como 

políticas, tanto a interseccionalidade política quanto a interseccionalidade 

estrutural se mostram de grande utilidade17.  

A leitura brasileira de uma análise que se dedica a pensar a imbricação 

entre gênero raça e classe tem como uma de suas expoentes a socióloga 

Heleieth Saffioti (2015). Para ela, a imbricação entre as categorias gênero, raça 

e classe constituem um nó que resulta em uma característica distinta das 

determinações que o integram.  

Para Saffioti (2015), o gênero é historicamente anterior as classes sociais 

e foi incorporado a este modo de produção, quando tanto gênero quanto classe 

passaram a simultaneamente se influenciar. De modo que afirma que as classes 

sociais são gendradas. 

A complexidade que a classe trouxe ao gênero, entretanto, também não 

foi suficiente para explicar uma realidade em que a categoria raça exerce grande 

influência nas estruturas sociais. Por isso, Saffioti (2015) integra o racismo na 

análise de gênero e classes.  

                                                             
17 Além da interseccionalidade, a consubstancialidade – termo também cunhado entre as 
feministas – pensa a relação entre as categorias gênero, raça e classe. No entanto, como a 
interseccionalidade se propõe a pensar tanto as políticas quanto as identidades das mulheres, 
optou-se por utilizar apenas a corrente interseccional. Para saber mais sobre 
consubstancialidade consultar: Kergoat, Danièle. (1978), “Ouvriers = ouvrières? Propositions 
pour une articulation théorique de deux variables: sexe et classe sociale”. Critiques de l’Économie 
Politique, 5: 65-97, nova série. 
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Segundo a autora trata-se tanto de um compromisso político, quanto de 

um compromisso metodológico na busca da compreensão das contradições 

capitalistas. Assim afirma que:                  

Não se trata de somar racismo + gênero + classe social, mas de 
perceber a realidade compósita e nova que resulta desta fusão. 
Como afirma Kergoat (1978), o conceito de superexploração não 
dá conta da realidade, uma vez que não existem apenas 
discriminações quantitativas, mas também qualitativas. Uma 
pessoa não é discriminada por ser mulher, trabalhadora e negra. 
Efetivamente, uma mulher não é duplamente discriminada, 
porque, além de mulher, é ainda uma trabalhadora assalariada. 
Ou, ainda, não é triplamente discriminada. Não se trata de 
variáveis quantitativas, mensuráveis, mas sim de 
determinações, de qualidades, que tornam a situação dessa 
mulher muito mais complexa (SAFFIOTI, 2015, p. 122-123). 

 

 Essa situação mais complexa significa, portanto, uma análise também 

mais completa e comprometida com um posicionamento político crítico ao 

padrão hegemônico de poder.  

Na análise da produção de políticas para mulheres, Crenshaw (2002) 

destaca que a interseccionalidade é importante porque não há um perfil 

homogêneo que universalize o que é a mulher. Dessa forma, o contexto social, 

região, cultura, orientação sexual e outras questões sociais devem ser levadas 

em consideração.  

Essas questões  - estruturais e de identidade – devem ser consideradas, 

porque atravessam as mulheres e forjam sujeitas que têm suas vidas pautadas 

não só pela condição de mulheres, no mundo patriarcal, mas também negras -

em um país colonizado e racista -, trabalhadoras – dentro do sistema capitalista 

-, lésbicas – no mundo heteronormativo18 (CRENSHAW, 2002). 

Essa mesma questão é colocada por Young (2006) como posições sociais 

estruturais. Para ela essas posições criam diferentes experiências que geram 

processos sociais particulares. Essa posição será especialmente complexa 

quando a sujeita estiver em mais de uma posição de desigualdade estrutural.  

                                                             
18 Heteronormativo é o termo que traduz a lógica heterossexual como a única, verdadeira e 
correta forma de se relacionar afetivamente, pelas teorias de gênero. Para mais ler: BUTLER, J.; 
AGUIAR, R. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003.  
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Cada uma dessas diferenças intra grupo formarão sujeitas com novas 

necessidades e alvos de múltiplas formas de opressão. Crenshaw nomeia essas 

características que distinguem as variadas identidades das mulheres de 

“diferenças que fazem diferença” (2002, p. 173). A autora ainda afirma que essa 

situação forma subgrupos dentro da categoria mulheres, pois cada um deles 

possui vulnerabilidades próprias de sua condição.  

Essa mesma diferenciação é chamada por Nancy Fraser de “tipos 

híbridos” ou “coletividades bivalentes” (FRASER, 2006, p. 233). Ou seja, um 

fracionamento decorrente de questões econômicas, políticas, culturais e 

valorativas, dentro de uma mesma coletividade – as mulheres.  

Os dados sobre a condição da vida das mulheres no Brasil exemplificam 

bem esses subgrupos e violências específicas. Conforme Mapa da Violência de 

2015 (FLACSO, 2015), o Brasil é o quinto país em que mais mulheres morrem 

por morte violenta. A partir de dados nacionais, o mesmo estudo registrou que a 

violência contra mulheres negras subiu 54%, enquanto que o mesmo dado para 

mulheres brancas diminuiu 10%. Já o Dossiê sobre Lesbocídio no Brasil19 

mostrou que a morte de mulheres lésbicas, de 2016 para 2017, aumentou em 

80% (PERES, 2018). 

Mesmo as políticas que utilizam as categorias gênero, raça e classe em 

suas concepções estão sujeitas à equívocos quando não são corretamente 

analisadas. Esses equívocos são nomeados por Crenshaw (2002) como 

superinclusão e a subinclusão.  

A superinclusão ocorre quando as especificidades são absorvidas pela 

característica maior que diferencia o grupo (CRENSHAW, 2002). No caso das 

mulheres, a superinclusão pode ser observada quando a questão do gênero se 

sobrepõe às particularidades da experiência de mulheres - indígenas, 

trabalhadoras rurais, refugiadas – forjando um grupo supostamente homogêneo. 

                                                             
19 Importante ressaltar que uma das necessidades da comunidade lésbica é justamente 
conseguir a captação de dados com este recorte. A falta de dados sobre a situação dessas 
mulheres constitui também a violência que elas sofrem traduzidas em invisibilização. Essa e 
outras formas de violência perpetradas contra lésbicas, foram analisadas e disponibilizadas por 
uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Rio de Janeiro e resultou no documento 
fonte desta informação PERES; SOARES; DIAS. Dossiê sobre lesbocídio no Brasil: de 2014 até 
2017. Rio de Janeiro, RJ: Livros Ilimitados, 2018.  
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Podem ser consideradas consequências da superinclusão, por exemplo, 

a indiferenciação previdenciária para as trabalhadoras rurais; a desconsideração 

cultural das mulheres indígenas e inserção social das mulheres refugiadas. Em 

todos esses casos, tratar as mulheres simplesmente como mulheres e não como 

mulheres trabalhadoras rurais, indígenas ou refugiadas significaria 

desconsiderar uma diferença que faz diferença.  

Já a subinclusão acontece quando a categoria gênero é sobreposta e 

invisibilizada por uma outra característica do grupo, como se a questão estivesse 

relacionada apenas com a especificidade e não com o fato desse grupo compor 

um todo maior (CRENSAHW, 2002). Nesse caso a especificidade se torna mais 

determinante do que a característica do próprio grupo. 

O exemplo de subinclusão citado pela autora é a esterilização das 

mulheres em situação de rua. Nesses casos, muitas vezes a questão é vista 

apenas como um problema relacionado à poder econômico e marginalização. 

Pouco se leva em conta o fato de que a esterilização só ocorre em mulheres, 

homens nas mesmas condições, não são esterilizados. Portanto, não se trata de 

outra condição que não a biológica (CRENSHAW, 2002). 

Para Crenshaw (2002) a discriminação direcionada a esses subgrupos: 

 

é particularmente difícil de ser identificada em contextos onde 
forças econômicas, culturais e sociais silenciosamente moldam 
o pano de fundo, de forma a colocar as mulheres em uma 
posição onde acabam sendo afetadas por outros sistemas de 
subordinação. Por ser tão comum, a ponto de parecer um fato 
da vida, natural ou pelo menos imutável, esse pano de fundo 
(estrutural) é, muitas vezes, invisível. O efeito disso é que 
somente o aspecto mais imediato da discriminação é percebido, 
enquanto que a estrutura que coloca as mulheres na posição de 
receber tal subordinação permanece obscurecida. Como 
resultado, a discriminação em questão poderia ser vista 
simplesmente como sexista (se existir uma estrutura racial como 
pano de fundo) ou racista (se existir uma estrutura de gênero 
como pano de fundo) (CRENSHAW, 2002, p. 176). 
 

 A proposta de Crenshaw para os problemas de subinclusão e 

superinclusão é a análise interseccional, por meio da qual as dimensões raciais, 

de gênero e classe – e outras que configuram o eixo de subordinações 

estruturais – sejam colocadas igualmente, em primeiro plano, como fatores que 

contribuem para a produção de subordinação.  
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 Por utilização igualitária e correta das categorias, Crenshaw (2002) 

entende a não hierarquização das mesmas. Não se trata de dizer qual o pior tipo 

de opressão, o mais grave ou latente. E sim uma análise conjunta, que 

reconheça a complexidade sem classificar.   

 Utilizando a linguagem adotada por Fraser (2006), a análise interseccional 

seria um possível remédio para minimizar ou eliminar as múltiplas injustiças que 

afetam as coletividades bivalentes. Isso porque, a perspectiva Interseccional 

consiste no compromisso de não totalizar desigualdades estruturais. 

 Se as coletividades não se constituem de apenas uma categoria e, 

portanto, não se afetam de apenas uma forma de opressão, a política necessária 

para atender a essa situação também precisa ser bi ou multivalente, porque 

precisa ter nas soluções a visão de todos os problemas que lhe afetam. 

 O conceito de interseccionalidade traduz essa relação múltipla e 

simultânea que questiona a imparcialidade e abstenção que traduzem 

opressões. Nas palavras de Hirata (2014) a interseccionalidade significa  

 

o ponto de partida das conceitualizações [interseccionalidade e 
consubstancialidade] que integram, numa unidade indissociável, 
sexo, raça e classe. (...) as conceitualizações partilham, a meu 
ver, do pressuposto central da epistemologia feminista, segundo 
o qual ‘as definições vigentes de neutralidade, objetividade, 
racionalidade e universalidade da ciência, na verdade, 
frequentemente incorporam a visão do mundo das pessoas que 
criaram essa ciência: homens – os machos – ocidentais, 
membros das classes dominantes’ (Lowy, 2009, p. 40) e, 
podemos acrescentar, brancos (HIRATA, 2014, p. 61). 

 

Olhando para o desenvolvimento da teoria feminista no Brasil, Heleieth 

Saffioti (2015) pode ser compreendida como uma feminista que discute a 

interseccionalidade em outros termos.   

Saffioti (2015), através do desenvolvimento do termo nó20, apresenta a 

opressão das mulheres dentro de um conjunto de condições de opressão – que 

pode também englobar outras categorias, como raça e classe – por meio de 

binômio que corresponde a “dominação-exploração” (SAFFIOTI, 2015, p. 113). 

                                                             
20 Conforme a autora as condições de opressão são tão imbricadas que podem ser 
compreendidas como um nó, por compor um entrelaçamento que pode se dar tanto com uma 
condição isoladamente, como com várias condições de opressão e, assim, em cada situação, 
haverá uma nova realidade (SAFFIOTI, 2015).   



70 
 

Busca agregar à compreensão de opressão de gênero a categoria de 

exploração, através de uma perspectiva econômica da valoração do trabalho das 

mulheres. 

 Tendo em vista que as mulheres são as maiores responsáveis pelos 

trabalhos domésticos, em seus laços familiares, com o cuidado com as crianças 

e os idosos, além de oprimidas, são exploradas economicamente, na medida em 

que este trabalho não é visto como remunerado.  

Essa opressão não decorre apenas do fato de serem mulheres, pois 

outras opressões, com a racial e a de classe podem ser inerentes a essa relação. 

Portanto, torna-se questionável a hierarquização das opressões, sem a leitura 

de que estas são imbricadas. 

 Assim, ao que Saffioti nomeia como nó, Crenshaw define como 

interseccionalidade, considerando que se trata de: 

 

uma conceituação do problema que busca capturar as consequências 

estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 
subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o 
racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros 
sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que 
estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, 
classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da 
forma como ações e políticas específicas geram opressões que 
fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou 
ativos do desempoderamento (CRENSHAW, 2002, p. 177). 
 

 O conceito de Crenshaw permite-nos observar que sua proposta indica 

tanto a construção de um objetivo à ser alcançado – capturar as consequências 

–, quanto algo a ser evitado – ações e políticas que geram opressões -. Dessa 

forma, o conceito visa definir estratégicas teóricas e práticas de não 

discriminação. 

 A preocupação com a consequência prática dessa análise apresenta 

fundamental importância, quando se pensa na atividade de agentes do Estado. 

Essa relevância se destaca devido à responsabilidade que o Estado, por meio 

de suas agentes, possui com o compromisso da eliminação de todas as formas 

de discriminação21 e, portanto, deve agir conforme esses documentos.  

                                                             
21 O Brasil é signatário, desde 1963, da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Racial; também da Convenção Internacional sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher – ambas fazem o recorte de classe e 
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 O sistema capitalista e patriarcal, o modelo de democracia liberal e a 

cultura racista que compõe o Estado brasileiro, fazem da intersecccionalidade 

mais um horizonte do que uma realidade concreta. Pois, em muitos dos casos é 

o próprio Estado o gerador das desigualdades que ele devia combater 

(CRENSHAW, 2002). 

 Tornar tarefa das mulheres as ações não executadas pelo Estado 

constitui uma das principais críticas das teorias feministas22. Segundo essa 

crítica, os serviços não prestados pelo Estado afetam negativamente a 

população, porém são as mulheres que se tornam as responsáveis por realiza-

los (CRENSHAW, 2002). Essas responsabilidades desproporcionalmente 

impostas às mulheres também devem ser vistas pela perspectiva interseccional, 

pois não atingem todas as mulheres da mesma maneira: 

 

Por exemplo, quando o Estado corta recursos relativos aos 
cuidados com os jovens, doentes e idosos, as necessidades não 
supridas recaem, em grande parte, sobre os ombros das 
mulheres, a quem tradicionalmente se atribuíram essas 
responsabilidades. Além disso, as adicionais estruturas de 
classe determinam quais mulheres executarão fisicamente esse 
trabalho e quais mulheres pagarão outras, economicamente 
desfavorecidas, para que prestem esse serviço. Assim, 
mulheres pobres acabam tendo de carregar o peso do cuidado 
da família dos outros, além da própria. As consequências do 
ajuste estrutural especialmente onde a desvalorização da 
moeda reduziu os salários colocam tais mulheres em uma 
posição econômica que as força a assumir ainda mais trabalho, 
geralmente marcado pelo gênero, que as mulheres da elite 
podem assegurar através do mercado (CRENSHAW, 2002, p. 
180). 
 

Pensando justamente na criação de políticas que não produzam essas 

novas violações, Crenshaw (2002) sugere que essas políticas devem ser 

precedidas de uma análise contextual “de baixo para cima” (CRENSHAW, 2002, 

p. 182), pela qual as mulheres mais atingidas pela política sejam ouvidas em 

suas necessidades e críticas. Além disso, as políticas devem ser construídas 

com caráter emancipatório, prevendo diálogo, conscientização, capacitação e 

estímulos à autonomia das mulheres (CRENSHAW, 2002).  

                                                             
renda também como opressão a ser eliminada - que obriga todos os países a se 
comprometerem em construir políticas com esses fins.  
22 Autoras como Cassia Maria Carloto (2015), Lena Lavinas (1997) e Silvia Federicci possuem 
estudos especificamente dedicados a essa questão.  
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O uso da interseccionalidade possui extrema relevância, mas também é 

alvo de crítica sobre a sua forma de construção. Feministas com outra leitura 

sobre a necessidade de imbricação entre gênero, raça e classe, como Daniele 

Kergoat (2010) e Helena Hirata (2014) apontam duas principais fragilidades 

nessa abordagem.  

De acordo com essas críticas a interseccionalidade não adentra em toda 

a complexidade e dinâmica que das categorias gênero, raça e classe, gerando 

uma leitura superficial das relações sociais. Além disso, afirmam que se valoriza 

muito mais o par gênero-raça e que a classe aparece como uma categoria de 

menor importância. 

Uma terceira crítica, bastante pertinente aponta para a rigidez dessa 

interseccionalidade que se abre apenas para três categorias. Segundo Sirma 

Bilge (2009), o modelo deve incluir outras relações sociais como a sexualidade, 

religião, idade etc. Conforme Laura Moutinho (2014) até mesmo o tempo e o 

espaço são operadores na forma com que essas categorias se articulam. Para 

Bilge (2009): 

 

A interseccionalidade remete a uma teoria transdisciplinar que 
visa apreender a complexidade das identidades e das 
desigualdades sociais por intermédio de um enfoque integrado. 
Ela refuta o enclausuramento e a hierarquização dos grandes 
eixos da diferenciação social que são as categorias de 
sexo/gênero, classe, raça, etnicidade, idade, deficiência e 
orientação sexual. O enfoque interseccional vai além do simples 
reconhecimento da multiplicidade dos sistemas de opressão que 
opera a partir dessas categorias e postula sua interação na 
produção e na reprodução das desigualdades sociais (BILGE, 
2009, p. 70 Apud HIRATA, 2009). 
 

Dessa maneira, a transdisciplinariedade da análise interseccional para 

cumprir seu objetivo de coibir opressões múltiplas, deve se abrir a mais 

categorias do que quando foi apresentada por Crenshaw (1989). A 

interseccionalidade faz se necessária por constitui “um instrumento de luta 

política” (HIRATA, 2014, p. 69) e uma “arma política” (COLLINS, 2014) que 

afirmam a “necessidade de pensar conjuntamente as dominações” (2012, p. 20) 

no combate a sua reprodução. 

A insterseccionalidade também é vista como uma forma de tornar visível 

o sexismo, racismo e classismo que as políticas objetivam esconder atrás de 
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promessas de perfeição e progresso. O que é colocada por Scavone (2008) 

como um dos objetivos sociologia feminista.  Para ela:  

 
Marcados pelas ressonâncias das lutas por redistribuição, 
justiça e direitos políticos e sociais e/ou por lutas pelo 
reconhecimento e/ou identitárias, os estudos de gênero e 
feministas mostraram-se historicamente comprometidos com a 
transformação das relações de dominação e poder masculinos 
associando-as a contextos mais abrangentes. Buscaram 
compreender os problemas que constituem as relações de 
gênero na sociedade, trazendo-os para o debate e a reflexão 
política e social mais amplos, associando-os, em determinadas 
análises, à classe e à raça, especialmente no Brasil e no restante 
da América Latina. Esses estudos contribuíram para mostrar o 
alcance da disparidade social, política, econômica, cultural e 
científica de gênero (SCAVONE, 2008, p. 176). 

 

 Por conseguinte, compreende-se que a partir da interseccionalidade pode 

tanto desvendar desigualdades quanto criar estratégias metodológicas para 

combate-las.  

 Assim, a partir da multidisciplinariedade que a metodogia insterseccional 

propõe há também a discussão sobre o reconhecimento cultural de grupos e a 

maneira como as questões sobre redistribuição econômica lhes afetam. Para 

compreender melhor essas questões, a sessão seguinte se dedicara a pensar 

essas categorias a partir de Nancy Fraser. 

 

2.2.2 Valorização cultural e distribuição econômica: as categorias de 

Redistribuição e Reconhecimento 

 

 Na busca de construções teóricas que criem alternativas para as lutas por 

reconhecimento e redistribuição, Fraser (2006) se propõe a pensar uma teoria 

feminista que identifique como correlacionadas as reinvindicações tanto da 

política cultural da diferença, quanto da política social da igualdade.  

 Com as lutas por reconhecimento aparecendo como pontos cruciais dos 

conflitos políticos do século XX, o objetivo da luta política se deslocada da 

redistribuição socioeconômica, para questões culturais de diferença (FRASER, 

2006). Esse deslocamento, no entanto, exige uma análise conjunta das pautas.  
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  Nesse sentido, Fraser (2006) posiciona a justiça como um todo formado 

pelo respeito às questões tanto de redistribuição, quanto de reconhecimento. 

Sua formação marxista faz com que as pautas identitárias tomem espaço e 

importância em seu trabalho, sem que as questões ligadas a estruturas 

econômicas tenham sua importância diminuída.  

Desse modo, Fraser (2006) define as duas formas de injustiça e suas 

respectivas soluções – as quais as autoras chama de remédios – 

separadamente, para que pensar a complexidade de analisa-las de forma 

conjunta.  

A injustiça econômica é definida como as desigualdades que decorrem da 

estrutura econômico-política da sociedade. Seu remédio seria a reestruturação 

do formato político econômico dessa sociedade, por meio do qual seria possível 

uma redistribuição econômica igualitária (FRASER, 2006). 

Já a injustiça cultural ou simbólica, retratada por Fraser (2006), deriva de 

padrões sociais de representação, interpretação e comunicação e seu remédio 

seria uma mudança cultural ou simbólica. Nesse caso, o remédio seria o que 

gerasse reconhecimento das identidades e grupos sociais que estão fora do 

padrão. 

O impasse em pensar alternativas para as injustiças econômica e 

simbólica decorre da estratégia utilizada pelos grupos atingidos para demonstrar 

sua situação de injustiça.  Isso porque, enquanto os grupos afetados pela 

injustiça econômica buscam abolir suas diferenças com os grupos dominantes, 

os afetados pela injustiça cultural buscam justamente marcar sua diferenciação 

(FRASER, 2006).  

Grupos racializados podem ilustrar essa complexidade. Tendo em vista 

que, no Brasil, pessoas negras recebem em média R$1,2mil menos que pessoas 

brancas (PNAD, 2017), uma solução possível para essa injustiça seria eliminar 

a racialização do processo de remuneração salarial. 

Porém, quando a injustiça está relacionada à inferiorização cultural da 

população negra, o remédio passa pela valoração e reconhecimento da cultura 

negra, marcando sua racialidade como importante questão nesse processo. 

Olhando para raça e gênero como bases estruturantes das sociedades 

modernas, Fraser (2006) ressalta que as injustiças atravessam sujeitas 

complexas que, muitas vezes, são marcadas por mais de uma característica 
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social. A racialidade no mercado de trabalho, seguindo o mesmo exemplo, não 

afeta da mesma forma mulheres e homens negros. 

Esses grupos sociais, marcados por mais que um fator social, Fraser 

(2006) chama de coletividades bivalentes. A coletividade se refere ao grupo e a 

ambivalência se refere aos fatores sociais característicos, como a raça e o 

gênero.  

Dessa forma, a complexidade das injustiças sofridas pelos grupos sociais 

exige sofisticação nos remédios apresentados. Para isso, Fraser (2006) 

distingue os remédios em duas abordagens: a de afirmação e a de 

transformação.  

Os remédios de afirmação são aqueles que remodelam a estrutura 

existente sem abalar a estrutura que os compõe (FRASER, 2006). Neles a 

estrutura geradora de opressão não é questionada em sua origem, ela somente 

é readequada às demandas.  

Remédios transformativos, ao contrário, são aqueles que buscam 

descontruir ou desestabilizar a estrutura que concebe as opressões (FRASER, 

2016). Esse remédio pressupõe que a demanda atinge a estrutura de uma tal 

forma que, para atende-la precisa ser transformada.  

O uso dessas duas estratégias pode ser ilustrado pelas demandas dos 

movimentos lésbico e transexual23. Isso porque, ainda que ambos componham 

comunidades que têm sua sexualidade desprezada, o movimento lésbico busca 

o reconhecimento de relacionamentos não heteronormativos, reivindicando a 

valorização de casais formados apenas por mulheres.  

Nesse caso, o movimento lésbico demanda pelo respeito à sexualidade 

que se diferencia do padrão – heterossexual – hegemônico das sociedades. 

Nisso não há questionamento sobre a identidade das mulheres, pois o que 

postulam é a introdução de outra forma de relacionamento dentro do binarismo 

homem-mulher, eixo estrutural das sociedades patriarcais. 

De outra forma, o movimento transexual não só reivindica o 

reconhecimento de suas especificidades como desestabiliza as identidades 

masculina e feminina pela desconstrução do binarismo homo-heteressexual. 

                                                             
23 Os exemplos colocados acerca desses grupos servem apenas como ilustração do modelo 
teórico apresentado e não tem como objetivo generalizar ou reduzir os movimentos apenas às 
pautas abordadas nesta pesquisa.  
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Nesse caso, a identidade transexual não é adaptada à estrutura homem-mulher, 

ela transforma essas diferenças sexuais em distinções mutáveis.  

Assim, apesar de trazerem contribuições às propostas de eliminação de 

injustiças, os remédios de afirmação e transformação continuam não sendo 

suficientes para essa intensa complexidade: 

 

Enquanto os remédios afirmativos podem ter o efeito perverso 
de promover a diferenciação de classe, os remédios 
transformativos tendem a embaça-la. Além disso, as duas 
abordagens engendram diferentes dinâmicas subliminares de 
reconhecimento. A redistribuição afirmativa pode estigmatizar os 
desprivilegiados, acrescentando o insulto do menosprezo à 
injúria da privação. A redistribuição transformativa, em contraste, 
pode promover a solidariedade, ajudando a compensar algumas 
formas de não-reconhecimento (FRASER, 2006, p. 239). 
 

 A busca pelo remédio que permitiria a combinação da abordagem 

afirmativa e transformativa levam a autora a trabalhar a representação. 

Categoria discutida no início desse capítulo. 

 Assim, apresentadas as ferramentas teórico-metodológicas orientadoras 

dessa pesquisa, o capítulo seguinte desdobrará um breve resgate histórico de 

como as mulheres se inseriram na política brasileira, para então se chegar a 

analisar e interpretar como atuaram as parlamentares da Assembleia do estado 

do Rio de Janeiro, de 2014 à 2018, na construção de direitos para mulheres.  
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3 O CAMINHO: A TRAJETÓRIA DAS BRASILEIRAS NA POLÍTICA 

INSTITUCIONAL E O PARLAMENTO FLUMINENSE 
 

Mil nações 
Moldaram minha cara 

Minha voz 
Uso pra dizer o que se cala  

Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala 
Meu país é meu lugar de fala 
(O que se cala, Elza Soares) 

 

 Para chegar à análise dos mandatos femininos de 2015 à 2018 na 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, serão apresentados alguns 

aspectos do caminho - sobretudo sociojurídicos - que as mulheres brasileiras 

percorreram para garantir a legitimidade de sua atuação na política institucional 

do país. 

 Dessa maneira, esse capítulo apresentará as fases do feminismo no 

Brasil, através do resgate das articulações para o direito ao voto até a efetivação 

do direito de participação política das mulheres. Em seguida, será apresentado 

o campo da investigação empírica dessa pesquisa: o parlamento e as deputadas.  

  Aqui estão descritos como foram coletados e organizados os dados 

utilizados nessa pesquisa: o perfil das parlamentares, as produções legislativas 

e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, informações reunidas e 

sistematizadas pela autora.  

 

3.1 Uma parte da estrada: as fases dos feminismos e as mulheres na 

política brasileira 

 

A narrativa elaborada nesta sessão parte do aspecto político institucional 

e do referencial teórico já escolhido para desenvolver essa pesquisa. Isso 

significa dizer que na busca de resumir décadas de história certamente se 

excluem fatos e perspectivas igualmente relevantes.  

Contudo, objetivando expor os fatos que se relacionam como tema da 

pesquisa apresenta-se a seguir, uma breve trajetória do movimento feminista no 

Brasil pela busca de direitos no âmbito político institucional. A apresentação 

dessa trajetória é dividida em fases, que os estudos da História classificaram 

como dimensões ou ondas que ocorreram de maneira diferente em cada país ou 

continentes.  
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O termo onda tem como objetivo explicar que esses períodos se referem 

aos momentos em que o feminismo e a reivindicação de mulheres por seus 

direitos possuem maior visibilidade entre as pautas políticas e populares 

(BITTENCOURT, 2015). Porém, não há um consenso entre as feministas 

brasileiras sobre o termo onda. 

Sonia Alvarez (2003), por exemplo, argumenta que a base deste termo são 

os acontecimentos referenciados pelas feministas estadunidenses ou europeias 

e, por esta razão, não traduzem a realidade de países latinoamericanos e 

colonizados como o Brasil.  

Tendo em vista que a importação de categorias coloniais para a explicação 

de fenômenos ocorridos em outros territórios não consegue abarcar as 

especificidades e nuances próprias desses locais, exigindo categorias próprias, 

optamos neste trabalho pela utilização do termo dimensão, sugerido por Alvarez 

(2003) e outras feministas brasileiras.  

Desta forma, o resgate histórico dos movimentos feministas no Brasil será 

periodizado por três dimensões: a primeira ocorrida em 1920/30; a segunda em 

1970/80; e, a terceira entre 1980/1990. Cada um desses momentos possui 

diferentes estratégias e conquistas para os direitos das mulheres e nenhuma 

delas é entendida como esgotada até o presente momento. 

 

3.1.1 Os feminismos e as mulheres na política brasileira 

 

Da mesma maneira que persiste o patriarcado, persistem também as 

formas de resistência das mulheres. Assim, alguns momentos da história são 

conhecidos por dar especial destaque à organização do movimento feminista. 

No Brasil, esse primeiro momento é marcado pela participação eleitoral.  

 O mecanismo jurídico que permitiu a atuação das mulheres na política foi 

o voto. Através dele, além de decidir pela governante, as mulheres puderam 

também governar e legislar. Nesse sentido, um resgate da sua conquista 

apresenta-se como um elemento relevante para a compreensão da atuação 

atual das mulheres na política institucional, tema desta pesquisa. 

 Essa conquista que aqui será apresentada de forma linear e progressiva 

não se tratou de uma concessão ou benevolência, senão de estratégias e 

articulações de diferentes grupos de mulheres e que em um dado momento – 
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pelos meios e aspectos que serão apresentados – passaram a constituir a 

política institucional.  

Para isso, importante ressaltar que essa pesquisa tem como foco a 

política institucional brasileira e, como atrizes sociais desse local, as mulheres 

eleitas. Salienta-se então que o termo política é polissêmico, possuindo diversos 

usos e diferentes significados. Para elucidar de qual política estamos tratando, 

recorremos às dimensões da Política, conforme Klaus Frey (2000). 

Para Frey (2000), a dimensão institucional (polity) corresponde à 

organização do sistema político pela ordem jurídica, enquanto que a dimensão 

processual (politics) refere-se ao processo político. Já a dimensão material 

(policy), a ser observada no estudo de caso dessa pesquisa, remete-se à 

conteúdos concretos, a configuração de programas políticos e o conteúdo 

material das decisões políticas das parlamentares que compõem o quadro de 

deputadas da ALERJ. 

Dessa forma, esta pesquisa abarcará de maneira aprofundada a dimensão 

material de política (policy). Perpassaremos, paralelamente, às dimensões 

institucional (polity) e processual (politics), uma vez que as dimensões da política 

são apresentadas por Frey (2000) como diferenciações teóricas que, na prática, 

são entrelaçadas e de influência mútua.  

Ressalte-se que a luta das mulheres pela conquista da participação política 

vem sendo analisada por feministas em diversas áreas da ciência. Seja na 

história, na sociologia, na ciência política ou no direito. Ao longo da história, 

mulheres têm buscado, além de retratar fatos, evidenciar quais seriam as 

dificuldades na inserção das mulheres na esfera política de cada época. 

Assim, recontar a história pelo olhar das mulheres, trazendo à tona a 

participação delas na construção das mudanças e das novas sociedades, é 

valorizar e ressignificar a experiência de ser mulher. Saber que além de 

submetidas à domesticidade, à violência e ao casamento, muitas mulheres 

transgrediram esses espaços e modificaram suas realidades individuais ou 

comunitárias. Serve como incentivo para que estejamos em todos os espaços e, 

para demonstrar que nossa história também é marcada por atos grandiosos.  

No livro Mulheres no Poder as autoras citadas destacam a articulação de 

Clara Camarão (1637) e Luisa Mahin (1830). A primeira, uma indígena que 

combateu, em 1637, bravamente a invasão holandesa ao Brasil e a tentativa de 
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extermínio de seu povo na capitania de Pernambuco onde vivia. Já Luisa Mahin 

foi uma mulher negra escravizada no Brasil que, durante meados de 1830, lutou 

arduamente pela sobrevivência de seus pares escravizados em diversas 

batalhas, como na revolta dos Malês (CEVA e SCHUMAHER, 2015). 

Essas trajetórias são resgatadas para demonstrar que protagonismo, 

estratégia e articulação não são características recentes da atuação política das 

mulheres. São todos reflexos das capacidades objetivas e subjetivas que foram 

exercitadas de diferentes maneiras no decorrer da história pelas mulheres. 

Mesmo assim, tanto Ceva e Shumaher (2015), quanto Pinto (2003) e Telles 

(1993), ao retratar a história do feminismo e da luta pelos direitos das mulheres 

no Brasil, optam por dar maior ênfase ao século XX. E destacam alguns 

momentos de maior discussão e visibilidade do tema, em especial, as décadas 

de 1920/1930, 1970/1980 e 1980/1990 - datas que compõem a classificação das 

três ondas ou dimensões feministas que ocorreram no Brasil.  

Assim, temos a primeira dimensão feminista no Brasil24, que ocorreu no 

início do século XX, tendo como principal pauta a cidadania das mulheres 

(PINTO, 2003). Compreendida aqui, restritivamente, como o direito de as 

mulheres votarem e serem votadas.  

Neste período, podiam votar apenas os homens adultos alfabetizados, o 

que segundo José Murilo de Carvalho (2011) representava menos de um milhão 

habitantes dentre os 30 milhões de brasileiros que aqui viviam. Números que 

diminuíam a cada vez que se incluíram variáveis mais restritivas à aptidão cívica. 

Para as mulheres, a participação formal e regulamentada surgiu após 

diversas manifestações sobre a sua necessidade. Um exemplo apontado por 

Pinto (2003) foi a criação do Partido Republicano Feminino, em 1910, pela 

poetisa Gilka Machado e pela educadora Leolinda Figueiredo, que o fizeram 

antes mesmo que qualquer legislação permitisse que as mulheres votassem ou 

fossem votadas.  

                                                             
24 Essa data faz referência às ações coletivas de mulheres e não tem como objetivo invisibilizar 
contribuições individuais anteriores. Tendo a história como um processo e não um retrato, é 
certo que acontecimentos de anos anteriores sinalizavam os movimentos que estavam por vir. 
São exemplos de contribuições anteriores as obras de Nísia Floresta, que relatavam e 
questionavam o papel da mulher na sociedade em Conselhos à Minha Filha (1842), Opúsculo 
Humanitário (1853) e A Mulher (1856). 
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Tendo em vista as limitações legais e morais à que as mulheres eram 

submetidas, a escolha de criar um partido e não uma associação ou clube de 

mulheres demonstra a estratégia e a transgressão a que essas mulheres se 

submetiam para fazer ver suas reivindicações. 

De forma semelhante foi a atuação de Bertha Lutz. Conhecida como um 

dos principais nomes da primeira dimensão feminista (PINTO, 2003), Bertha 

cresceu em uma família privilegiada em muitos aspectos: além de classe alta, 

também fazia parte da elite cultural e intelectual do Brasil, o que lhe permitiu 

estudar na França e trazer de lá o debate pelo direito das mulheres. 

Em 1920, Bertha Lutz criou a Liga Pela Emancipação da Mulher (PINTO, 

2003), organização que tinha como objetivo articular o direito ao voto para as 

mulheres, através de congressos e reuniões periódicas que tinham como tema, 

reflexões sobre o papel da mulher e os meios para realização da transformação 

da sociedade. Em 1922, organizou o primeiro Congresso Feminista do Rio de 

Janeiro. Através de seus contatos e articulação política de sua família, pois, ela 

foi a responsável por diversas conquistas para as mulheres. 

Como decorrência da ligação política de Bertha Lutz com o governador do 

estado do Rio Grande do Norte, José Augusto de Medeiros Bezerra, em 1929, o 

estado passou a permitir o voto e eleição de mulheres, o que desencadeou na 

candidatura de Alzira Soriano. A primeira prefeita do Brasil e da América Latina 

(TELLES, 1993). 

A eleição de Alzira se deu com respaldo legal apenas do governo 

estadual, isso porque a Constituição não previa a possibilidade das mulheres 

votarem. Dentre o rol de cidadãos estavam apenas os homens, ou seja, a 

legislação não proibia, mas também não elencava as mulheres como cidadãs.  

Longe de um esquecimento, a ausência das mulheres enquanto sujeitas 

de direitos políticos na legislação brasileira - conforme Pinto (2003) - se deu pela 

lógica patriarcal de que as mulheres não compõem os espaços públicos de 

decisão, que já ressaltamos em capítulo anterior quando discutimos a distinção 

entre esfera pública e esfera privada. 

Em 1932 outra legislação infralegal permitiu o voto das mulheres. Na 

reforma do Código Eleitoral é retirada a restrição de gênero, porém o voto das 

mulheres é considerado facultativo - condição que só era verificada nos homens 

após os 60 anos.  
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Em 1934 o advento da nova Constituição também altera a situação 

jurídica das mulheres, mas ainda mantém impedimentos à participação política: 

o alistamento eleitoral e voto das mulheres tornam-se obrigatórios apenas para 

as mulheres que exercem funções públicas remuneradas – o que correspondeu 

a um número extremamente baixo de mulheres tendo em vista a baixa 

possibilidade de estudo e aceitação do mercado de trabalho. 

Uma análise crítica dessa dimensão permite compreender que, ainda que 

protagonizada por mulheres e com importante resultado para as cidadãs 

brasileiras, o movimento sufragista carecia de uma dimensão de luta bastante 

importante do feminismo: a luta real pela desestruturação do patriarcado.  

Para Ferreira, apesar da pauta progressista o movimento não questionava 

a subalternidade da mulher em relação aos homens (FERREIRA, 1996). 

Inspirado e semelhante ao feminismo liberal nascido com as sufragistas 

inglesas, o movimento não foi capaz de agregar entre suas pautas a realidade 

das mulheres pobres, negras e periféricas. 

Pesquisando os bastidores do movimento sufragista no Brasil, Branca 

Moreira Alves (1980) ressalta que a concessão do voto feminino foi uma 

estratégia dos setores dominantes para barrar as reivindicações das medidas 

trabalhistas que eram reivindicadas na mesma época. 

 Longe de representar qualquer valorização da luta das mulheres ou 

acrescentar na luta por emancipação, o governo do período reconheceu que as 

mulheres que reivindicavam ao voto formavam um setor conservador e, portanto, 

seria um grupo aliado contra as propostas progressistas da classe operária. 

Para Branca Alves, o voto feminino foi mais uma forma de acalmar ânimos 

através da concessão ao grupo que menos incomodaria a classe dominante: 

 

No Brasil, o voto feminino é concedido paralelamente às 
medidas trabalhistas com que se coíbem os movimentos 
sindicais autônomos. A força eleitoral feminina representou 
efetivamente um elemento conservador, ligado às proposições 
da Igreja, manifestando-se inclusive de forma organizada 
através de grupos de propaganda eleitoral tais como a Liga 
Eleitoral Católica e a Aliança Eleitoral Católica. 
Limitando-se às reivindicações formais do liberalismo burguês, 
o sufragismo tinha sua dinâmica traçada pelo sistema capitalista. 
O voto feminino foi recusado enquanto supérfluo como força 
política conservadora e concedido quando assim interessou à 
classe dominante, em seu confronto com as massas urbanas 
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que ameaçavam o equilíbrio do jogo político liberal (ALVES, 
1980, p. 181).  
 

Assim, a história mostra que mesmo as conquistas precisam ser vistas de 

forma crítica e contextualizada. As alianças e conquistas não são neutras, o que 

reflete a cooptação e instrumentalização das lutas das mulheres25. 

Esse foi um dos fatores para o “fim” desse movimento como era 

apresentado. Outro motivo para o recuo da primeira dimensão feminista está na 

instauração do Estado Novo em 1937 e a manutenção do movimento feminista 

dentro das características iniciais apresentadas: apenas entre mulheres da alta 

sociedade brasileira. Sem chegar aos grupos populares de mulheres, o 

movimento não conseguiu criar novas forças e teve um grande período de pouca 

atuação (PINTO, 2003).  

Somente na Constituição de 1946 é que as mulheres passaram a ter o 

direito de votar e serem votadas sem quaisquer restrições legais. Esta é 

considerada uma das grandes conquistas das mulheres na primeira dimensão 

feminista. Representa, entretanto, apenas uma garantia formal da participação 

das mulheres na política, que não corresponde à uma mudança efetiva nos 

quadros políticos brasileiros. 

A segunda dimensão feminista, ocorrida nos anos 70, tem como fator 

decisivo o contexto político e econômico do Brasil. Neste período, o país sofria 

com a repressão do auge do Regime Militar, ao mesmo tempo em que vivia a 

intensificação da industrialização; a eclosão de movimentos culturais; e, a 

reorganização da esquerda para resistir à ditadura (PINTO, 2003). As mulheres 

constituíram uma frente de organização e desde o início se mostravam um 

movimento heterogêneo: “ressurgiram” as feministas que, na década de 1930, 

juntaram-se às militantes de esquerda e as representantes de movimentos 

populares e sindicais, cada grupo com suas especificidades de luta (SOARES, 

1998). 

A industrialização do país desencadeou uma série de demandas das 

trabalhadoras pobres, em especial por creches. Esse novo cenário fez com que, 

dentro dos partidos de esquerda e sindicatos, as mulheres lutassem pelo direito 

                                                             
25 Interessante observar o que afirma Angela Davis em Gênero, Raça e Classe (2016): nos 
Estados Unidos da América a concessão do voto para as mulheres foi uma estratégia para que 
os homens negros não pudessem votar.  
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de decidir e participar das estratégias políticas da mesma forma que os homens. 

Além disso, a repressão/tortura fez surgir a união entre as mulheres que 

buscavam por seus filhos, pais e maridos (TELES, 1999). Percebe-se, portanto, 

que as mulheres da segunda dimensão eram compostas por extratos sociais e 

realidades diversas, o que impossibilita a construção de um perfil homogêneo. 

No mesmo período surgiam as pautas internacionais pelos direitos das 

mulheres. Em 1975, foi proclamada a década da Mulher, pela Organização das 

Nações Unidas e, posteriormente declarado o Dia Internacional da Mulher, fatos 

importantes que geraram o encontro e agenda comum das mulheres de diversos 

segmentos, além de dar nova força à luta das mulheres (TELES, 1999). Mais do 

que datas oficiais e simbólicas, surgiam jornais e revistas com o objetivo 

primordial de falar das especificidades da mulher e de suas lutas. 

Esses meios de comunicação criados por mulheres - para falar sobre 

mulheres e sobre o feminismo - tiveram como objetivo criar uma nova imagem 

de mulher. Conforme Ferreira (1996), em contraposição à imagem construída no 

início do século (da mulher voltada para o lar e confinada ao espaço privado), 

essa nova mulher deveria - segundo o discurso feminista dos jornais da década 

de 70 - trabalhar fora de casa e, além disso, militar pela transformação da 

sociedade em pé de igualdade com os homens.  

No âmbito acadêmico, Correa (2001) afirma que o grupo destacado na 

década de 1970 se concentrava em São Paulo realizando estudos sobre a 

mulher através da Fundação Carlos Chagas. Na instituição havia um grande 

número de profissionais preocupadas com a situação da mulher reunidas no 

Departamento de Pesquisas Educacionais, local que se tornou um importante 

núcleo aglutinador de pesquisadoras e feministas. 

 Nesse momento nascem novos embates dentro do movimento feminista: 

a relação dispare entre pesquisadora e militante; a marginalização das pautas 

LGBT; o debate sobre o feminismo racial e as relações de classe; e, enfim, a 

desconstrução da luta da Mulher (antes tão universalizada quanto o Homem) 

para a luta das Mulheres - compreendidas cada uma dentro de suas 

singularidades (CORREA, 2001). Percebe-se, pois, que estas pautas e agendas 

continuam vigentes até hoje, demonstrando como cada dimensão não significa 

a superação da fase anterior, mas sua ampliação e complexificação. 
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 Já na década de 1980 se inicia a chamada terceira dimensão feminista. 

Foi marcada pelo lema feminista “o pessoal é político”. Isso porque, conforme 

Ferreira (1996), após maior disseminação das obras dos feminismos 

estadunidense e europeu, os movimentos feministas passaram a levantar como 

compromissos as questões do âmbito privado, antes consideradas supérfluas. À 

título de exemplo, surgiram questões sobre sexualidade, violência doméstica, 

aborto, entre outras. Além desse lema marcante surge a profissionalização do 

feminismo por meio do trabalho em ONG’s e departamentos governamentais 

sobre as mulheres. 

 Ademais, a década de 1980 trouxe historicamente uma grande mudança 

ao país: a volta das eleições e o processo de redemocratização. Momento 

político de grande importância para a vida das mulheres, que indicava que as 

conquistas estavam se consolidando e poderiam se expandir para além de 

questões formais.  

O fim da ditadura e a criação de novos partidos políticos como estratégia 

eleitoral possibilitou a articulação das mulheres como forças políticas 

necessárias para o momento.  

A visibilidade dos movimentos de mulheres e a possibilidade de 

conquistar um novo perfil de eleitor/as - visto que, somente nesse momento, 

eram consideradas também as eleitoras - fez com que surgissem as primeiras 

candidatas brasileiras a serem eleitas na redemocratização do país (PINTO, 

2003). 

Os vinte meses de elaboração da nova Constituição na Assembleia 

Nacional Constituinte (ANC) de 1988 contou com a participação ativa das 

mulheres.  Buscando superar os anos de caça aos direitos políticos e de forte 

repressão à participação popular, a nova carta constitucional chamava a 

população a fazer suas propostas. 

Como representantes do povo atuaram 590 parlamentares, sendo apenas 

26 mulheres, entre titulares e suplentes, e nenhuma senadora (TSE, 2018). De 

fora das casas legislativas foi redigida e entregue à ANC a Carta das Mulheres 

aos Constituintes.  

O documento era dividido entre princípios gerais e reivindicações 

específicas acerca da família, trabalho, saúde, educação e cultura, violência e 
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questões nacionais e internacionais, buscando expressar as perspectivas e 

necessidades das mulheres brasileiras (CNDM, 1986).  

Os anos seguintes foram marcados por novos acordos internacionais que 

obrigavam o Brasil a cumprir e criar políticas de igualdade trabalhista e política 

entre mulheres e homens, como a Convenção de Belém do Pará (1994) e o 

Consenso de Quito (2007), que além de serem instrumentos importantes no 

combate à violência contra as mulheres também serviram e servem como base 

para o desenvolvimento de ações afirmativas para mulheres no âmbito 

representativo, como as cotas partidárias. 

A discussão sobre os mecanismos de inclusão mulheres na política 

podem ser resumidos em dois grandes grupos: as defensoras das cotas e as 

defensoras da paridade26 (SCOTT, 2001). No Brasil, o mecanismo adotado 

desde 1995 é o de cotas. 

Regulamentado pela Lei n 9.096/95, a cota de mulheres na política saltou 

de 15% para 30%, em 1997, devido à inobservância de resultados satisfatórios. 

Os anos seguintes tiverem poucas alterações significativas tanto na legislação 

de fomento quanto no resultado das urnas.  

Segundo Miguel (2000), a previsão de cotas para mulheres em cargos 

políticos no Brasil é “tímida” em seu objetivo. A norma que nasceu em 1995 (Lei 

nº 9.100/1995), visando a garantir o “preenchimento” de 20% das vagas de cada 

partido por mulheres, em dois anos foi modificada por não garantir reflexos 

significativos. 

Em 1997, o percentual previsto em lei (Lei nº 9.504/1997) aumenta para 

30% e, em 2009, a redação legal se altera para garantir que haja “reserva” e não 

apenas preenchimento dessas vagas; porém, os anos seguintes permaneceram 

com baixo número de eleitas e não se aumentou nem o percentual nem a 

fiscalização. 

O início dos anos 2000 não trouxeram modificações dessa questão, apenas 

em 2009 e 2015 novas alterações foram agregadas à lei. A minirreforma de 2009 

(Lei n° 12.034) previu, para a composição partidária, a proporcionalidade de 

30%-70% para cada sexo, além da reserva de 5% dos recursos do Fundo 

                                                             
26 O debate sobre esses dois modelos é apresentado a partir da discussão das teorias feministas 
por Joan Scott em: SCOTT, Joan. “La querelle des femmes” no final do século XX. Revista 
Estudos Feministas, Florianópolis, 2001, p. 367-388. 
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Partidário para incentivar a participação feminina na política, e 10% do tempo de 

propaganda partidária dedicado às mulheres. 

Já a reforma de 2015 (Lei nº 13.165) previu que os 5% de recurso do Fundo 

Partidário pudessem chegar até 15% e passassem a ser administrados pelas 

secretarias de mulheres dos partidos políticos, devendo, no caso de não 

utilização, ser acumulado e multado.  

Essas mudanças não refletiram significativamente na composição do 

parlamento nem fez avançar outras políticas de fomento à mulher na política. 

Somente em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF, 2018) fixou que 

o montante do Fundo Partidário direcionado às mulheres seja de, no mínimo, 

30% e não mais 5%, sem um limite máximo fixo e com o dever de respeitar a 

proporcionalidade caso o percentual de mulheres no partido seja maior que 30%. 

A fiscalização dessas medidas também é considerada falha, por Miguel 

(2000) e Spohr (2016). Nas últimas eleições ainda foi significativo o número de 

partidos que descumpriram a cota 30%, bem como daqueles que não 

respeitaram o tempo reservado para mulheres na propaganda eleitoral divulgada 

em rádio e televisão (FOLHA DE SÃO PAULO, 2016a).  

Em todos esses casos a fiscalização é incumbida ao Tribunal Superior 

Eleitoral, mas a responsabilização corresponde apenas em advertência ou 

multa, o que - da forma com que é feita e com os valores estipulados - não 

servem como desincentivo a esse tipo de descumprimento.  

Em um estudo comparativo entre os países da América Latina, seus 

diferentes sistemas eleitorais e o reflexo disso na composição, por sexo, do 

parlamento, evidenciou-se que os instrumentos previstos no sistema eleitoral 

brasileiro não contribuem para a participação das mulheres na política (SPOHR, 

2016). 

Segundo Spohr (2016), o sistema proporcional, a previsão de lista fechada 

– sem alternância por sexo ou priorização das mulheres - e a inexistência de 

cotas para mulheres dentro dos partidos, reflete diretamente na impossibilidade 

das mulheres se elegerem.  

Ao analisar outros países, o autor afirma que o contrário é verdadeiro: a 

associação de fatores como real engajamento político para inserção de mulheres 

no parlamento - a reserva de cadeiras aliada à previsão legal de cotas no sistema 
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eleitoral, listas fechadas com alternância de sexo e cotas para mulheres dentro 

dos partidos - repercute em bancadas mais plurais. 

O engajamento dos partidos na promoção de mulheres também é apontado 

por estudos (SPOHR, 2016 e MIGUEL, 2000) – e pelas próprias candidatas 

(PINHEIRO, 2009) – como um diferencial esta ampliação. Desde a captação de 

candidatas até o investimento financeiro em suas campanhas reflete no êxito do 

pleito. 

A falta de respeito, de formação política e de credibilidade com as 

integrantes mulheres demonstra que a candidatura de homens é prioridade e o 

não incentivo serve muitas vezes como desestímulo à atividade parlamentar 

(PINHEIRO, 2009).  

A pesquisa “Mais mulheres na política” de Luana Pinheiro (2009), realizada 

com parlamentares brasileiras evidenciou que a cultura machista da sociedade 

não é menor dentro dos partidos (PINHEIRO, 2009). As jornadas extra atividade 

profissional e campanha, não são bem vistas pelos familiares das candidatas e 

o papel de mãe e esposa é tido como relegado nos momentos de trabalho 

intenso.  

As parlamentares apontam essa dificuldade como algo mais intenso para 

as mulheres, porque a mesma cobrança não é direcionada ao homem candidato 

que tem em sua esposa o apoio político e familiar durante todo o percurso, 

evidenciando, mais uma vez, a validade das críticas feministas à distinção entre 

esfera pública e esfera privada que já discutimos. 

Nesse sentido, algumas feministas têm colocado que a defesa do sistema 

de cotas para a inserção das mulheres na política institucional é necessária, mas 

deve ser apenas temporária (YOUNG, 2006; SCOTT, 2001). Isso porque a ideia 

principal é que haja uma mudança cultural em que se assimile a importância das 

mulheres nesse espaço. 

Em conclusão, após todo este histórico de dificuldades - e de lutas - pode-

se perceber porque são poucas as mulheres que ultrapassam essas barreiras 

para entrar na representação política institucional. Estas mulheres apresentam, 

em maior número, algum tipo de destaque que as diferencia da realidade da 

maioria das brasileiras.  

São considerados destaques: o acesso à educação, a herança familiar 

política, o alto poder econômico, a participação em movimentos sociais e a não 
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intersecção com outras minorias – como negras, indígenas, lésbicas, transexuais 

e portadoras de deficiência (PINHEIRO, 2009). Estes elementos são importantes 

e serão retomados nas sessões seguintes da pesquisa empírica. 

Escritoras como Amelinha Telles (1993), Céli Regina Pinto (2003) e Eva 

Blay (2016) procuraram, por meio de suas obras, ilustrar que as dificuldades 

sofridas pelas mulheres na participação política vêm de diversos campos e se 

sofistica com o passar do tempo. Conforme as autoras, a cada passo dado se 

observa um novo obstáculo, tudo coadunado e reafirmado pela lógica patriarcal 

que permeia a sociedade e suas instituições.  

Portanto, para compreender o avançar dos direitos das mulheres é 

necessário resgatar que não houve progresso sem luta, articulação e estratégias 

(SOIHET, 2006). Todo o caminho percorrido até a realidade atual decorre da 

mobilização, da articulação e do protagonismo de mulheres que não aceitaram 

que suas vontades fossem cerceadas nem que suas ações fossem 

desvalorizadas ou medidas pelo seu gênero.  

Schuma Schumaher e Antonia Ceva (2015), ao relatarem a trajetória de 

mulheres no poder resgatam que a articulação política de mulheres não é algo 

que se inicia com a campanha sufragista. A invisibilização da história das 

mulheres e o referencial colonizado das ciências, por muitas vezes, supõem que 

esse protagonismo foi marcado pelos homens; contudo, a análise feminista traz 

elementos para que entendamos as nuances dessa luta. 

Dando continuidade à esta sessão, o olhar dessa pesquisa será 

direcionado para o Estado do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa para 

depois adentramos nas mulheres que compõem o nosso campo empírico mais 

específico.   

 

3.2 Olhando para o Rio de Janeiro: o estado, a “casa do povo” e as 

mulheres 

 

 Essa pesquisa se desenvolveu por dois anos e, pelo menos durante um 

ano completo foi dedicada à pesquisa empírica, que envolveu tanto a análise de 

documentos oficiais quanto o acompanhamento de sessões plenárias, 

realização de entrevistas e eventos relacionados ao campo.  
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Considerando as dificuldades inerentes à esta pesquisa empírica, com 

uma quantidade muito grande de dados a serem sistematizados, optou-se por 

privilegiar, nesta análise, os dados sobre o perfil pessoal e profissional das 

deputadas, as legislações propostas e as duas principais atividades da CDDM: 

reuniões e Audiências Públicas.  

Esses foram as informações consideradas adequadas e suficientes para 

dar visibilidade aos aspectos principais que permeiam a atuação política das 

mulheres parlamentares da ALERJ. Além disso, são informações que dialogam 

criticamente com as teorias, categorias e chaves de compreensão abordadas 

nos capítulos anteriores, numa visão processual e dinâmica aberta às avaliações 

por parte de outras pesquisadoras com interesses similares. 

As informações referentes ao perfil de cada uma das deputadas foram 

primeiramente buscadas no site da ALERJ, plataforma “Quem são os 

deputados”27. Nesse local há uma breve biografia com informações elaboradas 

pela assessoria das parlamentares, com informações diversas sobre trajetória 

pessoal e atuação política. Lá percebeu-se que não havia um padrão de 

informações e, por isso, alguns dados elementares estavam ausentes.  

Para obter informações concretas e padronizadas foi consultado o site do 

TSE, onde constam informações fornecidas pelas parlamentares no momento 

de registro de candidatura, além das informações acrescentadas pós resultado 

eleitoral.  

Para compreender a trajetória pessoal das parlamentares esses dois 

sítios continuavam insuficientes, por isso foram consultados os sites pessoas de 

cada uma das parlamentares. Nesse momento, percebeu-se que nem todas as 

deputadas possuem essas plataformas e que cada uma delas agrega um 

montante de informações.  

Algumas possuem sites com informações detalhadas da vida não 

parlamentar, a inserção política e a atuação política. Outras apenas repetem uma 

biografia breve no site de seus partidos. Outras ainda disponibilizam informações 

apenas por redes sociais, como Facebook, Instagram e Youtube. Essas 

plataformas também foram consultadas.  

                                                             
27 Em todo o site da ALERJ o termo deputado é utilizado na flexão masculina tanto para 
designar homens, quanto mulheres. Poucos documentos apresentam o termo também na 
flexão feminina (como é o caso das atas da CDDM).  
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Para as informações sobre os Projetos de Lei e Leis propostos pelas 

deputadas foi utilizado exclusivamente o site da ALERJ, plataforma oficial de 

informações do parlamento.  

Inicialmente foram consultadas todas as proposições de cada uma das 

deputadas, a partir do filtro do nome de cada uma, o que gerou 797 resultados.  

Nesse resultado não consta nenhum projeto individual ou atividade da 

deputada Enfermeira Rejane, pois nenhum de seus dados está disponibilizado 

na plataforma. 

Dos 797 resultados, foram filtrados os projetos apreciados pela Comissão 

de Defesa dos Direitos da Mulher e, do restante, foram analisadas cada uma das 

ementas que continham teor diretamente relacionado às mulheres, mas que, por 

decisão da ALERJ, não haviam passado pela CDDM. São exemplos dessa 

situação projetos sobre transexualidade, lesbianismo, adolescente internadas 

em presídios femininos, entre outros.  

Após esse filtro restaram 102 propostas. Dessas foi analisada a autoria e 

retiradas aquelas que se repetiam, chegando ao total de 76 proposições28 as 

quais foram alvo das análises mais detalhadas 

A autoria das 76 proposições foi dividia em quatro categorias: 1) individual; 

2) somente de deputadas; 3) entre todas as deputadas e alguns deputados e; 4) 

entre alguns deputados e algumas deputadas. 

Dessas 76, a partir da tramitação de cada uma delas, foram diferenciadas 

aquelas que continuam como Projetos de Lei (53) e as que foram aprovados 

como Legislação (23).  

Além disso as propostas foram categorizadas por temas. A partir de suas 

ementas foram observados nove temas que mais se repetiam: saúde, violência, 

reconhecimento, trabalho, renda, habitação, maternidade, câncer de mama e 

gestação. Esses oito temas foram sistematizados em quatro grandes categorias: 

violência, saúde, reconhecimento e redistribuição.  

Com relação aos dados da Comissão de defesa dos Direitos da Mulher 

também foi utilizado exclusivamente o site da ALERJ. Lá, a partir do campo 

específico para esta Comissão foram verificadas 40 atas de reunião e 18 atas 

com transcrição taquigráficas das 29 Audiências Públicas realizadas29.  

                                                             
28 As 76 proposições são no Anexo 1 desta pesquisa.  
29 A relação de Audiências Públicas é apresentada no Anexo 2 desta pesquisa.  
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Para observar a relação dos Projetos de Lei e Leis e as Audiências 

Públicas foi observada a data das 29 Audiência e a data de propositura ou 

aprovação de cada uma das 76 proposições. 

A composição da CDDM foi observada a partir da ata de composição de 

cada um dos quatro anos de legislatura.  

Foi tentado contato pessoal como todas as oito parlamentares e com os 

dois deputados que integraram a CDDM.  

Entre contato pelo canal de “linha direta” entre população e parlamentar, 

ligações telefônicas, conversas pessoais com a assessoria nos gabinetes e 

encontros durante a sessão plenária, por cerca de oito meses, apenas uma 

parlamentar concedeu entrevista, a Delegada Martha Rocha.  

As assessorias de duas outras deputadas forneceram inúmeras 

informações aqui utilizadas, além de também concederem entrevistas. Luciana 

Targino e Irene Cassiano, assessoras de Enfermeira Rejane e Adriana Mota, 

assessora de Zeidan.  

O contato produtivo com a assessoria dessas duas deputadas não foi 

suficiente para que as entrevistas acontecessem. Por indisponibilidade de 

horários, licenças médicas, compromissos de campanha, entre outros, a 

entrevista diretamente com as deputadas não ocorreu. 

As assessorias de Cidinha Campos, Daniele Guerreiro e Marcia Jeovani 

não deram qualquer retorno. Os gabinetes de Lucinha, Tia Ju e João Peixoto 

chegaram a manter contato, mas nas inúmeras visitas e contatos telefônicos 

durante os oitos meses, não informaram qualquer data disponível. 

Com a assessoria do deputado Edson Albertassi foi possível somente o 

contato telefônico, pelo qual foi informado que o deputado não estava disponível. 

Através de notícias nos principais jornais eletrônicos do estado do Rio de 

Janeiro, foi confirmado que o deputado permaneceu preso todo esse tempo.  

Como durante essa pesquisa a CDDM apareceu como um possível foco 

da atuação parlamentar, também foram feitos contatos com membras do 

Conselho Estadual de Direitos da Mulher do estado do Rio de Janeiro (CEDIM 

RJ). Nenhum dos e-mails encaminhados para a coordenação do Conselho teve 

resposta. Contudo, foi realizada entrevista com Juliana Leite, membra do CEDIM 

de 2014 à 2017. Essa entrevista não foi incorporada ao texto, mas teve 

fundamental importância na compreensão desta investigação. 
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Tendo em vista o baixo número de repostas das parlamentares, optou-se 

por não incorporar a entrevista da Delegada Martha Rocha ou das assessoras 

ao corpo do texto, contudo, ressalta-se que foram de fundamental importância 

para a compreensão do que já havia sido coletado.   

Todas as categorizações - de perfil, proposições gerais, Projetos de Lei e 

Leis sobre mulheres, autoria, temas, composição da CDDM, frequência em 

reunião, frequência em Audiência Pública, relação Audiência Pública e 

proposição e tendência de atuação por tema – foram feitas individualmente e 

também numa análise geral das oito deputadas. 

 Inicialmente será apresentada, portanto, a descrição do material empírico, 

para em seguida realizar as sínteses de análise e interpretação. 

 

3.2.1 Onde são feitas as leis fluminenses: A Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro  

 

 Aqui, antes da interpretação dos dados colhidos apresento brevemente 

em números e gráficos a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.  

 Apesar da pioneira função política da cidade e do estado do Rio de Janeiro 

no cenário brasileiro, a história da ALERJ é recente. Até 1974, o que hoje 

compõe o estado do Rio de Janeiro correspondia a dois estados: o estado da 

Guanabara e o estado do Rio de Janeiro. A fusão dos estados e a constituição 

da ALERJ ocorreu em plena ditadura e, como em todo o Brasil, somente dois 

partidos compuseram o parlamento: ARENA (Aliança Renovadora Nacional) e 

MDB30 (Movimento Democrático Brasileiro). 

 Desde a fundação, mulheres integraram o quadro parlamentar da ALERJ. 

De quatro, em 1974, para oito deputadas, em 2018, o aumento não foi grande e 

nem constante, como demonstra a pesquisadora Lourdes Maria Moreira31.  

                                                             
30 Tanto ARENA quanto MDB - partidos de “oposição consentida” - foram partidos criados no 
período ditatorial. O MDB muda sua sigla para PMDB, em 1980, no final da ditadura e, em 2018, 
retorna a mesma sigla de origem (MDB). 
31 Lourdes Moreira escreveu em 2010, também na UFF, sua dissertação sobre a atuação das 
parlamentares da ALERJ na construção de políticas públicas para mulheres, de 1974 a 2007, no 
curso de Política Social, onde foi orientada pela professora e feminista Hildete Pereira de Melo. 
Sou imensamente grata por encontrar essa pesquisa e poder com ela (mesmo que através de 
PDFs) compartilhar meus anseios, expectativas e frustações com esse espaço de tantas 
contradições que é a ALERJ. Neste capítulo muitas das contribuições serão relacionadas com o 
panorama histórico realizado por Lourdes e Hildete.  
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Foram eleitas, em 1975, Hilza Maria da Fonseca (MDB), Maria Rosa Silva 

Almeida (MDB), Sandra Salin (MDB) e Sandra Cavalcanti (ARENA) e não há 

registro de legislação especificamente sobre mulheres, por autoria de qualquer 

uma das quatro das deputadas32 (MOREIRA, 2010).  

Em 1979, foi eleita Heloneira Studart33 (MDB) e reeleitas as deputadas 

Maria Rosa Silva Almeida (MDB), Hilza Maurício da Fonseca (MDB) e Sandra 

Salim (MDB). 

Relembrar a presença de mulheres sem a automática representação de 

seus interesses no parlamento é importante por dois motivos: primeiro, porque 

serve de prova à argumentação de que nem sempre as mulheres atuarão pelos 

interesses de suas semelhantes, uma vez que essa vinculação não existe e não 

é obrigatória para o exercício político.  

Em segundo lugar, porque reforça o argumento de que a representação 

simbólica, que se dá pela presença e elegibilidade de mulheres para cargo 

político não gera, necessariamente, uma transformação de pautas do 

parlamento. Seja pela opção das deputadas por outros assuntos ou pelo veto 

dos deputados homens (sempre) em maioria, ter mulheres no quadro 

parlamentar não significa ter direitos das mulheres efetivamente em pauta 

legislativa34.  

Assim, a análise da atuação dessas parlamentares traduziu a relevância 

da representação simbólica de mulheres em espaços de poder, e, ao mesmo 

tempo, destacou as críticas já apontadas aqui pela teoria política feminista.  

                                                             
32 Não há registros que informem se as deputadas tiveram proposições sobre mulheres que não 
foram aceitas pelo parlamento. Um destaque importante é feito por Moreira (2010) com relação 
à deputada Maria Rosa Silva Almeida, para ela “Embora a deputada não tenha qualquer lei 
diretamente relacionada aos direitos da mulher, considero que a lei: 391/1980 (Estabelece 
condições para a realização das Feiras de Artesanato no estado do Rio de Janeiro) como uma 
lei que amplia as possibilidades de trabalho para as mulheres, posto que estas se encontram, 
muitas vezes, no trabalho informal e em desenvolvimento de atividades manuais.” (p. 54) Lourdes 
Moreira apresenta cada uma das legislações aprovadas pelas deputadas em: MOREIRA, L. 
Mulheres no parlamento: trajetória, atuação parlamentar e construção das políticas sociais de 
gênero no Poder Legislativo Estadual do Rio de Janeiro. UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE, NITERÓI, 2010. 
33 Conforme a pesquisa de Lourdes Moreira (2010), Heloneida foi uma parlamentar com atuação 
destoante das demais deputadas que lhe acompanharam nos mandatos. Filiada ao Partido 
Comunista – que à época era clandestino – foi reeleita na ALERJ também pelo PSDB e PT, em 
seis mandatos. Dedicou sua atuação parlamentar contra a ditadura e atuou em manifestações 
pró democracia, ocasiões em que chegou a ser agredida e presa. Após abandonar a política 
Heloneida trabalhou como redatora e debatedora ao lado da atual deputada da ALERJ, Cidinha 
Campos.  
34 Tanto o primeiro como o segundo argumento foram discutidos nos capítulos teóricos desta 
pesquisa.  
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A composição da ALERJ, desde a sua criação, até 2018 teve a seguinte 

composição, de acordo com o gênero das parlamentares: 

 
Tabela 1 – Percentual de mulheres por legislatura 

LEGISLATURA MULHERES HOMENS PORCENTAGEM  

1975-1979 4 90 4% 

 1979-1892 4 66 6% 

1983-1987 6 64 9% 

 1987-1991 6 64 9% 

1991-1994 10 60 17% 

1995-1999 13 57 23% 

1999-2003 13 57 23% 

2003-2007 15 55 27% 

2007-2011 9 61 15% 

2011-2015 13 57 23% 

2015-2019 8 62 13% 
Fonte: A autora, 2019 e Moreira, 2007. 

 

A tabela 1 demonstra que o número de mulheres no parlamento se 

manteve igual nas duas primeiras legislaturas (4). Seguiu pelas próximas duas 

legislaturas com o aumento de duas deputadas (6). E, na eleição seguinte, 

dobrou o aumento da eleição anterior, chegando a 10 deputadas. Na legislatura 

seguinte a percentagem de aumento diminuiu, mas o número absoluto de 

deputadas aumentou em apenas três (13), o que se manteve na legislatura 

seguinte.  

Em 2003 o número de deputadas cresce para 15, com percentual de 

aumento maior e, em 2007, há um grande decréscimo - de seis parlamentares -  

com relação ao ano anterior.  Em 2011 o número de mulheres parlamentares 

volta a crescer, mas em 2015 baixa novamente, ficando com o menor percentual 

de mulheres dos últimos vinte anos. 

Da inferência do gráfico é possível perceber que o número de mulheres 

na bancada teve uma variação grande: a quantidade na 11ª legislatura (8), já foi 

o dobro da composição de 1975 (4), e quase a metade de 2007 (15). E ainda 

assim, esteve muito distante do número total de homens – que não sofreu 

grandes variações. 

 Se o número de mulheres não teve grandes modificações, o mesmo não 

pode ser dito sobre a legislação proposta por elas e a pluralidade de partidos. 
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Hoje cada uma das deputadas pertence a um partido e todas as deputadas 

possuem propostas aprovadas sobre os direitos das mulheres.  

Durante a legislatura de 2015 à 2018 a composição da ALERJ quanto aos 

partidos foi essa: 

 

Gráfico 1 - Representação partidária ALERJ 

 
Fonte: ALERJ, 2018. 

 

A ALERJ possui parlamentares de vinte e três diferentes partidos. Um só 

partido, o PMDB, integra 17% da casa. Os outros partidos com mais 

parlamentares são PDT, em segundo, e DEM e PP, ambos em terceiro lugar.  

Dos vinte e três partidos que compõem as setenta cadeiras do 

parlamento, oito possuem mulheres e um deles têm como única parlamentar 

uma mulher: Enfermeira Rejane do PCdoB. 

Com relação à composição da ALERJ por gênero, verifica-se: 
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Figura 1 – Parlamentares por gênero ALERJ

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

  Das setenta parlamentares, oito são mulheres: Cidinha Campos, Daniele 

Guerreiro, Delegada Martha Rocha, Enfermeira Rejane, Lucinha, Marcia 

Jeovani, Tia Ju e Zeidan, as quais serão apresentadas individualmente na 

sessão seguinte.  

 

3.2.2 Quem são as mulheres da Casa do Povo Fluminense?  

 

As oito deputadas possuem divergências e convergências entre elas, 

tanto na análise do perfil quanto da atuação parlamentar. Para uma primeira 

apresentação de características individuais, esta sessão se dedicará a expor, de 

maneira breve, o perfil de cada uma das deputadas. 

As parlamentares serão apresentadas por verbetes em ordem de 

decrescente daquelas que tiveram mais e menos votos. Ao final serão 

apresentadas, conjuntamente, as três deputadas que não foram eleitas, mas que 

atuaram na ALERJ durante a legislatura analisada. 

 As informações utilizadas para a composição do perfil das parlamentares 

decorrem do site da ALERJ, do TSE de suas plataformas profissionais35 e de 

noticiários de grande circulação no país.  

 

                                                             
35 As plataformas pessoais foram úteis para obter informações mais específicas e trechos de 

autobiografia. No entanto, nem todas as deputadas possuem esses mecanismos. As 

informações aqui utilizadas estão disponíveis em: <http://cidinhacampos.com.br/linha-do-

tempo/>; <http://tiaju10.com.br/prb/>; <https://marciajeovani.com/>; <https://pt.org.br/zeidan/> e; 

<http://enfermeirarejane.com.br/>. Acesso em: 20 nov 2018. 

http://cidinhacampos.com.br/linha-do-tempo/
http://cidinhacampos.com.br/linha-do-tempo/
http://tiaju10.com.br/prb/
https://marciajeovani.com/
https://pt.org.br/zeidan/
http://enfermeirarejane.com.br/
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Cidinha Campos 

Sem saber, eu estava sendo empurrada para a política.  
Troquei as câmeras pela Câmara. 

(Cidinha Campos em autobiografia do seu site pessoal) 

 

Cidinha Campos, Maria Aparecida Campos Straus, foi eleita pelo Partido 

Democrático Trabalhista (PDT), é a décima deputada estadual mais votada da 

ALERJ (com 75.492 votos), se declarou como parda, possui 75 anos, é natural 

da cidade de São Paulo – SP, tem ensino superior completo, é casada (TSE, 

2018) e antes de se tornar deputada exercia a função de apresentadora e atriz 

(ALERJ, 2018). A deputada está em seu sétimo mandato, foi presidenta da 

Comissão de Saneamento Ambiental e não foi membra da Comissão de Defesa 

dos Direitos da Mulher no período analisado. 

 
Imagem 1 -  Cidinha Campos 

   
Fonte: Site profissional da parlamentar, 2018.  

 

 A deputada Cidinha Campos aparece como exceção em vários dos 

aspectos analisados. Ela é a de maior idade – 36 anos mais velha do que a 

deputada mais nova e mais de 20 anos mais velha que a maioria das deputadas. 

É a deputada com maior número de mandatos na ALERJ (7), tendo cinco 

mandatos a mais do que qualquer uma das veteranas. Também é a única que 

não foi membra da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher durante o 

período analisado. 

 Representa o PDT, que possui o segundo maior número de parlamentares 

na Assembleia (6). Já foi vereadora e deputada federal – seu primeiro cargo 

político. 

Conforme o site oficial de seu mandato, sua vida política está ligada a 

militância contra a corrupção.  Iniciou na política pelo contato como jornalista 
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com o candidato a governador Leonel Brizola, participou das Diretas Já e tornou-

se deputada federal em 1991.  

Sua vida pública, no entanto, decorreu de sua profissão. Como atriz, 

apresentadora e jornalista a deputada passou a ser conhecida pela população 

fluminense. 

Cidinha Campos foi a única das deputadas analisadas que tentou 

reeleição em 2018 e não conseguiu o cargo.  

 

Tia Ju 

 

Eu sou evangélica, sim, assumo, levanto a bandeira, mas isso que nós discutimos aqui... eu fui 
eleita pelo povo para brigar pelas questões sociais e legais, que dão direito e legalidade à 

população, independe da religião que eu cultuo e que frequento. 
(Tia Ju em Audiência Pública da CDDM, em 12 nov 2015) 

 

Tia Ju, Jucélia Oliveira Freitas, foi eleita pelo Partido Republicano 

Brasileiro (PRB), é a décima terceira deputada estadual mais votada da ALERJ 

(com 74.803 votos), se declarou como parda, possui 50 anos, é natural de 

Conceição de Jacuíbe – BA, tem ensino superior completo, é casada (TSE, 

2018) e antes de se tornar deputada exercia a função de pedagoga (ALERJ, 

2018). A deputada está em seu primeiro mandato, foi presidenta da Comissão 

de Assuntos da Criança do Adolescente e do Idoso e esteve como membra titular 

da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher no período analisado. 

 

Imagem 2 -  Tia Ju 

   
Fonte: Site profissional da parlamentar, 2018.  

 

A deputada Tia Ju foi a parlamentar em primeiro mandato que mais 

recebeu votos. Faz parte das três deputadas que se declaram pardas, das sete 
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que possuem ensino superior e está dentro da idade da maioria das 

parlamentares. É a líder do PR e seu partido na Assembleia conta com mais três 

deputados (ALERJ, 2018). 

Conforme o site oficial de seu mandato, a deputada possui, desde antes 

de sua candidatura, uma vida política ativa, na defesa dos direitos das crianças 

e adolescentes. Na ALERJ, criou a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e 

do Adolescente e Audiências Públicas sobre o cumprimento do Estatuto do Idoso 

e a redução da maioridade penal.  Declara que seu mandato tem com foco lutar 

pelas políticas públicas sobre Educação Básica, Saúde, Criança, Adolescente 

Idoso, Mulheres e Emprego. 

Afirma também que recebeu diversos prêmios por sua atividade política 

fora e dentro da ALERJ: Prêmio de Mulher Destaque, que evidencia 

personalidades do cenário socioeconômico, político e cultural da Cidade de 

Salvador, realizado pela Revista CIT (2002); Medalha de Reconhecimento 

Chiquinha Gonzaga, honraria oferecida a personalidades femininas que se 

destacam em prol das causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais, 

recebido da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (2012); Diploma Mulher 

Cidadã Leolinda de Figueiredo Daltro, destinado a mulheres que no Estado do 

Rio de Janeiro, tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos da 

mulher e questões do gênero, recebida da ALERJ  (2014) e; Prêmio Maria Felipa 

em comemoração ao Dia Municipal da Mulher Negra e Dia Internacional da 

Mulher Negra Latina e Caribenha, da Câmara de Vereadores de Salvador e 

representou o Brasil, integrando a comissão de mulheres, na reunião da 

Comissão sobre o Estatuto da Mulher, da ONU, na discussão sobre direitos e 

autonomia das mulheres, todos em 2017. 

A deputada é autora de um dos Projetos de Lei mais controversos da 

ALERJ36. Junto com a bancada evangélica da casa, Tia Ju é autora do Projeto 

sobre Ideologia de gênero nas escolas. A proposta prevê:  

 

                                                             
36 O Projeto é descrito como controverso porque faz parte de uma mesma proposta encampada 
em muitas casas Legislativas do Brasil em que a tensão entre pessoas pró e contrárias é 
bastante grande. Além disso, pesquisadoras e especialistas sobre questões de gênero, 
feminismo e população LGBTQ+ afirmam que a proposta visa tolher a já reduzida discussão 
sobre educação sexual e diversidade que é possível nas escolas – sobretudo as públicas. Para 
saber mais sobre esse projeto consultar (REIS; EGGERT, 2017) 
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DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE LECIONAMENTO DE 
QUALQUER TEMÁTICA RELACIONADA A IDEOLOGIA DE 
GÊNERO NO ÂMBITO EDUCACIONAL DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO E TRAZ OUTRAS CONSIDERAÇÕES (RIO DE 
JANEIRO, PL 1615/2016). 

  

 O Projeto é controverso porque confunde o debate de gênero nas escolas 

com o incentivo à sexualização, homossexualidade e ideologia (REIS; EGGERT, 

2017). O que implica diretamente em outras propostas da casa, como o PL 

154/2015, que visa a discussão da Lei Maria da Penha nas Escolas e também 

com as Diretrizes Nacionais pela Educação (BRASIL, 2012)  que preveem uma 

educação democrática e não discriminatória37.   

 Em 2018, a parlamentar foi eleita para seu segundo mandato como 

deputada estadual. 

 

Lucinha  

A minha vida toda, não só a parte da deputada Lucinha,  
mas como pessoa Lucinha, sempre foi dedicada  

à nossa região da Zona Oeste.  
(Lucinha em vídeo de campanha) 

 

Lucinha, Lucia Helena Pinto de Barros, foi eleita pelo Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), é a décima sexta deputada estadual mais votada 

da ALERJ (com 65.760 votos), se declarou como branca, tem 57 anos, é natural 

do Rio de Janeiro – RJ, possui ensino superior completo, é casada (TSE, 2018), 

e antes de se tornar deputada exercia a função de vereadora (ALERJ, 2018). A 

deputada está em seu segundo mandato, foi presidenta da comissão de 

Segurança Alimentar e vice-presidente da comissão de Saneamento Ambiental 

e esteve como suplente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher no 

período analisado. 

 

 

                                                             
37 De acordo com Jimena Furlani, Doutora em Educação, não existe "ideologia de gênero". 
Este termo foi criado pela parte conservadora da Igreja Católica e pelos movimentos pró-vida e 
pró-família. Em 2015, no entanto, as discussões sobre a inclusão das temáticas de gênero e 
sexualidade nos planos de educação − em nível municipal, estadual e nacional − trouxeram à 
tona a suposta doutrinação de crianças e jovens contra os valores morais (cristãos) e, por 
conseguinte, reacenderam o debate sobre o Programa Escola Sem Partido. Para saber mais 
sobre a "ideologia de gênero" e o Programa Escola Sem Partido, ver os seguintes sítios 
eletrônicos: <https://apublica.org/2016/08/existe-ideologia-de-genero/> e 
<https://www.programaescolasempartido.org/>. 
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Imagem 3 -  Lucinha 

   
Fonte: Site profissional da parlamentar, 2018.  

 

 Deputada Lucinha representa a metade das parlamentares que se 

declaram brancas e sua idade corresponde a da maioria das deputadas. É a 

única deputada que não possui ensino superior completo.  

Conforme seu perfil pessoal, a deputada começou a vida política através 

dos movimentos sociais na década de 1980 e, em 1981 ajudou a fundar o Partido 

Democrático Trabalhista (PDT-RJ). Moradora da zona oeste do Rio de Janeiro, 

foi atuante nas questões políticas locais e se elegeu vereadora, pelo PSDB, em 

1996.  

Reeleita em 2000, foi presidente da Comissão de Saúde e atuou contra a 

corrupção na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou a Máfia do 

IPTU na cidade. Eleita novamente em 2004, foi a vereadora mais votada da 

cidade, com quase 60 mil votos da Zona Oeste, o que lhe tornou vereadora 

distrital. Em 2008 é novamente eleita como a vereadora mais votada da cidade. 

A deputada ressalta na sua trajetória, a atuação permanente - mesmo 

antes da vida política parlamentar – pela Zona Oeste da cidade do Rio de janeiro. 

A região que é a segunda maior da cidade, é considerada uma área relegada ao 

poder público, com problemas graves pela falta de serviços públicos básicos 

como saneamento.   

No seu segundo mandato na ALERJ, afirma que atua prioritariamente nas 

áreas de saúde e saneamento. Em 2018, foi reeleita novamente 
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Zeidan  

 

Gostaria de me apresentar porque pra fora, na sociedade, todos me conhecem como Zeidan, 
esposa do prefeito de Maricá, Washington Quaquá. (...) mas foi na baixada que iniciei minha 
militância política, na minha adolescência (...) depois eu me casei sim, com um líder político 

também [com quem] continuei minha atuação política. 
(Zeidan em seu primeiro pronunciamento na ALERJ)    

 

Zeidan, Rosangela de Oliveira Zeidan, foi eleita pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT), é a vigésima segunda deputada estadual mais votada da 

ALERJ (com 60.810 votos), se declarou como branca, tem 50 anos, é natural 

Maricá – RJ, possui ensino superior completo, é casada (TSE, 2018), e antes de 

se tornar deputada exercia a função de jornalista e psicóloga (ALERJ, 2018). A 

deputada está em seu segundo mandato, foi presidenta da Comissão de Política 

Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários da Casa e é vice-presidente da 

Comissão de Turismo e estava como membra titular da Comissão de Defesa dos 

Direitos da Mulher no período analisado. 

 
Imagem 4 -  Zeidan 

   
Fonte: Site profissional da parlamentar, 2018. 

 

Única parlamentar do PT - mesmo partido da presidenta do governo 

federal que sofreu impeachment durante o período analisado – Zeidan faz parte 

da metade de parlamentares que se declararam brancas, da maioria que possui 

ensino superior e tem entre 50 e 59 anos.  

A deputada é membra da CDDM e possui assessoria especializada na 

promoção de direitos das mulheres. Essa função fica à cargo da assessora 
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Adriana Mota38, que também coordena o movimento feminista nacional chamado 

Articulação de mulheres Brasileiras (AMB), criado em 1994, como um movimento 

feminista de caráter antirracistas e anticapitalista. 

 Durante o início de seu mandato foi primeira dama da cidade de Maricá – 

RJ, onde esteve como presidenta do Partido dos Trabalhadores. 

 Conforme seu site oficial e perfil no site da ALERJ, destaca que começou 

na política como militante das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), atuou na 

Juventude Operária Católica e no Movimento de Mulheres. Relembra trajetória 

como ativista feminista e sua atuação no movimento feminista Rabo de Saia, da 

Baixada Fluminense, onde aprendeu com as mulheres do povo a fazer trabalho 

de base. 

Ressalta também suas atividades como Secretária Municipal de Direitos 

Humanos e também como Secretaria Executiva da Prefeitura de Maricá, onde 

foi responsável pela criação da moeda social local, a Mumbuca, cujo objetivo é 

erradicação da pobreza no município; a implantação dos Centro de Artes e 

Esportes Unificados (CEUs); e a instalação do campus do Instituto Federal do 

Rio de Janeiro em Maricá. 

Em 2018, foi eleita para seu terceiro mandato como deputada estadual.  

 

Daniele Guerreiro 

 
Ela se espelha em seu marido, o prefeito de Mesquita,  

Gelsinho Guerreiro, de quem herdou o nome adotado na política. 
(Biografia de Daniele Guerreiro no site da ALERJ e plataforma pessoal) 

 

Daniele Guerreiro, Daniele Cristina Figueiredo Fontoura, foi eleita pelo 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), é a vigésima quarta 

deputada estadual mais votada da ALERJ (com 55.821 votos), se declarou como 

branca, tem 40 anos, é natural de Mesquita – RJ, possui ensino superior 

completo, é casada (TSE, 2018) e antes de se tornar deputada exercia a função 

de assistente social (ALERJ, 2018). A deputada estava em seu primeiro 

mandato, foi única deputada que não exerceu presidência de qualquer uma das 

                                                             
38 Adriana Mota concedeu entrevista à esta pesquisa fornecendo importantes informações 
sobre a atuação das deputadas na ALERJ e o funcionamento da CDDM.  
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trinte e seis Comissões Permanentes e foi membra titular da Comissão de 

Defesa dos Direitos da Mulher no período analisado. 

 

Imagem 5 -  Daniele Guerreiro 

   
Fonte: Site profissional da parlamentar, 2018.  

 

 Membra do partido com maior número de parlamentares na Assembleia 

(PMDB), Danielle Guerreiro faz parte da metade das parlamentares que se 

declararam brancas, da maioria que possui ensino superior e da metade que 

está em primeiro mandato. É a única deputada com menos de 50 anos.  

 Durante o início de seu mandato foi primeira dama do município de 

Mesquita – RJ, onde chefiou as pastas de Assistência Social e de Assuntos 

Institucionais e foi presidenta municipal do PMDB. 

 A deputada destaca em seu perfil biográfico que é casada com Gelsinho 

Guerreiro, na época prefeito de Mesquita-RJ, cidade onde ela vive e é presidente 

de seu partido. Declara que, em Mesquita, chefiou as pastas de Assistência 

Social e de Assuntos Institucionais, atuação marcada pelo projeto “O Melhor 

Amigo do Homem”, que recolhia cães e gatos abandonados nas ruas do 

município, realizava castração, exames veterinários e disponibiliza os animais 

para adoção. 

 Por sua atuação na ALERJ, destaca projetos de sua autoria sobre a 

redução do preço dos repelentes e a garantia de que a mãe saia da maternidade 

com a certidão de nascimento de seu recém-nascido. Além de duas indicações 

legislativas sobre a desvinculação entre a Comarca de Mesquita e a Comarca 

de Nova Iguaçu e a ampliação do número de Varas no Fórum de Mesquita. 

A deputada teve sua candidatura cassada por uso indevido de 

comunicação social (TRE, 2015), mas, por uma liminar do TSE pôde voltar às 

atividades na ALERJ.  
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Em 2018, não tentou reeleição.  

 

Delegada Martha Rocha 

 

Eu não acordei um dia e decidi ser Deputada Estadual.  
Eu sempre tive, de alguma maneira, envolvida com uma campanha política. 

(Deputada Delegada Martha Rocha em entrevista à essa pesquisa) 

 

Delegada Martha Rocha, Martha Mesquita da Rocha, foi eleita pelo 

Partido Social Democrático (PSD), é a vigésima sexta deputada estadual mais 

votada da ALERJ (com 52.698 votos), se declarou como branca, tem 59 anos, é 

natural do Rio de Janeiro – RJ, possui ensino superior completo, é casada (TSE, 

2018) e antes de se tornar deputada exercia a função de delegada (ALERJ, 

2018). A deputada está em seu primeiro mandato e foi vice-presidenta da 

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, no período analisado39. 

 
Imagem 6 -  Delegada Martha Rocha 

    
Fonte: Site profissional da parlamentar, 2018.  

 

Martha Rocha corresponde a metade de parlamentares brancas e em 

primeiro mandato, maioria com ensino superior e entre 50 e 59 anos.  

Conforme seu site oficial, a deputada foi vice-presidente da Comissão da 

Segurança Pública da RIO 92; em 1993, tornou-se a primeira mulher chefe do 

Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE). Em 2009, foi diretora da 

Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher (DPAM), onde ficou até fevereiro de 

2011, quando entrou para a história como a primeira mulher a assumir a Chefia 

                                                             
39 Deputada Delegada Martha Rocha, foi a única parlamentar que concedeu entrevista à essa 
pesquisa. 
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da Polícia Civil. Informa que sua gestão foi marcada, dentre outros feitos, pela 

intensificação das ações de prevenção à violência contra a mulher. 

A deputada relata que sua atitude feminista sempre esteve presente em 

sua atuação profissional como policial e delegada. Conta que foi preciso requerer 

um banheiro feminino na repartição policial onde atuou e que teve tensões com 

policiais homens que não aceitavam acatar ordens de uma superior mulher.  

A deputada, que foi presidenta do Conselho Estadual da Mulher do Rio de 

Janeiro, no mandato de 2003 à 2004 (CEDIM, 2018), declara que seu mandato 

é voltado principalmente para a área de segurança e para defesa das mulheres.  

Em dezembro de 2018, logo após ser reeleita, a deputada foi alvo de um 

atentado que, até o final dessa pesquisa, não foi solucionado (G1, 2019a). 

Investigado como tentativa de assalto, o caso chamou a atenção também para 

a possibilidade de ação de milicianos, uma vez que a parlamentar já foi delegada 

e preside a Comissão de Segurança Pública na ALERJ; no ano anterior a 

vereadora Marielle Franco foi morta de forma semelhante (G1, 2019b). 

 

Marcia Jeovani  

Sua rotina é como de qualquer dona de casa  
que também trabalha fora e acorda cedo para exercer o papel de mãe e esposa,  

orientando os serviços de casa e logo depois o escritório do mercado. 
(Biografia de Marcia Jeovani no site da ALERJ) 

 

Marcia Jeovani foi eleita pelo Partido da República (PR), é a 

quadragésima sétima deputada estadual mais votada da ALERJ (com 34.870 

votos), se declarou como parda, tem 53 anos, é natural de Araruama – RJ, possui 

ensino superior completo, é casada (TSE, 2018), antes de se tornar deputada 

exercia a função de comerciante e integra a Comissão de Defesa dos Direitos 

da Mulher (ALERJ, 2018). A deputada estava em seu primeiro mandato e foi 

suplente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher no período analisado. 
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Imagem 7 -  Marica Jeovani 

   

Fonte: Site profissional da parlamentar, 2018. 

 

Com ensino superior completo e idade entre 50 e 59 anos, corresponde 

as características da maioria das deputadas. Marcia está em seu primeiro 

mandato que se iniciou enquanto era primeira dama da cidade de Araruama-RJ. 

Neste município a deputada é presidenta do PR Mulher.  

Em seus perfis biográficos, destaca sua vida familiar e seu casamento 

com Miguel Alves Jeovani, político e empresário que à época da campanha, era 

prefeito de Araruama-RJ.  

Sobre a vida política, ressalta que em sua campanha defendeu os projetos 

apresentados por seu marido e não executadas pelo governo estadual, além de 

defender o hospital de referência da mulher e da criança para a Região dos 

Lagos, o centro de recuperação de dependentes químicos e a ampliação do 

regime de tempo integral nas escolas estaduais para que seja um ensino de 

excelência, assim como os projetos na geração de empregos e desenvolvimento 

econômico. 

 A deputada Marcia Jeovani é autora individual do único Projeto de Lei que 

faz menção direta ao aborto. Questão de grande importância para as mulheres 

e movimentos feministas no Brasil. A proposta da parlamentar, nº 361/2015: 

 

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO À 
GESTANTE SOBRE OS EFEITOS DO ABORTO, QUANDO 
ESTE FOR AUTORIZADO, NOS HOSPITAIS PÚBLICOS NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
 

 Esse é um desdobramento da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre 

aborto, que aconteceu na ALERJ. Essa CPI visava “investigar e apurar os 
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interesses em incentivar e financiar a prática do aborto no estado, o comércio de 

produtos e as clínicas que fazem o procedimento” (ALERJ, 2018) e foi alvo de 

grandes manifestações.  

 Essa CPI foi requerida por dois deputados, entre eles o integrante da 

CDDM, Edson Albertassi (Requerimento nº 5, de 2015). A composição da CPI 

integrava seis deputados e a única mulher integrante era a deputada Marcia 

Jeovani. Seu relatório resultou no Projeto de Lei n 1316/2015, do deputado 

Iranildo Campos: 

 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO 
IMEDIATA ÀS AUTORIDADES POLICIAIS EM CASO DE 
OCORRÊNCIA DE ABORTO NA REDE DE SAÚDE PÚBLICA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

  

 Tanto o relatório quanto o Projeto de Lei foram recebidos com grandes 

críticas de mulheres e movimentos feministas do estado40. Os argumentos 

principais denunciavam a pouca participação de mulheres nesse processo, 

desde a participação de só uma parlamentar até a oitiva de apenas duas 

mulheres no universo das dezesseis pessoas consultadas (MEU RIO, 2015).  

 Também apontavam que a proposta se travestia de preocupação, 

enquanto visava incriminar ainda mais as mulheres que sofriam aborto, pois 

previam a comunicação policial também dos casos de aborto espontâneo, o que 

nenhuma legislação penal exige.  

  O Projeto de Lei de Marcia Jeovani é posterior e não recebeu tantas 

críticas, mas seguia a mesma lógica. Na proposta da parlamentar as mulheres 

que decidissem pelo aborto legal deveriam ser submetidas à um “programa de 

orientação sobre os efeitos e métodos utilizados no aborto”, como: 

 
I. filmes que demonstrem a sua formação física, mês a mês e 
as formas utilizadas para a extração do feto humano; 
II. possíveis efeitos colaterais e psíquicos que possam 
acarretar sobre a gestante, caso se utilize a prática abortiva; 
III. exame de ultra-sonografia na gestante.(PL n. 361/2015) 

  

Além disso, previa “confissão religiosa de sua escolha”. 

                                                             
40 Os movimentos feministas organizados do Rio de Janeiro criaram um site para acompanhar 
a tramitação do Relatório e do Projeto, onde consta um histórico do caso, fotos e formas de 
apoio. A plataforma citada está disponível em: <https://www.cpidoaborto.meurio.org.br/#block-
4306>.  

https://www.cpidoaborto.meurio.org.br/#block-4306
https://www.cpidoaborto.meurio.org.br/#block-4306
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Outros Projetos com estratégias semelhantes receberam críticas do 

movimento feminista por serem mecanismos que reforçam a desistência das 

mulheres em se submeter ao aborto, sem que isso represente qualquer tipo de 

programa humanizado de apoio à gestação, servindo como um meio de restringir 

- ainda mais - os poucos casos de aborto aceitos pela legislação (CFEMEA, 

2005). Este Projeto, desde 2015, está anexado a outra proposta semelhante da 

Casa41 (ALERJ, 2018). 

Em novembro do mesmo ano, o Deputado Federal Eduardo Cunha levou 

à votação uma proposta que criava novos tipos legais ligados ao aborto, 

restringia as opções legais e alterava leis recentes de proteção a vítimas de 

violência sexual. Essa proposta foi tema de uma Audiência pública e de uma 

moção de repúdio da CDDM (ALERJ, 2018). 

Em 2018, a deputada Marcia Jeovani não tentou reeleição.  

 

Enfermeira Rejane   

Se é difícil ser uma mulher negra aqui [na ALERJ],  
imagina ser negra e comunista. 

(Enfermeira Rejane em evento da CDDM, 23 nov 2018) 

 

Enfermeira Rejane, Rejane de Almeida, foi eleita pelo Partido Comunista 

do Brasil (PCdoB), é a quinquagésima deputada estadual mais votada da ALERJ 

(com 33.990 votos), se declarou como preta, tem 54 anos, é natural do Rio de 

Janeiro – RJ, possui ensino superior completo, é solteira (TSE, 2018), antes de 

se tornar deputada exercia a função de enfermeira e integra a Comissão de 

Defesa dos Direitos da Mulher (ALERJ, 2018). A deputada estava em seu 

segundo mandato e foi membra presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos 

da Mulher no período analisado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
41 O primeiro registro de Projeto de lei como termo “aborto” é da deputada Lúcia Arruda, que em 
1985 propôs: “A OBRIGATORIEDADE, À REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO, DO 
ATENDIMENTO MÉDICO PARA A PRÁTICA DO ABORTO, NOS CASOS PREVISTOS EM LEI”. 
A Audiência Pública realizada pela CDDM, em 12 de novembro de 2015, informa que apenas um 
Hospital e uma médica realizam o procedimento da Cidade do Rio de Janeiro.  
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Imagem 8 -  Enfermeira Rejane 

   
Fonte: Site Profissional da parlamentar, 2018.  

 

Única deputada a se declarar negra, Deputada Enfermeira Rejane 

também é a única deputada solteira e única parlamentar representante do 

PCdoB n ALERJ. Faz parte da maioria das deputadas com ensino superior e 

com idade entre 50 e 59 anos. Junto com a deputada Tia Ju são as únicas 

mulheres líderes de partido na Assembleia.  

Presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada 

possui assessoria especializada em direitos da mulher42. Uma equipe formada 

por duas assessoras, Luciana Targino e Irene Cassiano, que trabalham na 

organização da CDDM, atendimento às demandas encaminhadas pelo SOS 

Mulher da ALERJ e que chegam diretamente à Comissão; além de 

representarem a deputada em eventos e cursos sobre Direitos das Mulheres43.    

Luciana e Irene são membras antigas de um dos movimentos feministas 

nacionais com sede no Rio de Janeiro, a União Brasileira de Mulher (UBM).  

Conforme o perfil biográfico da deputada, destaca que durante a 

graduação em Enfermagem na UFRJ (entre 1982 e 1986) atuou em defesa da 

universidade pública, gratuita e de qualidade. Em 1999 assumiu o Sindicato dos 

Enfermeiros do Rio de Janeiro após o assassinato da então presidenta, 

dedicando-se às atividades de luta pelo SUS e pela dignidade dos profissionais 

                                                             
42 O contato e entrevista com Luciana Targino e Irene Cassiano, assessoras da deputada 
Enfermeira Rejane, foi de grande importância para o acesso à informações e dados referentes à 
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e atuação da deputada como presidenta, por meio 
de diversos contatos e entrevista concedida à esta pesquisa.  
43 As duas assessoras responsáveis por essas atividades são membras de um dos quatro 
movimentos nacionais por direitos das mulheres, o União Brasileira de Mulheres (UBM).  
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da categoria. Foi eleita presidente da entidade em 2002. Foi diretora da CUT e 

da Federação Nacional dos Enfermeiros. Em 2008, foi nomeada presidente do 

COREN-RJ, Conselho Regional de Enfermagem, cargo que ocupou até ser 

eleita deputada pela primeira vez, em 2011. 

Em 2018 foi reeleita para o cargo de deputada estadual e continuou como 

presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.  

 

As suplentes: Graça Pereira, Ana Paula Rechuan e Fatinha  

 

 Graça Pereira, Ana Paula Rechuan e Fatinha, apesar de não terem se 

elegido, atuaram como suplentes no parlamento do Rio de Janeiro.  A atuação 

destas deputadas, por ter ocorrido em períodos curtos, não foi analisada 

individualmente. Ainda assim, visando apresentar as possíveis parlamentares 

mulheres da ALERJ, segue uma breve apresentação do perfil de cada uma 

delas. 

Graça Pereira, Maria das Graças Pereira Lopes do Espirito Santo, foi 

eleita suplente pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), foi a 

sexagésima sexta deputada estadual mais votada da ALERJ (com 16.876 votos), 

tem 66 anos, é natural do Rio de Janeiro – RJ, possui ensino superior completo 

e é divorciada (TSE, 2018).  

Ana Paula Rechuan, Ana Paula Correa Marques Rechuan, foi eleita 

suplente pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), foi a 

septuagésima quarta deputada estadual mais votada da ALERJ (com 39.803 

votos), tem 46 anos, é natural de Barra do Piraí– RJ, possui ensino superior 

completo, é casada e antes de se tornar deputada exercia a função de médica 

(TSE, 2018). 

Fatinha, Maria de Fatima Pereira de Oliveira, foi eleita suplente pelo 

Solidariedade (SD), foi a centésima vigésima terceira deputada estadual mais 

votada da ALERJ (com 12.873 votos), tem 56 anos, é natural de Duque de 

Caxias – RJ, possui ensino superior completo e é casada (TSE, 2018). 
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Imagem 9 – Graça Pereira, Fatinha e Ana Paula Rechuan 

 
Fonte: Imagens google, 2018. 

 

 Fatinha e Ana Paula Rechuan foram membras da Comissão de Defesa 

dos Direitos da Mulher no tempo em que estiveram como parlamentares.  

 Não foram encontrados registros oficiais que indicassem a motivação da 

saída das deputadas. 

 

3.2.3 Reuniões afetivas ou institucionais? O que são as comissões permanentes 

do Parlamento? 

 

A Comissão Defesa dos Direitos da Mulher constitui um órgão 

permanente e interno da ALERJ, criado pelo Regimento Interno da Casa, em 

1997 (RIO DE JANEIRO, 1997). As comissões permanentes são espaços oficiais 

do parlamento que realizam suas atividades durante todos os quatro anos de 

legislatura de acordo com o tema específico de sua abrangência. 

Além das comissões permanentes, há Comissões temporárias que se 

subdividem em: Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), Comissão 

Especial e Comissão de Representação (ALERJ, 2017). Essas comissões são 

chamadas temporárias porque não perduram pelos quatro anos de legislatura e 

também possuem funções diferentes das comissões permanentes.  

As Comissões Parlamentares de Inquérito são responsáveis pela 

investigação e apuração de fatos de interesse público. As Comissões Especiais 

têm natureza informativa e trabalham pela construção de dados e fundamentos, 

enquanto que a Comissão de Representação representa a ALERJ em assuntos 

externos ao parlamento (ALERJ, 2017).   

Ao todo, temos trinta e seis Comissões permanentes na ALERJ. A função 

de cada uma é restrita ao seu tema de abrangência e está elencada pelo 
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Regimento Interno da seguinte maneira: 

 

Art. 26. Compete às comissões permanentes:  
I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do 
Regimento, a deliberação do Plenário, salvo recurso de um 
décimo dos membros da Assembleia Legislativa;  
II - realizar audiências públicas representativas da sociedade 
civil e convocar obrigatoriamente, na forma do § 2º do art. 43 
deste Regimento, o “Fórum Permanente de Participação Popular 
no Processo Legislativo” , para as reuniões que tenham por 
objetivo a apreciação de processo legislativo de sua iniciativa ou 
que haja sido distribuído;  
III - convocar, na forma do art. 100 da Constituição Estadual, 
Secretário de Estado ou Procurador-Geral para prestar 
informações sobre assuntos inerentes a atribuições de sua 
pasta;  
IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas 
contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;  
V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;  
VI - apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento, e sobre eles emitir parecer;  
VII - converter, se considerar necessário, em diligência qualquer 
proposição, para comprovação ou juntada de requisitos legais. 
(RIO DE JANEIRO, 1997). 

 

Cada uma das 36 comissões permanentes da ALERJ possui funções 

tanto propositivas quanto deliberativas, prevendo a atuação conjunta voltada às 

atividades internas da casa e também mecanismo de contato direto com a 

população.  

Essas comissões devem ser compostas prevendo a proporcionalidade 

partidária, a partir da indicação das lideranças partidárias ou blocos 

parlamentares e seguindo as regras específicas mencionadas no Regime 

Interno. Já a presidência das comissões permanentes é eleita pelas membras 

indicadas para a sua formação (RIO DE JANEIRO, 1997).  

Há previsão no Regimento de vaga nos casos de término de mandato, 

renúncia falecimento ou perda do lugar (RIO DE JANEIRO, 1997). Esta última 

opção se dá, automaticamente, quando a deputada membra não comparecer a 

cinco reuniões ordinárias consecutivas, salvo motivo de força maior justificado 

por escrito à comissão. Neste caso não é permitido regresso e essa vaga é 

ocupada por designação da presidência da assembleia.  

As reuniões da comissão são prioritariamente públicas e podem ocorrer 

em conjunto com outras comissões. Essa última opção também é possível no 
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caso de audiências públicas que versarem sobre temas transversais a mais de 

uma comissão temática (RIO DE JANEIRO, 1997). 

 Assim sendo, a atuação das comissões permanentes se mostram de 

fundamental importância para o bom funcionamento da produção legislativa, 

prevendo regras sobre todo o processo e suas particularidades.  

 A Comissão Permanente considerada “mais importante” (ALERJ, 2018) é 

a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Essa relevância existe porque todos 

os projetos de lei antes de passarem para as comissões de temas específicos 

são encaminhados à CCJ, sendo considerado um “primeiro filtro” de projetos. 

Nenhuma mulher integra essa comissão. 

 

3.2.4 Dos Assuntos da Mulher para de Defesa de seus Direitos: a Comissão de 

Defesa dos Direitos da Mulher 

 

Criada em 1997 com o nome “Comissão de Assuntos da Mulher”,  à esta 

comissão cabe “se manifestar sobre as proposições referentes aos assuntos 

especificamente relacionados com a mulher, em especial os que tenham 

pertinência com os seus direitos.”44 (RIO DE JANEIRO, 1997).  

Três anos mais tarde, em 2000, a deputada Cida Diogo, presidenta da 

Comissão à época, propõe um novo nome. Por expressar uma forma “propositiva 

e atuante” e “mais ampla e abrangente” (RIO DE JANEIRO, PL105/1999) a 

comissão passa a se chamar Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher 

(CDDM). 

A coleta das informações referentes, especificamente, à Comissão de 

Defesa dos Direitos da Mulher foi realizada por meio pelo site oficial da ALERJ 

e pela entrevista realizada com Irene Cassiano e Luciana Targino, assessoras 

da presidenta da CDDM, deputada Enfermeira Rejane. Os dados 

disponibilizados na plataforma eletrônica são datados de 199945 e foram 

coletados até 10 de fevereiro de 2019.  

 Do histórico sucinto de atuação da CDDM foi possível observar que a 

                                                             
44 O projeto que alterou o Regimento Interno da ALERJ (Resolução 810 de 1997) teve a autoria 
das deputadas Heloneida Stuart e Lúcia Souto, duas deputadas com trajetória marcante no que 
tange aos direitos das mulheres. Mais informações sobre a protagonismo de Heloneida e Lúcia 
podem ser encontrados em (MOREIRA, 2010). 
45 Por esse motivo não há informações sobre a legislatura de 1997 à 1999.  
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primeira presidenta foi a deputada Cida Diogo (PT), a única deputada a alternar 

a presidência durante seus dois mandatos46 (ALERJ, 2018). Cida Diogo foi 

presidenta em 1999, 2001, 2002 e 2005 e Graça Pereira em 2000.  

  Também na legislatura de 2000 à 2003, as sessões legislativas de 2000 

e 2001 foram as únicas em que nenhum homem compôs o quadro de membras 

titulares ou suplentes. Em todas as outras há deputados, que variam entre um e 

três, do quadro geral que variou entre oito e dez membras no total (ALERJ, 

2018). 

 Nos anos de 2009 e 2010 todos as suplentes eram homens47. E, desde 

1999, sempre foram mulheres as presidentas e vice presidentas desta Comissão 

(ALERJ, 2018). 

Inês Pandeló foi a deputada que esteve na presidência da CDDM por mais 

tempo. Eleita como presidenta pela primeira vez em 2003, permanece nesse 

cargo em 2004 e regressa, de forma ininterrupta, de 2007 à 2014 (ALERJ, 2018) 

 A legislatura seguinte, 2015 à 2018, consiste no período analisado por 

essa pesquisa.  

 O objetivo de analisar a CDDM teve, entre outros motivos, a intenção de 

observar se o espaço da CDDM seria um local de articulação suprapartidária das 

deputadas para a construção de direitos das mulheres além de um possível local 

de afeto e sororidade.  

Por um momento, a CDDM pareceu ser um campo fértil de análise para 

pensar a ação de mulheres no legislativo. Uma comissão com o objetivo 

institucional de discutir os Projetos de Lei referentes às mulheres e, que desde 

o seu nome prezava pela defesa dos direitos das mulheres sugeria um espaço 

de articulação entre as deputadas. 

Porém, a proximidade com o campo trouxe mais dados quantitativos do 

que qualitativos, demonstrando limitações que sugeriam a procura de dados 

mais bem apurados qualitativamente. Dentre os motivos que afastaram a CDDM 

de ser o próprio objeto empírico desta pesquisa estão questões de ordem técnica 

e materiais. 

                                                             
46 Não há informações nos documentos coletados que justifiquem o motivo da alternância de 
presidência.  
47 Nesta Legislatura nove mulheres foram eleitas e cinco eram membras da CDDM (ALERJ, 
2018 e TSE, 2018). 
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Os registros das reuniões da Comissão disponibilizados pelo site da 

ALERJ não contavam com a descrição taquigráfica. Os encontros foram 

anotados em forma de relatoria e resumidamente apresentados em ata, o que 

dificultou a compreensão detalhada do que era discutido. As atas relatavam 

apenas as atividades desenvolvidas e a presença das deputadas.  

As atividades verificadas pelo registro das reuniões se restringiam a 

informar a distribuição de PLs para as deputadas presentes; o posicionamento 

dos pareceres e a sugestão de temas para as Audiências Públicas – cuja 

realização está vinculada à proposição pela CDDM.  

Outra dificuldade encontrada foi a ausência de resposta das deputadas 

na tentativa de realização das entrevistas para obter suas impressões acerca do 

funcionamento da CDDM de forma direta. Mesmo após diversos contatos 

apenas uma deputada respondeu concedendo entrevista, o que inviabilizou a 

utilização desta técnica de pesquisa como fonte primária. 

Ainda assim, tendo em vista que a CDDM constitui um espaço privilegiado 

de observação de como as deputadas da ALERJ produzem direitos para 

mulheres, cinco dados são aqui utilizados: composição do quadro da CDDM; 

presença nas reuniões; presença nas Audiências Públicas promovidas pela 

CDDM; PL’s relacionados à temas discutidos nestas Audiências Públicas e; 

caráter dos temas escolhidos para nortear essas Audiências.  

Além desses dados, as entrevistas realizadas com a deputada Martha 

Rocha e com Irene Cassiano e Luciana Targino, assessoras da deputada 

Enfermeira Rejane - presidenta da Comissão - permitiram que alguns detalhes 

sobre o funcionamento da CDDM fossem melhor compreendidos. Motivo pelo 

qual trechos dessas entrevistas servirão como base das análises a seguir. 

 Durante a legislatura analisada a CDDM contou com um número variante 

de membras. Em 2015 houve dez membras; em 2016, nove e; nos dois últimos 

anos, contou com oito membras (ALERJ, 2018).  

Em todos os anos foi mantida a presidência, vice-presidência e as três 

membras titulares. Além da permanência de um integrante homem, que nos dois 

primeiros anos foi o deputado Edson Albertassi48 e nos dois últimos João Peixoto 

(ALERJ, 2018).  

                                                             
48 A saída do deputado Edson Albertassi se deu pela sua prisão – determinada em segunda 
instância - em novembro de 2017, pelo recebimento de propina de empresário do setor de 
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Tendo em vista que essa pesquisa analisa a atuação das deputadas 

mulheres, os dados sobre a atuação dos deputados Edson Albertassi e João 

Peixoto serão apenas descritos, e não analisados49.  

Foram membras permanentes durante os quatro anos: Enfermeira 

Rejane, Delegada Martha Rocha, Daniele Guerreiro, Tia Ju, Zeidan, Lucinha e 

Marcia Jeovani.  Atuaram, por algum tempo, como suplentes na CDDM: Ana 

Paula Rechuan, Tania Rodrigues, Edson Albertassi e João Peixoto. Conforme 

imagem a seguir:  

Figura 2 - Composição da CDDM 

 
Fonte: ALERJ, 2018. 

 

 Conforme os dados disponibilizados no site da ALERJ, foram analisadas 

as reuniões realizadas pela CDDM e também as Audiências Públicas que 

promoveu. A escolha dessas duas atividades decorre de dois diferentes fatores: 

relevância legislativa e qualidade técnica.  

A relevância legislativa pôde ser observada através da presença das 

deputadas nas reuniões da CDDM, local onde apresentavam e discutiam seus 

                                                             
transporte, segundo a imprensa (G1, 2017). Na mesma operação foram presos outros dois 
deputados, um deles, presidente da ALERJ. Neste e em outros momentos desta pesquisa o 
número de governantes presos no Rio de Janeiro foi bastante alto. Todas as prisões afetam e 
demonstram, de alguma forma, o quanto a corrupção e as atuais operações policiais afetam a 
vida política do estado. Tanto o fechamento da casa legislativa, quanto a prisão do presidente 
desta casa foram fatos vivenciados através da observação participante das sessões plenárias e 
tentativas de entrevista realizadas nesta pesquisa. Em 2018, houve mais deputados presos do 
que o número total de mulheres deputadas da casa (FOLHA, 2018). Todos os deputados aqui 
citados foram presos por crimes envolvendo sua função política.  
49 Ainda que não conste na análise, importante ressaltar que os deputados Edson Albertassi e 
João Peixoto não estiveram em nenhuma das Audiências Públicas analisadas e que João 
Peixoto esteve presente em apenas uma reunião da CDDM, no ano de 2017 (ALERJ, 2018). 

Enfermeira Rejane

Presidenta 

Daniele Guerreiro

Titular

Lucinha

Suplente

Tia Ju 

Titular

Marcia Jeovani

Suplente

Zeidan

Titular

Edson Albertassi/

João Peixoto

Suplente

Martha Rocha

Vice- presidenta



119 
 

pareceres, além de deliberarem sobre as audiências públicas. Já as Audiências 

públicas revelavam os temas e momentos de diálogo entre o parlamento e a 

sociedade civil, por meio da promoção do evento, escolha de palestrantes, temas 

e Projetos de Lei oriundos destas discussões. 

 A vantagem técnica se dá pela existência de registro dessas atividades 

no site da ALERJ. Essas duas atividades possuem campos específicos no site, 

com atas detalhadas de realização50. No caso das audiências públicas, há a 

transcrição taquigráfica de todo o evento, motivo pelo qual apresenta riqueza de 

dados. 

Conforme essa plataforma, em 2015 a CDDM realizou treze reuniões e 

promoveu seis audiências públicas. Em 2016, teve novo reuniões e doze 

audiências públicas. Em 2017, doze reuniões e quatro audiências públicas e, em 

2018, seis realizou seis reuniões e sete audiências públicas. Conforme se 

verifica no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2 - Reuniões e Audiências Públicas realizadas pela CDDM  

   
Fonte: A autora, 2019. 

 

 Tendo em vista que o calendário da casa prevê dias de atividade em onze, 

dos doze meses do ano (ALERJ, 2018), é possível perceber que as reuniões não 

                                                             
50 Nas atas de reunião da CDDM constam: data, natureza da reunião, assunto, presença e 
atividade (aprovação de pareceres, deliberações de audiências públicas e deliberações 
pontuais), sem a transcrição taquigráfica da deliberação entre as deputadas.  
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são ocorrem mensamente. Nem mesmo no ano de 2017, quando houve doze 

reuniões. 

 Em anos alternados, houve primeiro um número maior de reuniões – 

2015, primeiro ano de legislatura, e 2017 - e depois, um número maior de 

audiências públicas. O ano em que o número de reuniões foi mais próximo do 

número de audiências Públicas foi 2018, o ano de menor número de reuniões 

(6). 

 A leitura das atas permitiu perceber que em uma reunião pode ser 

deliberada a realização de mais de uma Audiência Pública, por esse motivo, elas 

não necessariamente precisam ter quantidades semelhantes. No entanto, não é 

possível realizar Audiência Pública sem a prévia deliberação em Reunião.  

Em relação aos quatro anos analisados, foram vinte e nove audiências 

públicas e quarenta reuniões da CDDM. Nenhuma das reuniões da CDDM foi 

compartilhada com outra comissão (ALERJ, 2018).  

Das vinte e nove audiências públicas ocorridas durante a legislatura, onze 

foram em parceria com outras comissões permanentes. As comissões com maior 

número de audiências públicas conjuntas com a CDDM foram a Comissão de 

defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, com cinco audiências conjuntas e a 

Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, em quatro 

audiências conjuntas. 

 Também realizaram Audiências Públicas junto à CDDM as Comissões de 

Educação; Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e Comissão 

de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários; Comissão de Trabalho, 

Legislação Social e Seguridade Social; Comissão de Transportes e; Comissão 

de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional.  

No que tange à participação das parlamentares nas reuniões e Audiências 

Públicas, por ano, verificamos que também é grande a variação de presença 

entre as integrantes. 
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Tabela 2 – Frequência em Reuniões da CDDM e Audiências Públicas por deputada 

 
Fonte: A autora, 2019. 

  

Da análise desta tabela51 observa-se que são mais assíduas as 

deputadas Enfermeira Rejane e Delegada Martha Rocha – presidenta e vice, 

respectivamente. Outras três deputadas têm pelo menos uma frequência em 0% 

em algum ano ou atividade: Daniele Guerreiro, Lucinha e Zeidan. Em todos os 

anos e atividades a deputada com menor frequência é Lucinha.  

 Apresentados os dados sobre as deputadas e sobre as comissões, segue 

na próxima sessão a interpretação sobre a atuação das deputadas, com especial 

enfoque nas estratégias e temas ligados à construção de direitos para mulheres 

e as problematizações decorrentes ligadas à relação entre teorias e empiria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 Os campos em que consta o símbolo “.” estão sem o valor, porque até o dia 01 de fevereiro 
de 2019, não havia essas informações no site da ALERJ, fonte dos demais dados.  
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4. ALGUNS ACHADOS - E PEDRAS – DO CAMINHO 

 

Ora, cara, não me venha com esse papo sobre a natureza 
Cada um inventa a natureza que melhor lhe caia 

Uma natureza que é a sua cara 
Uma natureza cuspida e escarrada 

Onde existe o dito natural e um animal perfeito mora 
Onde a verdade é garimpada até não sobrar nada 

(Um olho aberto, Elza Soares) 
 

 A partir das posições teóricas escolhidas para orientar esta pesquisa, os 

dados apresentados no Capítulo anterior serão agora interpretados, 

contrastados e questionados a partir dos principais conceitos e categorias 

inicialmente discutidas.  

 Nesse sentido, importante ressaltar que o arcabouço teórico foi construído 

antes da escolha e inserção direta na empiria. Isso implica dizer que as escolhas 

teórico-metodológicas foram de fundamental importância para posicionar esta 

pesquisadora dentro do campo e, ao mesmo tempo, abrir campos de 

investigação possíveis. 

 No entanto, como já brevemente apresentado na descrição das 

informações colhidas, a realidade, dinamicidade, limites e tempos da pesquisa 

também foram fatores fundamentais para encaminhar a pesquisa para um 

campo ou outro. 

 As inferências desse estudo serão expostas a seguir a partir de uma 

análise em três grandes pontos. O primeiro sobre o modelo de representação, o 

segundo sobre aspectos gerais da atuação das parlamentares e o último a partir 

da análise das Audiências Públicas realizadas pela CDDM. 

 

4.1 A representação que cabe: entre o espelho e a perspectiva  

 

 Dado o baixo número de mulheres que compõem a ALERJ, qualquer 

tentativa de compreender a atuação das deputadas através da representação 

descritiva teria grandes dificuldades. Isso porque, para espelhar o eleitorado, oito 

mulheres traduzem um número muito baixo de identidades.  

Dessa maneira, para pensar a representação política feminina na 

produção legislativa para mulheres, o modelo de representação descritiva não 

consegue abarcar a realidade, como é comum em democracias de massa. 
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 Assim, a crítica direcionada à representação descritiva encontra lugar 

nesta análise. Pois, para que as necessidades - tão diversas - das fluminenses 

sejam bem compreendidas e representadas, por um rol tão pequeno de 

deputadas, torna-se necessário pensar a representação em outros termos, que 

não um simples espelhamento da população.  

Sendo assim, a categoria representação será aqui analisada por meio de 

dois aspectos: sua função e um de seus conceitos.  

As funções advindas da representação política -  agir em interesse de, 

fazer-se presente, estar autorizada e espelhar o eleitorado52 - serão analisadas 

através da interpretação dos temas da legislação propostos pelas parlamentares 

e a atuação delas em órgãos e eventos relativos aos direitos das mulheres. 

No que tange ao conceito de representação, a partir da análise do perfil 

das deputadas buscar-se-á relacionar a trajetória política das parlamentares com 

sua forma de atuação (observação das propostas e ações desenvolvidas em 

relação aos direitos das mulheres). 

Com relação ao perfil das parlamentares tem-se: 

 

Gráfico 3 -  Idade, Ensino Superior e Estado Civil 

   
Fonte: ALERJ, 2018 e TSE, 2018.  

 
 

 Apenas duas deputadas fogem da faixa etária de 50 anos das deputadas 

eleitas. Assim, pelo menos a metade delas ainda estaria dentro dos 50 anos até 

o final do mandato. Enquanto que a mais nova foi eleita com 40 e a mais velha 

com 76 anos (TSE, 2018). 

                                                             
52 Essas funções foram discutidas no Capítulo 2 através dos estudos de Pitkin (1967). 
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 Esse dado permite observar que não há mulheres jovens entre as 

deputadas do estado do Rio de Janeiro. Elas estão ou já passaram da fase 

adulta. 

Com relação à escolaridade, apenas uma das deputadas possui ensino 

superior incompleto (TSE, 2018). Todas as demais têm curso de graduação e 

chegaram a exercer sua profissão antes do cargo político.  

No que tange ao estado civil, também apenas uma deputada foge ao 

padrão, declarando-se solteira. Todas as outras deputadas declaram-se casadas 

(TSE, 2018). Três delas, casadas com prefeitos de municípios do Rio de 

Janeiro53 (ALERJ, 2018). A única deputada solteira, também é a única deputada 

autodeclarada preta54. 

Estudos feministas apontam que mulheres em espaços de poder 

geralmente são solteiras ou divorciadas e, na política, o matrimônio também é 

relato como um ponto de conflitos (PINHEIRO, 2009). Pouco ou nada se fala do 

primeiro cavalheiro que não é também uma figura política, o que muitas vezes 

retrata uma falta de apoio dos companheiros homens.  

Com relação há raça, as deputadas se apresentam dessa maneira: 

 

Gráfico 4 - Raça 

 
Fonte: TSE, 2018. 

 

Conforme a auto declaração de cada uma das deputadas e a classificação 

do IBGE, metade das deputadas são brancas e a outra metade é composta por 

                                                             
53 As deputadas foram eleitas enquanto seus companheiros eram prefeitos. Na eleição municipal 
seguinte (2016), nenhum deles permaneceu no cargo. Disponível em: 
<http://www.mesquita.rj.gov.br/pmm/prefeito/>; <https://www.marica.rj.gov.br/> e; 
<https://www.araruama.rj.gov.br/novo/>. Acesso em 25 nov 2018.  
54 Estudos sobre feminismo negro ressaltam a solidão das mulheres negras como um reflexo do 
racismo estrutural que atinge mais fortemente as mulheres. Mais sobre o assunto em:  
PACHECO, A. C. L. Mulher negra: afetividade e solidão. Salvador: EDUFBA, 2013. 

BRANCA 4 PARDA 3 PRETA 1

http://www.mesquita.rj.gov.br/pmm/prefeito/
https://www.marica.rj.gov.br/
https://www.araruama.rj.gov.br/novo/
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três deputadas pardas e uma preta. Esses dados ilustram a sociedade 

fluminense de maneira diferente do sudeste do país, uma vez que segundo o 

IBGE (2010) a população do Sudeste é composta por 55% de pessoas brancas, 

35% de pardas e 7% pretos.  

 Apesar de distorcida frente à formação da população do estado e de uma 

possível representação descritiva, os dados sobre a cor/raça das deputadas 

refletem o cenário de discriminação brasileiro. 

 Se são poucas as mulheres em espaços de poder, são menos ainda as 

mulheres negras. Isso porque a arena política não é apenas masculinizada, mas 

também branca e embranquecida.  

 Dessa maneira, não é possível dizer que as parlamentares da ALERJ 

simbolizam um tipo de espelho das mulheres do Rio de Janeiro, motivo pelo qual, 

para além das características descritivas, outros aspectos da atuação 

parlamentar serão considerados na compreensão da representação por 

perspectiva. 

 Um dos aspectos importantes na atuação das parlamentares é a 

experiência em cargos político-partidários anteriores. Aqui são considerados 

cargos políticos partidários aqueles que são vinculados aos partidos políticos, 

mas não necessariamente decorrem de eleições. 

 

Gráfico 5 - Cargo Político-Partidário Anterior 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

 A trajetória política das deputadas possui diferentes caminhos. Antes de 

se tornarem deputadas estaduais Lucinha foi vereadora pela cidade do Rio de 

Janeiro; Cidinha Campos foi deputada federal; Daniele Guerreiro foi presidenta 

VEREADORA  1 DEPUTADA FEDERAL  1 PRESIDENTA MUNICIPAL DO PARTIDO  3 NENHUM  3
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do PMDB Mesquita/RJ e chefe das pastas de Assistência Social e de Assuntos 

Institucionais municipal; Marcia Jeovani foi presidenta do PR Mulher 

Araruama/RJ e; Zeidan foi presidenta do PT Maricá/RJ e secretária municipal.  

As deputadas Enfermeira Rejane, Delegada Martha Rocha e Tia Ju não 

tiveram cargos político-partidários anteriores à função de deputada estadual. 

A experiência das deputadas em cargos políticos e/ou parlamentares 

contam como um diferencial importante para a sua atuação. Se as teorias 

feministas apontam que as mulheres foram historicamente afastadas das 

atividades que lhes habilitariam às funções políticas (PATEMAN, 1996), ter 

experiência prévia aparece como um elemento positivo: seja pelo conhecimento 

das questões burocráticas ou dos contatos interpessoais possibilitados pela 

atividade política, as atividades anteriores são um diferencial pois possibilitam 

que as parlamentares experienciem vivências do seu eleitorado que não são 

próprias à sua vida pessoal.  

Algumas deputadas - além de cargo político-partidário anterior - também 

tiveram alguma vivência política através de experiências familiares. No caso das 

parlamentares da ALERJ essas experiências se deram através do “título” de 

primeira dama. 

Nenhuma das oito deputadas são de famílias tradicionais na política 

fluminense. Contudo, três das oito deputadas, são primeiras damas de 

municípios do estado do Rio de Janeiro. Duas das primeiras damas estão em 

seu primeiro mandato (Daniele Guerreiro e Marcia Jeovani) e uma está no 

segundo (Zeidan). 

 
Gráfico 6 - Primeiras Damas 

 
Fonte: A autora, 2019. 
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 Conforme o gráfico acima é possível perceber que uma deputada é 

solteira, sete são casadas e, dentre as sete, três são primeiras damas. 

 A tradição de famílias com carreiras políticas no Brasil é muito forte e não 

congrega apenas mulheres. Diferente do primeiro damismo, o capital político 

familiar, herdado por parentes que já ocupam cargos políticos, é utilizado tanto 

para homens quanto para mulheres, como estratégia de campanha e eleição 

(PINHEIRO, 2009). 

 A posição ideológica das parlamentares também é variada. Aqui, foram 

utilizadas as classificações clássicas de direita, centro e esquerda, conforme 

Figueiredo e Limongi (2001) e Souza e Cavalcante (2012). Há mulheres de 

partidos das três grandes divisões.  

Não há, entre todos os partidos concorrentes ao pleito – vinte e três no 

total (ALERJ, 2018) -, mais de uma mulher que componha e mesmo partido 

político. São oito mulheres de oito diferentes partidos que podem ser divididos 

em direita, centro e esquerda.  

 

Gráfico 7 - Posição de ideológica dos partidos de cada parlamentar 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

 Conforme a classificação de Figueiredo e Limongi (2001) e Souza e 

Cavalcante (2012), duas são de partidos de centro (PMDB e PSDB), três de 

partidos de direita (PR, PSD e PRB) e três de partidos de esquerda (PDT, PCdoB 

e PT).  

 Esses dados permitem mais dúvidas do que respostas. Assim questiona-

se: há dedicação dos partidos em eleger mais de uma mulher? A eleição de mais 

de uma deputada do mesmo partido poderia significar uma força política maior 

entre mulheres? Esse não é um fator de limitação para a articulação e a criação 

de políticas para mulheres? Essas perguntas não puderam ser respondidas pela 
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análise aqui desenvolvida, porém certamente contribuem na compreensão do 

objeto e objetivo dessa pesquisa.  

 A representação por posição partidária ideológica também revela uma das 

interpretações de representação políticas não aprofundadas neste trabalho. 

Ainda assim, é possível afirmar que a atuação das parlamentares é influenciada 

pelo posicionamento dos partidos, uma vez que diferentes ideologias interferem 

diretamente nas propostas e apoios políticos.  

Dessa maneira, a própria ideologia pode ser compreendida como um 

ponto de partida nas visões, discussões e propostas políticas. Portanto também 

uma perspectiva social. 

 

4.2 Estratégia e Efetividade: a atuação das deputadas 

 

 O mapeamento da atuação parlamentar das deputadas da ALERJ, na 

construção legislativa para mulheres teve como principal indicador de efetividade 

a propositura e aprovação de Leis. 

 A análise sobre o conteúdo das legislações se deu pela sistematização 

por temas e áreas prioritárias de atuação. Não foi realizada uma avaliação 

qualitativa das legislações, no sentido de uma leitura de perspectiva sobre o 

conteúdo da lei, visto que não abarcava os objetivos desta pesquisa.  

 As estratégias perpassaram pela análise conjunta de perfil, temas de 

interesse e opção da autoria das propostas. Além do relacionamento das 

propostas com as Audiências Públicas realizadas pelas CDDM, que serão 

analisadas separadamente. 

 Das oito deputadas analisadas, nas interpretações sobre a CDDM não 

constam informações sobre Cidinha Campos, uma vez que esta foi a única que 

não compôs a Comissão. Em todas as outras interpretações faltaram os dados 

da deputada Enfermeira Rejane que, por motivos desconhecidos, não teve suas 

atividades parlamentares registradas no site oficial da ALERJ até 10 de fevereiro 

de 201955.  

 

                                                             
55 A assessoria da deputada Enfermeira Rejane foi informada e consultada sobre a falta de 
informações sobre sua atuação parlamentar, contudo não foi possível a disponibilização de 
informações em tempo hábil para a finalização desta pesquisa.  
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4.2.1 Produção legislativa geral   

 

Com relação ao percentual de produção legislativa56, apenas uma 

deputada possui coeficiente distante das demais. Enquanto que Cidinha Campos 

se destaca sendo a única com 21% de produção, todas as demais variam entre 

11% e 15%. A visualização desse resultado isolada, no entanto, pode produzir 

conclusões equivocadas57. 

Isso porque, em números absolutos é possível perceber que a deputada 

com maior percentual de produção também possui o menor número de 

legislação proposta. Essa verificação é possível quando se observa que o 

número de legislação geral proposta pela deputada Cidinha Campos, também 

foi o menor entre todas as deputadas. 

 

Tabela 3 - Percentual de legislação sobre mulheres por deputada 

DEPUTADA 
LEGISLAÇÃO 

GERAL 
LEGISLAÇÃO  
MULHERES 

PERCENTUAL LEG. 
MULHERES 

CIDINHA CAMPOS 34 7 21% 

DANIELE GUERREIRO 63 9 14% 

D. MARTHA ROCHA 253 28 11% 
LUCINHA 60 8 13% 

MARCIA JEOVANI 119 16 13% 

TIA JU 85 13 15% 

ZEIDAN 183 22 12% 
Fonte: ALERJ, 2018. 

 

A deputada com maior número de legislação proposta, Delegada Martha 

Rocha, tem 253 proposições. A menor, Cidinha Campos, possui 34. Isso 

demonstra que apesar do destaque percentual à produção da deputada Cidinha 

Campos sobre mulheres, isso se traduz muito mais como um resultado da baixa 

produção geral da deputada em comparação com as outras. Já a produção de 

todas as deputadas, no que tange a legislação sobre mulheres, está entre 11% 

e 15%. 

A posição dessas duas deputadas se repete no que tange à legislação 

sobre mulheres. Cidinha Campos possui sete proposições sobre mulheres, 

                                                             
56 Aqui, por produção legislativa e legislação compreendem-se os Projetos de Lei e as Leis.  
57 Mais detalhes sobre esse possível equivoco podem ser vistos no Gráfico 12 - Lei e autoria por 
deputada.  
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sendo a deputada com menor número de proposições. E a Delegada Martha 

Rocha possui 28, com o maior número de legislações.  

Uma visualização panorâmica permite observar melhor essa pequena 

diferenciação na produção.  

 

Gráfico 8 - Legislação Geral e Legislação sobre Mulheres por deputada 

 
Fonte: A autora, 2019. 

  

 A análise desses dados, junto das informações do perfil das 

parlamentares, permite inferir que a deputada com maior número de propostas 

sobre direitos das mulheres é a vice presidenta da CDDM e a deputada que tem 

uma posição de autoridade decorrente de seu cargo anterior, Delegada Martha 

Rocha. 

 Também dessa análise, verifica-se que a única deputada que não integrou 

a CDDM também foi a deputada com menor número de legislações sobre 

mulheres.  

 

4.2.2 Legislação sobre Mulheres 

 

 Com relação aos Projetos de Lei e Leis, não existe um tempo limite ou 

mesmo um padrão para que estes sejam votados e aprovados. As condições de 

propositura, votação, redação e sanção ou veto, pelo governo do estado, inclui 

um número grande de variáveis.  
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 Dessa maneira, a visualização de proposituras e de leis tende, pelo seu 

próprio processo, a ser desigual. Como verificado no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 9 - Projetos de Lei e Lei sobre mulheres 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

Este gráfico demonstra o número de proposições e o número de sanções 

dos projetos das deputadas com relação aos direitos das mulheres. Nele, 

observa-se que o ano de 2015 foi um ano de muitas proposições (15) e 

aprovações (11). Aparentando que os processos de aprovação aconteceram de 

forma mais ágil do que nos anos seguintes. 

O ano de 2016 verifica-se um número maior de proposições (17), no 

entanto a aprovação foi menor (9).  

Esse dado se modifica bruscamente nos dois próximos anos em que 

proposições sem aprovações se reduzem consideravelmente, chegando a 

apenas uma aprovação no ano de 2018.  

Com relação a esse baixo número de leis aprovadas nos anos de 2017 e 

de 2018, importante ressaltar que as duas leis de 2017 são de autoria da 

deputada Marcia Jeovani e tratam uma sobre violência sexual e, a outra sobre 

saúde. A única legislação de 2018 é de autoria da deputada Cidinha Campos e 

também trata sobre saúde das mulheres.  

 Analisando os dados, é importante ressaltar que os anos de 2016 e de 

2017 tiveram acontecimentos históricos com mulheres em cargos políticos 

brasileiros. O impeachment de Dilma Roussef, presidenta em segundo mandato 
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e, em 2017 a morte de Marielle Franco, vereadora da cidade do Rio de Janeiro 

e ex-assessora de um dos deputados da ALERJ. 

Embora não seja possível afirmar categoricamente a relação entre estes 

dados e o impacto desses fatos à proposição e aprovação legislativa, levando 

em consideração o contexto sócio-político; a repercussão simbólica desses fatos 

e; o arcabouço teórico feminista, essa conjuntura pode aparecer como um fato 

de relevância na justificativa dessas informações (RUBIM; ARGOLO, 2018). 

Se dentre as ações do patriarcado está o afastamento das mulheres dos 

locais de poder e decisão, as violências perpetradas contra mulheres em funções 

políticas podem gerar um impacto alusivo importante à todas as outras que 

ocupam essa posição.  

Isso porque a subordinação das mulheres à esfera privada não decorre 

apenas de impeditivos legais e culturais, mas também de instrumentos de medo, 

humilhação e ridicularização (RUBIM; ARGOLO, 2018). Todas estratégias 

utilizadas contra Dilma Rousseff e Marielle Franco.  

 Ademais, se o patriarcado compreende a violência contra mulheres como 

elemento disciplinador para elas, para os homens serve como uma autorização 

ao desrespeito (SAFFIOTI, 2015); a legitimação de sua superioridade.  

No sentido objetivo do processo legislativo, o fato das proposições e 

aprovações serem numericamente desiguais é comum, mas não deve ser 

naturalizado. Isso porque, a aprovação dos projetos em leis também demonstra 

o nível de articulação e o impacto da conjuntura sob a demanda de direitos das 

mulheres. 

Além disso, no final do ano de 2017 o presidente da ALERJ, Jorge Picciani 

foi preso (G1, 2017), o que altera tanto a dinâmica dos projetos que são levados 

à votação, quanto a relação de articulação entre as deputadas e o presidente. 

 Individualmente, podemos verificar que esses são elementos bastante 

variáveis para cada uma das deputadas. 
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Gráfico 10 - Lei e Projeto de Lei sobre mulheres por deputada  

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

 O gráfico acima apresenta os Projetos de Lei e Leis, sobre mulheres, por 

deputada. Com ele é possível verificar que não há um padrão de atuação e; que 

as deputadas possuem diferentes percentuais de aprovação de suas propostas.  

Três deputadas possuem um nível equilibrado de leis e propostas: Cidinha 

Campos e Danielle Guerreiro com a diferença de uma só proposta e; Delegada 

Martha Rocha, com número igual de proposições e aprovação legislativa. Sendo 

esta, em números absolutos, possui muito mais propostas.  

 Outras duas deputadas possuem grande discrepância entre esses 

elementos. Tia Ju e Zeidan possuem quase três vezes mais proposições do que 

aprovações. Marcia Jeovani e Lucinha possuem diferença de três pontos entre 

os dois elementos analisados. 

 Se a aprovação legislativa é um dos resultados esperados da atuação, a 

realidade individual de cada uma das deputadas permite perceber que as 

deputadas Zeidan, Tia Ju e Lucinha não têm obtido êxito na construção das 

estratégias que adotam para as proposições legais; elemento analítico que nos 

leva à questão das autorias (coletivas e individuais) e a relação destas com a 

presença ou não de parlamentares homens, como veremos abaixo. 
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4.2.3 Autoria  

 

Quanto à questão da autoria, verifica-se alguns dados interessantes. 

Divididas em autoria individual; Apenas entre deputadas; De todas as deputadas 

e Alguns deputados e; ainda, Alguns deputados e algumas deputadas. Dessa 

questão tem-se o seguinte: 

 

Gráfico 11 - Projeto de Lei e Autoria e Leis e Autoria 

  
Fonte: A autora, 2019. 

 

 Tanto no caso das proposições, quanto das aprovações, a autoria 

individual aparece em com o maior percentual. As três demais formas de autoria 

se modificam significativamente quando comparadas Projetos e Leis.  

 Enquanto os Projetos são - em ordem de maioria: individuais; entre alguns 

e algumas deputadas; somente deputadas e; todas as deputadas e alguns 

deputados. As Leis são: individuais; entre todas as deputadas e; igualmente 

entre todas as deputadas e alguns e algumas deputadas.  

Isso demonstra que são muitas as propostas individuais, o que gera 

grande número de Leis de autoria individual também. Essa constatação é 

importante, mas merece análise mais detalhada, quando verificado o tema 

dessas proposições aprovadas. 
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Em relação ao que consegue ser aprovado como Lei, as deputadas se 

articulam da seguinte maneira: 

 

Gráfico 12 -  Lei e Autoria por deputada 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

 Neste gráfico, em que constam apenas o que foi aprovado como 

legislação, temos que apenas duas deputadas conseguiram aprovar propostas 

para mulheres e entre mulheres: Zeidan e Delegada Martha Rocha.  

Outras deputadas conseguiram efetivar propostas coletivas apenas 

quando se articularam em autoria com Todas as deputadas e alguns deputados: 

Tia Ju, Marica Jeovani, Daniele Guerreiro e Cidinha Campos.  

 Ademais, é possível verificar que há deputadas que aprovaram propostas 

sobre mulheres em autoria com deputados, ainda que não fossem propostas de 

todas as parlamentares: Lucinha e Delegada Martha Rocha. 

Observando conjuntamente os gráficos 11 e 12, verifica-se que a autoria 

reflete de maneira significativa na forma de atuação das deputadas. Isso porque, 

em termos gerais, há mais aprovação em casos de propostas individuais, porém, 

muitas somente aprovam em conjunto.  

E, considerando como eficiente a estratégia de autoria com maior número 

de aprovações, observa-se que o fato de o maior número de legislação aprovada 

ser de autoria individual não demonstra que esta é uma estratégia possível para 

todas as deputadas. Demonstra que, para algumas, esta estratégia aparece 

como viável e, para outras, foi inexistente em quatro anos. 
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Apenas Marcia Jeovani e Delegada Martha Rocha possuem aprovações 

significativas de autoria individual. Isso significa dizer que - apesar de essa ser 

a modalidade de autoria que mais aprova - outras deputadas com muitas 

proposições (Gráfico - 10), como Zeidan, precisam olhar para outros aspectos 

que não a autoria individual para a aprovação de suas propostas.  

Um desses aspectos a serem observado é o tema das propostas que 

podem ser elementos significativos para aprovar legislações, como veremos a 

seguir.  

 

3.2.4 Temas 

 

Também foi objeto de análise os principais temas abordados em 

produções legislativas, permitindo adentrar em dimensões qualitativas da 

atuação das deputadas. Divididos em quatro grandes categorias os temas foram 

agrupados em: Reconhecimento, Redistribuição, Violência e Saúde. 

 O tema de Reconhecimento decorre da categoria, com mesmo nome, 

utilizado por Fraser (2006) em seus estudos sobre a trajetória feminista por uma 

justiça de gênero. Aqui, Reconhecimento equivale à concepção de status de 

sujeita de direitos, valorização e visibilidade de características e atividades 

ligadas às mulheres como: reconhecimento de casais lésbicos como família, 

extensão de licença à maternidade, anotação de filhos em registro de prisão, 

entre outros58.  

 Redistribuição também decorreu da proposta de Fraser (2006) e aqui 

abarcou projetos ligados principalmente à transferência de renda, equiparação 

salarial, formação profissional, priorização de mulheres de baixa renda ao 

acesso de políticas públicas, entre outros. Esta corresponde à categoria mais 

próxima à classe dentro da perspectiva interseccional.  

 O tema Violência decorreu da verificação literal do termo nas leis e 

propostas que especificavam diferentes formas de agressão direcionadas às 

mulheres. Algumas das nomeações encontradas foram: violência de gênero, 

violência contra a mulher e violência sexual. Foram incluídas nessa categoria 

                                                             
58 Esses exemplos podem ser verificados no Anexo 1 desta pesquisa.   
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toda legislação referente à Lei Maria da Penha, como é conhecida popularmente 

a lei brasileira que trata sobre violência doméstica.  

 Da mesma maneira, o tema Saúde derivou da verificação literal do texto 

proposta pelas deputadas. Este aparece em proposições sobre câncer de mama, 

gestação, maternidade entre outros.  

 Observando os temas por Projetos de Lei e por Leis verifica-se: 

 

Gráfico 13- Tema dos Projetos de Lei e Tema de Leis 

   
Fonte: A autora, 2019. 

 

A partir da análise desses gráficos é possível verificar que há grandes 

diferenças entre o que é proposto e o que é aprovado. Em ordem de maior 

número são propostas legislações sobre: Reconhecimento, Violência, Saúde e 

Redistribuição. 

Porém se transformam em Leis, em ordem de maior número, os seguintes 

temas: Violência, Saúde, Reconhecimento e Redistribuição. 

Dessa maneira é possível perceber que - seja enquanto propostas ou 

como legislação aprovada - o tema Redistribuição é o menos abordado.  Ou seja, 

a possibilidade de interseccionalidade com a classe é prejudicada. Enquanto que 

o tema sobre Violência é o que possui maior receptividade, tanto nas propostas 

quanto em aprovações.  
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Saúde e Violência aparecem como grandes áreas de destaque, em 

ambas as situações, e apenas a categoria Reconhecimento repercute de 

maneira diferenciada. 

Se em Projetos de Lei há muitas propostas que visem reconhecer e validar 

direitos das mulheres, os dados demonstram que eles não têm facilidade de 

aprovação na Assembleia. Enquanto dezoito propostas da categoria 

Reconhecimento esperam aprovação, apenas quatro legislações sobre esse 

tema foram aprovadas em quatro anos.  

Violência e Saúde possuem nível de aprovação mais semelhante à 

proposição. Ainda assim, a diferença no número de propostas com o número de 

aprovações é cinco. Para a categoria Saúde a diferença é quatro.  

 No que tange à atuação de cada deputada por tema, pode-se observar 

que: 

 

Gráfico 14 - Tendência de atuação por tema/categoria 

 
Fonte: A autora, 2019. 
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Nesse gráfico estão divididos por tema os Projetos de Lei e Leis de cada 

uma das deputadas. Por meio dele é possível observar que somente uma 

parlamentar não atua em todos esses temas: deputada Lucinha, quem teve 

proposições apenas sobre Reconhecimento e Violência.  

Também é possível observar que a atuação delas se difere na 

concentração temática. Enquanto quatro deputadas – Cidinha Campos, Daniele 

Guerreiro, Marcia Jeovani e Tia Ju - possuem o mesmo número de propostas 

sobre Redistribuição (1), o número de propostas sobre Reconhecimento é 

diferente para cada uma delas. 

Pela análise individual é possível afirmar que a principal área de atuação 

das deputadas Cidinha Campos, Daniele Guerreiro, Tia Ju e Zeidan são 

Reconhecimento. Lucinha atua igualmente sobre Violência e Reconhecimento e 

Marcia Jeovani atua igualmente por Saúde e Violência. 

A deputada Delegada Martha Rocha é a única com atuação diferenciada, 

que se destaca, isoladamente, na atuação sobre Violência.  

Resgatando a análise sobre a autoria das propostas, cabe relembrar que 

três proposições sobre Reconhecimento são de autoria de todas as deputadas. 

Ou seja, as deputadas Cidinha Campos e Marcia Jeovani somente possuem 

atuação nessa temática quando da articulação de todas as deputadas. 

Com relação aos perfis, o destaque da atuação da delegada Martha 

Rocha sobre o tema Violência pode ser relacionada com a sua trajetória 

profissional. Policial Civil e delegada, a deputada teve atuação direta com temas 

de violência contra mulher, antes da atividade parlamentar.  

Não é possível verificar o mesmo a partir da profissão de outras 

deputadas59. 

 Outras questões temáticas bastante repetidas foram diluídas pelas 

categorias escolhidas. Especificamente nas legislações sobre Saúde, grande 

número dos projetos eram relacionados com câncer de mama. Os poucos que 

destoavam, apareceram relacionados à maternidade e gestação. Esses dois 

                                                             
59 Talvez essa análise fosse possível para o caso da deputada Enfermeira Rejane, profissional 
da área da Saúde. Porém, como os dados sobre ela não estiveram disponíveis na plataforma 
da ALERJ, não é possível confirmar uma semelhança ou diferença na atuação de 
parlamentares que levam fortemente para a atuação política sua formação profissional.  
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últimos também foram temas recorrente que apareceram também nas propostas 

sobre reconhecimento. 

 

4.3 O debate do que não é aprovado: as Audiências Públicas como 

formação e polêmica nos temas sobre mulheres  

 

A análise do tema das legislações propostas pelas parlamentares e das 

Audiências Públicas realizadas pela CDDM permitem inferir um caráter 

progressista das Audiências em relação à legislação. A nomenclatura utilizada e 

as profissionais e militantes convidadas à falar nas Audiências Públicas 

demonstram articulação diferenciada desses eventos. 

As Audiências Públicas contaram com convidadas de diferentes setores 

da sociedade: acadêmicas, militantes, representantes do governo ou 

funcionárias públicas (ALERJ, 2018), o debate girava em torno de pessoas com 

diferentes campos de atuação e formas de contribuir para a questão colocada. 

Dessa maneira, as Audiências Públicas nos parecem mais próximas do 

que Young (2006) afirma como representação de perspectiva: se representar 

uma perspectiva significa apresentar pontos de partida de uma deliberação, é na 

troca entre sociedade civil, parlamentares e especialistas – convidadas das 

Audiências Públicas – que ela acontece. 

A tabela abaixo mostra o tema – pontos de partida - de cada uma das 

Audiência Públicas realizadas e objeto das análises. 

 

Quadro 1 -  Audiências Públicas por ano e assunto 

ANO ASSUNTO ANO ASSUNTO 

2015 

Solenidade em comemoração ao dia 
internacional da mulher e entrega do 
diploma mulher cidadã Leolinda de 

Figueiredo Daltro edição 2015 

2016 
Desmonte das políticas públicas e o 

impacto na vida das mulheres 

2015 
Saúde da mulher – mortalidade 

materna, violência obstétrica 
2016 

Câncer de mama e gravidez: um desafio 
redobrado a vencer com o apoio de 

todos 

2015 
Dia internacional da perda 

gestacional 
2016 

Como atuar junto a mulher lésbica e 
transexual na luta contra o câncer de 
mama, respeitando sua diversidade 

2015 
Condições das gestantes no sistema 

prisional 
2017 

Solenidade em comemoração ao dia 
internacional da mulher e entrega do 
diploma mulher cidadã Leolinda de 

Figueiredo Daltro edição 2017 
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2015 

Discussão sobre o Projeto de Lei nº 
5.069, de 2013, ‘que acrescenta o 

art. 127-a ao decreto-lei nº 2.848, de 
07 de dezembro de 1940 – código 

penal’ de autoria do deputado 
Eduardo Cunha 

2017 
Debater a proposta da reforma da 
previdência do governo federal. 

2015 
Gestantes vivendo com HIV/AIDS, 

seus direitos sexuais e reprodutivos 
2017 

Situação dos alunos de Campos dos 
Goytacazes que supostamente foram 

vítimas de fraude em formação técnica 

2016 

Solenidade em comemoração ao dia 
internacional da mulher e entrega do 
diploma mulher cidadã Leolinda de 

Figueiredo Daltro edição 2016 

2017 
Descontinuidade das políticas públicas 
para as mulheres no estado do Rio de 

Janeiro. 

2016 Mulheres encarceradas 2018 
Implantação de serviço de radioterapia 

para tratamento de câncer de mama em 
Cabo Frio 

2016 
Seminário misoginia como indutor do 

feminicídio 
2018 

Solenidade em comemoração ao dia 
internacional da mulher e entrega do 
diploma mulher cidadã Leolinda de 

Figueiredo Daltro edição 2018 

2016 

Sociedade fluminense contra os 
crimes de violência e estupro de 

mulheres nas universidades públicas 
e privadas do estado do Rio de 

Janeiro 

2018 
Alienação parental: e quando a 

denúncia é verdadeira...  

2016 Cultura do estupro 2018 

Debater as condições de trabalho dos 
profissionais do hospital da mãe 

localizado no município de mesquita e 
os reflexos no atendimento às mulheres 

na Baixada Fluminense 

2016 
Empoderamento da mulher no 

esporte e na política  
2018 

Situação da colônia Juliano Moreira – 
hospital Jurandir Manfredini 

2016 

Ameaças as mulheres 
trabalhadoras: Projeto de Lei nº 

4330/2004, que regulamenta 
contratos de terceirização no 

mercado e mudanças na legislação 
da aposentadoria 

2018 Assédio sexual nos transportes públicos. 

2016 
A urgência do tratamento na luta 

contra o câncer de mama 
2018 

A abolição não concluída e suas 
consequências para as mulheres 

negras. 

2016 
Desafios enfrentados pelas mulheres 
vítimas de câncer após o tratamento 

. . 

Fonte: A autora, 2019. 

  

Conforme o Quadro 1 é possível verificar que há uma audiência fixa todos 

os anos, a entrega do prêmio Leolinda de Figueiredo Daltro. Nessa oportunidade 

as parlamentares homenageiam mulheres que “tenham oferecido contribuição 

relevante à defesa dos direitos da mulher e questões do gênero” no Rio de 

Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2015). Além desta, não há nenhum outro padrão de 

tema observado.  

O que se destaca - e destoa - nas Audiência Públicas é a polêmica e 

pontualidade dos assuntos abordados. Para além da visão abstrata dos Projetos 
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de Lei, as Audiências abordam questões específicas da experiência das 

mulheres, que fogem ao “padrão de mulher” abarcado pela legislação.  

São exemplos as Audiências Públicas sobre: Condições das gestantes no 

sistema prisional; Gestantes vivendo com HIV/AIDS, seus direitos sexuais e 

reprodutivos; Mulheres encarceradas; Seminário Misoginia como indutor do 

Feminicídio; Cultura do estupro e; Como atuar junto a mulher lésbica e transexual 

na luta contra o câncer de mama, respeitando sua diversidade.  

Nesses exemplos são nomeadas e visibilizadas mulheres que desviam ao 

padrão patriarcal esperado. Não são as mulheres heterossexuais, casadas e 

mães. Nessa situação são mulheres lésbicas, transexuais, que cometeram 

crimes e que possuem doenças sexualmente transmissíveis.  

Essas mulheres – sobretudo as transexuais e lésbicas - fazem partes de 

minorias marginalizadas da sociedade, que necessitam e não possuem 

assistência pública em experiências básicas do seu cotidiano (CARRIERI; 

SOUZA; AGUIAR, 2014).  

Nos Projetos de Lei esses temas não aparecem ou aparecem com 

propostas superficiais frente aos problemas relatados em Audiência.  

Sobre as mulheres encarceradas, muitas denúncias feitas durante a 

Audiência: os relatos apontavam para a péssimas condições físicas do presídio 

feminino; o despreparo e desrespeito das agentes e funcionárias; a inexistência 

de atendimento médico e medicamentos; o risco para as gestantes presas por 

estarem naquelas condições; o processo violento das mulheres que dão à luz no 

presídio ou no hospital, mas ainda sob custódia, entre outros.  

Os Projetos de Lei sobre mulheres encarceradas são os que mais 

correspondem aos encaminhamentos da Audiência. Eles preveem uma unidade 

de mamografia móvel para atendê-las; anotação de gravidez e filhos no registro 

de prisão ou ocorrência e; a exclusividade de agentes femininas em unidades 

socioeducativas para meninas.  

Já com relação à Cultura do Estupro, as sete legislações que abarcam o 

tem de violência sexual o fazem a partir de programas de reparação para a 

vítima, criação de espaços de atendimento e punição aos autores e menos com 

o caráter pedagógico ou educativo para se pensar a prevenção.  
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Com relação às mulheres transexuais, o único projeto especificamente 

ligado a elas trata da anotação de identidade de gênero e nome social em 

ocorrências policiais. 

Para as mulheres lésbicas, além do projeto de lei citado acima, que prevê 

também a orientação sexual, há um projeto que visa o reconhecimento da união 

estável homoafetiva como entidade familiar nos programas de habitação 

popular. 

Não foram encontradas propostas sobre HIV/AIDS em mulheres, sejam 

elas gestante ou não. 

Apesar de não serem transformativas, as proposições sobre mulheres 

lésbicas e transexuais atendem a uma das demandas do movimento LBT 

(Lésbicas, Bissexuais e Transexuais) que corresponde à construção de dados 

para que seja possível fazer mapeamentos dessa população invisibilizada 

(PERES; SOARES; DIAS, 2018). 

Essas audiências significaram uma forma de apresentar perspectivas 

femininas invisibilizadas na sociedade e na legislação produzida pela ALERJ. As 

convidadas de cada uma das audiências traduziam suas vivências e pesquisas 

com relação ao tema como representantes reais ou simbólicas dessas causas.  

Às deputadas cabia a função de representar politicamente essas 

demandas transformando-as em legislação.  

Essa corresponde, empiricamente, a uma alternativa para o falso dilema 

de representação, pelo qual se afirma que “Somente pessoas com certos 

atributos descritivos podem representar a perspectiva de um grupo social 

estrutural” (YOUNG, 2006, p. 179).  

Esse dilema compõe uma das faces da essencialização de grupos 

minoritários discutidos anteriormente e refutado com as críticas à representação 

descritiva. Pois, se as identidades são mais plurais do que o número de cadeiras 

parlamentares, sempre alguma demanda ficará pendente de uma representante 

que não tenha/seja os atributos descritivos dessa identidade ausente. 

Analisando esse dilema, Young (2006) afirma que não há problemas no 

questionamento do eleitorado sobre o quão bem dotada dos supostos atributos 

descritivos essa representante efetivamente está para representar sua 

perspectiva social.  
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Contudo, ainda que a representante não possua esses atributos 

descritivos, ela pode, através de um processo de consciência e localização das 

relações sociais, compreender e representá-las (YOUNG, 2006). Conforme a 

autora:  

é possível – ainda que eu não considere muito comum – que 
uma pessoa desprovida dos atributos descritivos represente 
uma perspectiva. Para tanto, porém, é preciso que ela esteja 
situada em relações sociais que lhe propiciem experiências e 
percepções sociais similares às daquela pessoa que possui os 
atributos descritivos. (YOUNG, 2006, p. 179) 

 

Nesse sentido, as Audiências Públicas aparecem como um momento em 

que as parlamentares podem ser situadas às experiências que não são próprias 

de suas vivências, oportunizando que elas se conscientizem de outras 

necessidades da população. 

No entanto, essa forma de representação não significa um resultado 

automático de mudanças e influências. Tendo em vista que se trata de um ponto 

de partida e de localização de relações sociais, não necessariamente isso 

resultará em políticas transformativas. 

  

Representar um interesse ou uma opinião geralmente envolve 
promover certos desdobramentos específicos no processo de 
tomada de decisões, ao passo que representar uma perspectiva 
geralmente significa promover certos pontos de partida para a 
discussão. A partir de uma determinada perspectiva social um 
representante coloca certos tipos de questões, relata certos 
tipos de experiência, retoma uma determinada linha de narrativa 
histórica ou expressa um certo modo de olhar as posições de 
outrem. Isso contribui decisivamente para a inclusão de 
diferentes pessoas no processo de tomada de decisões e chama 
a atenção para possíveis efeitos das políticas propostas sobre 
os diferentes grupos. No entanto, expressar uma perspectiva 
quase nunca significa inferir uma conclusão sobre 
resultados (YOUNG, 2006, p. 167/168) grifo da autora. 

 

Dessa maneira, a sessão seguinte se dedicará a relacionar as Audiências 

Públicas com a produção legislativa, o indicador de efetividade da atuação 

parlamentar nesta pesquisa.  

 

4.3.1 A relação entre Audiências Públicas e Projetos de Lei 
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Das vinte e nove audiências públicas realizadas, verificando-se a partir da 

data de publicação, apenas quatro Projetos de Lei podem ter derivado das 

discussões realizadas em Audiência Pública ou serem motivadas pelos mesmos 

motivos da audiência. 

Para chegar a essa hipótese, foram analisados os Projetos de Lei com 

temas semelhantes aos temas das Audiências Públicas e verificado o período 

de publicação da proposta e a data do evento.  

Foram consideradas as propostas do mesmo mês de realização das 

Audiências60 e o resultado foi o seguinte: 

 

Figura 3 -  Projetos de Lei derivados de Audiências Públicas 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 
 

Por meio da figura acima, onde constam o número de audiências por ano 

e a indicação da legislação decorrente delas, observa-se que o primeiro Projeto 

de Lei decorre da terceira audiência pública realizada no ano de 2015. O 

segundo e terceiro decorrem da quinta Audiência Pública de 2016 e; o quarto, 

da sexta audiência pública de 2016. 

Embora sejam poucos os casos, a discussão nas Audiências que 

produziram alguma proposta são elementos importantes para analisarmos mais 

detidamente. Isso porque, representa um dos casos em que é possível perceber 

um ganho qualitativo derivado de uma estratégia mais ampla e decorrente de um 

                                                             
60 Os casos de correspondência aconteceram com diferença de três ou quatro dias, antes ou 
após a data da Audiência Pública.  
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espaço formativo para as parlamentares. Assim, analisaremos abaixo as quatro 

propostas relacionadas às Audiências Públicas. 

Das quatro propostas relacionadas com as Audiências Públicas, duas são 

de autoria da deputada Zeidan e duas são coletivas.  

O Primeiro Projeto de Lei é de autoria da deputada Zeidan. Foi publicado 

em 11 de maio de 2015 e se relaciona com a Audiência Pública como tema “Dia 

Internacional da Perda gestacional”, realizada dia 15 de maio do mesmo ano. 

Este Projeto: 

 

DETERMINA QUE AS UNIDADES DE SAÚDE 
CREDENCIADAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, 
BEM COMO AS DA REDE PRIVADA, OFEREÇAM, LEITO 
SEPARADO PARA AS MÃES DE NATIMORTO E AS MÃES 
COM ÓBITO FETAL (PL 1774/2016 In ALERJ, 2018). 

 

 Além da análise temporal e também do tema da audiência com a ementa 

da proposta é possível afirmar a relação entre esses dois elementos, porque 

durante a audiência - dentre as muitas formas de violência psíquica e obstétrica 

- a necessidade de um leito para as mães de natimortos, separado das mães 

que estão com seus bebês, apareceu como uma denúncia e um 

encaminhamento.   

 A solicitante dessa Audiência Pública, mãe de um natimorto, relatou em 

Audiência: 

E foi quando eu fui ler os relatos nos grupos, como os do Mães 
de Anjo, como os do Luto a Luta. E fui ver que a maior parte das 
mulheres não tem esse privilégio, que eu tive em uma clínica 
particular. Muitas ficam, ou mesmo em outras clínicas 
particulares, porque isso não é uma exclusividade do serviço 
público, isso é muito importante frisar, mesmo em outras clínicas 
particulares as mulheres ficam na mesma ala da maternidade, 
após a sua perda. 
Recebi o recado, uma mensagem de uma mulher que ficou entre 
duas mães dando a luz. A mãe que estava do lado direito, o filho, 
inclusive, tinha o mesmo nome do filho daquela que tinha 
perdido por uma daquelas coincidências do destino. E nem as 
mães que estavam dando a luz conseguiam viver aquele 
momento em sua plenitude, e demonstrar toda a sua alegria, 
porque também estavam tristes, compartilhando a dor da mãe 
que tinha acabado de perder o seu filho, e nem aquela mãe 
podia viver o seu luto. 
Além disso, ouvi relatos de mães que receberam enfermeiras 
dando parabéns, entregando o kit maternidade, entrando no 
quarto e falando “mas cadê o bebê daqui?” Entrando no quarto 
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e falando: “Ué, mas o seu bebê está na UTI? Ele já vem mamar? 
Já deu mamar, mamãe?” Assim, uma absoluta falta de cuidado. 
(...) 
Os relatos foram muito impressionantes. Eu acho que as outras 
falam vão poder trazer aqui os relatos pessoais. E foi isso o que 
me mobilizou a pedir essa audiência pública, para poder dar 
visibilidade a esse tema, que é tão silenciado. (Anexo 2 – 
Audiência Pública 5/2016). 

 

A justificativa do Projeto de Lei reforça a necessidade de amparo 

psicológico à essas mães e reforça que a proposta não traz novas despesas ao 

Estado. Apresenta-se da seguinte maneira: 

 

Hoje, quem perde o bebê antes ou logo após o nascimento, 
enfrenta, além da dor, o despreparo das estruturas da saúde.  
Nesse momento de dor intensa, muitas dessas mulheres sofrem 
um abalo psicológico sem proporções ao se depararem, no 
mesmo quarto em que se recuperam, com diversas mães e seus 
bebês. 
Assim, faz-se necessário amenizarmos a dor dessas mães 
nesse momento tão delicado de suas vidas. 
Cabe ressaltar que tal ação não irá gerar custo algum para as 
unidades de saúde, posto que apenas irão instalar essas mães 
em quartos separados das demais mães (PL1774/2016 In 
ALERJ, 2018). 

 

  Essa situação pode ser usada como um exemplo da produção legislativa 

a partir de uma demanda real e solicitada pela população. Apesar de proposto 

dias antes da realização da Audiência, a compreensão dessa realidade como 

uma necessidade de amparo legal revela uma ligação mais estreita da 

parlamentar com mulheres do eleitorado.  

Este projeto está parado entre as votações, desde 2016 (ALERJ, 2018). 

A segunda situação trata-se de um Projeto de Lei que foi publicado em 03 

de junho de 2016, três dias antes da Audiência Pública. Ambos tratam sobre 

violência sexual.  

O tema da Audiência foi “Cultura do Estupro” e o Projeto, que hoje é Lei, 

prevê: 

 

ESTABELECE MULTA E MANDA RETIRAR DO AR TODA E 

QUALQUER VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA MISÓGINA, 

SEXISTA OU ESTIMULADORA DE AGRESSÃO E VIOLÊNCIA 

SEXUAL NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. (PL 

1844/2016 In ALERJ, 2018). 
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 Esta proposta é de autoria de todas as deputadas mulheres e alguns 

deputados homens, quarenta parlamentares no total61.  A proposta foi aprovada 

como Lei mais de dois anos depois, em outubro de 2018 (ALERJ, 2018).  

A relação entre a Audiência Pública e a Lei pode ser observada também 

pela fala da deputada Rejane, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos 

da Mulher em Audiência: 

 

É importante que estejamos aqui. Mas é triste sabermos que foi 
preciso de uma tragédia, como a da jovem de 16 anos, em 
Jacarepaguá, para unificar os nossos esforços e obrigar a 
sociedade, os órgãos de segurança, os poderes públicos, os 
meios de comunicação, a se posicionarem. (...) 
Asseguro que as comissões aqui presentes têm absoluto 
compromisso em barrar a violência sexual e o estupro. Esses 
ataques ferem brutalmente a integridade física, psíquica, moral 
e a cidadania plena das mulheres. 
Temos apresentado projetos de lei que buscam combater essa 
realidade. Acho que precisamos atuar a curto, médio e longo 
prazos, pois se trata de enfrentar uma ideologia milenar que 
reforça a lógica machista, muitas vezes misógina, que ainda se 
manifesta em nosso cotidiano. 
Em pleno século XXI nos defrontamos diariamente com a 
barbárie ao saber que acontece um estupro a cada 11 minutos 
no Brasil. E os anuários sobre violência no estado relatam que, 
em todas as cidades do interior do Rio de Janeiro apresentam 
estatísticas assustadoras de estupro. (...) 
Por isso, devemos unir as ações dos Legislativos estadual e 
federal e do Executivo, através de campanhas, projetos de lei e 
ações que garantam às vítimas que o estado fluminense não 
admitirá mais a impunidade ou a leniência com esses crimes e, 
principalmente, garantir o pleno funcionamento da rede de 
proteção às mulheres, vítimas de violência, que levamos anos 
para construir minimamente, e que, a pretexto da crise 
econômica e financeira, estão sendo desmontadas. (Anexo 2 – 
Audiência pública 5/2016). 

 

                                                             
61 Assinam pela autoria: Enfermeira Rejane, Ana Paula Rechuan, Bebeto, Carlos Macedo, 
Carlos Minc, Chiquinho Da Mangueira, Cidinha Campos, Comte Bittencourt, Daniele Guerreiro, 
Dr Sadinoel, Dr. Deodalto, Dr. Julianelli, Edson Albertassi, Eliomar Coelho, Farid Abrão, Flavio 
Serafini, Janio Mendes, Jorge Felippe Neto, Lucinha, Luiz Martins, Luiz Paulo, Marcelo Freixo, 
Marcia Jeovani, Martha Rocha, Milton Rangel, Nelson Gonçalves, Nivaldo Mulim, Paulo 
Ramos, Pedro Fernandes, Rosenverg Reis, Samuel Malafaia, Thiago Pampolha, Tia Ju, Tio 
Carlos, Waldeck Carneiro, Wanderson Nogueira, Zaqueu Teixeira, Zeidan, Wagner Montes e 
Carlos Osorio (ALERJ, 2018) 
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A justificativa dessa proposição ressalta o impacto da mídia no 

comportamento social. Também informa que a proposição decorre de uma 

discussão junto de um dos movimentos feministas nacionais: 

 

A figura feminina sempre foi utilizada pela mídia em analogia à 
submissão, trazendo a ideia machista de que “o lugar da mulher 
é na cozinha”. Desde os primórdios, as “Amélias” são retratadas 
pela publicidade em propaganda de produtos de limpeza. 
Porém, com o passar do tempo, a modernidade trouxe novos 
reflexos da mudança de comportamento, passando a 
representar a mulher como produto de consumo, ou seja, a 
mulher passou a ser vista como um produto a ser consumido. 
Assim, através dela, as propagandas fazem alusões ao erotismo 
em busca do consumo pelo desejo. (...) 
É imprescindível o debate do estereótipo da mulher nas mídias 
audiovisuais e nas redes sociais, visto que também é por meio 
dessas mídias que a misoginia, o machismo e o incentivo à 
violência contra a mulher, em especial, a sexual, se dispersa na 
sociedade fluminense. A mulher é estereotipada como sendo 
submissa, ignorante, fraca, objeto de consumo, dentre outros 
adjetivos agressivos, o que por sua vez influencia no modo com 
que a sociedade trata as mulheres em seu dia a dia. (...) 
O presente projeto de lei nasceu da contribuição das 
participantes do Seminário produzido pela Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher – CDDM da Alerj, em parceria com a 
União Brasileira de Mulheres - UBM, no último dia 2 de maio de 
2016, cuja documentação segue em anexo, sendo certo que 
esta iniciativa legislativa não tem por objetivo impor qualquer tipo 
de censura aos produtores de propagandas, coibindo-lhes a 
criatividade, mas apenas de evitar a veiculação de propagandas 
que tenham por finalidade depreciar a imagem da mulher ou de 
estimular a prática de violência contra a mulher (PL 1844/2016, 
In ALERJ, 2018). 

 

O fato de essa ser uma proposta coletiva pode decorrer da controversa 

sobre o próprio tema. Pois se coloca contrário a tratamentos violentos que são 

naturalizados. Essa legislação teve a autoria de todas as deputadas e vários 

deputados homens e, ainda assim, somente dois anos depois foi aprovada como 

lei.  

Isso também pode ser levado como um exemplo da resistência em 

aprovar legislações desse tipo, pois, para isso, é preciso reconhecer que existem 

um tipo de incentivo e aceitação da violência contra as mulheres que é tolerado 

pelos poderes públicos. Além disso, se coloca contra grupos de empresas que 

podem inclusive serem parceiros políticos ou figuras influentes no cenário 
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estadual. Exigindo que a proposição tenha estratégias mais sofisticadas para 

que se transforme em lei.  

A terceira proposta, de autoria individual da deputada Zeidan, foi 

publicada em 10 de junho de 2016, quatro dias após a realização da audiência 

pública sobre “Cultura do Estupro”. A proposta determina:  

 

CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE DEFESA DA MULHER NA 
CASA ONDE OCORREU O ESTUPRO COLETIVO, 
LOCALIZADA NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NA 
PRAÇA SECA, ZONA OESTE DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO (PL 1887/2016 In ALERJ, 2018). 
 
 

Tanto a Audiência Pública, quanto o Projeto de Lei foram motivados por 

um caso de estupro coletivo de uma jovem de 16 anos, que repercutiu nos 

noticiários brasileiros (FOLHA, 2016b). 

A justificativa da proposta prevê que o espaço criado seja um órgão de 

auxílio às vítimas e também prevenção: 

 

O objetivo da criação do Centro de Defesa da Mulher, na 
Comunidade São José Operário, é prevenir e evitar que outros 
casos de estupro venham a ocorrer e também, fornecer o auxílio 
necessário às vítimas de violência sexual, oferecendo 
informações necessárias sobre o crime ocorrido, bem como, o 
encaminhamento das vítimas, para órgãos que possam 
promover justiça e proteção às vítimas (PL 1887/2016 In ALERJ, 
2018). 

 

A proposta visa ressignificar o local do crime sem apagar a história de 

violência ali ocorrida. Dentro de uma concepção de acolhimento e prevenção, a 

proposta se afasta de projetos meramente punitivos que tem como foco 

agressores e não vítimas.  

Já a proposta coletiva, apesar de tratar sobre violência sexual, possui 

outra perspectiva sobre o tema.  

Uma questão importante dessa análise é que a deputada Zeidan não 

consta como presente nessa Audiência Pública. Ainda assim, possui uma 

proposta relacionada. Essa pode ser uma forma de demonstrar também formas 

de atuação e um compromisso que está para além da presença física, mas que 

pode ser concretizada em atuações objetivas por meio, por exemplo, da 

assessoria especializada que a deputada possui.  
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Esta proposta também está parada desde a sua proposição.  

A quarta proposta, que também é coletiva, permanece como Projeto de 

Lei pendente de votação. É de autoria de algumas deputadas mulheres e alguns 

homens, dez parlamentares no total62. Relacionada com a Audiência Pública 

sobre o “Empoderamento da mulher no esporte e na política”, realizada em 13 

de junho.  

O Projeto de Lei “CRIA A POLÍTICA ESTADUAL DE EMPODERAMENTO 

DA MULHER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” (PL 1909/2016 In ALERJ, 2018). 

 Essa proposta que prevê uma série de mecanismos e políticas públicas 

para a valorização das mulheres em espaços masculinizados – esporte e política 

- tem como motivação, assim como a audiência pública, o fato de que 2016 foi o 

ano em que as Olimpíadas ocorreram no Brasil e que houve Eleições municipais. 

 No relato da Audiência consta: 

 

[deputada delegada Martha Rocha] mencionou que foi acordado 
com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que esta 
audiência seria para tratar das questões relevantes ao esporte; 
afirmou que esta Comissão Especial reproduz no Estado do Rio 
de Janeiro uma estratégia desenvolvida no âmbito do Congresso 
Nacional, levando em conta que 2016 é um ano de olimpíadas e 
eleições. Afirmou que, na política, apesar de haver reserva de 
30% de vagas para candidatura de mulheres, essas, muitas 
vezes, não são preenchidas. Comentou que, na Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em 2010, foram eleitas 
11 Deputadas e hoje são somente 9 Deputadas. Ponderou que 
no aspecto do esporte esta diferença se faz de uma forma mais 
presente, às vezes, invisível. Ressaltou que esta audiência tem 
como finalidade ouvir todas as pessoas que estão diretamente 
envolvidas com esporte, recolhendo propostas que serão 
encaminhadas aos órgãos responsáveis (Anexo 2 – Audiência 
Pública 6/2016). 
 

 

O ano de 2016 também foi quando a primeira mulher presidenta do Brasil 

foi afastada de seu cargo por meio de um processo misógino que a acusou de 

crime de responsabilidade (RUBIM; ARGOLO, 2018). As Olimpíadas ficaram 

marcadas pelo alto número de mulheres participantes, 45% (G1, 2016), e pela 

primeira vitória do Brasil ser realizada pela judoca negra, periférica e lésbica: 

Rafaela Silva (ESTADÃO, 2016).  

                                                             
62 Assinam pela autoria: Nivaldo Mulim, Martha Rocha, Ana Paula Rechuan, Daniele Guerreiro, 
Marcia Jeovani, Zeidan, Enfermeira Rejane, Cidinha Campos, Tia Ju e Lucinha (ALERJ, 2018). 
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O texto de justificativa dessa proposta ressalta a necessidade de 

igualdade entre homens e mulheres, através da apresentação de alguns 

aspectos históricos como possíveis causas dessa violência, e também um texto 

religioso para a refutar. 

  

A história registra a discriminação homem-mulher, em todos os 
aspectos implantou-se uma visão cultural de que a mulher é 
inferior ao homem e não pelas oportunidades que lhes foram 
negadas. 
Essa mesma visão não igualitária entre os sexos, que preconiza 
o masculino com base em preconceitos e estereótipos, 
provavelmente foi a responsável pela consolidação de uma 
sociedade machista nos séculos XIX e XX. 
Para demonstrar que a mulher tem todos os direitos e garantias 
iguais as que são dispensadas ao homem, não sendo ela inferior 
em nada, Deus, “o Senhor Criador de tudo”, que criou inclusive 
o homem, observou que sem a mulher não seria completo e, 
porque não dizer, “um nada”, para que não se tenha dúvida de 
que são seres iguais, ou seja, um não é superior ao outro, teve 
o cuidado de criar a mulher da “costela” do homem. Gn. 2.20-23  
Dada a relevância de buscarmos corrigir as injustiças perante as 
mulheres, propomos a presente proposta legislativa objetivando 
estabelecer a igualdade de tratamento e oportunidades as 
mulheres (RIO DE JANEIRO, PL1909/2016). 

 

A visualização dessas quatro situações traz diversas possibilidades de 

inferência. Além da autoria, o tema e o clamor da mídia para situações como 

essa apareceram em destaque na justificativa dessas proposições.  

O modelo de representação política utilizado nessa pesquisa ressalta que 

a atuação parlamentar, decorrente da troca do eleitorado, corresponde a um 

aspecto positivo da representação. Conforme Young:  

 

Uma vez que não há mandato autorizado para várias decisões, 
a representação é mais forte quando carrega os vestígios da 
discussão que levou à autorização ou quando, de outra forma, 
se justifica persuasivamente numa prestação de contas pública 
(YOUNG, 2006). 

 

Nesse sentido, tendo em vista que de vinte nove audiências públicas, 

apenas quatro Projetos de Lei foram gerados com mesmo tema, esse aspecto 

da representação apareceu de forma bastante fraca na análise das 

parlamentares.  
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Ainda assim, a realização das Audiências Públicas demonstra uma forma 

mais democrática de fazer política, em que a população é chamada a discutir e 

se posicionar. Nessa situação possuem a oportunidade de denunciar, cobrar e 

solicitar pessoalmente às representantes suas demandas. 

Além do diálogo em Audiência, o Projeto de Lei nº 1844/2016 – sobre 

publicidade sexista -, destaca-se por apresentar na sua justificativa outra forma 

de contato entre representantes e eleitorado.  

A informação de que ele decorre de uma construção coletiva com a UBM 

demonstra que as parlamentares se preocuparam em dialogar com movimentos 

sociais e, neste caso, não apenas um movimento mulheres, mas um movimento 

que se declara feminista.  

A UBM, União Brasileira de Mulheres, é uma entidade feminista nacional63 

- com núcleos em diferentes cidades -, sem fins lucrativos, que atua no 

fortalecimento dos direitos das mulheres, desde a sua criação em 1988 e possui 

frentes de atuação tanto individuais – em atos, formações, reuniões, entre outros 

-, quanto junto à órgãos e parlamentares, por meio de consultas e propostas  

(RANGEL, 2012). 

A atuação da UBM também demonstra a contrapartida do eleitorado para 

a representação positiva da parlamentar, pois “os membros do eleitorado são 

mais bem representados quando se organizam para discutir suas concordâncias 

e diferenças uns com os outros e com os representantes. ” (YOUNG, 2006, p. 

173). 

Assim, as críticas que cabem à superficialidade e baixo número das 

proposições, não devem ofuscar a importância de ter temas como esses 

debatidos dentro da ALERJ.  

O contexto de retirada de direitos básicos das mulheres; violência 

misógina explícita e legitimada e; o pequeno número de deputadas na Casa 

refletem que esses poucos Projetos de Lei e temas abordados significam tanto 

a resistência das deputadas em propô-los quanto a riqueza da modalidade de 

Audiência Pública por permitir essa dinâmica acontecer. 

                                                             
63 Para saber mais sobre a UBM e outros movimentos nacionais feministas consultar a 
pesquisa de Patricia Rangel em: RANGEL, P. D. Movimentos feministas e direitos políticos das 
mulheres: Argentina e Brasil. 2012.  
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Assim o número baixo de Projetos de Lei e Leis com temas relacionados 

à Audiências Públicas aqui apresentado, não significa que não há outras 

propostas e leis com os mesmos temas abordados em Audiências Públicas em 

outros períodos.  

Um motivo relevante que explica a baixa quantidade recai no fato de que 

o aspecto de conexão entre o tema da audiência e da legislação foi o tempo 

entre eles.  

O fato a ser destacado é que o seu formato se assemelha a um espaço 

de formação. Oportunidade em que as parlamentares aprendem sobre temas 

aos quais elas não têm, ou tem pouca atuação parlamentar.  

Conforme as atas das reuniões da CDDM, verifica-se que a maioria dos 

temas de Audiência Pública são propostos pela presidenta da CDDM, 

Enfermeira Rejane. A entrevistas com as suas assessoras demonstrou que as 

demandas por audiências públicas chegam tanto por meio das demandas da 

CDDM, quanto de movimentos feministas.  

Tento em vista que ambas a assessoras responsáveis pela CDDM, em 

nome da presidenta, fazem parte do movimento feministas UBM, é possível 

inferir que as pautas também possuem uma perspectiva feminista.  

Isso pode ser um dos motivos que explique a distância entre os temas das 

Audiências e das Legislações.  A realização da Audiência possui um crivo mais 

flexível do que a propostas legais, também dependem menos da articulação com 

parlamentares e não tem um rito longo para sua realização. 

Assim, afloram as contradições sobre os temas e legislações decorrentes 

das audiências Públicas realizadas, presididas e compostas pelas mesmas 

parlamentares.  
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CONCLUSÃO: O QUE NÃO CABE NOS TRILHOS 

 

 Se propor a pensar a produção legislativa para mulheres por meio da 

atuação parlamentar e, a partir de uma perspectiva feminista, incorreu na 

necessidade de pensar e firmar diversos aspectos, antes de olhar para o extrato 

da realidade delimitado por essa pesquisa.  

 Dessa maneira, o resgate inicial das Teorias Feministas foi de 

fundamental importância para conseguir reconhecer a pluralidade de 

concepções feministas e quais as suas principais diferenças.  

Além disso, apresentar as categorias Patriarcado e Gênero foi essencial 

para compreender dentro de qual estrutura esta investigação se deu. Isso 

porque, a política institucional não se trata de um espaço receptivo à pluralidade. 

Ela representa e reforça o papel patriarcal de homens no poder e de manutenção 

de privilégios baseada em gênero.  

  Nesse sentido, o elemento teórico para compreender quais as funções 

da mulher parlamentar dentro dessa estrutura foi a Representação. Aqui, a 

Teoria Política Feminista trouxe - através da Representação por Perspectiva - 

uma estratégia de ação para que tão poucas mulheres possam agir, pelas tantas 

outras, que estão e são colocadas longe desse espaço de decisão e influência 

política.   

 Essa estratégia, no entanto, necessita de um conteúdo robusto que não 

se contempla apenas pela categoria gênero e pela análise puramente teórica. 

Assim, as discussões sobre interseccionalidade com raça, classe e as 

compreensões sobre Reconhecimento e Redistribuição foram essenciais para 

compreender o aprimoramento dessa representação política. Além de 

demonstrarem a necessidade e importância de uma dimensão empírica que 

possa confrontar-se com este campo teórico.  

 Desse modo, resgatar brevemente a trajetória que as brasileiras 

percorreram para exercer essa representação mostrou que as conquistas das 

mulheres nunca foram simples concessões. Através de uma atuação articulada, 

todos os passos - ainda que pequenos e invisibilizadas - fazem parte de uma luta 

maior que está em construção.  
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A descrição e interpretação dos capítulos empíricos serviram para 

responder à pergunta da pesquisa e comprovar a hipótese apresentada, 

conforme os achados da pesquisa e apontamentos a seguir.  

 As oito parlamentares da ALERJ, eleitas para a legislatura de 2015-2018, 

representam as demandas femininas na produção legislativa para mulheres por 

meio de proposituras majoritariamente individuais sobre reconhecimento e 

desvinculada das Audiências Públicas promovidas pela CDDM.  

Foi possível verificar que ainda que todas deputadas tenham produção 

legislativa especificamente direcionada às mulheres, quando somados os 

indicadores de efetividade que demandam variação temática, articulação de 

autoria e participação na CDDM, a representação por perspectiva não se 

concretiza.  

Um exemplo dessa situação é a atuação de Cidinha Campos, que foi a 

parlamentar com maior número de mandatos, mas ainda assim teve uma só 

proposta individual para mulheres e não participou nem oficial nem 

extraoficialmente de nenhuma das atividades da CDDM durante os quatro anos.  

Além disso, foram verificadas as atuações pró mulheres que se 

distanciavam grandemente dos ideias emancipatórios do feminismo. Nesse caso 

foram exemplos a atuação das parlamentares Tia Ju e Marcia Jeovani com os 

projetos de ideologia de gênero e restrição das condições de aborto, 

respectivamente.  

Nesses casos, ambas as deputadas possuem proposições com temas 

diversificados para mulheres, no entanto, propuseram legislações que ferem a 

autonomia das mulheres seja na liberdade de orientação e identidade sexual, ou 

na escolha ou não de gestar. 

Essas atuações retiram do plano de interesse as perspectivas das 

mulheres transexuais e lésbicas de existirem e amarem livremente, bem como 

desconsidera as duas mil mortes por ano de mulheres que praticam aborto 

inseguro, por não terem amparo legal. 

Outro exemplo é a atuação da deputada Lucinha que, dentre suas 

proposições, abarca apenas duas das quatro temáticas apresentadas. O que 

significa dizer que não são observados os direitos das mulheres para além de 

âmbitos de Reconhecimento e Violência. 

Resultados positivos para a luta das mulheres também foram verificados.   
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Ainda que não tenha sido possível o acesso e análise de todo o material 

de atuação parlamentar da deputada Enfermeira Rejane, os dados e contato com 

sua assessoria foram suficientes para demonstrar que ela possui olhar 

progressista para os direitos das mulheres.  

Desde uma assessoria formada por militante antigas dos movimentos 

feministas nacionais, à proposição de temas para Audiências Públicas e 

reafirmação do seu lugar de mulher negra reconhecendo sua força e 

vulnerabilidade, a parlamentar demonstrou atuação significativa pelos 

indicadores que foram possíveis de observar. 

Além disso, a deputada Zeidan serviu como uma exceção à tradicional 

“condição” de primeira dama. Se este termo serve como um estereótipo para 

perfis assistencialistas com enfoque nas relações de cuidado com crianças e 

idosos sob a intensa revalorização da imagem de seu companheiro, Zeidan 

apresenta outro comportamento. 

A parlamentar tem trajetória política e feminista independente da relação 

com seu marido e anterior à candidatura de deputada. Além disso, também 

possui assessoria especializada em direitos das mulheres, gerenciado por uma 

militante de outro movimento feminista nacional, de maneira que a mantem 

próxima a essas pautas.  

Com relação às proposições, Zeidan apresenta projetos sobre temas 

pouco mencionados pelas demais parlamentares como lesbofobia e 

transexualidade. Além de ser a única parlamentar com projetos ligados aos 

temas de Audiências Públicas. 

Inferências positivas também foram visualizadas nas Audiências Públicas. 

Ter as Audiências Públicas como um espaço de troca e formação, onde 

as deputadas podem ter contato e apreender com outras mulheres, sobre 

perspectivas que não perpassam suas experiências de vida foi importante para 

verificar que existe um espaço e mecanismo institucional onde a Representação 

por Perspectiva é fomentada.  

No entanto, não parece se concretizar. Isso pode ser visto tanto pela 

frequência de cada uma das deputadas nas Audiências, quanto no baixo número 

de proposições ligados à elas. Não há o compromisso em fazer-se presente em 

reuniões e Audiências – exceto a presidenta – e assim, não há troca direta com 

as mulheres que lá estão.  
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A única deputada que se destaca por ter atuação significativa em todos 

os indicadores de efetividade é Martha Rocha. Ainda assim, uma análise 

feminista permite verificar que esse resultado decorre de uma posição de 

autoridade própria de condições individuais da parlamentar.  

 A carreira policial da parlamentar representa certa “autoridade 

socialmente legitimada” e traduz na deputada uma representação masculinizada 

de uma mulher no poder, o que pode explicar o maior respeito no seu trabalho. 

Além disso ela é uma mulher branca, casada, de meia idade e de classe média, 

cuja respeitabilidade é mais bem valorada na sociedade em que vivemos. 

 Com relação à participação nas reuniões da CDDM o mesmo pode ser 

dito. Observar a frequência das deputadas, permite inferir que a presneça não 

se trata de uma prioridade para todas as deputadas, o que dificulta tornar esse 

espaço um ambiente de articulação, estratégia e afeto – sororidade.  

 Ressalto que as críticas aqui colocadas sobre a atuação das 

parlamentares se restringem a produção legislativa para mulheres.  

A atuação “geral” - em outros âmbitos, que não de demandas femininas - 

não foi analisada e não está sendo medida, pois não foi objeto da presente 

pesquisa.  

Nesse sentido, importante ressaltar que grande parte da produção 

legislativa de Daniele Guerreiro é direcionada a pessoas com deficiência. E a 

deputada Lucinha foi a única parlamentar que se colocou diretamente como uma 

porta voz das demandas dos moradores da Baixada Fluminense. Isso reflete 

uma atuação relevante para populações que também constituem uma minoria 

social e precisam ter suas demandas representadas politicamente. 

Assim a análise dos perfis; temas de produção legislativa; frequência em 

atividades da CDDM; articulação de autoria para a produção legal e; a 

compreensão desse processo, por meio das teorias feministas, demonstram que 

tanto a realidade quanto as propostas teóricas refletem importantes 

potencialidades e limites na atuação parlamentar de mulheres. 

Apesar da similaridade no perfil, a partir da análise da Representação por 

Perspectiva, observa-se que as poucas posições estruturais de suas vivências 

refletem em atuações com diferentes enfoques sobre um mesmo tema, mas não 

refletem numa produção legislativa com conteúdo interseccional. 
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As diferentes formas das deputadas representarem demandas de 

mulheres não se trata de uma novidade ou limite da realidade. Ela somente 

reforça que o olhar essencialista sobre a prática política não consegue 

corresponder à pluralidade, que é inerente a ela, ainda que se trate de um grupo 

todo formado por mulheres. 

Para além das questões discutidas na análise teórica dessa pesquisa, 

importante ressaltar que toda a atuação política das deputadas é permeada pela 

influência que os partidos políticos possuem sobre cada uma de suas membras. 

Sem uma análise aprofundada dos partidos não há como dizer qual o nível de 

influência deles na articulação de autorias e temas propostas pelas 

parlamentares, tema interessante para outras pesquisas, mas que não fizeram 

parte dos objetivos desse trabalho. 

Por todos esses motivos, é possível observar que atuação política das 

mulheres ultrapassa pouco o nível da representação simbólica. Elas 

conseguiram alcançar um espaço de poder e estão se propondo a construir 

direitos para mulheres, no entanto, não deixam de sofrer as influências do 

patriarcado que coloca mulheres e o que se relaciona a mulheres, como 

secundário. 

Elas têm propostas, mas que não são aprovadas. Projetos que não são 

levados à votação. Temas específicos os quais, para propositura, precisam se 

articular em número maior - o que corresponde a precisar de articulação com 

homens abertos ao diálogo para defender propostas que não lhes garantem 

benefícios diretos.  

Além disso, as poucas menções à um posicionamento feminista 

perpassam por ações individualizadas que não são capazes de propor 

mudanças concretas. 

A existência e manutenção dos direitos das mulheres passa por uma 

vigilância permanente das vias burocráticas e institucionais, por onde eles são 

debatidos, construídos e retirados. 

Nesse sentido, pesquisar direitos das mulheres através de um campo que 

não é receptivo às lutas de mulheres e feministas, foi também uma maneira de 

construir um panorama para se pensar nas brechas pelas quais a luta das 

mulheres podem se infiltrar. Isso faz parte do processo de reconhecer que a 
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política institucional precisa ser conhecida e analisada pelos movimentos 

feministas.  

Isso porque, ainda que reconheçamos que a transformação não virá da 

simples reforma dessas estruturas, hoje - mais uma vez – vemos que enquanto 

este modelo político continua vigente, precisamos saber como ele opera para 

construir não só os caminhos de resistência mas também de transformação.  

Se uma pesquisa sobre a política institucional pôde aqui ser 

metaforicamente apresentada por um trem, com seus trilhos, condutoras, 

caminho e pedras, onde até mesmo a não-linearidade do trajeto mantem o trem 

dentro no caminho traçado e esperado por suas próprias estruturas, o mesmo 

não pode ser dito das lutas transformadoras pelos direitos das mulheres. 

 Essas lutas têm um movimento, fluidez, abertura e capacidade de reunir 

e transformar, que a política institucional não tem.  

 Assim, compreendendo que o agir político das mulheres está ligado 

também à ancestralidade popular e comunitária; que liga a força das mulheres 

às forças cíclicas da natureza -  para além das cisões capitalistas do nosso modo 

de viver - a luta das mulheres é pela vida, que através da água nos move, une, 

gera e transforma.  

 Criando caminhos, abrindo veios e vales em ondas e marés, acredito que 

a transformação da vida das mulheres perpassa por horizontes onde a 

construção de seus direitos passa pelo fazer junto, para todas e considerando a 

vida e experiência de tantas brasileiras, mulheres do fim do mundo. 

 

A vida tem sido água 
Fazendo caminhos esguios 

Se abrindo em veios e vales 
Na pele, leito de rio 

Contemple o desenho fundo 
Dessas minhas jovens rugas 
Conquistadas a duras penas 

Entre aventuras e fugas 
Observe a face turva 

O olhar tentado e atento 
Se essas são marcas externas 

Imagine as de dentro 
(Na pele, Elza Soares)  
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ANEXO 1 – PROJETOS DE LEI E LEIS POR DEPUTADA 
 

CIDINHA CAMPOS 

AUTORA TEMA PL 
OU 
LEI 

EMENTA DATA DE 
PUBLICAÇÃO 

Cidinha 
Campos  

Saúde - Câncer 
De Mama 

PL OBRIGA HOSPITAIS, 
UNIDADES MÉDICAS DE 
ATENDIMENTO 
EMERGENCIAL E 
CENTROS DE 
DIAGNÓSTICOS POR 
IMAGEM QUE REALIZEM 
O EXAME DE 
MAMOGRAFIA NO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO A 
DISPONIBILIZAR 
EQUIPAMENTOS 
ADAPTADOS PARA 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, NO 
DIAGNÓSTICO 
PRECOCE DO CÂNCER 
DE MAMA. 
  

10/05/2018 

Cidinha 
Campos  

Saúde - Câncer 
De Mama 

LEI ALTERA A LEI ESTADUAL 
N° 3.284 DE 08 DE 
NOVEMBRO DE 1999, 
QUE TRATA DA 
DIAGNOSE PRECOCE 
DO CÂNCER DE MAMA 
PELOS HOSPITAIS 
PÚBLICOS ESTADUAIS. 
  

28/02/2018 

Lucinha, 
Cidinha 
Campos, Dr 
Sadinoel, Dr. 
Julianelli, 
Edson 
Albertassi, 
Janio Mendes, 
Jorge Felippe 
Neto, Tia Ju, 
Waldeck 
Carneiro 
   

Redistribuição - 
Habitação 

PL DISPÕE SOBRE A 
RESERVA 
PREFERENCIAL PARA 
DISTRIBUIÇÃO OU 
VENDA DE UNIDADES 
HABITACIONAIS NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO.  

01/12/2016 

Nivaldo Mulim, 
Ana Paula 
Rechuan, 
Cidinha 
Campos, 
Daniele 
Guerreiro, 
Enfermeira 
Rejane, 
Lucinha, Marcia 

Reconhecimento  LEI INSCREVE O NOME DE 
BERTHA MARIA JULIA 
LUTZ NO "LIVRO DOS 
HERÓIS DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO".  

27/07/2016 
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Jeovani, Martha 
Rocha, Tia Ju, 
Zeidan  
  
Nivaldo Mulim, 
Ana Paula 
Rechuan, 
Cidinha 
Campos, 
Daniele 
Guerreiro, 
Enfermeira 
Rejane, 
Lucinha, Marcia 
Jeovani, Martha 
Rocha, Tia Ju, 
Zeidan  
  

Reconhecimento LEI ALTERA O NOME DO 
"LIVRO DOS HERÓIS DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO" PARA "LIVRO 
DOS HERÓIS E 
HEROÍNAS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO".   

27/07/2016 

Nivaldo 
Mulim,Martha 
Rocha,Ana 
Paula Rechuan, 
Daniele 
Guerreiro, 
Marcia Jeovani, 
Zeidan, 
Enfermeira 
Rejane, Cidinha 
Campos, Tia Ju, 
Lucinha 
  

Reconheicmento 
- 
Empoderamento 

PL CRIA A POLÍTICA 
ESTADUAL DE 
EMPODERAMENTO DA 
MULHER E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

17/06/2016 

Enfermeira 
Rejane, Ana 
Paula Rechuan, 
Bebeto, Carlos 
Macedo, Carlos 
Minc, Chiquinho 
Da Mangueira, 
Cidinha 
Campos, Comte 
Bittencourt, 
Daniele 
Guerreiro, Dr 
Sadinoel, Dr. 
Deodalto, Dr. 
Julianelli, 
Edson 
Albertassi, 
Eliomar Coelho, 
Farid Abrão, 
Flavio Serafini, 
Janio 
Mendes,Jorge 
Felippe Neto, 
Lucinha, Luiz 
Martins, Luiz 
Paulo, Marcelo 
Freixo, Marcia 
Jeovani, Martha 
Rocha, Milton 

Violência - 
Publicidade   

LEI ESTABELECE MULTA E 
MANDA RETIRAR DO AR 
TODA E QUALQUER 
VEICULAÇÃO 
PUBLICITÁRIA 
MISÓGINA, SEXISTA OU 
ESTIMULADORA DE 
AGRESSÃO E VIOLÊNCIA 
SEXUAL NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO.  

03/06/2016 
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Rangel, Nelson 
Gonçalves, 
Nivaldo Mulim, 
Paulo Ramos, 
Pedro 
Fernandes, 
Rosenverg 
Reis, Samuel 
Malafaia, Thiago 
Pampolha, Tia 
Ju, Tio Carlos, 
Waldeck 
Carneiro, 
Wanderson 
Nogueira, 
Zaqueu 
Teixeira, 
Zeidan, Wagner 
Montes, Carlos 
Osorio  
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DANIELE GUERREIRO 

 

AUTORIA TEMA PL OU 
LEI 

EMENTA DATA DE 
PUBLICAÇÃO 

Nivaldo 
Mulim, Ana 
Paula 
Rechuan, 
Cidinha 
Campos, 
Daniele 
Guerreiro, 
Enfermeira 
Rejane, 
Lucinha, 
Marcia 
Jeovani, 
Martha 
Rocha, Tia 
Ju, Zeidan 
   

Reconhecimento  LEI INSCREVE O 
NOME DE 
BERTHA MARIA 
JULIA LUTZ NO 
"LIVRO DOS 
HERÓIS DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO". 

27/07/2016 

Nivaldo 
Mulim, Ana 
Paula 
Rechuan, 
Cidinha 
Campos, 
Daniele 
Guerreiro, 
Enfermeira 
Rejane, 
Lucinha, 
Marcia 
Jeovani, 
Martha 
Rocha, Tia 
Ju, Zeidan  
  

Reconhecimento  LEI ALTERA O NOME 
DO "LIVRO DOS 
HERÓIS DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO" 
PARA "LIVRO 
DOS HERÓIS E 
HEROÍNAS DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO". 

27/07/2016 

Nivaldo 
Mulim, Ana 
Paula 
Rechuan, 
Cidinha 
Campos, 
Daniele 
Guerreiro, 
Enfermeira 
Rejane, 
Lucinha, 
Marcia 
Jeovani, 
Martha 
Rocha, Tia 
Ju, Zeidan 
  

Reconhecimento  LEI ALTERA A LEI Nº 
5.808, DE 25 DE 
AGOSTO DE 2010 
QUE CRIA NO 
ESTADO O LIVRO 
DOS HERÓIS DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO. 

17/06/2016 
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Nivaldo 
Mulim, 
Martha 
Rocha, Ana 
Paula 
Rechuan, 
Daniele 
Guerreiro, 
Marcia 
Jeovani, 
Zeidan, 
Enfermeira 
Rejane, 
Cidinha 
Campos, 
Tia Ju, 
Lucinha 
  

Reconhecimento 
- 
Empoderamento  

PL CRIA A POLÍTICA 
ESTADUAL DE 
EMPODERAMENT
O DA MULHER E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS  

17/06/2016 

Enfermeira 
Rejane, Ana 
Paula 
Rechuan, 
Bebeto, 
Carlos 
Macedo, 
Carlos 
Minc, 
Chiquinho 
Da 
Mangueira, 
Cidinha 
Campos, 
Comte 
Bittencourt,
Daniele 
Guerreiro, 
Dr Sadinoel, 
Dr. 
Deodalto, 
Dr. 
Julianelli, 
Edson 
Albertassi, 
Eliomar 
Coelho, 
Farid 
Abrão, 
Flavio 
Serafini, 
Janio 
Mendes, 
Jorge 
Felippe 
Neto, 
Lucinha, 
Luiz 
Martins, 
Luiz Paulo, 
Marcelo 
Freixo, 

Violência - 
Publicidade   

LEI ESTABELECE 
MULTA E MANDA 
RETIRAR DO AR 
TODA E 
QUALQUER 
VEICULAÇÃO 
PUBLICITÁRIA 
MISÓGINA, 
SEXISTA OU 
ESTIMULADORA 
DE AGRESSÃO E 
VIOLÊNCIA 
SEXUAL NO 
ÂMBITO DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO.  

03/06/2016 
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Marcia 
Jeovani, 
Martha 
Rocha, 
Milton 
Rangel, 
Nelson 
Gonçalves, 
Nivaldo 
Mulim, 
Paulo 
Ramos, 
Pedro 
Fernandes, 
Rosenverg 
Reis, 
Samuel 
Malafaia,Thi
ago 
Pampolha,T
ia Ju, Tio 
Carlos, 
Waldeck 
Carneiro, 
Wanderson 
Nogueira, 
Zaqueu 
Teixeira, 
Zeidan, 
Wagner 
Montes, 
Carlos 
Osorio 
  
Danielle 
Guerreiro 

Redistribuição - 
Formação 
Profissional 

PL 
PREJUDI

CADO 
POR LEI 
EXISTEN
TE COM 
MESMA 

MATÉRIA 

INSTITUI A 
POLÍTICA 
ESTADUAL DE 
FORMAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO 
CONTINUADA DE 
MULHERES 
PARA O MUNDO 
DO TRABALHO E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

  

Daniele 
Guerreiro  

Saúde - Direito 
Das Gestantes 

LEI INSTITUI A 
SEMANA 
ESTADUAL DE 
CONSCIENTIZAÇ
ÃO SOBRE OS 
DIREITOS DAS 
GESTANTES NO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO.  

27/04/2016 
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Daniele 
Guerreiro  

Violência - 
Violência De 
Gênero  

PL DISPÕE SOBRE A 
IMPLEMENTAÇÃ
O DO 
PROGRAMA DE 
COMBATE À 
PREVENÇÃO À 
VIOLÊNCIA DE 
GÊNERO NAS 
ESCOLAS 
PÚBLICAS DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO.   

12/03/2015 

Daniele 
Guerreiro  

Saúde - 
Gestante 

PL 
ANEXO 

DISPÕE SOBRE A 
INCLUSÃO DE 
ALERTA NOS 
RÓTULOS E/OU 
EMBALAGENS E 
NAS 
CAMPANHAS 
PUBLICITÁRIAS 
DE BEBIDAS 
ALCOÓLICAS 
SOBRE OS 
RISCOS DE 
CONSUMO DE 
ÁLCOOL 
DURANTE A 
GRAVIDEZ, 
COMO 
PREVENÇÃO À 
SÍNDROME 
ALCOÓLICA 
FETAL (SAF) E DÁ 
OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

12/03/2015 
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LUCINHA 

 

AUTORIA TEMA PL OU LEI  EMENTA DATA DE 
PUBLICAÇÃO 

Lucinha 
Todas e 
Deputados 

Reconhecimento  LEI INSCREVE O NOME 
DE BERTHA MARIA 
JULIA LUTZ NO 
"LIVRO DOS HERÓIS 
DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO".  

27/07/2016 

Lucinha - 
Todas e 
Deputados 

Reconhecimento  LEI ALTERA O NOME DO 
"LIVRO DOS HERÓIS 
DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO" PARA 
"LIVRO DOS HERÓIS 
E HEROÍNAS DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO".  

27/07/2016 

Lucinha - 
Todas e 
Deputados 

Reconhecimento 
- 
Empoderamento 

PL CRIA A POLÍTICA 
ESTADUAL DE 
EMPODERAMENTO 
DA MULHER E DÁ 
OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

17/06/2016 

Lucinha - 
Todas e 
Deputados 

Violência - 
Publicidade   

LEI ESTABELECE MULTA 
E MANDA RETIRAR 
DO AR TODA E 
QUALQUER 
VEICULAÇÃO 
PUBLICITÁRIA 
MISÓGINA, SEXISTA 
OU ESTIMULADORA 
DE AGRESSÃO E 
VIOLÊNCIA SEXUAL 
NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. 

03/06/2016 

Dr. 
Julianelli, 
Enfermeira 
Rejane, 
Lucinha 

Reconhecimento 
- Maternidade 

PL  DISPÕE SOBRE A 
AMPLIAÇÃO DO 
PERÍODO DE 
LICENÇA 
MATERNIDADE OU 
PATERNIDADE DOS 
SERVIDORES 
PÚBLICOS 
ESTADUAIS COM 
FILHOS COM 
MICROCEFALIA E/OU 
DEFICIÊNCIAS 
GRAVES. 

03/06/2016 
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Dr 
Julianelli, 
Martha 
Rocha, 
Lucinha 

Violência - 
Violência 
Doméstica 

LEI CRIA O PROGRAMA 
DE CAPACITAÇÃO DE 
AGENTES DE SAÚDE 
PARA VIABILIZAR O 
CONHECIMENTO DA 
LEI MARIA DA PENHA 
E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
  

09/08/2016 

Lucinha Violência - 
Violência 
Doméstica  

PL ANEXO 
Projeto de 

Lei nº 
2709/2014, 
de autoria 

da 
Deputada 

Inês 
Pandeló 

ESTABELECE QUE 
SEJA 
DISPONIBILIZADA A 
LEI MARIA DA PENHA 
NOS 
ESTABELECIMENTOS 
QUE INDICA PARA 
CONSULTA DA 
POPULAÇÃO, EM 
LOCAL VISÍVEL E DE 
FÁCIL ACESSO, NO 
ÂMBITO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, 
E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
  

20/03/2015 

Lucinha Violência 
Doméstica/ 
Emprego/Renda 

LEI AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO A CRIAR 
O REGIME 
ASSISTENCIAL 
ESPECIAL DE 
ATENDIMENTO DE 
EMPREGO E RENDA 
ÀS MULHERES 
VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA 
CONJUGAL NO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO.  

27/02/2015 
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MARCIA JEOVANI 

 

AUTORIA TEMA PL OU LEI EMENTA DATA DE 
PUBLICAÇÃO 

Marcia Jeovani Saúde PL DISPÕE SOBRE 
A CRIAÇÃO DO 
GUIA DE 
INFORMAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 
RELATIVOS A 
SAÚDE DA 
MULHER E DO 
HOMEM NA 
REDE PÚBLICA 
E PRIVADA DE 
SAÚDE DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
  

06/12/2017 

Marcia Jeovani Violência - 
Violência 
Doméstica  

PL FICA 
INSTITUÍDO NO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO O 
PROGRAMA 
FAMÍLIA 
SEGURA.  
  

30/11/2017 

Marcia Jeovani  Violência - 
Violência 
Sexual 

LEI FICA CRIADO 
NO ESTADO DO 
RIO DE 
JANEIRO O 
PROGRAMA DE 
PREVENÇÃO 
AO ABUSO 
SEXUAL E 
VIOLÊNCIA NO 
TRANSPORTE 
COLETIVO 
PÚBLICO E 
PRIVADO NO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
  

31/08/2017 

Marcia Jeovani  Saúde -
Maternidade 

PL - 
PREJUDICA
DO LEI COM 

MEMSA 
MATÉRIA - 
Lei nº 2.689/ 

de 14 de 
fevereiro de 

1997 

ALTERA A LEI 
Nº 5.645, DE 6 
DE JANEIRO DE 
2010, 
INCLUINDO, NO 
CALENDÁRIO 
OFICIAL DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, A 
SEMANA 
MUNDIAL DE 
ALEITAMENTO 

03/08/2017 
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MATERNO DE 1 
A 7 DE AGOSTO 
DE CADA ANO.  
  

Marcia Jeovani Saúde -
Maternidade 

PL AUTORIZA O 
PODER 
EXECUTIVO A 
CRIAR O 
AMBULATÓRIO 
DE 
AMAMENTAÇÃ
O E 
ORIENTAÇÃO 
ÀS GESTANTES 
NA REDE 
HOSPITALAR 
PÚBLICA. 
  

03/08/2017 

Marcia Jeovani Violência - 
Violência 
Doméstica 

PL FICA CRIADO O 
PROGRAMA DE 
ENFRENTAMEN
TO À 
VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E 
FAMILIAR 
CONTRA A 
MULHER E 
ESTABELECE 
DIRETRIZES 
PARA A 
PROMOÇÃO DE 
AÇÕES DE 
RESSOCIALIZA
ÇÃO DOS 
AGRESSORES 
NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO.  
  

03/08/2017 

Marcia Jeovani Violência - 
Habitação/ 
Violência 
Doméstica 
(Conjunto) 

PL DISPÕE SOBRE 
A RESERVA DE 
RECURSOS 
PÚBLICOS 
DESTINADOS À 
HABITAÇÃO 
E/OU CRIAÇÃO 
DE CASAS DE 
APOIO E 
ACOLHIMENTO 
ÀS MULHERES 
VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA NO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO.  
  

31/05/2017 

Marcia Jeovani Violência - 
Violência 
Doméstica 

PL AUTORIZA O 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO A 
CRIAR NOS 

17/04/2017 
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MUNICÍPIOS, OS 
JUIZADOS DE 
VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E 
FAMILIAR 
CONTRA A 
MULHER, E DÁ 
OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
  

Marcia Jeovani Saúde LEI DISPÕE SOBRE 
A CRIAÇÃO DE 
PROGRAMA DE 
PREVENÇÃO DA 
SAÚDE 
CARDIOVASCUL
AR DA MULHER 
NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO.  
  

09/03/2017 

Marcia Jeovani Redistribuiçã
o - 
Trabalhadora
s Rurais 

LEI DISPÕE SOBRE 
A INSTITUIÇÃO 
DO PROGRAMA 
"FEIRA DAS 
MULHERES 
TRABALHADOR
AS RURAIS" NO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
  

14/10/2016 

Conjunto - 
Todas E 
Deputados  

Reconhecime
nto  

LEI INSCREVE O 
NOME DE 
BERTHA MARIA 
JULIA LUTZ NO 
"LIVRO DOS 
HERÓIS DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO". 
   

27/07/2016 

Conjunto - 
Todas e 
Deputados  

Reconhecime
nto - 
Empoderame
nto 

PL CRIA A 
POLÍTICA 
ESTADUAL DE 
EMPODERAME
NTO DA 
MULHER E DÁ 
OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
  

17/06/2016 

Conjunto - 
Todas e 
Deputados  

Violência - 
Publicidade   

LEI ESTABELECE 
MULTA E 
MANDA 
RETIRAR DO AR 
TODA E 
QUALQUER 
VEICULAÇÃO 
PUBLICITÁRIA 
MISÓGINA, 

03/06/2016 
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SEXISTA OU 
ESTIMULADORA 
DE AGRESSÃO 
E VIOLÊNCIA 
SEXUAL NO 
ÂMBITO DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO.  
  

Marcia Jeovani  Saúde - 
Gestante/Abo
rto 

PL - 
ANEXADO À 

PL 
SEMELHAN

TE  

DISPÕE SOBRE 
O PROGRAMA 
DE 
ORIENTAÇÃO À 
GESTANTE 
SOBRE OS 
EFEITOS DO 
ABORTO, 
QUANDO ESTE 
FOR 
AUTORIZADO, 
NOS HOSPITAIS 
PÚBLICOS NO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO. 
   

04/05/2015 

Marcia Jeovani  Saúde - 
Câncer De 
Mama  

LEI ("LEI ANGELINA 
JOLIE") - 
DISPÕE SOBRE 
A REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE 
DETECÇÃO DE 
MUTAÇÃO 
GENÉTICA DOS 
GENES BRCA1 
E BRCA2 EM 
MULHERES 
COM 
HISTÓRICO 
FAMILIAR DO 
DIAGNÓSTICO 
DE CÂNCER DE 
MAMA OU DE 
OVÁRIO EM 
TODO O 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
  

01/04/2015 
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Auroria:  
Nivaldo Mulim, 
Ana Paula 
Rechuan, 
Cidinha 
Campos, 
Daniele 
Guerreiro, 
Enfermeira 
Rejane, 
Lucinha, 
Marcia Jeovani, 
Martha Rocha, 
Tia Ju, Zeidan -  

Reconhecime
nto 

LEI  ALTERA O 
NOME DO 
"LIVRO DOS 
HERÓIS DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO" 
PARA "LIVRO 
DOS HERÓIS E 
HEROÍNAS DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO".  

27/07/2016 
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MARTHA ROCHA 

 

AUTORI
A 

TEMA PL OU LEI EMENTA DATA DE 
PUBLICAÇÃO 

Martha 
Rocha 

Renda/Raça PL DISPÕE SOBRE A 
VEDAÇÃO DA 
DESIGUALDADE 
SALARIAL, POR 
MOTIVO DE 
SEXO OU RAÇA, 
NAS EMPRESAS 
FORNECEDORAS 
DE PRODUTOS 
OU 
PRESTADORAS 
DE SERVIÇO AO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, 
ESTABELECE 
MECANISMOS DE 
FISCALIZAÇÃO, E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
  

20/04/2017 

Martha 
Rocha  

Reconhecimento - 
Lesbofobia  

PL  CRIA SUBTÍTULO 
NOS REGISTROS 
DE OCORRÊNCIA 
DA POLÍCIA CIVIL 
DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO, 
DENOMINADO 
"LGBTFOBIA", E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
  

12/04/2017 

Martha 
Rocha 

Violência - Violência 
Doméstica 

LEI ALTERA 
DISPOSITIVO DA 
LEI Nº 6.961, DE 
15 DE JANEIRO 
DE 2015, QUE 
DISPÕE SOBRE A 
DIVULGAÇÃO DO 
SERVIÇO DE 
DISQUE-
DENÚNCIA 
NACIONAL DE 
VIOLÊNCIA 
CONTRA A 
MULHER E DO 
SOS MULHER DA 
ALERJ, NO 
ÂMBITO DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
  

29/09/2016 
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Martha 
Rocha 

Violência - Violência 
Doméstica 

PL TORNA 
OBRIGATÓRIA A 
DIVULGAÇÃO DO 
SERVIÇO LIGUE 
180 (CENTRAL 
DE 
ATENDIMENTO À 
MULHER) EM 
TODOS OS 
CINEMAS DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO. 
  

16/09/2016 

Conjunto 
- Todas 
E 
Deputad
os  

Reconhecimento  LEI INSCREVE O 
NOME DE 
BERTHA MARIA 
JULIA LUTZ NO 
"LIVRO DOS 
HERÓIS DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO".  
  

27/07/2016 

Conjunto 
- Todas 
E 
Deputad
os  

Reconhecimento  LEI ALTERA O NOME 
DO "LIVRO DOS 
HERÓIS DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO" 
PARA "LIVRO 
DOS HERÓIS E 
HEROÍNAS DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO".  
  

27/07/2016 

Conjunto 
- Todas 
E 
Deputad
os  

Reconhecimento - 
Empoderamento 

PL CRIA A POLÍTICA 
ESTADUAL DE 
EMPODERAMEN
TO DA MULHER E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
  

17/06/2016 

Martha 
Rocha  

Saúde - Maternidade PL ESTABELECE A 
OBRIGATORIEDA
DE DE 
UTILIZAÇÃO DE 
PULSEIRA COM 
SENSOR 
ELETRÔNICO 
PARA 
IDENTIFICAÇÃO 
E SEGURANÇA 
DOS RECÉM-
NASCIDOS NOS 
HOSPITAIS, 
CASAS DE 
SAÚDE, 
MATERNIDADE E 
ESTABELECIMEN
TOS 
CONGÊNERES 
PÚBLICAS E 

10/06/2016 
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PRIVADAS, NO 
ÂMBITO DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO.  

Martha 
Rocha  

Violência - Violência 
Doméstica /Delegacia 

PL 
ANEXADO  

DISPÕE SOBRE A 
FIXAÇÃO DE 
PERCENTUAL DE 
SERVIDORAS 
POLICIAIS CIVIS 
NA COMPOSIÇÃO 
DAS ESCALAS 
DE PLANTÃO 
DAS 
DELEGACIAS DE 
ATENDIMENTO À 
MULHER – 
DEAMS.  
  

10/06/2016 

Conjunto 
- Todas 
E 
Deputad
os  

Violência - Publicidade  LEI ESTABELECE 
MULTA E MANDA 
RETIRAR DO AR 
TODA E 
QUALQUER 
VEICULAÇÃO 
PUBLICITÁRIA 
MISÓGINA, 
SEXISTA OU 
ESTIMULADORA 
DE AGRESSÃO E 
VIOLÊNCIA 
SEXUAL NO 
ÂMBITO DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO.  
  

03/06/2016 

Bruno 
Dauaire 
E Martha 
Rocha 

Reconhecimento  PL 
PARADO  

ALTERA A LEI Nº 
5645, DE 06 DE 
JANEIRO DE 
2010, INCLUINDO 
NO CALENDÁRIO 
OFICIAL DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO O 
DIA DA POLICIAL 
MILITAR 
FEMININA. 
   

25/05/2016 

Martha 
Rocha, 
Tania 
Rodrigue
s 

Violência - Violência 
Doméstica 

PL 
ANEXADO 

CRIA NOS 
REGISTROS DE 
OCORRÊNCIAS A 
VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E 
FAMILIAR SOBRE 
A VÍTIMA COM 
DEFICIÊNCIA 
PELA POLÍCIA DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO.  
  

29/04/2016 
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Dr 
Julianelli
, Martha 
Rocha, 
Lucinha 

Violência - Violência 
Doméstica 

LEI  CRIA O 
PROGRAMA DE 
CAPACITAÇÃO 
DE AGENTES DE 
SAÚDE PARA 
VIABILIZAR O 
CONHECIMENTO 
DA LEI MARIA DA 
PENHA E DÁ 
OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
  

09/08/2016 

Martha 
Rocha  

Violência - Violência 
Sexual  

LEI  DISPÕE SOBRE A 
APLICAÇÃO DAS 
SANÇÕES 
ADMINISTRATIVA
S DE 
SUSPENSÃO E 
CASSAÇÃO DA 
EFICÁCIA DA 
INSCRIÇÃO 
ESTADUAL NO 
CADASTRO DE 
CONTRIBUINTES 
DO ICMS E 
MULTA, NAS 
HIPÓTESES DE 
CARACTERIZAÇÃ
O DE 
EXPLORAÇÃO 
SEXUAL E 
PEDOFILIA NO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO. 
  

19/02/2016 

Martha 
Rocha  

Reconhecimento LEI ALTERA A LEI Nº 
5.645 DE 06 DE 
JANEIRO DE 2010 
PARA INCLUIR 
NO CALENDÁRIO 
OFICIAL DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, O 
DIA DA MULHER 
POLICIAL CIVIL. 
  

10/12/2015 

Martha 
Rocha  

Violência - Violência 
Doméstica 

PL 
ANEXADO  

INSTITUI 
NORMAS PARA O 
ATENDIMENTO 
DE MULHERES 
VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA E DÁ 
OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
  

02/12/2015 
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Zeidan E 
Martha 
Rocha 

Violência - Violência 
Doméstica /Delegacia  

LEI DISPÕE SOBRE 
O EFETIVO 
MÍNIMO DE 
POLICIAIS DO 
SEXO FEMININO 
NAS 
DELEGACIAS DE 
POLICIA CIVIL NO 
INTERIOR DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO. 
  

02/10/2015 

Martha 
Rocha  

Saúde - 
Câncer/Encarceradas 

LEI  ACRESCENTA 
NO CALENDÁRIO 
DO PROGRAMA 
MAMOGRAFIA 
MÓVEL, O 
ATENDIMENTO 
DAS UNIDADES 
PRISIONAIS DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
  

02/09/2015 

Martha 
Rocha  

Violência - Delegacia LEI  CRIA SUBTÍTULO 
NOS REGISTROS 
DE OCORRÊNCIA 
DA POLÍCIA CIVIL 
DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 
DENOMINADO 
"FEMINICÍDIO".  
  

28/08/2015 

Matha 
Rocha   

Reconhecimento - 
Empoderamento 

PL INSTITUI, NO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, O 
ANO DE 2016 
COMO “ANO DO 
EMPODERAMEN
TO DA MULHER 
NA POLÍTICA E 
NO ESPORTE”. 
   

05/08/2015 

Carlos 
Minc, 
Comte 
Bittenco
urt, 
Flavio 
Serafini, 
Marcelo 
Freixo, 
Zeidan, 
Martha 
Rocha 

Reconhecimento - 
Lesbianismo/Transexu
alidade 

PL  DISPÕE SOBRE 
O 
ESTABELECIMEN
TO DOS 
PARÂMETROS 
PARA A 
INCLUSÃO DOS 
ITENS 
"ORIENTAÇÃO 
SEXUAL", 
"IDENTIDADE DE 
GÊNERO" E 
"NOME SOCIAL" 
NOS BOLETINS 
DE OCORRÊNCIA 
EMITIDOS PELAS 

21/05/2015 
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AUTORIDADES 
POLICIAIS DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO.  
  

Martha 
Rocha  

Saúde - 
Anticoncepcional 

LEI  DISPÕE SOBRE A 
ADVERTÊNCIA 
QUANTO AO USO 
DE 
ANTICONCEPCIO
NAIS POR 
PESSOAS 
PORTADORAS 
DE 
TROMBOFILIA.  
  

29/04/2015 

Martha 
Rocha  

Reconhecimento - 
Recurso Financeiro Do 
Estado  

PL - 
PARADO 
DESDE A 

PROPOSIÇ
ÃO EM 
2015 

ALTERA A LEI Nº 
2837, DE 19 DE 
NOVEMBRO DE 
1995, PARA 
DISPOR SOBRE 
AS FONTES DE 
RECURSOS DO 
FUNDO 
ESPECIAL DOS 
DIREITOS DA 
MULHER.  
  

17/04/2015 

Martha 
Rocha  

Violência - Violência 
Doméstica /Deam's 

VETO 
TOTAL  E 
MANTIDO 
O VETO 

NA ALERJ 

ESTABELECE 
PROCEDIMENTO
S BÁSICOS A 
SEREM 
ADOTADOS PELO 
DELEGADO DE 
POLÍCIA NAS 
HIPÓTESES DE 
MEDIDAS 
PROTETIVAS. 
  

06/04/2015 

Martha 
Rocha  

Violência - Delegacia  PL 
PARADO 
DESDE 

2016 

ESTABELECE 
PROCEDIMENTO
S PARA AS 
OCORRÊNCIAS 
DE HOMICÍDIO 
EM QUE A 
VÍTIMA SEJA 
MULHER E DÁ 
OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
  

01/04/2015 

Martha 
Rocha  

Redistribuição - 
Violência  

LEI  DISPÕE SOBRE A 
RESERVA DE 
VAGAS DE 
EMPREGOS 
PARA AS 
MULHERES 
VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E 
FAMILIAR NAS 

27/03/2015 
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EMPRESAS 
PRESTADORAS 
DE SERVIÇOS AO 
ESTADO DO RIO 
JANEIRO E DÁ 
OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
  

Martha 
Rocha  

Violência - Penalidade 
Ao Agressor  

LEI  DISPÕE SOBRE A 
APLICAÇÃO DE 
MEDIDA 
COERCITIVA 
ADMINISTRATIVA 
AO AGRESSOR 
PARA COIBIR E 
PREVENIR A 
VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E 
FAMILIAR 
CONTRA A 
MULHER, NO 
ÂMBITO DO 
ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, NA 
FORMA QUE 
MENCIONA. 
   

27/03/2015 

Martha 
Rocha  

Saúde - Maternidade LEI  DISPÕE SOBRE A 
REMOÇÃO DA 
AGENTE DE 
SEGURANÇA 
PÚBLICA 
DURANTE O 
PERÍODO DE 
GESTAÇÃO OU 
DE 
ALEITAMENTO 
MATERNO.  

25/03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

TIA JU  

 

AUTORIA  TEMA PL OU 
LEI 

EMENTA DATA DE 
PUBLICAÇÃO 

Tia Ju  Reconhecimento - 
Paridade  

PL  DISPÕE SOBRE A 
COMPOSIÇÃO MÍNIMA 
DE CINQUENTA POR 
CENTO DE MULHERES 
NOS CONSELHOS 
ESTADUAIS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS E 
DIREITOS NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. 
  

28/03/2018 

Tia Ju  Reconhecimento -
Mulher 
Parlamentar 

PL  INSTITUI O ESTATUTO 
DA MULHER 
PARLAMENTAR E 
OCUPANTE DE CARGO 
OU EMPREGO PÚBLICO 
NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO.   

16/10/2017 

(Conjunto)   Redistribuição - 
Habitação/Renda 

PL  DISPÕE SOBRE A 
RESERVA 
PREFERENCIAL PARA 
DISTRIBUIÇÃO OU 
VENDA DE UNIDADES 
HABITACIONAIS NO 
ÂMBITO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO. 
  

01/12/2016 

Tia Ju  Reconhecimento - 
Adolescentes 
Encarceradas 

PL  DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE NO 
AMBITO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO DE 
MANTER NAS 
UNIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS 
PARA MENINAS 
EXCLUSIVAMENTE 
AGENTES FEMININAS. 
  

05/10/2016 

Conjunto - 
Todas E 
Deputados  

Reconhecimento  LEI INSCREVE O NOME DE 
BERTHA MARIA JULIA 
LUTZ NO "LIVRO DOS 
HERÓIS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO".  
  

27/07/2016 

Conjunto - 
Todas E 
Deputados  

Reconhecimento  LEI ALTERA O NOME DO 
"LIVRO DOS HERÓIS DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO" PARA "LIVRO 
DOS HERÓIS E 
HEROÍNAS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO". 
  

27/07/2016 
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Tia Ju  Reconhecimento - 
Renda/Deficiência 

PL  DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE 
DOS HOSPITAIS, 
CLÍNICAS E POSTOS DE 
SAÚDE DA REDE 
PÚBLICA E 
PARTICULAR NO 
ÂMBITO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO A 
DIVULGAREM A LEI 
FEDERAL 13.301 DE 
2016 QUE ASSEGURA O 
DIREITO A PRESTAÇÃO 
CONTINUADA 
TEMPORÁRIO A 
CRIANÇA VÍTIMA DE 
MICROCEFALIA E 
AUMENTA PARA 180 
DIAS A LICENÇA 
MATERNIDADE AS 
MÃES.  
  

20/07/2016 

Conjunto- 
Todas E 
Deputados  

Reconhecimento -
Empoderamento 

PL  CRIA A POLÍTICA 
ESTADUAL DE 
EMPODERAMENTO DA 
MULHER E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
  

17/06/2016 

Conjunto - 
Todas E 
Deputados  

Violência - 
Publicidade 

LEI ESTABELECE MULTA E 
MANDA RETIRAR DO AR 
TODA E QUALQUER 
VEICULAÇÃO 
PUBLICITÁRIA 
MISÓGINA, SEXISTA OU 
ESTIMULADORA DE 
AGRESSÃO E 
VIOLÊNCIA SEXUAL NO 
ÂMBITO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO.  
  

03/06/2016 

Milton 
Rangel, 
Samuel 
Malafaia, 
Dr. 
Deodalto, 
Tia Ju, 
Flavio 
Bolsonaro, 
Carlos 
Macedo, 
Filipe 
Soares, 
Edson 
Albertassi, 
Márcio 
Pacheco, 
Fabio 
Silva, 

Reconhecimento - 
Ideologia De 
Gênero 

PL  DISPÕE SOBRE A 
PROIBIÇÃO DE 
LECIONAMENTO DE 
QUALQUER TEMÁTICA 
RELACIONADA A 
IDEOLOGIA DE 
GÊNERO NO ÂMBITO 
EDUCACIONAL DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO E TRAZ 
OUTRAS 
CONSIDERAÇÕES  

08/04/2016 
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Rosenverg 
Reis 
  
Tia Ju  Saúde - Cancer 

De Mama/ 
Estética 

PL  ALTERA A LEI Nº 4102, 
DE 05 DE MAIO DE 2003 
QUE DETERMINA 
PROCEDIMENTOS 
PARA A REALIZAÇÃO 
DE CIRURGIA 
PLÁSTICA 
REPARADORA DA 
MAMA NOS CASOS 
QUE MENCIONA E DÁ 
OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
  

26/02/2016 

Tia Ju  Reconhecimento - 
Mulher Negra 

PL  ALTERA A LEI Nº 
5.645/2010 E INCLUI NO 
CALENDÁRIO OFICIAL 
DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO O DIA DE 
DANDARA E DA 
CONSCIÊNCIA DA 
MULHER NEGRA A SER 
COMEMORADO 
ANUALMENTE TODO 
DIA 06 DE FEVEREIRO, 
DATA DO 
FALECIMENTO DA 
LÍDER DANDARA. 
  

18/12/2015 

Tia Ju, 
Enfermeira 
Rejane 

Saúde - 
Alcoolismo  

PL  FICA INSTITUIDA A 
POLÍTICA ESTADUAL 
DE ATENÇÃO, 
ACOMPANHAMENTO E 
TRATAMENTO DO 
ALCOOLISMO ENTRE 
AS MULHERES NO 
ÂMBITO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

15/10/2015 
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ZEIDAN 

 

AUTORIA TEMA  PL OU 
LEI 

EMENTA  DATA DE 
PUBLICAÇÃO 

Zeidan Violência - 
Violência Sexual 

PL DISPÕE SOBRE A 
DIVULGAÇÃO MENSAL 
DE BOLETIM 
ESTATÍSTICO DOS 
REGISTROS 
REALIZADOS EM CASOS 
DE DENÚNCIA DE 
VIOLÊNCIA SEXUAL 
OCORRIDAS EM 
CHAMADAS FEITAS POR 
APLICATIVOS DE 
TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS, NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO.  
  

22/11/2018 

Zeidan 
Lula 

Reconhecimento - 
Maternidade 

PL DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE 
CRIAÇÃO DE CRECHE 
PARA AS CRIANÇAS, DE 
0 A 5 ANOS, FILHAS DE 
ESTUDANTES DAS 
UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
  

26/09/2018 

Zeidan Reconhecimento - 
Maternidade 

PL  DISPÕE SOBRE LICENÇA 
MATERNIDADE PARA 
ESTUDANTES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL, 
MÉDIO E UNIVERSITÁRIO 
NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. 
  

31/08/2018 

Zeidan Redistribuição - 
Paridade Salarial   

PL 
NÃO 

ENCA
MINHA

DO 
PARA 

VOTAÇ
ÃO  

DISPÕE SOBRE A 
REGULAMENTAÇÃO DA 
CLÁUSULA DE 
PARIDADE NAS 
LICITAÇÕES PÚBLICAS 
NAS AUTARQUIAS E 
DEMAIS ÓRGÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
OU INDIRETA E 
EMPRESAS OU 
ENTIDADES PRIVADAS 
NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. 
  

02/04/2018 
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Eliomar 
Coelho, 
Enfermeira 
Rejane, 
Flavio 
Serafini, 
Marcelo 
Freixo, 
Wanderso
n 
Nogueira, 
Zeidan 
  

Reconhecimento - 
Maternidade/ 
Gestantes/Encarcer
adas  

PL CRIA SUBTÍTULOS 
REFERENTES À 
GRAVIDEZ E FILHOS 
COM ATÉ 12 ANOS DE 
IDADE NOS REGISTROS 
DE OCORRÊNCIA DA 
POLÍCIA CIVIL DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

08/03/2018 

Zeidan Redistribuição - 
Equiparação 
Salarial 

PL DISPÕE SOBRE A 
EQUIPARAÇÃO 
SALARIAL ENTRE 
HOMENS E MULHERES 
CONTRATADOS SOB 
REGIME DE 
TERCEIRIZAÇÃO PELOS 
ÓRGÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DIRETA, 
INDIRETA, AUTÁRQUICA 
E FUNDACIONAL, 
EMPRESAS PÚBLICAS E 
SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO. 
  

08/02/2018 

Zeidan  Reconhecimento - 
Paridade/Racial/Pu
blicidade 

PL  DISPÕE SOBRE A 
INCLUSÃO DE ARTISTAS 
E MODELOS NEGROS 
NOS FILMES E PEÇAS 
PUBLICITÁRIAS 
ENCOMENDADOS PELO 
PODER PÚBLICO 
EXECUTIVO, 
LEGISLATIVO E 
JUDICIÁRIO NO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO.  
  

16/11/2017 

Zeidan Violência - 
Violência 
Juventude 

PL DISPÕE SOBRE A 
ESTATÍSTICA DE 
HOMICÍDIO E 
FEMINICÍDIO DA 
JUVENTUDE NO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO. 
  

13/09/2017 

Zeidan  Reconhecimento - 
Mulher Artista 

PL  ALTERA A LEI Nº 5645, 
DE 06 DE JANEIRO DE 
2010, PARA INCLUIR NO 
CALENDÁRIO OFICIAL 
DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO O DIA 
ESTADUAL DA MULHER 
COMPOSITORA – DIA 
CHIQUINHA GONZAGA.  
  

02/08/2017 
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Zeidan  Saúde - Gestante PL  DISPÕE SOBRE 
CAMPANHA EDUCATIVA, 
VISANDO 
CONSCIENTIZAR AS 
MULHERES DAS 
VANTAGENS ADVINDAS 
DA PRÁTICA DE 
ATIVIDADES FÍSICAS 
ADEQUADAS, DURANTE 
O PERÍODO DE 
GESTAÇÃO, 
INSTITUINDO O 
PROJETO "GRÁVIDAS 
ATIVAS" NO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
  

03/11/2016 

Conjunto Reconhecimento LEI  INSCREVE O NOME DE 
BERTHA MARIA JULIA 
LUTZ NO "LIVRO DOS 
HERÓIS DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO". 
  

27/07/2016 

Conjunto Reconhecimento 
(Conjunto) 

LEI  ALTERA O NOME DO 
"LIVRO DOS HERÓIS DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO" PARA "LIVRO 
DOS HERÓIS E 
HEROÍNAS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO". 
   

27/07/2016 

Conjunto  Reconhecimento - 
Empoderamento 

PL CRIA A POLÍTICA 
ESTADUAL DE 
EMPODERAMENTO DA 
MULHER E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
  

17/06/2016 

Zeidan  Violência - 
Violência Sexual 

PL 
PARA

DO 
DESD
E 2016 

DETERMINA A CRIAÇÃO 
DE UM CENTRO DE 
DEFESA DA MULHER NA 
CASA ONDE OCORREU O 
ESTUPRO COLETIVO, 
LOCALIZADA NA 
COMUNIDADE SÃO JOSÉ 
OPERÁRIO, NA PRAÇA 
SECA, ZONA OESTE DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. 
  

10/06/2016 

Conjunto Violência - 
Publicidade  

LEI  ESTABELECE MULTA E 
MANDA RETIRAR DO AR 
TODA E QUALQUER 
VEICULAÇÃO 
PUBLICITÁRIA 
MISÓGINA, SEXISTA OU 
ESTIMULADORA DE 
AGRESSÃO E VIOLÊNCIA 
SEXUAL NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO.  

03/06/2016 
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Zeidan  Saúde - 
Maternidade 

PL 
PARA

DO 
DESD
E 2016  

DETERMINA QUE AS 
UNIDADES DE SAÚDE 
CREDENCIADAS NO 
SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE - SUS, BEM 
COMO AS DA REDE 
PRIVADA, OFEREÇAM, 
LEITO SEPARADO PARA 
AS MÃES DE 
NATIMORTO E AS MÃES 
COM ÓBITO FETAL. 
  

11/05/2016 

Zeidan E 
Tania 
Rodrigues  

Saúde - 
Maternidade 

PL 
PARA

DO 
DESD
E 2016  

FICA PROIBIDA, NO 
ÂMBITO DO ESTADO, A 
COBRANÇA DE 
QUALQUER VALOR OU 
TAXA, PELAS 
MATERNIDADES 
PÚBLICAS OU PRIVADAS, 
PARA PERMITIR O 
ACOMPANHANTE DE 
ACOLHIMENTO, 
TRABALHO DE PARTO, 
PARTO E PÓS-PARTO 
IMEDIATO, O MÉDICO 
QUE ATENDEU A 
PARTURIENTE DURANTE 
OS MESES DE 
GESTAÇÃO SEJA O 
RESPONSÁVEL PELO 
PARTO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
  

22/10/2015 

Zeidan   Violência - 
Violência Sexual 

PL  DISPÕE SOBRE A 
COMERCIALIZAÇÃO, 
EXPOSIÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
MATERIAL ESCOLAR 
QUE CONTENHA IMAGEM 
QUE ESTIMULE 
VIOLÊNCIA E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL 
NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO.  
  

02/10/2015 

Zeidan E 
Martha 
Rocha  

Violência - 
Delegacia  

LEI  DISPÕE SOBRE O 
EFETIVO MÍNIMO DE 
POLICIAIS DO SEXO 
FEMININO NAS 
DELEGACIAS DE POLICIA 
CIVIL NO INTERIOR DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. 
  

02/10/2015 
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Zeidan  Violência - 
Habitação - 
Violência 
Domestica 

LEI  GARANTE ÀS MULHERES 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA, DO 
TRÁFICO DE PESSOAS 
OU DE EXPLORAÇÃO 
SEXUAL, PRIORIDADE 
NOS PROGRAMAS 
HABITACIONAIS 
IMPLEMENTADOS PELO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. 
  

01/10/2015 

Deputado 
Carlos 
Minc, 
Comte 
Bittencour
t, Flavio 
Serafini, 
Marcelo 
Freixo, 
Zeidan, 
Martha 
Rocha 
  

Reconhecimento - 
Delegacia - 
Orientação E 
Identidade Sexual 

PL DISPÕE SOBRE O 
ESTABELECIMENTO DOS 
PARÂMETROS PARA A 
INCLUSÃO DOS ITENS 
"ORIENTAÇÃO SEXUAL", 
"IDENTIDADE DE 
GÊNERO" E "NOME 
SOCIAL" NOS BOLETINS 
DE OCORRÊNCIA 
EMITIDOS PELAS 
AUTORIDADES 
POLICIAIS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO. 
  

21/05/2015 

Zeidan  Reconhecimento - 
Habitação - 
Lesbianismo  

PL DISPÕE SOBRE O 
DIREITO DAS PESSOAS 
QUE MANTENHAM UNIÃO 
ESTÁVEL HOMOAFETIVA 
À INSCRIÇÃO, COMO 
ESTIDADE FAMILIAR, 
NOS PROGRAMAS DE 
HABITAÇÃO POPULAR 
DESENVOLVIDOS PELO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

25/02/2015 
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ANEXO 2 – AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 

ANO MÊS COMISSÃO TEMA  

2015 MARÇO COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER 
  

Solenidade em Comemoração ao Dia 
internacional da Mulher e Entrega do 
Diploma Mulher Cidadã Leolinda de 
Figueiredo Daltro edição 2015 

2015 MAIO COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER 
  

Saúde da Mulher – Mortalidade Materna, 
Violência Obstétrica 

2015 OUTUBRO COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS 
HUMANOS, 
CIDADANIA E 
COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER E A 
COMISSÃO DE 
ASSUNTOS DA 
CRIANÇA, DO 
ADOLESCENTE E DO 
IDOSO  
  

Dia Internacional da Perda Gestacional 

2015 NOVEMBR
O  

COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS HUMANOS 
E CIDADANIA E 
COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER 
  

Condições das gestantes no sistema 
prisional 

2015 NOVEMBR
O 

COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER 

Discussão sobre o Projeto de Lei nº 5.069, 
de 2013, ‘Que acrescenta o art. 127-A ao 
Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro 
de 1940 – Código Penal’ de autoria do 
Deputado Eduardo Cunha 
  

2015 NOVEMBR
O  

COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS HUMANOS 
E CIDADANIA E 
COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER 
  

Gestantes vivendo com HIV/AIDS, seus 
Direitos Sexuais e Reprodutivos 

2016 MARÇO  COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER 
  

Solenidade em Comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher e Entrega do 
Diploma Mulher Cidadã Leolinda de 
Figueiredo Daltro Edição 2016 

2016 MARÇO  COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 

Mulheres Encarceradas 
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DIREITOS DA 
MULHER E 
COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS HUMANOS 
  

2016 MAIO COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER 
  

“Seminário Misoginia como Indutor do 
Feminicídio” 

2016 MAIO COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER 
  

Sociedade Fluminense Contra os Crimes 
de Violência e Estupro de Mulheres nas 
Universidades Públicas e Privadas do 
Estado do Rio de Janeiro 

2016 JUNHO  COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER E 
COMISSÃO DE 
ASSUNTO DAS 
CRIANÇAS, DO 
ADOLESCENTE E DO 
IDOSO; COMISSÃO 
DE DEFESA DOS 
DIREITOS HUMANOS 
E CIDADANIA; 
COMISSÃO DE 
SEGURANÇA 
PÚBLICA E 
ASSUNTOS DE 
POLÍCIA E 
COMISSÃO DE 
POLÍTICA URBANA, 
HABITAÇÃO E 
ASSUNTOS 
FUNDIÁRIOS 
  

Cultura do Estupro 

2016 JUNHO COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER E 
COMISSÃO 
EXTRAORDINÁRIA  

2016 ano de olimpíadas e eleições 

2016 JULHO COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER  

Ameaças as Mulheres Trabalhadoras: 
Projeto de Lei nº 4330/2004, que 
regulamenta contratos de terceirização no 
mercado e mudanças na legislação da 
aposentadoria  

2016 OUTUBRO COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER 
  

A urgência do tratamento na luta contra o 
câncer de mama 

2016 OUTUBRO COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER  

Desafios enfrentados pelas mulheres 
vítimas de câncer após o tratamento 
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2016 OUTUBRO  COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER E 
COMISSÃO DE 
ASSUNTOS DA 
CRIANÇA, DO 
ADOLESCENTE E DO 
IDOSO E COMISSÃO 
DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA  
  

Desmonte das Políticas Públicas e o 
Impacto na vida das Mulheres 

2016 OUTUBRO  COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER 
  

Câncer de mama e gravidez: Um desafio 
redobrado a vencer com o apoio de todos 

2016 OUTUBRO COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER 
  

Como Atuar Junto a Mulher Lésbica e 
Transexual na Luta Contra o Câncer de 
Mama, Respeitando sua Diversidade 

2017 MARÇO  COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER 
  

Solenidade em Comemoração ao Dia 
internacional da Mulher e Entrega do 
Diploma Mulher Cidadã Leolinda de 
Figueiredo Daltro edição 2017 

2017 ABRIL COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER 
  

Debater a proposta da Reforma da 
Previdência do governo federal. 

2017 JUNHO COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER E 
COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO 
  

Situação dos alunos de Campos dos 
Goytacazes que supostamente foram 
vítimas de fraude em formação técnica. 

2017 SETEMBR
O 

COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER 
  

Descontinuidade das políticas públicas para 
as mulheres no estado do Rio de Janeiro. 

2018 MARÇO COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER 
  

Implantação de serviço de radioterapia para 
tratamento de câncer de mama em Cabo 
Frio 

2018 MARÇO  COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER 
  

Solenidade em Comemoração ao Dia 
internacional da Mulher e Entrega do 
Diploma Mulher Cidadã Leolinda de 
Figueiredo Daltro edição 2018 

2018 MARÇO COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER E 
COMISSÃO DE 
ASSUNTOS DA 

Alienação parental: e quando a denúncia é 
verdadeira...  
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CRIANÇA, DO 
ADOLESCENTE E DO 
IDOSO  
  

2018 ABRIL COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER E 
COMISSÃO DE 
TRABALHO, 
LESGISLAÇÃO 
SOCIAL E 
SEGURIDADE 
SOCIAL 
  

Debater as condições de trabalho dos 
profissionais do Hospital da Mãe localizado 
no Município de Mesquita e os reflexos no 
atendimento às mulheres na Baixada 
Fluminense. 

2018 ABRIL COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER E 
COMISSÃO DE 
SAÚDE 
  

Situação Da Colônia Juliano Moreira – 
Hospital Jurandir Manfredini 

2018 MAIO COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS D 
AMULHER E 
COMISSÃO DE 
TRANSPORTES E 
COMISSÃO DE 
SEGURANÇA 
PÚBLICA E 
ASSUNTOS DE 
POLÍCIA E 
COMISSÃO DE 
ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E DE 
DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL E 
COMISSÃO DE 
POLÍTICA URBANA, 
HABITAÇÃO E 
ASSUNTOS 
FUNDIÁRIOS 
  

Assédio sexual nos transportes públicos. 

2018 JUNHO COMISSÃO DE 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER 
  

A abolição não concluída e suas 
consequências para as mulheres negras. 

 

 


