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Resumo 

 

 O trabalho busca definir se as parlamentares mulheres foram as principais 

agenda holders no tema de violência contra a mulher nas duas últimas legislaturas 

(2007 – 2014) do Congresso Nacional brasileiro. Baseada no argumento da importância 

da representação de grupos nas arenas políticas, a pesquisa visa verificar se as 

parlamentares mulheres representam seu grupo social nas atividades legislativas 

relacionadas ao subtema da violência contra a mulher, atuando com preponderância nas 

proposições que tratam do assunto. 
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Introdução 

 

A construção do Estado moderno foi baseada nos princípios da igualdade no 

espaço público. A crítica feminista, no entanto, demonstra que essa igualdade não se 

deu para todos os indivíduos da sociedade. Embora a igualdade tenha sido valor 

fundamental para a edificação da esfera pública, vale lembrar que nem todos os 

indivíduos estavam sendo incluídos na esfera pública. 

Usando a perspectiva contratualista de que o Estado se formou a partir de um 

contrato social acordado pelos indivíduos, Carole Pateman (1998) argumenta que, além 

desse acordo, houve também um contrato sexual, que limitou as mulheres à vida privada 

e as submeteu a uma relação de dominação/submissão. Isso porque os detentores dos 

meios políticos (aqueles com acesso ao espaço público) são aqueles que fazem o 

contrato, enquanto as mulheres são objeto dele. A vida privada não faz parte das 

discussões públicas e, portanto, a mulher não faz parte da vida pública. 

Esse é um marco inicial que ajuda a explicar as dificuldades da mulher para 

adentrarem a vida pública e as arenas políticas formais, ainda hoje. Apesar das 

conquistas de direitos políticos democráticos, tais como o voto e a possibilidade de se 

candidatarem, ainda não há uma representação expressiva das mulheres no foro político.  

Anne Phillips (2001) argumenta que a falta de representação de grupos sociais 

minoritários nos espaços políticos formais vem gerando descontentamento dentro desses 

grupos. Apesar de não buscar uma representação estatística desses grupos em cargos 

eletivos, autoras como Phillips e Iris Marion Young (2006) argumentam que é 

necessário que essas arenas tenham meios institucionais para a entrada desses grupos. 

Mesmo que uma mulher branca não possa falar por todas as mulheres, por conta da 

interseção de outras identificações de grupo (mulheres negras, índias, asiáticas, etc.), 

Young argumenta que há uma maior chance de uma mulher se identificar com as 

experiências e dificuldades de outra mulher e melhor representa-la do que um homem. 

Nesse sentido, as autoras propõem que a entrada de minorias sociais nos espaços 

políticos formais, pelo compartilhamento de experiências sociais, traria uma maior 

chance desses representantes lutarem pela mudança de paradigmas institucionais que 

ainda perpetuam as desigualdades na sociedade. Dessa forma, o estudo a seguir pretende 

verificar se, mesmo com uma sub-representação das mulheres, seu pertencimento a esse 

grupo minoritário tem incentivado sua participação na produção legislativa de um tema 
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crucial para uma maior igualdade das mulheres: a violência contra a mulher e, 

principalmente, se são as principais agentes nesse processo. 

Aqui, a produção legislativa não é tratada somente como apresentação de 

projetos de lei. Silva e Araújo (2012; 2013) demonstram com seus estudos sobre os 

agenda holders, parlamentares que são referência em determinado tema por seu 

conhecimento e influência nos projetos sobre ele, que a participação em diferentes 

etapas do processo legislativo também podem indicar a preponderância de um 

parlamentar em uma área específica. 

Outros estudos, como o de Santos e Almeida (2005), reforçam a importância da 

relatoria de um projeto, por exemplo, já que o parlamentar designado a essa função deve 

compilar informações e repassá-las a seus pares, de forma que se torna um centralizador 

de informações sobre o tema. Além disso, o relator tem mais facilidade para fazer 

alterações ao projeto, de modo que pode influenciar mais a produção legislativa. Para 

além da função da relatoria, Silva e Araújo (2012; 2013) propõem que o maior definidor 

de um agenda holder é a sua capacidade de estar no centro das discussões do projeto e 

ser visto como um referencial do tema.  

O recorte temático da violência contra a mulher foi escolhido por ser, 

quantitativamente, alvo do maior número de proposições no Congresso Nacional dentro 

dos projetos que focam os direitos da mulher. Além disso, é de suma importância para a 

cidadania da mulher e sua inserção mais igualitária na sociedade. Enquanto a violência 

de gênero – seja ela dentro de casa ou não – continuar subjugando as mulheres a uma 

relação de dominação, a sua plena inserção no espaço público não será possível. Para 

isso, é preciso tornar essa questão em agenda política e buscar soluções mais justas. 

Para realizar o estudo de caso proposto, foi escolhido o período de 2007 a 2014, 

que engloba todos os anos da 53ª legislatura e quase a totalidade da 54ª legislatura. 

Como o trabalho foi realizado durante o último ano da 54ª, optou-se por limitar a data 

final a 17/07/2014, quando se encerra a primeira parte da sessão legislativa. Foram 

incluídos na busca projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, projetos de 

resolução da Câmara ou do Senado, propostas de emenda à Constituição, medidas 

provisórias (e suas emendas) e requerimentos de informação, de audiência pública e 

outros.  

Além disso, foi incluída uma breve análise sobre a Comissão Parlamentar Mista 

de Inquérito sobre a Violência Contra a Mulher (CPMI – Violência Contra a Mulher), 
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que foi instalada no ano de 2012 e funcionou até 2013 com o objetivo de debater o 

tema, encontrar as raízes desse problema e buscar soluções legais para essa questão.  

No primeiro capítulo, foi feita uma revisão da literatura feminista sobre a 

inserção da mulher no espaço político baseada nas conclusões de Pateman (1998) sobre 

o contrato sexual. Além disso, as noções de representação de grupo de Phillips (2001) e 

Young (2006) e as críticas de Pitkin (1967) à representação. Além disso, numa 

perspectiva brasileira, foi resgatado o histórico das cotas para mulheres no parlamento, 

de forma a mostrar a tentativa de inclusão desse grupo nas arenas políticas formais.  

No capítulo 2, é apresentado o conceito de agenda holder cunhado por Silva e 

Araújo (2012; 2013) que foi utilizado para a análise da participação das mulheres no 

tema de violência contra a mulher dentro do parlamento. O trabalho dos autores foi 

justamente no sentido de demonstrar que, mesmo com o poder de agenda do Executivo 

dentro do Congresso Nacional, os parlamentares têm participação significativa nas 

diversas agendas que são pautadas e que existem alguns – os agenda holders – que se 

destacam por seu poder de influência e como referência temática.  

 

Posteriormente, foi apresentada a metodologia utilizada para empreender a 

pesquisa na base de dados dos sites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 

seguindo-se à apresentação dos resultados obtidos. 

 

A apresentação dos dados, no capítulo 4, foi dividida entre Câmara, Senado e o 

caso específico da CPMI – Violência Contra as Mulheres. Dessa forma, foi possível 

respeitar as diferenças regimentais de cada um e perceber a diferença entre eles. Na 

Câmara, foram encontrados como agenda holders o deputado Dr. Rosinha (PT-SP), a 

deputada Jô Moraes (PCdoB-MG), a deputada Érika Kokay (PT-DF), a deputada Sandra 

Rosado (PSB-RN) e a deputada Nilda Gondim (PMDB-PB). Já no Senado, os nomes 

que se destacaram foram os das Senadoras Ana Rita (PT-ES) e Ângela Portela (PT-RR). 

A CPMI acabou consolidando esses nomes. 
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1. A questão da representação da mulher 

 

1.1 Comentários Gerais 

 

A participação da mulher no espaço público e na vida política tem sido um debate 

amplamente explorado na literatura feminista. Os autores procuram explicar por que as 

desigualdades de gênero existem na sociedade moderna ocidental e como elas se 

refletiram na vida política. São diferentes trabalhos e opiniões que tentam explicar a 

origem das desigualdades de gênero, suas consequências para a vida da mulher nos 

espaços públicos e privados e, o mais importante para a discussão que aqui é pretendida, 

como solucionar essas disparidades nas arenas políticas. 

Um dos trabalhos mais reconhecidos a respeito da origem da desigualdade política 

entre homens e mulheres está na crítica de Carole Pateman (1998) às teorias do Contrato 

Social. A autora problematiza a noção de que o Estado moderno nasceu a partir de um 

acordo entre indivíduos baseado no valor da igualdade, já que essa versão sobre a 

origem do espaço público moderno estaria incompleta.  

Além do contrato social, Pateman argumenta que o contrato original que dá início 

ao Estado moderno tem também um contrato sexual. Esse outro contrato diz respeito à 

construção da esfera privada, que não é considerada política, e que perpetua o direito do 

homem sobre a mulher. Embora os contratualistas argumentem que a sociedade 

moderna é pós-patriarcal, Pateman acredita que a dominação patriarcal se perpetua 

nessa sociedade, embora não somente pela dominação da figura do pai, mas do homem 

sobre a mulher, no geral (PATEMAN, 1998). 

Pela divisão sexual do contrato, levando em conta uma percepção patriarcal de 

masculinidade e feminilidade, os homens são dotados de qualidades que os permitem 

estabelecer contratos (e não as mulheres, com sua delicadeza e irracionalidade). Na 

verdade, as mulheres são o objeto do contrato sexual (PATEMAN, 1998, p. 21). 

Assim, os contratos que se espelham no contrato original, tanto o social quanto o 

sexual, reproduzem suas desigualdades. A esfera pública pode até criar indivíduos livres 

e iguais, mas só àqueles que podem fazer parte desse meio. Enquanto isso, as mulheres, 
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limitadas à esfera privada, se encontram numa relação contratual desigual de 

dominação/submissão. A autora dá o exemplo de como isso se reflete em outros 

contratos que são celebrados a espelho do contrato original:  

“[...] a exploração é possível justamente porque, conforme 

demonstrarei, os contratos referentes às propriedades que as pessoas 

detêm em si próprias colocam o direito de controle nas mãos de uma 

parte dos contratantes”. (PATEMAN, 1998, p. 24) 

A análise de Biroli e Miguel (2010) sobre essa construção de Pateman argumenta 

que essa subordinação dá condições jurídicas e culturais para que os dominados assim o 

permaneçam em diversas esferas, já que quem controla os direitos são os contratantes 

autorizados na esfera pública. “Assim, nos contratos que dão origem aos direitos 

individuais e nas instituições que o asseguram, ainda no século XX, estaria presente a 

representação da diferença sexual como diferença política” (BIROLI; MIGUEL, 2010,p. 

658) 

Portanto, a exclusão política da mulher remonta ao início do Estado moderno e isso 

delineia duas consequências claras: a restrição da mulher ao espaço privado não 

significa só a exclusão formal da participação política, como também permite que os 

assuntos que dizem respeito à sua relação de subordinação, perpetuada pelo contrato 

sexual, não façam parte da agenda política. 

Tendo isso em vista, são significativas as lutas e conquistas das mulheres desde o 

século XIX em busca de seus direitos políticos. A possibilidade de votar e, ainda, de ser 

votada imprimiram nova perspectiva ao movimento feminista. Agora, com a presença 

real no espaço político, muitos têm se voltado a discutir as questões do significado da 

representação e, ainda, da sub-representação das mulheres nessas arenas decisórias. Para 

muitos, é cada vez mais importante a representação das mulheres como grupo, para que 

as desigualdades que ainda permeiam a sociedade ocidental contemporânea possam ser 

superadas. 

A representação de grupos está bem expressa no que Anne Phillips (2001) descreve 

como política de presença. Numa análise da democracia representativa liberal, a autora 

acredita que os eleitores buscam uma política de ideias. Ou seja, escolhem seus 

representantes a partir da afinidade de ideias entre eles, pelo quanto as concepções do 

candidato se assemelham às suas, sem se preocupar exatamente com a pessoa que está 
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sendo eleita. A democracia representativa tira do foco quem são os representantes e 

desperta no eleitor uma “consciência” de que ele não fará política diretamente, mas que 

pode ao menos cobrar de seus representantes (PHILLIPS, 2001, p. 271). 

Enquanto o debate sobre diversidade na democracia liberal comece com a liberdade de 

idéias, crenças e opiniões (ou seja, pela política de ideias), alguns começam a repensar a 

diversidade da representação dentro de espaços políticos formais. Hannah Pitkin (1967) 

o faz ao definir a “representação formalística”, que diz respeito às regras que autorizam 

o representante a fazê-lo por alguém e os processas pelos quais prestam contas aos 

eleitores. A autorização da responsabilidade às decisões dos representantes. Isso é 

problematizado, pois encara a autorização como indicativo simples de 

representatividade e impede que a representatividade e o que se espera dela sejam 

avaliadas e medidas (PITKIN, 1967). 

Apesar da capacidade de accountability, o sentimento de exclusão de gênero, raça 

ou etnia não é mitigado. Isso desperta um anseio pela representação política desses 

grupos, a entrada de pessoas com as mesmas características que as suas - é o que 

Phillips chama de política de presença. 

 A reflexão da autora vai no sentido de como manter a mesma composição dos 

espaços políticos perpetua as mesmas desigualdades no restante das esferas da 

sociedade (PHILLIPS, 2001). Como Teresa Sacchet (2012) também avalia, é preciso 

refletir se uma eleição baseada no mérito, que seria imparcial, não estaria atribuindo 

mérito de um grupo já dominante na sociedade. 

Phillips (2001, p. 273) argumenta que é importante que as minorias sociais estejam 

representadas por seus pares nas arenas políticas por conta das experiências e 

dificuldades intrínsecas à vivência social de cada uma delas.  

 

“Uma assembleia formada só por brancos pode realmente se dizer 

representativa, quando aqueles que ela representa possuem uma 

diversidade étnica muito maior? Representação adequada é, cada vez 

mais, interpretada como implicando uma representação mais correta 

dos diferentes grupos sociais que compõem o corpo de cidadãos”  

Iris Marion Young (2006) também vai na mesma linha e coloca que não é 

impossível que pessoas de diferentes posições sociais compartilhem visões e 
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experiências, mas é mais comum que pessoas na mesma posição social tenham essa 

maior afinidade, mesmo que o pensamento dentro do grupo não seja homogêneo. 

O que está em voga é quem pode falar melhor em nome dos grupos minoritários. Há 

divergências entro do movimento feminista, já que isso levaria a crer que uma mulher 

branca não pode falar por uma mulher negra, e uma mulher heterossexual não pode falar 

de uma mulher homossexual. No entanto, existem pontuações entre essas mulheres que 

podem encontrar um uníssono “[...] porque cada mulher pode reivindicar uma 

multiplicidade de identidades, cada uma das quais podendo associá-la a diferentes tipos 

de experiência compartilhada” (PHILLIPS, 2001, p. 276). E, além disso, não faz com 

que esses grupos queiram voltar a uma política de ideias. 

Pitkin colocará isso como representação descritiva, onde o representante substitui o 

representado. A arena decisória seria um espelho da sociedade, onde as características 

dos representados são reproduzidas. A autora ressalta que não basta que os grupos 

sejam representados na arena decisória se não necessariamente agem em favor de quem 

representariam. Ela defende, por fim, o que chama de representação substantiva, que 

permite que o representante tenha autonomia para defender suas ideias, sem estar 

sempre de acordo com seus eleitores, mas sem entrar constantemente em conflito com o 

eleitorado (PITKIN, 1967). 

Jane Mansbridge faz uma crítica a Pitkin, propondo que os argumentos contra a 

representação descritiva confundem uma realidade de espelho com seletiva. A 

representação de grupos não se faz exclusivamente por uma amostra estatística da 

população. Na verdade, é um conjunto de mecanismos institucionais que permitam a 

entrada de diferentes grupos na arena política, que haja espaço para a maior 

representatividade desses grupos. Além disso, a representação de grupos favoreceria a 

democracia substantiva defendida por Pitkin, já que traria representantes com visões 

diversificadas e enriqueceria o debate (MANSBRIDGE, 1999). A vivência enquanto 

grupo social minoritário ajudaria aos representantes se identificarem com outros temas 

excluídos ou pouco representados na esfera política e poderia incentivar a identificação 

com outras minorias. 
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1.2 A representação feminina no Brasil 

As novas visões sobre as minorias e a democracia consideram que é preciso entrar 

no espaço político para que as reais transformações ocorram, sem simplesmente contar 

com a prerrogativa “uma pessoa, um voto” – aquela que simplesmente responsabiliza o 

eleito e que permite que o eleitor o cobre. Essa inserção deve acontecer para que os 

representantes possam, efetivamente, ajudar a quebrar as barreiras institucionais que 

impedem a entrada de minorias sociais no sistema político. Além disso, traz novas 

perspectivas e conhecimentos para a deliberação política. 

A partir dessas perspectivas, a sub-representação feminina tem sido extremamente 

discutida e problematizada, inclusive da perspectiva prática. As estratégias de inclusão 

das mulheres, que tem sido principalmente através de cotas, estão sendo implementadas 

em modelos políticos já estabelecidos, tornando difícil o conflito com modelos 

representativos e partidários já previamente definidos. 

No Brasil, a primeira mulher eleita foi Carlota Pereira de Queirós, pelo estado de 

São Paulo em 1933, mas com a implementação do Estado Novo em 1937, com a 

repressão ditatorial, a expansão dessa representação tornou-se difícil. Apesar de ter sido 

o próprio Getúlio Vargas a permitir o voto às mulheres, a participação delas na política 

tinha um tom subversivo e de questionamento às instituições vigentes, algo intolerável 

pela ditadura de Vargas. Isso teve consequências para o período democrático pós-Estado 

Novo também, já que desarticulou o movimento feminista. Desde a implementação do 

voto feminino, em 1932, até 1963, somente 4 mulheres foram eleitas para a Câmara dos 

Deputados. 

O regime militar instaurado em 1964 continuou a sufocar a participação feminina no 

Congresso Nacional. A mobilização se fez por movimentos paralelos, principalmente 

pelo momento que exigia sua participação pela relação público/privado: familiares 

presos, mortos ou desaparecidos se tornaram um incentivo à participação política. 

Criaram movimentos sociais estaduais articulados e foram anistiadas em 1919. Isso 

ajudou a ressaltar, no período de abertura política, a importância das mulheres dentro do 

debate político. Já em 1982, foram eleitas oito deputadas federais. 

A importância das mulheres no parlamento foi ainda mais salientada na Assembleia 

Constituinte de 1987, quando os movimentos organizados que lutavam pelos direitos 
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das mulheres levaram suas demandas e as deputadas constituintes conseguiram a 

promulgação de algumas delas. A atuação das constituintes permitiu que diversos 

direitos da mulher fossem contemplados na carta magna pela primeira vez na história do 

país, demonstrando a importância da representação feminina nos espaços políticos 

formais para garantir seus direitos. Aos poucos, sindicatos vinculados à Central Única 

dos Trabalhadores (CUT) e partidos como PDT e PT adotaram as cotas de gênero ou 

ainda incluíram em seus programas, criando um ambiente propício para o 

estabelecimento das cotas a nível nacional em 1997. 

Ainda assim, o Congresso Nacional ainda não contava com uma forte expressão 

feminina, o que fortaleceu o argumento pró-cotas. As cotas de gênero foram 

implementadas pela Lei nº 9.504, de 1997, e, depois de alteração pela reforma eleitoral 

de 2009 (Lei nº 12.034, de 2009) vigora da seguinte forma
1
: 

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos 

Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras 

Municipais, até cento e cinquenta por cento do número de lugares a 

preencher. 

.......................................................................................................... 

§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste 

artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta 

por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas 

de cada sexo. 

Para a implementação dessa lei, os principais argumentos utilizados foram “seus 

efeitos simbólicos; as possíveis qualidades que as mulheres acrescentam à política; e, 

também, da defesa da paridade como referencial de representação política, salientando-

se que as cotas ‘aproximam a representação da paridade’” (ARAÚJO, 1998).  

Hoje, mesmo com as cotas, a representação das mulheres ainda é muito pequena. 

Nas últimas duas legislaturas (53ª e 54ª – de 2007 a 2015), as parlamentares eleitas não 

chegaram a 15% das cadeiras em nenhuma das casas do Congresso Nacional. Assim 

como a literatura citada propõe, e a própria experiência da Assembleia Constituinte 

sugere, aquelas que conseguiram ser eleitas deveriam buscar (mesmo que esse não seja 

                                                           
1
 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm (acesso em 22/11/2014) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm
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seu objetivo exclusivo dentro do parlamento) maneiras de ajudar a romper com as 

barreiras institucionais que impedem a entrada da mulher no ambiente político formal. 

Dessa maneira, as transformações sociais continuariam em progresso para uma 

sociedade mais igualitária. 

Pensando nisso, o presente trabalho tentará verificar se as parlamentares eleitas no 

recorte temporal selecionado têm sido centrais no debate sobre violência contra a 

mulher. Além de ser o tema com maior número de proposições entre aquelas que tratam 

sobre a mulher, é uma nuance essencial para que as mulheres tenham seus direitos 

respeitados e, consequentemente, maior chance de igualdade dentro da sociedade. É 

uma tentativa de verificar se, de fato, as parlamentares mulheres enquanto identidade 

social têm se preocupado em um tema crucial para o grupo que representam. 

Para isso, o capitulo seguinte irá apresentar o conceito de agenda holder, cujas 

definições delineiam os parlamentares que são centrais e influenciam o processo 

legislativo de determinada agenda.  
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2. O conceito de “agenda holder” 

 

 Na literatura da Ciência Política brasileira, tem-se dado muita atenção às 

questões do funcionamento do nosso sistema político, especialmente a relação entre 

Executivo e Legislativo, tendo em vista as prerrogativas de cada um e as consequências 

das peculiaridades que as instituições políticas brasileiras possuem. No caso dos estudos 

sobre o legislativo, um tema recorrente é a grande influência que o Executivo tem na 

produção de leis devido a mecanismos como Medias Provisórias, possibilidade de 

pedido de urgência e também do papel dos líderes partidários como definidores de 

agenda dentro do parlamento.  

Silva e Araújo (2012, 2013) têm se preocupado em acrescentar a esse debate as 

nuances que o processo legislativo adiciona à produção de leis no Brasil. Nesse sentido, 

não é observada apenas a quantidade de leis produzidas ou aprovadas, mas como a 

participação dos parlamentares, seguindo as normas do processo legislativo, têm peso 

forte dentro da agenda política. A intenção dos autores não é negar que haja atuação 

significativa do Executivo, inclusive como definidor de parte da agenda do Congresso 

Nacional, mas lembrar que os parlamentares dispõem de outras estratégias para 

legislarem e aumentarem seu capital político, não somente a apresentação de projetos de 

lei (SILVA; ARAÚJO, 2013). 

Trabalhos referenciais como o de Pereira e Rennó (2001) procuram ressaltar 

que, com as restrições de construção de agenda impostas pela interferência do 

Executivo, os deputados teriam mais êxito para se reelegerem e construírem sua carreira 

no legislativo a partir da aprovação de emendas orçamentárias focando a região do seu 

eleitorado. Seria a partir do credit claiming de verbas para sua localidade que um 

deputado teria seu reconhecimento perante o eleitorado e, consequentemente, 

impulsionaria sua reeleição. Apesar de reconhecerem a presença de parlamentares que 

focam em questões nacionais, consideram um risco político, pois o direcionamento de 

emendas seria mais significativo para a reeleição (PEREIRA; RENNÓ, 2001). 

Ainda sobre a capacidade do Executivo de construir a agenda do parlamento, 

Fabiano Santos (1997) ressalta o quanto a personalização do voto, causada pelo sistema 

de lista aberta, causa impacto na relação entre o parlamentar e o governo. Isso porque o 
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parlamentar pondera, por mais que faça parte de um partido da coalização do governo, 

se apoiar determinada proposta não irá de encontro aos interesses de quem o elegeu e 

quem poderia elegê-lo. Considerando-se a possibilidade de que esse conflito de 

interesses seja amplo dentro da base do governo, é preciso que o Executivo barganhe 

com os parlamentares para que, mesmo com os artifícios constitucionais e regimentais 

que possui, consiga aprovar os projetos de seu interesse (SANTOS, 1997). 

Partindo da premissa de que os parlamentares têm interesse em participar da 

definição da agenda pública, Santos acredita que o Executivo deva negociar cargos no 

governo para os parlamentares (SANTOS, 1997). Seguindo essa mesma linha, também 

é possível pensar em poder de definição de agenda dentro do próprio parlamento. 

Ganhar o apoio de um deputado e um senador para a votação de um projeto prioritário 

(ou a rejeição de um projeto problemático) não precisa ser necessariamente negociado 

com cargos no governo, mas também no próprio ganho de capital político dentro do 

Congresso Nacional. 

Para além dessa conclusão, que exigira maior aprofundamento empírico, o 

importante é lembrar que o Executivo precisa do apoio parlamentar e, mesmo que tenha 

uma preponderância no poder de agenda, não é exclusivamente seu. Por isso, é preciso 

pensar no parlamentar como atuante dentro do processo legislativo e não um mero 

outorgador da agenda do governo. 

 Nesse sentido, a contribuição de Araújo e Silva (2012, 2013) é de acrescentar a 

atuação do parlamentar durante a tramitação das proposições como importante meio de 

ganhar capital político. Isso porque, quando um parlamentar consegue aprovar um 

projeto significativo (não necessariamente tendo sido apresentado por ele, como 

veremos a seguir), ele tem reconhecimento do seu eleitorado, do seu partido e ganha 

destaque em grupos temáticos. Passa, então, a ser visto como um interlocutor, 

especialista no tema (SILVA e ARAÚJO, 2013). Isso acontece pela capacidade de 

influência que o parlamentar demonstra. Isso está no cerne do que Silva e Araújo 

definem como agenda holder: 

 

[...] “centraliza articulações políticas, entre os demais parlamentares, o 

Poder Executivo e representantes do empresariado e da sociedade civil 
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organizada, em atuação que tende a ter repercussões relevantes nos 

textos legais produzidos” (SILVA; ARAÚJO, 2013, p. 292).  

 

Os agenda holders de um tema são aqueles que são procurados para solucionar 

conflitos, possuem uma atuação especializada e são referência para os diversos atores 

envolvidos na aprovação de uma lei. É uma identidade que é criada, uma questão de 

reconhecimento dos próprios parlamentares entre eles (SILVA; ARAÚJO, 2012, p. 

34).Isso está relacionado ao que Luis Felipe Miguel coloca em relação ao capital 

político: quanto maior ele for, maior e melhor é a atuação política. Ou seja, utilizando o 

seu capital político, o parlamentar consegue maximizar sua atuação política, trazendo 

para si ainda mais ganhos. 

 A atuação do agenda holder não é se limita à apresentação de projetos que 

tenham ligação ao tema ao qual se dedica, mas a participação em diferentes etapas do 

processo legislativo. Podem ser elas a autoria, a relatoria de projetos, coordenação de 

grupos de trabalho e na negociação com os diversos interessados no tema para a 

produção de um texto que realmente tenha impacto para a sociedade e o grupo para o 

qual é voltado e mesmo a atuação em comissões especiais, grupos de trabalho e projetos 

de iniciativa do Executivo que têm tramitação diferenciada (Medidas Provisórias e 

projetos em regime de urgência) (SILVA; ARAÚJO, 2013, p. 296). 

 A etapa de relatoria de um projeto, inclusive, tem forte associação ao conceito de 

agenda holder. Isso porque o parlamentar que assume essa função funciona como um 

agente coletor e compartilhador de informação. Quando um projeto chega a uma 

comissão dentro da Câmara ou do Senado, nem todos os parlamentares conhecerão o 

tema e, então, cabe ao relator compilar informações que subsidiem o voto do restante de 

seus pares – ou seja, funciona como uma referência sobre o projeto para o restante dos 

colegas. 

 No entanto, a relatoria de um projeto não é suficiente para definir um deputado 

ou senador como agenda holder de um tema. Como bem ressaltam Santos e Almeida 

(2005), o empenho do relator a respeito de um projeto não é sempre o mesmo, o que 

pode comprometer a qualidade das informações repassadas à comissão.  
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É importante, portanto, ressaltar especificidades conceituais de um agenda 

holder. O que Santos e Almeida propõem é um advisor ad hoc, enquanto o titular de 

agenda não se limita a um provedor de informações, mas é,principalmente, um 

articulador dentro do tema ou projeto do qual trata (SANTOS; ALMEIDA, 2005).  

Além disso, é mais que um policy broker – um parlamentar que resolve conflitos 

– e um agenda setter. Embora o último possa remeter ao agenda holder, é uma posição 

formal e que não necessariamente o faz um titular de agenda, pois não basta ter o poder 

de colocar os temas em voga nas discussões e votações dentro do Congresso Nacional, é 

necessário ter influência sobre o processo. 

 O agenda holder normalmente tem um histórico de afinidade com o tema, certa 

estabilidade dentro das casas legislativas – já que deve ter uma rede sólida de contato 

com outros parlamentares, pois precisa do apoio deles para colocar seu tema em pauta e 

fazer com que ele seja aprovado – e capacidade de negociar. Pela sua familiaridade com 

o tema, não costuma ter opiniões neutras e busca se posicionar e defender seus 

interesses (SILVA; ARAÚJO, 2012, p. 306).   

 Utilizaremos, portanto, a noção do agenda holder como um parlamentar 

extremamente atuante no tema e que tenha capacidade de influência sobre ele. Como os 

próprios autores propõem, no entanto, não utilizaremos exatamente a mesma 

metodologia para identificar quem são esses parlamentares, justamente pela 

especificidade do que se busca no presente trabalho. 

 A violência contra a mulher é um subtema da agenda de direitos da mulher, e 

não se encaixa nas categorias já analisadas por Silva e Araújo (2013): em projetos de 

apropriação do Executivo, em comissões especiais da Câmara dos Deputados, e em 

Medidas Provisórias. Por sua peculiaridade enquanto recorte temático, seguir-se-á a 

sugestão dos autores de adaptações à metodologia de análise dos agenda holders que foi 

utilizada nos casos citados. 

Enquanto os autores analisaram propostas específicas que se tornaram lei, o 

presente trabalho analisará os projetos que foram apresentados sobre o tema durante as 

duas últimas legislaturas do Congresso Nacional, de 2007 a julho de 2014, independente 

de sua aprovação ou não.Por não ser um tema recorrente na agenda temática do 
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Congresso, a aprovação desses projetos não é sistemática e, portanto, analisar apenas 

aqueles projetos aprovados não traria resultados. 

Em sumo, serão considerados agenda holders do tema “violência contra a 

mulher” aqueles parlamentares que estiverem constantemente no centro dos debates e 

que tenham feito contribuições substanciais para o avanço das matérias nas casas 

legislativas. 

A seguir, será apresentada detalhadamente a metodologia utilizada para a 

pesquisa no banco de dados da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
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3. Metodologia 

A pesquisa foi realizada no mês de outubro de 2014 no banco de dados dos sites da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Para cumprir o recorte temático, foram 

selecionadas proposições que tratassem do tema “violência contra a mulher”. Para o 

recorte temporal, as duas últimas legislaturas do Congresso Nacional, foram 

selecionadas proposições que tenham sido apresentadas a partir do dia 01/01/2007, 

início da 53ª legislatura. Como a 54ª legislatura só terminará ao final de 2014, foi 

escolhida a data limite de apresentação da proposição como dia 17/07/2014, data que 

encerra a primeira parte da sessão legislativa. De forma a respeitar as diferenças 

regimentais de cada Casa legislativa, as pesquisas diferiram em alguns critérios. Por 

isso, a descrição de cada uma delas será feita separadamente. 

 Os tipos de proposição pesquisados na Câmara dos Deputados foram: projeto de 

lei, projeto de lei complementar, proposta de emenda à Constituição, projeto de 

resolução da Câmara e requerimentos de audiência pública (que tenham sido aprovados 

e que a audiência pública tenha sido realizada), criação de comissão ou inclusão de 

projeto na pauta do Plenário que tenham sido acatados. Não foram encontrados projetos 

de lei complementar ou propostas de emenda à Constituição sobre o tema. 

 Para os projetos de lei, a atuação dos(as) deputados(as) foi analisada quanto (i) a 

autoria do projeto; (ii) a relatoria do projeto nas comissões permanentes; e (iii) 

proposição de emendas ao projeto. No caso da Câmara, as relatorias têm uma 

especificidade, já que todas as proposições devem ser analisadas quanto à 

constitucionalidade e juridicidade na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

(CCJC) e, quando necessário, na Comissão de Finanças e Tributação (CFT). Para o 

presente trabalho, preferiu-se contabilizar apenas as relatorias nas comissões que 

analisaram o mérito das matérias. As relatorias na CCJC e CFT só foram registradas na 

pesquisa, portanto, quando se pronunciaram sobre o mérito da matéria. Além disso, no 

caso de a relatoria ter sido designada a mais de um deputado durante sua tramitação em 

uma comissão de mérito, só foram inclusos na pesquisa aqueles que chegaram a 

apresentar um parecer sobre a matéria.  

 A análise dos projetos de lei que estavam apensados a outras proposições foi 

separada, exclusivamente para uma melhor visualização dos dados. No caso desses 

projetos, a autoria de cada um dos projetos foi contabilizada, mas só se considerou a 



22 
 

tramitação – e, portanto, as relatorias nas comissões de mérito – do projeto principal, já 

que, regimentalmente, os projetos apensados têm a mesma tramitação que o projeto 

principal.  

 Quanto aos requerimentos, foi analisada a sua autoria e, em caso de ser 

relacionado a um projeto de lei específico, se o autor era relator ou autor da matéria em 

questão. Esse dado é importante pois, caso o autor do requerimento atendido não tenha 

uma relação direta com o projeto, demonstra capacidade de influência sobre o tema. 

 No Senado Federal foram pesquisados os seguintes tipos de proposição: projetos 

de lei iniciados no Senado, projetos de lei iniciados na Câmara dos Deputados¹, 

proposta de emenda à Constituição, projeto de resolução do Senado e requerimentos de 

audiência pública que tenham sido contemplados. No banco de dados do Senado não há 

registro dos requerimentos de inclusão de projeto na pauta do Plenário, por isso não 

foram contemplados assim como na pesquisa feita no site da Câmara dos Deputados.  

 Nos projetos de lei do Senado (PLS) e nos projetos de resolução do Senado 

foram analisadas: (i) a autoria do projeto; (ii) as relatorias dos projetos nas comissões 

permanentes e temporárias em que tramitaram; e (iii) a proposição de emendas aos 

projetos. O regimento do Senado não prevê a mesma especificidade da Câmara quanto a 

separação de comissões de mérito/adequação financeira e constitucional e, por isso, 

todas as comissões em que os projetos tramitaram foram incluídas na pesquisa. No 

entanto, seguiu-se o mesmo parâmetro da pesquisa na Câmara de, no caso de 

designação de relatoria a mais de um Senador na comissão, só foram contabilizados 

aqueles que chegaram a apresentar parecer sobre a proposta. 

 Para a análise dos projetos de lei da Câmara (PLC), ou seja, aqueles que 

iniciaram sua tramitação nessa casa e estavam sendo apreciados no Senado, seguiu-se o 

mesmo parâmetro de análise dos PLSs, com exceção da variável da autoria do projeto. 

Isso foi feito para evitar uma duplicação na contagem de autores, já que os autores 

desses projetos já estavam discriminados na pesquisa dos projetos da Câmara. Isso 

também foi feito para os projetos de lei encontrados no banco de dados da Câmara que 

tivessem autoria de algum senador. 

 Quanto à proposição de emenda à Constituição (PEC), também foram 

contabilizados seus relatores e aqueles que propuseram emendas ao texto. 
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Regimentalmente, a apresentação de uma PEC exige a assinatura de 1/3 dos senadores. 

Portanto, para o registro na pesquisa, foi utilizado o nome do primeiro senador 

signatário. 

 Por fim, para os requerimentos de audiência pública foram utilizados os mesmos 

critérios utilizados na pesquisa no banco de dados da Câmara: registro do autor do 

requerimento e se, caso a audiência pública tratasse especificamente de um projeto, se 

esse senador era autor ou relator da matéria. Também nesse caso só foram registrados 

requerimentos cujas audiências públicas tenham sido realizadas.  

 Além das proposições que tramitaram em cada uma das Casas, considerou-se 

prudente fazer uma breve análise sobre a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 

(CPMI) sobre a violência contra a mulher que funcionou no Congresso de 2012 a 2013. 

Por ser uma comissão que trata especialmente sobre o tema, sua composição foi 

analisada e também a atuação, através dos requerimentos apresentados, dos 

parlamentares na CPMI. 

 No próximo capítulo serão apresentados os dados coletados na pesquisa e 

algumas conclusões sobre eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

4. Análise dos dados 

Como disposto na explicação da metodologia usada, a análise dos dados foi feita 

em três etapas: Câmara dos Deputados, Senado Federal e CPMI da Violência Contra a 

Mulher. Dessa forma, as peculiaridades de cada contexto serão respeitas. 

As análises dos projetos que tramitaram na Câmara dos Deputados e daqueles 

que tramitaram no Senado Federal foram feitas separadamente, de modo a respeitar as 

particularidades regimentais de cada casa legislativa. E, não surpreendentemente, 

encontrou-se comportamentos e resultados diferentes dos agenda holders em cada uma 

delas. 

Na Câmara dos Deputados, foram mapeados os seguintes titulares de agenda: 

Deputado Dr. Rosinha (PT-SP), Deputada Jô Moraes (PCdoB-MG), Deputada Érika 

Kokay (PT-DF), Deputada Sandra Rosado (PSB-RN) e Nilda Gondim (PMDB-PB). Por 

meio de suas atuações em relatorias, destaque em comissões temáticas, requerimentos a 

cerca dos temas e proposições, apareceram como parlamentares centrais nos processos 

legislativos que envolviam o tema. O nome da Deputada Jô Moraes também foi 

fortalecido pela presidência da CPMI – Violência Contra a Mulher. Observa-se, 

portanto, que as mulheres foram agenda holders do tema na Câmara dos Deputados, 

mesmo com sua sub-representação na casa. Todos os agenda holders mapeados são de 

partidos da base governista, o que favorece a tese de que a proximidade com o 

Executivo favorece a construção de agenda aos deputados. No entanto, também deve-se 

levar em conta o histórico desses parlamentares e o espectro ideológico do qual se 

aproximam. Veremos que todos eles têm lutas históricas pelos direitos das minorias ou 

especificamente das mulheres. 

No Senado, os nomes mapeados como agenda holders foram os das senadoras 

Ana Rita (PT-ES) e Ângela Portela (PT-RR). É curioso observar que só foram 

mapeadas duas senadoras, já que, em relação à Câmara, as mulheres terem uma 

representação maior. O fato de serem duas parlamentares do PT, partido no comando do 

Executivo pelas duas legislaturas selecionadas, e o histórico político de ambas corrobora 

para as conclusões que foram encontradas para os agenda holders da Câmara. Ser da 

base do governo pode facilitar a participação dominante na agenda, mas a afinidade 

política dos parlamentares também é essencial para defini-los como agenda holders. 
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A dinâmica da CPMI – Violência Contra a Mulher ajuda a consolidar esses 

nomes, em especial da Deputada Jô Moraes e da Senadora Ana Rita, que foram 

presidente e relatora da Comissão, respectivamente. As parlamentares tiveram atuação 

significativa nos trabalhos da Comissão. 

A seguir serão detalhados esses mapeamentos para cada arena decisória 

delimitada nesta pesquisa. 

 

4.1 Os agenda holders na Câmara dos Deputados 

Utilizando o mecanismo de busca do próprio site da Câmara dos Deputados foram 

encontrados 68 projetos de lei ordinária e 26 requerimentos diversos no período das 53ª 

e 54ª legislaturas do Congresso Nacional. Não foram encontradas PECs, projetos de lei 

complementar ou projetos de resolução da Câmara que tratassem sobre o tema. 

Para dar início a análise, verificamos como a autoria dos projetos se distribui entre 

deputados e deputadas. Entre os 68 projetos de lei ordinária, 23 foram apresentados por 

parlamentares mulheres, 35 por parlamentares homens, oito projetos vieram da 

iniciativa de comissões (6 da CPMI da Violência Contra a Mulher e 2 da CSSF) e dois 

de origem do Senado. A autoria desses projetos não será incluída na divisão de 

parlamentares homens e mulheres, pois já será analisada dentro dos projetos daquela 

casa. 

 

Gráfico 1 – Número de Projetos de Lei Apresentados por gênero 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

 No quesito de apresentação de proposições, há certa diferença entre deputados e 

deputadas. Com mais de dez projetos apresentados a mais que as mulheres, os homens 

foram autores de 52% dos projetos mapeados. No entanto, se compararmos o número de 

parlamentares de cada gênero na casa, a diferença não é tão gritante, já que os homens 

têm a maioria das cadeiras. Além disso, entre os 32 deputados que apresentaram 

projetos, somente três deles apresentaram mais de um projeto sobre o tema: Sandes 

Júnior, Márcio Macêdo e Major Fábio, tendo cada um deles apresentado dois projetos. 

Já dentre as 16 deputadas, três delas apresentaram mais de um projeto sobre o tema: 

Aline Corrêa apresentou três projetos, Lauriete apresentou dois e Sueli Vidigal 

apresentou quatro PLs sobre a violência contra a mulher, assim como mostram as 

tabelas 1 e 2 abaixo. Nesse sentido, pode-se observar um maior engajamento dessas 

parlamentares com o tema. Juntamente com as demais análises, poderemos verificar se 

esses parlamentares se destacaram em outras fases da tramitação dos projetos.  

Quadro 1 – Proposições por deputadas 

Nome 

Número de 

Projetos 

Aline Corrêa 3 

Dalva Figueiredo 1 

Elcione Barbalho 1 

Eliene Lima 1 

Érika Kokay 1 

Fátima Pelaes 1 

Lauriete 2 

Maria do Rosário 1 

Rosinha da 

Adefal 
1 

Sandra Rosado 1 

Sueli Vidigal 4 

Iara Bernardi 1 

Manuela D'Ávila 1 

Marinha Raupp 1 

Rosane Ferreira 1 

Solange Amaral 1 
                                              

   Fonte: elaborado pela autora. 
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Quadro 2 – Proposição por deputados 

Nome 

Número de 

Projetos  

Amauri Teixeira 1 

Bernardo Santana 

Vasconcellos 1 

Capitão Assumção 1 

Carlos Sampaio 1 

Chico Lopes 1 

Fábio Trad 1 

Major Fábio 2 

Márcio Macêdo 2 

Marcon 1 

NeiltonMulim 1 

Otoniel Lima 1 

Ricardo Izar 1 

Sandes Júnior 2 

Takayama 1 

Valmir Assunção 1 

José Mentor 1 

Anthony Garotinho 1 

Davi Alcolumbre 1 

Assis Melo 1 

Cleber Verde 1 

Arnaldo Jordy 1 

Gonzaga Patriota 1 

João Arruda 1 

Iris de Araujo 1 

Francisco Rossi 1 

Júlio Campos 1 

Jusmari Oliveira 1 

Jurandy Loureiro 1 

Marcos Montes 1 

Nilmar Ruiz 1 
                              Fonte: elaborado pela autora. 

A maioria dos projetos passou por mais de uma comissão e, ao todo, os projetos 

deveriam passar por noventa relatorias nas comissões permanentes. Os projetos que 

foram apresentados pela CPMI, devido a sua tramitação especial, foram apreciados 

diretamente no Plenário da Câmara. 

No âmbito da relatoria, a proeminência das parlamentares fica mais clara, já que, 

enquanto as mulheres foram relatoras em 44 ocasiões, enquanto os homens só o fizeram 

18 vezes. Nos outros trinta casos, ainda não houve designação do relator na comissão. 
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Considerando-se apenas os projetos que já tiveram relatores designados, fica ainda mais 

clara a distribuição maior às mulheres. 

Gráfico 2 – Número de Relatorias de Projetos de Lei por Gênero

 

                                                 Fonte: elaborado pela autora. 

 

Gráfico 3 - Número de Relatorias de Projetos de Lei efetivamente designadas - por 

gênero 

 

                                                     Fonte: elaborado pela autora. 

 O fato de as mulheres terem sido designadas relatoras em 71% dessas ocasiões, 

ainda que sejam minoria numérica, demonstra a preferência dada pela identificação 

social de grupo. Se, como já exposto antes, o relator de um projeto funciona como um 

coletor e compartilhador de informações, a identificação das parlamentares mulheres 
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com o público a que se voltam os projetos pode ser encarada como um qualificador e 

influenciar na distribuição dos projetos.  

 Destacaram-se com maior número de relatorias as deputadas Jô Moraes (PCdoB-

MG), Érika Kokay (PT-DF), Nilda Gondim (PMDB-PB) e Sandra Rosado (PSB-RN), 

assim como demonstra a tabela 3.A recorrência da relatoria a essas parlamentares indica 

sua importância para o tema, ainda mais considerando a preferência por designar 

relatoras mulheres. Se em 71% dos casos a relatoria ficou com deputadas, o fato de 

terem sido escolhidas repetidas vezes e em diferentes comissões para relatarem projetos 

que tratavam de violência contra a mulher, significa que conseguiram se destacar como 

referencial sobre o tema, para além de sua identidade de grupo como mulheres.  

 Ainda considerando as particularidades do papel de um relator de poder 

interferir com mais facilidade no texto do projeto e de centralizar negociações dele, cabe 

observar que as deputadas contribuíram para o debate dos projetos apresentando 

substitutivos, emendas ou solicitando audiências públicas para pelo menos um daqueles 

que relataram, demonstrando que não foram meras “advisors ad hoc” como colocaram 

Santos e Almeida (2005), mas efetivamente contribuíram para a construção dos 

projetos. Isso corrobora com o argumento de que não foram escolhidas apenas pela 

identificação de grupo, mas pela sua capacidade de influenciar o processo. Nesse 

sentido, reforça-se a ideia de que possam ser agenda holders do tema. 

Quadro 3 – Relatorias por deputada 

Nome Número 

Alice Portugal 1 

Andreia Zito 1 

Bel Mesquita 1 

Benedita da Silva 2 

Bruna Furlan 1 

Dalva Figueiredo 1 

Elcione Barbalho 3 

Eliane Rolim 1 

Erika Kokay 4 

Gorete Pereira 3 

Iara Bernardi 1 

Iriny Lopes 2 

Jandira Feghali 1 

Jô Moraes 6 

Nilda Gondim 4 
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Perpétua Almeida 1 

Rosane Freitas 1 

Sandra Rosado 4 

Solange Almeida 1 

Sueli Vidigal 1 

Teresa Surita 1 

Tonha Magalhães 1 

Vanessa 

Grazziotin 1 
                                                         

                                                         Fonte: elaborado pela autora. 

 Do mesmo modo, importante destacar o número de relatorias que dois deputados 

obtiveram entre esses projetos. O deputado Dr. Rosinha (PT-SP) e o deputado João 

Campos (PSDB-GO) foram os únicos parlamentares homens a relatar mais de um 

projeto nesse recorte temático mais de uma vez, ambos o fazendo mais de uma vez. 

Considerando a quantidade significativa de deputados e a pequena distribuição 

proporcional a eles entre os projetos mapeados, o fato de terem sido relatores mais de 

uma vez contribui para enxerga-los com destaque em relação a esse tema. 

 

Quadro 4 – Relatoria por deputado 

Nome Número 

Antonio Carlos 

Biscaia 1 

Delegado Protógenes 1 

Dr. Rosinha 3 

Fábio Trad 1 

Henrique Fontana 1 

João Campos 3 

Leandro Sampaio 1 

Luiz Couto 1 

Marco Felciano 1 

Maurício Quintella 

Lessa 1 

Padre João 1 

Pastor Eurico 1 

Sergio Zveiter 1 

Stepan Nercessian 1 

              

                                            Fonte: elaborado pela autora. 
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 A proposição de emendas ou votos em separado a esses projetos por parte de 

deputados que não fossem os relatores não foi significativa ou partiu dos deputados 

mencionados aqui. Por isso, não foram consideradas relevantes para conceituar aqueles 

que os propuseram como possíveis agenda holders. 

 Por fim, faz-se a análise dos requerimentos apresentados de 2007 a 2014 sobre o 

tema da violência contra a mulher. Dos 26 requerimentos, 11 foram apresentados por 

deputadas, 13 por deputados, um pelos líderes partidários e um pela Subcomissão 

Especial Sobre Violência Contra a Mulher (da CSSF). Como dito na descrição da 

metodologia, esses requerimentos englobam solicitações de audiência pública, inclusão 

de projetos na ordem do dia do Plenário da Câmara e de urgência na tramitação de 

matérias. 

 O nome do Deputado Valtenir Pereira se repete nesse mapeamento pelos pedidos 

de inclusão de um projeto seu (4857/2009) na Ordem do Dia e foi apoiado por outros 

parlamentares que também enviaram requerimentos nesse sentido. Ademais, novamente 

destacam-se os nomes da Deputada Jô Moraes e do Deputado Dr. Rosinha, reforçando a 

ideia de sua centralidade no debate. Os nomes de Érika Kokay, Sandra Rosado e Nilda 

Gondim também estão entre os requerentes mapeados pela pesquisa, também 

reforçando seu status dentro dessa agenda temática. 

 A partir desses dados, é preciso ponderar quem realmente são os principais 

nomes na agenda de violência contra a mulher, sem considerar apenas uma análise 

quantitativa. No caso da autoria dos projetos, por exemplo, o nome da deputada Sueli 

Vidigal (PDT-ES) e da deputada Aline Corrêa (PP-SP) aparecem como as maiores 

propositoras. No entanto, não são destaque em outras etapas do processo legislativo. 

Isso não significa falta de interesse, mas, considerando o que Silva e Araújo (2012, 

2013) consideram como agenda holder não as qualifica. Isso porque não demonstraram 

capital político, poder de influência para serem relatoras, ou tentarem impactar os 

projetos de alguma outra forma.  

 Da mesma maneira, o nome do deputado João Campos pode ser reavaliado. Por 

mais que, junto com o deputado Dr. Rosinha, ele tenha se destacado na relatoria das 

matérias, os três projetos que relatou estavam na Comissão de Segurança Pública e 

Combate ao Crime Organizado (CSPCCO), ao contrário dos outros deputados que o 

fizeram em diferentes comissões (especialmente CCJC e CSSF) e que se destacaram na 
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proposição de requerimentos também. Isso pode significar influência do deputado João 

Campos na comissão específica, mas não um domínio da agenda desse tema. 

Ficam consolidados, portanto, os nomes das deputadas Jô Moraes, Érika Kokay, 

Sandra Rosado e Nilda Gondim e do deputado Dr. Rosinha. A carreira política desses 

deputados também corrobora para defini-los como agenda holders do tema. 

A deputada Jô Moraes, por exemplo, tem uma militância histórica pelo direito 

das mulheres. Ocupando coordenadora da Comissão Pró-Federação de Mulheres de 

Minas Gerais (1982); presidente fundadora do Movimento Popular da Mulher de Belo 

Horizonte (1983); coordenadora executiva do Conselho Estadual da Mulher – 

organismo governamental (1984), e primeira presidente da União Brasileira de 

Mulheres (1989)
2
. Hoje, é coordenadora da bancada feminina na Câmara dos 

Deputados. 

Érika Kokay também tem um histórico de afinidades com o tema, desde sua 

carreira como deputada distrital do DF, quando presidiu por duas vezes a Comissão de 

Direitos Humanos da Câmara Legislativa. Hoje, sua luta pelas minorias sociais é 

amplamente reconhecida na Câmara dos Deputados, sendo titular na Comissão de 

Direitos Humanos e Minorias (CDHM) pelos quatro anos de seu mandato e é membro 

ativa dos debates da comissão. 

Sandra Rosado está no seu terceiro mandato consecutivo como deputada federal 

e teve participação importante na agenda dos direitos da mulher nesse período. Assim 

como Jô Moraes, já coordenou a bancada feminina da Câmara, além de ter presidido a 

Comissão Especial que criou o Estatuto da Mulher
3
. 

Nilda Gondim é membro do Núcleo PMDB Mulher e participou de diversas 

missões oficiais durante seu mandato em atividades contra a violência contra a mulher. 

Foi representante da Câmara na Women in Parliaments Global Forum, na Bélgica em 

2013, além de encontros em diversas cidades brasileiras representando a subcomissão 

especial para discutir o tema da violência contra a mulher, que faz parte da CSSF. 

Os nomes encontrados entre os agenda holders na Câmara reforçam a 

importância da representação feminina. Mesmo estando em minoria significativa dentro 

                                                           
2
 Disponível em: http://www.jomoraes.com.br/novosite/biografia (acessado em 22/11/2014) 

3
 Disponível em http://www.psbnacamara.org.br/dep_det.asp?dep=42 (acessado em 22/11/2014) 

http://www.jomoraes.com.br/novosite/biografia
http://www.psbnacamara.org.br/dep_det.asp?dep=42
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da casa legislativa, entre os cinco agenda holders encontrados, quatro são mulheres. 

Isso significa que nesse tema há uma conexão entre as parlamentares, enquanto 

mulheres, com o grupo que representam. Mesmo que o eleitorado dessas deputadas seja 

diverso, sua identidade de gênero as ajudou a serem cruciais numa agenda de interesse 

desse grupo.  

 É possível apontar, ainda, que os cinco deputados mapeados como agenda 

holders do tema na CD são de partidos da base do governo (PT, PMDB e PCdoB) ou 

foram até o penúltimo ano da 54ª legislatura (no caso do PSB). O recorte partidário 

encontrado reforça a tese de que, para ter força numa agenda, a barganha com o 

Executivo pode ser um bom caminho.  

4.2 Os agenda holders no Senado Federal 

No mapeamento feito no banco de dados virtual do Senado Federal foram 

encontrados 37 projetos de lei iniciados no SF (PLS), oito projetos de lei iniciados na 

Câmara (PLC), uma PEC e 22 requerimentos, incluindo audiências públicas e pedidos 

de informação. 

Para a análise da autoria dos projetos, não serão contabilizados os PLCs, já que são 

de iniciativa de deputados e já foram analisados como tais. Analisaremos, 

posteriormente, as outras etapas de tramitação na Casa. Eentre os 38 projetos (PLSs e 

uma PEC), 18 são de autoria de senadores, 11 de iniciativa de senadoras e nove vêm de 

comissões (CPMI da Violência Contra a Mulher e CPI da Pedofilia).  

Gráfico 4 – Número de Projetos apresentados por gênero 
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                     Fonte: elaborado pela autora 

Há uma diferença significativa na proposição de matérias no Senado Federal. A 

única senadora que apresentoumais de um projeto sobre a violência contra a mulher foi 

Marta Suplicy (PT-SP). 

Quadro 5 – Autoria por senadora 

Nome Número 

Ângela Portela 1 

Gleisi Hoffmann 1 

Ivonete Dantas 1 

Lúcia Vânia 1 

Marta Suplicy 3 

Patrícia Saboya 1 

RosalbaCiarlini 1 

Serys 

Slhessarenko 1 

Vanessa 

Grazziotin 1 
    Fonte: elaborado pela autora 

Por outro lado, destacaram-se os senadores Magno Malta, com quatro projetos e 

Antonio Carlos Valadares, Pedro Taques e Jayme Campos, todos com dois. Mesmo com 

a sub-representação feminina no Senado, é curioso observar a preponderância dos 

senadores homens quanto à iniciativa de legislar sobre tema. Observaremos, a seguir, se 

esse destaque também se dá no restante das etapas do processo legislativo e com outros 

tipos de proposição. 

Quadro 6 – Autoria por senador 

Nome Número 

Antonio Carlos 

Valadares 2 

Ataídes Oliveira 1 

Ciro Nogueira 1 

Demóstenes Torres 1 

Expedito Junior 1 

Humberto Costa 1 

Jayme Campos 2 

Magno Malta 4 

Papaléo Paes 1 

Paulo Bauer 1 

Pedro Taques 2 
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Sérgio Zambiasi 1 
                                               Fonte: elaborado pela autora 

Quanto à relatoria, foram 71 despachos diferentes, já que os projetos tramitam, 

normalmente, por mais de uma comissão temática. Os projetos de iniciativa de CPMIs 

ou CPIs não foram contabilizados, pois sua tramitação vai direto a Plenário. Além disso, 

os projetos que tramitam em conjunto no projeto de Reforma do Código Penal contaram 

como um grande projeto apensado, tendo seus relatores contabilizados apenas uma vez. 

Dos 71 possíveis relatores, 26 eram senadoras, 22 senadores e 23 relatorias ainda 

sem terem sido designadas a um parlamentar. Mais uma vez, diante da escolha da 

relatoria, as mulheres se favorecem, embora no Senado a proporção não seja expressiva 

como foi verificado na Câmara.  

Gráfico 5 – Relatoria de Projetos por gênero 

 

 

 

                Fonte: elaborado pela autora 

No entanto, apesar de um maior equilíbrio numérico na distribuição dos projetos 

para senadores e senadoras, a concentração em algumas figuras varia com o gênero. Dos 

26 projetos relatados pelas parlamentares, 17 foram relatados somente pelas senadoras 

Ana Rita (PT-ES) e Ângela Portela (PT-RR).  

Quadro 7 – Relatoria por senadoras 
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Nome Número 

Ana Rita 11 

Ângela Portela 6 

Fátima Cleide 2 

Gleisi Hoffmann 1 

Ideli Salvatti 1 

Lídice da Mata 1 

Lúcia Vânia 1 

Maria do Carmo Alves 1 

Marta Suplicy 1 

Senadora Serys 

Slhessarenko 1 

Vanessa Grazziotin 1 
        Fonte: elaborado pela autora 

Já entre os senadores não houve tal concentração, com três senadores – Pedro 

Taques, Armando Monteiro e Vital do Rêgo – relatando dois projetos, cada um.  

Quadro 8 – Relatoria por senadores 

Nome Número 

Paulo Paim 1 

Flávio Torres 1 

Francisco Dornelles 1 

Geraldo Mesquita 

Junior 1 

Magno Malta 1 

Pedro Taques 2 

Vital do Rêgo 2 

Aníbal Diniz 1 

Armando Monteiro 2 

Clóvis Fecury 1 

Cristovam Buarque 1 

Eduardo Suplicy 1 

Humberto Costa 2 

Marcelo Crivella 1 

Marco Maciel 1 

Randolfe Rodrigues 1 

Renato Casagrande 1 

Sérgio Petecão 1 
                        Fonte: elaborado pela autora 

Ao mesmo tempo em que não há uma preferência pelas parlamentares na questão da 

relatoria, é claro que as senadoras Ana Rita e Ângela Portela têm destaque no tema da 

violência contra a mulher. 
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Dos 26 requerimentos encontrados, 15 são de autoria da Senadora Ana Rita, 

solicitando licença dos trabalhos do Senado Federal para realizar diligências em vários 

estados brasileiros, a serviço da CPMI da Violência Contra a Mulher, da qual foi 

relatora. Mais um indício de sua centralidade no tema e atuação na CPMI, como 

veremos posteriormente. As senadoras Ângela Portela e Vanessa Grazziotin também se 

destacam nos requerimentos encontrados. 

Se firmam, portanto os nomes das Senadoras Ana Rita e Ângela Portela. Ana Rita, 

enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

(CDH) no biênio de 2013 e 2014, avocou algumas relatorias para si e isso poderia 

contar como uma vantagem para a senadora. Mas, também, na Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ), presidida pelo Senador Vital do Rêgo (PMDB-ES), a 

senadora se destaca nas relatorias sobre o tema.  

 Ângela Portela começou sua militância em Roraima lutando pelos direitos das 

mulheres, crianças, idosos, trabalhadores rurais, deficientes e famílias em situação de 

pobreza e exclusão social. Além de ter feito parte da CPMI – Violência Contra a 

Mulher, preside o Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz do Senado Federal 

e foi proponente da criação da Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher, da qual 

foi presidente, 

É curioso constatar que foram encontrados mais agenda holders na Câmara do que 

no Senado, já que, proporcionalmente, as senadoras têm mais cadeiras. Na 53ª 

legislatura, as deputadas representavam pouco mais de 8% da casa, enquanto as 

senadoras representavam 13%. Na 54ª legislatura, a vantagem se manteve, com a 

representação na Câmara em 8,7% e no Senado em 14,8%. 

 

4.3 A atuação na CPMI – Violência Contra a Mulher 

 

Em 14/07/2011, foi apresentado à Mesa do Congresso Nacional o requerimento 

4/2011 solicitando a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com o 

intuito de “investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar 

denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação de 
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instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”. A 

motivação da criação da comissão está nos altos índices de violência de gênero que o 

Brasil apresenta mesmo depois da vigência da Lei Maria da Penha. Foram signatárias 

do requerimento: a Senadora Ana Rita (PT-ES), a Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO), a 

Deputada Janete Pietá (PT-SP), a deputada Célia Rocha (PTB-AL), a Senadora Marisa 

Serrano (PSDB-MS), a deputada Jô Moraes (PCdoB-MG), a Senadora Marta Suplicy 

(PT-SP), a Senadora Lídice da Mata (PSB-MA) e pela deputada Elcione Barbalho 

(PMDB-PA).  

Assim como o regimento comum indica, a Mesa solicitou indicações aos blocos 

parlamentares e aos partidos a indicação dos nomes para comporem a comissão. Ao 

todo foram oito senadores titulares, três suplentes, oito deputados titulares e seis 

suplentes. Dos agenda holders mapeados nos trabalhos do Senado e da Câmara, 

somente a deputada Érika Kokay não foi indicada para compor a CPMI. A presença dos 

demaisreforça seus papeis de agenda holders. Foi, então, instalada a comissão no dia 

08/02/2012, que vigorou até dia 28/03/2013. 

Como a definição dos trabalhos de uma CPMI é feita a partir de requerimentos, foi 

feita uma breve análise quantitativa da autoria deles para mapear a atuação dos 

parlamentares nessa comissão. Foram apresentados 744 requerimentos, dos quais 717 

foram aprovados e utilizados para o levantamento a seguir. A Senadora Ana Rita e a 

Deputada Jô Moraes aparecem como as mais atuantes na comissão: a primeira 

apresentou 553 requerimentos e a última, 32. Isso pode ser explicado não só pela 

centralidade das parlamentares no tema, mas também pelo papel que cumpriam na 

composição da comissão. De qualquer forma, mais um indício de que contribuíram 

efetivamente para o debate sobre o tema e o influenciaram. 

Além dessas parlamentares, que parecem se consolidar como os dois principais 

nomes da agenda de violência contra a mulher, destacaram-se na proposição de 

requerimentos: Marina Sant’Anna (PT-GO), Keiko Ota (PSB-SP), Carmen Zanotto 

(PPS-SC) e Dr. Rosinha (PT-SP), com respectivamente 16, oito, sete e seis 

requerimentos. Essa é a primeira vez que uma deputada que não é da base do governo 

(PPS) aparece entre os parlamentares centrais.  

Esses novos nomes podem ser explicados pela diferença de funcionamento de 

comissões permanentes e comissões parlamentares de inquérito. Nas primeiras, o 
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presidente da comissão é quem define e agenda, decidindo o que vai ser pautado e a 

quem serão designadas as relatorias. Como já foi dito anteriormente, os agenda holders 

tem grande chance de conseguirem pautar seus projetos ou relatar projetos com os quais 

tem afinidade temática por serem referência no tema e terem capital político pra isso. 

Retomando o pensamento de Luis Felipe Miguel, baseado em Bourdieu, com o capital 

político que o parlamentar tem, ele consegue aumentá-lo. 

Já nas comissões mistas, a organização dos trabalhos baseada em requerimentos não 

exige grande poder de agenda. Todos os requerimentos devem ser votados e não exigem 

uma relatoria, o que facilita a aprovação. Portanto, o grande número de requerimentos 

aprovados das deputadas Marina Sant’Anna, Keiko Ota e Carmen Zanotto pode 

significar seu empenho em participar das atividades da CPMI, mas as qualificam como 

agenda holders do tema. Da mesma forma, pode esclarecer ter sido a primeira vez que 

um nome da oposição aparece entre os principais autores/relatores nessa pesquisa.O que 

isso pode indicar é a tentativa dessas parlamentares de participar na construção 

legislativa sobre o tema, tendo seu caminho facilitado pelo funcionamento característico 

de uma CPMI. 

O capítulo a seguir busca afirmar as conclusões da pesquisa, alinhando-as com o 

embasamento teórico proposto nos dois primeiros capítulos. 
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5. Conclusão 

 

 O trabalho procurou realizar um estudo de caso no Congresso Nacional para 

verificar se as parlamentares mulheres eram as agenda holders do tema da violência 

contra a mulher nas 53ª e 54ª legislaturas.  

 A principal motivação dessa pesquisa está na literatura feminista que defende 

uma maior representação feminina nas arenas políticas formais como uma maneira 

efetiva de mudar as barreiras institucionais que ainda legitimam as desigualdades de 

gênero. Tendo em vista essa premissa colocada por várias autoras, buscou-se observar 

se isso de fato ocorre no parlamento brasileiro. 

 Os problemas de sub-representação feminina são explícitos na democracia 

brasileira e, mesmo que haja uma legislação que exija cotas para eleições proporcionais, 

ela ainda não é plenamente efetiva. Essa questão deve ser amplamente debatida, mas a 

atuação das parlamentares que já conseguiram se eleger também merece atenção, já que 

a grande intenção de aumentar a representação das mulheres é transgredir as 

desigualdades que ainda as fazem uma minoria social. 

 Nesse sentido, a pesquisa abrangeu as matérias sobre o tema da violência contra 

a mulher que tramitaram na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e os trabalhos 

da CPMI da Violência Contra a Mulher. O recorte temático escolhido se deve à sua 

importância para a vida da mulher, pois é um problema que impacta diretamente a sua 

participação na vida pública, e também por ser o tema com o maior número de 

proposições, entre aquelas que se voltam para os direitos da mulher. Devido às 

especificidades regimentais de cada uma das casas legislativas e do funcionamento de 

uma Comissão Mista, foram analisadas separadamente. 

 Na Câmara dos Deputados, foram mapeados como agenda holders o Deputado 

Dr. Rosinha (PT-SP) e as deputadas Jô Moraes (PCdoB-MG), Érika Kokay (PT-DF), 

Nilda Gondim (PMDB-PB) e Sandra Rosado (PSB-RN). Tiveram destaque na relatoria 

dos projetos mapeados, em muitos casos propondo mudanças e complementações, 

demonstrando desejo de contribuir para a produção legislativa sobre o tema. Além 

disso, apareceram nos requerimentos de audiência pública, inclusão de projetos na 

ordem do dia e requerimentos de informação. Unindo seu histórico político de afinidade 
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com o tema e a preponderância nas etapas do processo legislativo que foram mapeadas, 

podemos dizer que esses são os deputados agenda holders do tema. 

 No Senado Federal, foram mapeadas como agenda holders as senadoras Ana 

Rita (PT-ES) e Ângela Portela (PT-RR). A atuação de ambas se sobressaiu, 

especialmente numa perspectiva comparada. Proporcionalmente, as mulheres estão mais 

representadas no Senado Federal do que na Câmara dos Deputados. Isso significaria 

mais senadoras passíveis de receberem relatorias, caso a identificação de grupo fosse o 

único critério. Em outra situação, tendo em vista a grande maioria de senadores homens, 

poderia se esperar que eles, portanto, concentrassem os projetos consigo. Ao contrário, 

as senadoras Ana Rita e Ângela Portela conseguiram uma grande concentração de 

relatorias, se destacando ainda nos requerimentos feitos com relação a audiências 

públicas e requerimentos de informação. A senadora Ana Rita, especialmente, teve 

muito destaque pela relatoria da CPMI – Violência Contra a Mulher, o que corrobora 

ainda mais para defini-la como agenda holder do tema. 

 A proposição de matérias sobre a violência contra a mulher não se mostrou um 

grande definidor dos agenda holders tanto quanto as relatorias e requerimentos. No 

entanto, é interessante ressaltar as diferenças entre Câmara e Senado. Mesmo com uma 

representação feminina menor em relação à outra casa, as deputadas apresentaram 52% 

dos projetos sobre o tema, enquanto as senadoras propuseram apenas 29% das matérias 

relacionadas.  

 Isso pode ser explicado por uma visão de Bourdieu, retomada por Biroli e 

Miguel (2010). Segundo o autor, a questão da representação não se limita à dificuldade 

de acesso ao campo político, mas os mecanismos internos de diferenciação hierárquica. 

Por isso, agir de acordo com o padrão de comportamento dentro do campo institucional 

pode facilitar o acesso ao topo da hierarquia. Existem temáticas que são associadas a 

homens e outras associadas a mulheres, dentro do campo político. No entanto, isso 

dificulta a obtenção da capital político, o que pode levar as mulheres eleitas a 

divergirem de temas “femininos” para conquistarem espaço no que seriam temas 

“masculinos” (BIROLI; MIGUEL, 2010, p. 674). No contexto do Senado isso faz 

sentido, por ser uma casa onde a experiência política e a maleabilidade, especialmente 

por conta da quantidade de comissões permanentes das quais os senadores fazem parte, 

contam muito. Além disso, o mandato de um senador é de 8 anos, o que dificulta um 
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contato maior com o eleitorado. Fazer parte do topo da hierarquia da casa facilita sua 

notoriedade e o accountability para os eleitores. 

 Por fim, numa breve análise sobre o funcionamento da CPMI da Violência 

Contra a Mulher, foi possível observar a consolidação dos nomes mapeados como 

agenda holders. Todos eles, com exceção da Deputada Érika Kokay, foram indicados 

por seus partidos ou bloco parlamentar para compor a CPMI. Isso reforça a ideia de que 

esses parlamentares são reconhecidos por seus pares como referência no tema. No caso 

da Deputada Jô Moraes e da Senadora Ana Rita, isso ficou ainda mais explícito, já que 

foram designadas presidente e relatora da comissão, respectivamente. A análise da 

comissão mista temática se mostrou condizente com os nomes já encontrados, o que 

pode servir como uma boa metodologia para trabalhos futuros que busquem encontrar 

conclusões semelhantes. 

 Além disso, cabe ressaltar que todos os parlamentares são de partidos que 

compõem a base do governo do PT (PT, PMDB e PCdoB) ou que foram pela maior 

parte do tempo (o PSB, da deputada Nilda Gondim, deixou a base governista em 2014). 

Isso pode ser interpretado pelo espectro ideológico mais à esquerda desses partidos, que 

tenderia a lutar mais pelas minorias sociais. Mas, também, pode ter relação com a 

preponderância da proposição de agenda do Executivo, de forma que parlamentares que 

compõem a base têm maior capital político para se centrarem nas agendas de seus 

interesses.  

 De qualquer forma, os resultados encontrados demonstram que as mulheres, 

mesmo que sub-representadas no Congresso Nacional, tomam a frente para defender o 

interesse das mulheres que representam no tema da violência contra a mulher. Ainda 

que não sejam todas as parlamentares e que haja homens que também se destacam no 

tema, o fato de, entre 5 agenda holders, 4 serem mulheres, demonstra a proeminência 

das mulheres no tema. 

 Por ser um recorte temático específico, é difícil fazer uma afirmação geral sobre 

a atuação parlamentar das mulheres pelas mulheres. No entanto, como um tema central 

da luta pelos direitos da mulher, é mais um argumento para que as mulheres estejam 

mais representadas no parlamento brasileiro. Mesmo em minoria, são as parlamentares 

mulheres quem juntam capital político para propor e influenciar o processo legislativo 

daquelas que podem ser mudanças substanciais para a vida de outras mulheres.  
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Argumentar por uma maior representação feminina não é exigir uma 

correspondência estatística das mulheres no parlamento, ou exigir que elas se voltem 

exclusivamente aos direitos do grupo, mas reconhecer que sua experiência social, assim 

como propõe Young (2006), pode criar uma identificação que ajuda a focar pelos seus 

direitos. 

 Esse estudo é apenas um espectro da atuação das mulheres no Congresso e seria 

interessante testar sua centralidade também em outros temas como saúde da mulher, 

isonomia dos direitos trabalhistas e a representação política, que também são temas 

recorrentes. O uso do conceito de agenda holder se mostra útil para esse tipo de análise 

temática, para identificar aqueles que influenciam diretamente o processo legislativo em 

favor dos grupos interessados, especialmente por fornecer caminhos metodológicos para 

tal (análise de proposições, relatorias, comissões temáticas, emendas). Além da análise 

temática, também seria pertinente verificar a atuação ampla das parlamentares no 

Congresso Nacional, especialmente verificando sua capacidade de influência dentro de 

temas considerados majoritariamente “masculinos”. Seria, nesse sentido, verificar a 

capacidade das mulheres de se inserirem em discussões de agenda de que normalmente 

seriam excluídas. Isso poderia ser verificado analisando os agenda holders de temas 

como política fiscal, questões do agronegócio, entre outros. Mas também numa análise 

de cada parlamentar – de quais comissões permanentes fazem parte, se relatam projetos 

de temas diversos, seus pronunciamentos e contribuições às matérias nas quais se 

envolvem. 

 Em sumo, é um reconhecimento de que as mulheres são sub-representadas no 

parlamento e ainda encontram dificuldades para a inserção nos espaços políticos 

formais, mas também de que já há um número significativo de mulheres que fazem 

parte desses espaços e conhecer sua atuação neles, observando os obstáculos e 

condições que lhes são impostas por ainda fazerem parte de uma minoria social e 

política. 
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