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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  
OBSERVATÓRIO DAS MULHERES PARLAMENTARES: A HIERARQUIZAÇÃO SOCIAL DE GÊNEROS REFLETIDA NAS 
COMISSÕES E CARGOS DE COMANDO DAS CASAS LEGISLATIVAS FEDERAIS: ONDE ESTÃO AS MULHERES 
PARLAMENTARES ELEITAS? 

AUTORIA TAINAH SIMÕES SALES THIAGO DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO TAINAH SIMÕES SALES THIAGO DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente 

PÚBLICO ALVO Sociedade brasileira como um todo 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

Desigualdade de gêneros. Contexto histórico da hierarquização social de gêneros. Fatores que influenciam a sub-
representação feminina na política. A composição das comissões permanentes e cargos de comando da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal de 1988 até a legislatura que finda em 2023. A classificação das comissões 
em Soft politics, middle politics e hard politics. Análise de dados: onde estão as parlamentares eleitas? Criação e 
divulgação de plataforma eletrônica contendo os resultados das pesquisas.  

PROBLEMA 

Entende-se que a sub-representação feminina no Poder Legislativo não é contornável apenas pela eleição de mais 
mulheres. Ela perpassa também pela ocupação de cargos dentro do próprio Parlamento.  
Isso porque as Casas Legislativas, na medida em que organizam internamente seus trabalhos (a exemplo da 
atuação das comissões permanentes), criam também novos espaços de poder que são lacunas cruciais para a 
dinâmica política e a consequente implantação de pautas necessárias a variados setores da sociedade.  
Portanto, o presente projeto de campo busca analisar se a hierarquização social de gêneros influencia na ocupação 
de espaços políticos estratégicos no âmbito interno do Parlamento, limitando o campo de possibilidades de 
atuação, de oportunidades de ascensão em cargos de comando e o acúmulo de capital político pelas mulheres.  
Tem-se como hipótese que, no âmbito interno do Poder Legislativo Federal, as mulheres ainda são vinculadas ao 
papel que a sociedade costuma impor no âmbito privado (qual seja, papel de cuidado e assistência), tendo em 
vista a ausência de mulheres parlamentares em cargos de comando bem como uma possível concentração de 
mulheres em comissões que tratam do direito da mulher, da pessoa idosa, dos direitos das pessoas com 
deficiência, direitos humanos, minorias e educação e um déficit quando os temas são relacionados a finanças e 
tributação, minas e energias, relações exteriores, por exemplo. Portanto, indaga-se se seria uma opção das 
mulheres atuarem nesses nichos ou se seria a consequência de falta de abertura no campo político estruturado.  
Diante do exposto, busca-se responder aos seguintes questionamentos: 

Considerando as legislaturas de 1988 até a atual, que findará em 2023, quais são as comissões permanentes e 
cargos de comando que as deputadas federais e senadoras mulheres conseguiram e conseguem ocupar?  Há um 
direcionamento da ação política das parlamentares para áreas temáticas tradicionalmente relacionadas ao 
“feminino” e exclusão destas para atuação nas comissões classificadas como hard politcs* (em outras palavras,  a 
hierarquização social de gêneros influencia na ocupação de espaços políticos estratégicos no âmbito interno do 
Parlamento)? 

* comissões com altíssima influência no poder decisório sobre temas sensíveis e caros ao país, como a Comissão 
de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças e Tributação. 

PRODUTO 

Criação do Observatório das Mulheres Parlamentares, com o objetivo de realizar o mapeamento e 
acompanhamento da posição destinada às mulheres parlamentares nas comissões permanentes e nos cargos de 
comando da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, considerando as legislaturas de 1988 até a atual, que 
findará em 2023. 

Construção de plataforma eletrônica (em formato de site e perfil no instagram), para divulgação do mapeamento 
a ser realizado pelo Observatório das Mulheres Parlamentares. Além disso, a plataforma também terá a finalidade 
de fornecer informações sobre as parlamentares, bem como de divulgação de estatísticas, com enfoque, também, 
na interseccionalidade, além de projetos de lei sobre a temática da sub-representação feminina na política. 

OBJETIVO 

Analisar se a hierarquização social de gêneros influencia na ocupação de espaços políticos estratégicos no âmbito 
interno do Parlamento (limitando o campo de possibilidades de atuação, de oportunidades de ascensão em cargos 
de comando e o acúmulo de capital político pelas mulheres), a partir da investigação da posição destinada às 
mulheres parlamentares nas comissões permanentes e nos cargos de comando da Câmara dos Deputados, 
considerando as legislaturas de 1988 até a atual, que findará em 2023.  

METODOLOGIA 

O projeto pretende ser desenvolvido em 5 etapas, sendo esta divisão feita tendo por base o tipo de atividade 
desempenhada. 

1. Encontros para discussão de textos e acompanhamento do Projeto: Encontros presenciais para debates 
temáticos, a partir de textos motivadores que devem ser lidos e discutidos pelos membros da equipe, a respeito 
do tema da hierarquização social de gêneros e seus reflexos na posição destinada às mulheres na política, bem 
como sobre o feminismo interseccional. 
Tais encontros também terão a finalidade de orientar o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa e escrita, bem 
como discutir soluções em conjunto para os obstáculos encontrados para consecução dos fins do Projeto e refletir 
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sobre a situação fática da posição destinada às mulheres parlamentares. 

2. Pesquisa e análise de dados : Propõe-se a realização da análise dos dados e relatórios disponibilizados nos sítios 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (e, caso necessário, dados obtidos via contato direto com as 
comissões permanentes das duas Casas) relativos à participação feminina nas comissões permanentes e no 
colégio de líderes da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, considerando as legislaturas de 1988 até a que 
findará em 2023, com a finalidade de confirmar ou refutar as hipóteses iniciais. Ao tempo em que os alunos 
realizam pesquisa científica, vão realizando o mapeamento e a interpretação dos dados que serão disponibilizados 
no sítio eletrônico (produto). 

3. Sistematização e acessibilidade dos dados: Nesta etapa, os alunos trabalharão na tradução dos dados 
levantados, no intuito de disponibilizá-los em linguagem acessível, em figuras, gráficos simples e de fácil 
compreensão ao cidadão comum. 

4. Criação do sítio eletrônico: Os estudos realizados, os conceitos, as reflexões, as sistematizações dos dados 
coletados ao longo do semestre serão condensados na plataforma eletrônica, que deverá contar com a 
participação de todos os discentes para elaboração dos textos, das divisões, do design da página eletrônica. 

5. Divulgação do produto: Divulgação pelas mídias eletrônicas, criação de folders e, caso seja de interesse da 
coordenação da FGV Direito Rio, realização de evento científico sobre a temática para que os discentes possam 
expor os resultados das pesquisas e divulgar para a comunidade acadêmica o produto final. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

x Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

x Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

x Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

x Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

x Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

x Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

x Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

x Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

x Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

x Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

x Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

x 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

x Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 
Apresentação do FP, do problema, dos membros da equipe e apresentação/divisão dos textos que serão discutidos 
nas reuniões. 

2 

Encontro presencial para debates temáticos, a partir de textos motivadores que devem ser lidos previamente e 
discutidos pelos membros da equipe. 

Tema: Gênero e sexo. 

3 

Encontro presencial para debates temáticos, a partir de textos motivadores que devem ser lidos previamente e 
discutidos pelos membros da equipe. 

Tema:  Desigualdade de gêneros na história mundial. 

4 

Encontro presencial para debates temáticos, a partir de textos motivadores que devem ser lidos previamente e 
discutidos pelos membros da equipe. 

Tema:  Desigualdade de gêneros na história brasileira.  

Divisão das legislaturas entre os discentes para início da coleta de dados. 

5 

Encontro presencial para debates temáticos, a partir de textos motivadores que devem ser lidos previamente e 
discutidos pelos membros da equipe. 

Tema:  Os papeis sociais de gêneros.  

Acompanhamento da pesquisa (coleta de dados) 
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6 

Encontro presencial para debates temáticos, a partir de textos motivadores que devem ser lidos previamente e 
discutidos pelos membros da equipe. 

Tema:  A dinâmica de funcionamento do Congresso Nacional: os cargos de comando e as comissões permanentes e a 
classificação em soft politics, Middle politics e hard politics.  

Acompanhamento da pesquisa (coleta de dados) 

7 
Reunião para discutir os entraves encontrados nas coletas de dados, busca de soluções, direcionamento da 
interpretação de dados. 

8 

Encontro presencial para debates temáticos, a partir de textos motivadores que devem ser lidos previamente e 
discutidos pelos membros da equipe. 

Tema:  Feminismo interseccional e o feminismo negro   

Acompanhamento da pesquisa (coleta de dados) 

9 
Apresentação dos dados coletados pelos discentes. Reunião para definição das estratégias de sistematização dos 
dados. 

10 

Encontro presencial para debates temáticos, a partir de textos motivadores que devem ser lidos previamente e 
discutidos pelos membros da equipe. 

Tema:  Os discursos parlamentares e a posição destinada às mulheres 

Acompanhamento da etapa de sistematização e dos dados. 

11 
Acompanhamento da etapa de sistematização dos dados. Início da criação da plataforma eletrônica, discussão de 
ideias, design, layout, conteúdo. 

12 

Encontro presencial para debates temáticos, a partir de textos motivadores que devem ser lidos previamente e 
discutidos pelos membros da equipe. 

Tema: As cotas femininas e a sub-representação feminina na política. 

Acompanhamento da etapa de criação da plataforma eletrônica e do conteúdo e ser disposto no site. 

13 

Encontro presencial para debates temáticos, a partir de textos motivadores que devem ser lidos previamente e 
discutidos pelos membros da equipe. 

Tema: como fomentar a participação feminina na política? 

Acompanhamento da etapa de criação da plataforma eletrônica e do conteúdo e ser disposto no site. 

14 
Encontro presencial para acompanhamento da etapa de criação da plataforma eletrônica e do conteúdo e ser 
disposto no site. Discussão de estratégias de divulgação da plataforma eletrônica 

15 Encerramento das atividades, divulgação da plataforma eletrônica e fechamento do semestre. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Frequência e Participação na discussão de textos – 20% 
Entrega de tarefas (coleta e análise de dados) – 30% 
Propositura de soluções criativas e inovadoras aos problemas investigados – 20% 
Participação no desenvolvimento dos produtos (contribuição nas atividades do Observatório e criação/divulgação da 
plataforma eletrônica) – 30% 
Avaliação em percentual. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 
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