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Título: Deputadas federais na tribuna: manifestações pelo Dia Internacional da Mulher (2011
e 2013)
O trabalho a ser apresentado no Salão de Iniciação Científica (SIC/UFRGS 2016)
propõe analisar as falas em tribuna das deputadas federais brasileiras sobre o Dia
Internacional da Mulher. Seu principal objetivo é apreender os traços da representação dessas
parlamentares, a partir de seus discursos enquanto mulheres e sobre mulheres. Fazem parte do
corpo analítico as manifestações proferidas pelas representantes femininas nos anos de 2011 e
2013. A escolha desses dois períodos é que eles não coincidem com o ano de realização de
eleições e assim as falas das deputadas não são impactadas por interesses eleitorais.
Já há uma série de estudos que apontam que é pequena a presença de mulheres na
política formal brasileira e na 54ª legislatura (2011-2014) não foi diferente. Foram eleitas 45
representantes do sexo feminino num universo de 513 cadeiras na Câmara dos Deputados,
equivalente a 8,7% das vagas. Nesse contexto de baixa representação, é interessante a
indagação de qual o enfoque dado pelas poucas mulheres que alcançam postos eletivos em
sua atuação quando o tema é estritamente ligado a questões de gênero. O recorte temático é
importante na medida em que pautas de políticas públicas focadas na mulher são diversas e
existem poucas representantes para defendê-las nos espaços institucionais de poder.
As perguntas que procuramos responder nesta análise, entre outras, são: qual enfoque
dado pelas deputadas federais brasileiras sobre o Dia Internacional da Mulher? Em suas falas,
que tipo de representação essas parlamentares fazem das mulheres? Os discursos sobre o Dia
Internacional da Mulher tendem a coloca-las em uma posição de emancipação ou reproduzem
estereótipos associados à mulher?
Na tentativa de responder esses questionamentos, serão contabilizadas e categorizadas
as falas das deputadas federais brasileiras durante o mês de março nos anos de 2011 e de 2013
tendo como mote o “Dia Internacional da Mulher”. Com isso, esperamos identificar o
direcionamento dado a essas manifestações em tribuna e compreender quais temáticas são
priorizadas pelas mulheres dentro de sua representação formal em uma importante esfera de
poder do Brasil. A metodologia adotada no presente trabalho será quali-quanti, com análise
qualitativa referente ao material empírico coletado e classificado. O material será analisado à
luz das teorias políticas feministas.

