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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: O presente resumo é fruto de pesquisas, ainda em fase inicial, para a iniciação 

científica junto ao Núcleo de Estudos Sobre Direito, Cidadania, Processo e Discurso- NDCPD 

que resultam reflexões acerca da cultura jurídica brasileira em especial da igualdade jurídica 

através de metodologia de análise semiolinguística do discurso da matriz francesa, em especial 

a percepção dos ditos e não ditos nos discursos. Este trabalho tem o objetivo realizar pesquisa 

jurídica pelo método da comparação entre o Parlamento brasileiro e o Parlamento português 

acerca da representação feminina na política, as leis de cotas e seus efeitos. Cabe esclarecer que 

as culturas jurídicas desses dois países tiveram como fator influenciador a desigualdade de 

gênero e hierarquizações não-isonômicas. O objeto da pesquisa no Brasil será a Lei Eleitoral 

(Lei nº 9.504/1997), enquanto, no Parlamento português, analisar-se-á a Lei de Paridade (Lei 

Orgânica nº 03/2006). Destaque-se imediatamente que o trabalho busca promover uma análise 

interpretativa, com viés crítico e reflexivo, sem a pretensão de apresentar conclusões 

definitivas. Busca-se o distanciamento de um embate pessoal ou partidário, mas, ao contrário, 

fomentar o debate, levantando novas questões sobre o tema. Pretende-se também apresentar, 

por meio de análises metodológicas, a participação da mulher na política antes e depois das 

cotas e a partir de dados sociológicos e estatísticos. Outrossim, quais seriam os entraves e 

limitações encontrados para a implementação de políticas de igualdade nos mandatos 

representativos. Com relação à adoção de cotas para as candidaturas femininas, objetiva-se 

aferir questões como: I) se estas contribuíram para um aumento do número de candidaturas; II) 

se a maior quantidade de candidatas se converteu num aumento de mulheres eleitas. No 

contexto da pesquisa, se observa que Portugal está acima da média em termos de 

representatividade feminina no Parlamento, ocupando o 32º lugar no ranking mundial, enquanto 

o Brasil ocupa a 129ª posição. Este é um dos fenômenos que este estudo pretende investigar.  
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