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Resumo: O presente trabalho analisou a atuação das deputadas que integraram o Lobby do Batom nos anos 1989/1990. O escopo do
ensaio é, portanto, apresentar os conceitos de Lobby e grupo de pressão, por meio da identificação da Bancada Feminina que integrava o Lobby
do Batom. O número de deputadas por estado, as funções institucionais ocupadas por cada uma, a identificação das proposições apresentadas
por elas, e o resultado da tramitação dos projetos. Para analisar o comportamento dessas parlamentares, nos baseamos no artigo de Miguel e
Feitosa (2009) - O gênero do discurso parlamentar: mulheres e homens na tribuna da câmara dos deputados – para caracterizar a atuação do Lobby
do Batom segundo as seguintes categorias (e respectivos temas): hard politics (poder do Estado e gestão da economia); middle politics (categoria
que permite abordagem mista, como no tema da Previdência Social); soft politics (assuntos voltados para o social).
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INTRODUÇÃO
No contexto das atuações políticas, mecanismos de pressão são utilizados com o intuito de que demandas populares sejam atendidas
pelos parlamentares, que representam o povo ou os estados brasileiros. O fenômeno Lobby é uma atividade em que um grupo organizado exerce
pressão sobre atores e instituições políticas, com a meta de exercer influência a favor de causas e objetivos desse agrupamento. O primeiro
agrupamento feminino que se tem registro no período constituinte, foi nomeado de Lobby do Batom e foi composto pelo Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher (CNDM), pelo movimento feminino, ativistas feministas e pelas deputadas federais eleitas (que compunham a bancada
feminina) para a 48ª legislatura (LIMA, 2016).

2737

ST > 18 > DEMOCRACIA E DIREITOS: DESAFIOS DA E PARA A AÇÃO PÚBLICA

LOBBY DO BATOM- ATUAÇÃO E COESÃO FEMININA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
LIMA, C. A. F. de. A participação das mulheres na elaboração da constituição federal de 1988: O lobby do batom. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Direito), Departamento de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Caicó, 2016.

2738

ST > 18 > DEMOCRACIA E DIREITOS: DESAFIOS DA E PARA A AÇÃO PÚBLICA

O objetivo do trabalho, portanto, é a análise da atuação das deputadas que integraram a Bancada do Batom nos anos 1989/1990. Para isso,
realizou-se o levantamento de informações do portal https://www.camara.leg.br/ acerca dos dados das deputadas, os espaços institucionais que
ocuparam,as respectivas proposições apresentadas, e seus resultados. Dessa forma, o presente estudo contribui para o entendimento da presença
e atuação feminina da Bancada do Batom, integrante do Lobby do Batom no processo constituinte, tendo em vista que levou à aprovação de
diversas regras constitucionais favoráveis às mulheres brasileiras, ratificando seu exercício da cidadania.

