
 

3633 

EIXO TEMÁTICO 9 | QUESTÕES DE GÊNERO, RAÇA/ETNIA E GERAÇÃO

 

UMA ANÁLISE DOS PROJETOS DE LEI DA DEPUTADA ESTADUAL DRA 
SILVANA: conservadora, patriota, cristã e antifeminista 

 
AN ANALYSIS OF THE DRAFT LAW BY STATE DEPUTY DRA SILVANA: conservative, patriotic, 

christian and antifeminist 
 

Clerislânia de Albuquerque Sousa1 
Adriana Soares Alcântara2 

José Raulino Chaves Pessoa Júnior3 
 

RESUMO 
Este estudo pretende realizar uma análise qualitativa sobre os Projetos 
de Lei em fase de tramitação apresentados pela Deputada Estadual 
conservadora e antifeminista Dra. Silvana, filiada ao PL do Ceará. A partir 
da escalada na Nova Direita ao poder, tendo em Jair Bolsonaro seu maior 
representante, houve um crescimento ascendente de parlamentares 
que corroboram com as ideologias defendidas pelo atual presidente, 
assim como, no antifeminismo um instrumento que pode configurar um 
declínio para os avanços até então conquistados pelo movimento 
feminista. O estudo revelou que alguns Projetos de Lei propostos pela 
parlamentar convergem com premissas do atual governo, onde 
podemos destacar: a figura do homem e da mulher como únicos 
padrões na sociedade, inserção de práticas cristãs, buscando manter a 
moral, políticas de educação sexual não direcionadas para métodos 
contraceptivos, mas sim para a iniciação sexual tardia e caracterizando 
o aborto de maneira equivocada, caracterizando a disseminação de 
práticas conservadoras. 
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ABSTRACT 
This study intends to carry out a qualitative analysis of the Bills in 
progress presented by the conservative and anti-feminist State 
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Representative Dr. Silvana, affiliated to the Ceará PL. From the rise of 
the New Right to power, with Jair Bolsonaro as its greatest 
representative, there was an upward growth of parliamentarians who 
corroborate the ideologies defended by the current president, as well 
as, in antifeminism, an instrument that can configure a decline for 
advances until then conquered by the feminist movement. The study 
revealed that some Bills proposed by the parliamentarian converge with 
the premises of the current government, where we can highlight: the 
figure of men and women as the only standards in society, insertion of 
Christian practices, seeking to maintain morality, sexual education 
policies not aimed at contraceptive methods, but at late sexual initiation 
and mischaracterizing abortion, characterizing the spread of 
conservative practices. 

 
Keywords: Antifeminism; Conservatism; Polícies. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história, o movimento feminista vem de encontro com sociedades nas quais 

a figura da mulher sempre teve seu destino selado – no âmbito privado, - deixando para os 

homens o protagonismo da vida pública, decisões políticas dentre outras especificidades. Nesse 

prisma, é importante destacar que, encabeçado pelo movimento feminista, as políticas de 

gênero começaram a ser vistas tanto no Brasil como em outros países, o que representa um 

avanço significativo. Contudo, faz-se necessário destacar que o cenário político dos últimos 

anos veio passando por uma transformação radical, sendo como a principal mudança o 

reaparecimento de um grupo até então em estado de letargia na sociedade: a direita 

conservadora. Tendo em Jair Bolsonaro, até então deputado federal de pouca expressividade 

um potencial representante para o planalto e que era declaradamente conservador, Bolsonaro 

soube utilizar muito bem a seu favor o momento de fragilidade pelo qual o Brasil estava 

passando e que foi potencializado pelo impeachment de Dilma Rousseff, chegando ao cargo 

político mais alto do país: presidente da república.  

Considerando a onda conservadora em todo o país, no Ceará também foram eleitas 

parlamentares que defendem este discurso, nesse sentido, faz-se necessária uma abordagem 

sobre os Projetos de Lei propostos por essas parlamentares, a fim de verificar os possíveis 

impactos que as aprovações destas matérias podem trazer na sociedade, partindo do 

entendimento que o conservadorismo baliza significativamente inúmeras pautas existentes em 

nossa sociedade e o antifeminismo vem em rota de colisão direta com todas as formas de 

feminismo, representando perdas significativas para a equidade de gênero.  
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Sobre a metodologia adotada para este estudo, a fim de fazer uma abordagem mais 

precisa, inicialmente, será estudado o perfil da parlamentar, sua trajetória política e como essa 

parlamentar se insere no âmbito do conservadorismo e do antifeminismo. Posteriormente, 

serão trabalhados os Projetos de Lei em fase de tramitação em seu atual mandato. Sendo assim, 

para executar este estudo, é caracterizado por uma pesquisa qualitativa, visto que pesquisas 

desse tipo buscam uma melhor compreensão sobre determinados fenômenos. No que tange 

os procedimentos técnicos utilizados, trabalharemos com pesquisa bibliográfica, através de 

autores que estudem sobre o tema proposto, assim como, pesquisa documental, para compilar 

as informações do perfil e trajetória política da parlamentar, juntamente com as informações 

disponibilizadas do Portal da Assembleia Legislativa do Ceará, local em que também serão 

extraídas as informações acerca das demandas propostas pela parlamentar. 

 

2 O MOVIMENTO FEMINISTA 

 

O movimento feminista foi primordial para os avanços até então conquistados pelas 

mulheres no decorrer da história, uma vez que os homens sempre ocuparam um status de 

privilégios de condições e oportunidades até então não disponíveis para a figura feminina, 

desse modo, fazendo com que o movimento fosse decisivo para a busca dos direitos das 

mulheres.  

Pinto (2010, p. 15) ressalta que “ao longo da história ocidental sempre houve mulheres 

que se rebelaram contra sua condição, que lutaram por liberdade e muitas vezes pagaram com 

suas próprias vidas”. A primeira luta das mulheres, de fato, foi o direito ao voto, sendo 

organizado inicialmente na Inglaterra ficando conhecido como movimento sufragista, tendo 

suas participantes (conhecidas como sufragetes), realizado greve de fome, manifestações 

dentre outras iniciativas a fim de dar protagonismo para uma pauta tão séria como o direito ao 

voto, sendo então conquistado em 1918 no Reino Unido. 

Impulsionado pela expansão do movimento feminista a nível mundial, no Brasil a luta 

direcionou-se para questões inerentes à participação política das mulheres, enquanto eleitoras 

e candidatas, tendo algumas mulheres sido determinantes nessa luta, conforme exposto por 

Pinto (2013, p. 13) “esta luta estava definitivamente associada ao nome de Bertha Luz, que 

exerceu uma inegável liderança durante a década de 1920 e se manteve ligava às causas da 
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mulher até a sua morte em avançada idade, na década de 1970”. Dentre as inúmeras ações na 

luta pelo direito ao voto feminino “Bertha Luz levou ao senado um projeto de lei, de autoria do 

Senador Juvenal Larmartine, que dava o direito de voto às mulheres” (PINTO, 2010, p. 16).  

Ressalta-se que a luta do movimento é de condições de igualdade entre mulheres e 

homens, uma vez que historicamente as mulheres tiveram seus direitos ceifados. Miguel e Biroli 

(2014) comentam sobre como a igualdade é a principal inquietação de qualquer movimento, 

onde tecem o comentário abaixo: 

 

A igualdade é a reivindicação “óbvia” levantada por qualquer movimento que queira 
falar em nome de grupos oprimidos. [...] Abolicionistas, antirracistas, socialistas e 
democratas expandiram as exigências da equidade, dirigindo o foco para diferentes 
tipos de assimetrias e questionando as limitações da ordem liberal em realizar seu 
programa. Em todos os casos, há a afirmação da igualdade essencial entre todos os 
seres humanos – seres iguais necessariamente devem gozar de direitos iguais. Se não 
é possível sustentar uma desigualdade de base entre as pessoas, então é difícil impedir 
o acesso de algumas delas aos direitos. (MIGUEL; BIROLI, 2014, p. 64). 

 

Inversamente aos avanços conquistados pelo movimento feminista no mundo, o Brasil 

enfrentava um período de repressão, decorrente do “golpe militar, relativamente moderado 

no seu início, mas que se tornaria, no mitológico ano de 1968, uma ditadura militar das mais 

rigorosas, por meio do Ato Institucional n. 5 (AI-5), que transformava o Presidente da República 

em um ditador” (PINTO, 2010, p. 16). Sendo nesse contexto de total repressão, mais 

especificamente nos anos 1970, as primeiras manifestações dos movimentos feministas no 

Brasil. Nos anos 80, período de redemocratização no país, o movimento atua significativamente 

para o alcance dos direitos das mulheres operando em várias frentes: “violência, sexualidade, 

direito ao trabalho, igualdade no casamento, direito à terra, direito à saúde materno-infantil, 

luta contra o racismo, opções sexuais” (PINTO, 2010, p. 16). 

O movimento feminista brasileiro teve grandes avanços4, sendo um dos primeiros a 

criação do Conselho Nacional da Condição da Mulher (CNDM), em 1984, seguido de outras 

conquistas5 em outros governos, sendo uma das mais importantes a Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres, criada no governo do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

 
4 A violência contra a mulher era um dos pontos colocados pelo movimento, sendo a Lei Maria da Penha e as 
Delegacias Especializadas instrumentos de proteção para as mulheres. 
5 É importante destacar que entre a criação do CNDM e a SPM houve um grande período. Ver BIROLI, FLÁVIA; 
Quintela, D. F. Mulheres e direitos humanos sob a ideologia da 'defesa da família'. In: Leonardo Avritzer; Fábio 
Kerche; Marjorie Marona. (Org.). Governo Bolsonaro: retrocesso demográfico e degradação política. 1ed. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2021, v. 1, p. 345 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3637 

No ano de 2015, a então presidenta Dilma Rousseff faz a fusão de inúmeros órgãos, entre eles 

a Secretária Especial de Política para as Mulheres, onde cria o Ministério das Mulheres, da 

Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, sendo esse ato “considerado um retrocesso por 

movimentos sociais” (BIROLI, QUINTELA, 2021, p. 345). É importante ressaltar que após o 

impeachment de Rousseff, Michel Temer extinguiu o ministério, sendo as secretarias integradas 

ao Ministério da Justiça e da Cidadania e, em 2018, sendo remanejadas para a Secretaria dos 

Direitos Humanos, posteriormente ficando a cargo do então presidente eleito Jair Bolsonaro. 

 

3 O BACKLASH E O ANTIFEMINISMO 

 

Com os avanços ao longo dos anos do movimento feminista, tendo sido o direito ao voto 

um dos mais emblemáticos, a agenda de gênero veio ganhando notoriedade, tanto no Brasil 

quanto em outros países, corroborando para o entendimento da importância das pautas de 

gênero. Ao passo que existe a compreensão em discutir essas pautas, também ocorre o 

movimento oposto: o de deslegitimar determinados movimentos, sendo o movimento 

feminista um deles, através do backlash. 

Segundo Faludi (2001), o backlash funcionaria como uma tentativa de opressão e 

deslegitimização dos avanços das mulheres, sendo um fato curioso: apesar da obra retratar a 

experiência americana, pode ser facilmente inserida na realidade brasileira. 

 

Na verdade, trata-se de um fenômeno recorrente: toda a vez que as mulheres 
parecem ter algum sucesso na sua marcha rumo a igualdade, surge uma inevitável 
geada atrapalhando o florescimento do feminismo. "O progresso dos direitos da 
mulher na nossa cultura, ao contrário de outros tipos de 'progresso', sempre foi 
estranhamente reversível", observou a estudiosa de literatura americana Ann 
Douglas. Os historiadores nunca deixaram de se surpreender com este padrão 
capenga, cheio de saltos e interrupções, do feminismo americano. "Enquanto os 
homens prosseguem no seu desenvolvimento, construindo sobre tradições herdadas", 
escreve a historiadora Dale Spender, "as mulheres ficam confinadas em ciclos de 
contínuos recomeços." (FALUDI, 2001, p. 65). 

 

Soihet (2005), também destaca a questão da zombaria como estratégia de 

desqualificação das mulheres, a fim de evitar a ruptura da hegemonia masculina, onde 

utilizavam-se da ideia do feminismo com a questão de não ser feminina. 
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Enfim, a mulher que pensa, que fala, que escreve, a mulher que reclama, que se revolta 
é frustrada, feia e altamente perigosa. Realidade que há não longo tempo era 
endossada pelos médicos. Para a maioria deles, as mulheres normais eram pouco 
inteligentes e houve os que asseguraram que aquelas dotadas de forte inteligência e 
dotadas de erotismo intenso se revelavam extremamente perigosas, constituindo as 
criminosas natas. Eram incapazes da abnegação, da paciência, do altruísmo que 
caracterizam a maternidade, função primordial das mulheres a que estaria 
subordinada toda a organização biológica e psicológica daquelas normais. (SOIHET, 
2005, p. 599). 

 

Partindo do exposto, observa-se como o backlash e a zombaria funcionam como 

artifícios a fim de retroceder com os avanços até então conquistados pelo movimento 

feminista, tendo encontrado um terreno fértil em solo brasileiro a partir do nascimento da 

chamada nova direita conservadora. Cabe destacar que a direita até então estava em inércia 

no cenário político, decorrente do grande período do governo do Partido dos Trabalhadores, o 

que ocasionou um descontentamento, tendo a internet servido de palco para a exposição de 

pessoas que tivessem a mesma linha de pensamento.  

No que concerne esse assunto, Avritzer, Kerche e Morona (2021), destacam: 

 

A nova direita brasileira começou a se organizar a partir de fóruns de discussão na 
internet logo após a reeleição de Lula em 2006 [...]. 
........................................................................................................................................  
Nesses espaços digitais, buscavam conhecer pessoas que pensassem parecido, seja 
porque defendessem o livre-mercado, punições mais severas para criminosos, a 
instauração de um novo regime militar ou mesmo a volta da monarquia. Desses 
encontros começaram a surgir novos grupos de estudo e atuação política nas 
universidades, organizações civis, ideias de novos partidos, movimentos sociais e 
lideranças intelectuais e políticas [...] (AVRITZER, KERCHE E MORONA, 2021, p. 15-16). 

 

Tendo em vista um início de organização da nova direita originado em 2006, com o 

passar dos anos e o consequente governo de Dilma Rousseff e o próprio cenário político do país 

naquele período, “o ciclo de protestos iniciado em junho de 2013 e culminado com o 

impeachment de Dilma Rousseff mostrou a consolidação de uma nova direita, tanto sob o perfil 

ideológico quanto sob o perfil organizativo” (GENTILE, 2018, p. 95). Aliado a isso, a nova direita 

tem muito clara a questão do conservadorismo, o que denota a um retrocesso para os avanços 

até então conquistados pelo movimento feminista. 

Retomando o argumento de Faludi (2001), a autora destaca como o backlash poderia 

relacionar-se com a nova direita através de artifícios ideológicos, retratando o caso americano, 

uma vez que:  
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Se o backlash contemporâneo tinha uma terra natal, esta era aqui, no seio da Nova 
Direita, onde ele começou a tomar forma como um movimento com um claro 
compromisso ideológico. Os líderes da Nova Direita foram os primeiros a articular o 
argumento central do contra-ataque - o de que a igualdade das mulheres é 
responsável pela infelicidade delas. Eles também foram os primeiros a culpar o 
movimento das mulheres por dois dos seus pecados mais citados e contraditórios 
entre si: o de promover o materialismo em detrimento dos valores morais (ou seja, 
transformando as mulheres em ambiciosas yuppies) e o de desmantelar o tradicional 
sistema de apoio da família (ou seja, transformando as mulheres em mães do welfare). 
(FALUDI, 2001, p. 234). 

 

Partindo da premissa exposta pela autora, são notórias semelhanças do caso americano 

com a ascensão da direita conservadora no Brasil, dentre outras pautas, com as questões e 

gênero, inserindo as mulheres no âmbito privado e destacando a questão familiar, sendo essas 

algumas bandeiras levantadas na campanha presidencial de Jair Bolsonaro, representando o 

retorno da nova direita e do conservadorismo no Brasil. 

É importante ressaltar que o retorno do conservadorismo no Brasil não representa 

somente e exclusivamente um retrocesso para as mulheres, visto que, “é comum pensar que 

as “mulheres” que participam da política seriam “feministas” ou estariam envolvidas com as 

lutas pelos direitos das mulheres” (POSTINGHER, SILVA, 2020, p. 119), no entanto, existem 

mulheres dentro e fora do âmbito político que vão contra a pautas defendidas pelo movimento 

feminista, além de algumas se autointitularem como antifeministas, sendo esse um movimento 

impulsionado pela vitória do atual presidente. 

 

4 DRA SILVANA: CONSERVADORA, PATRIOTA, CRISTÃ E ANTIFEMINISTA 

 

Segundo informações disponibilizadas no perfil da parlamentar através do site da 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará6, Silvana Oliveira de Sousa (Nome Parlamentar – Dra. 

Silvana), nasceu em Fortaleza, no dia 16 de janeiro de 1969, casada com o Médico, Pastor, ex-

Vereador de Fortaleza, ex-Deputado Estadual e atual Deputado Federal pelo PL-CE, Jaziel 

Pereira de Sousa, mãe de dois (02) filhos, Moacir Oliveira Neto e João Gabriel Sousa. 

 
6 https://al.ce.gov.br/index.php/deputados/nomes-e-historico/13-pl/214-dra-silvana. 
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Cabe destacar que a inserção da Dra Silvana no âmbito político originou-se anos depois 

após mandatos do seu marido, Dr Jaziel7 - Vereador(a), Fortaleza, CE, Partido: PL, período: 2001 

a 2002; Deputado(a) Estadual, CE, Partido: PL, período: 2003 a 2006; Deputado(a) Estadual 

Suplente, CE, Partido: PL, período: 2007 a 2008 e Deputado Federal PL, período: 2019 até 20238. 

Sendo seu primeiro mandato de parlamentar em 2010 como Deputada Estadual Suplente pelo 

PMDB, posteriormente sendo eleita Deputada Estadual em 2014 e reeleita em 2019. 

No que diz respeito a produção legislativa da parlamentar através de informações 

obtidas no site da Assembleia Legislativa9, e considerando somente as proposições que estão 

com status de tramitando, elaboramos a tabela a seguir: 

 

TABELA 1. Produção Legislativa Dra. Silvana 

Produção Legislativa – Dep. Dra. Silvana – Status: 
Tramitando 

Proposições Quant. 

Projetos de Lei 15 

Projetos de Indicação 4 

Projetos de Lei Complementar 0 

Projetos de Emenda 
Constitucional 

0 

Projetos de Resolução 0 

Requerimentos 172 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações do site da AL 
 

Para fins deste estudo, o mesmo será concentrado nos Projetos de Lei propostos pela 

parlamentar. 

Dentre os 15 Projetos de Lei, quatro são originários do ano de 2020, dez do ano de 2021 

e um do ano de 2022, consoante imagem a seguir: 

 

 

 
7 O capital familiar é uma característica importante para a inserção das mulheres no âmbito político. Ver: MIGUEL, 
Luis Felipe, MARQUES, Danusa e MACHADO, Carlos. Capital Familiar e Carreira Política no Brasil: Gênero, Partido 
e Região nas Trajetórias para a Câmara dos Deputados. DADOS – Revista de Ciências Sociais. Dados [online]. 2015, 
v. 58, n. 3, pp. 721-747. 
8 https://www.camara.leg.br/deputados/204481/biografia. 
9 Disponível em: https://al.ce.gov.br/index.php/deputados/nomes-e-historico/13-pl/214-dra-silvana. 
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IMAGEM 1. Projetos de Lei 

Fonte: Site da Assembleia Legislativa 

Sobre os Projetos de Lei propostos no ano de 2020, expõem os assuntos abaixo: 

 

TABELA 2. Projetos de Lei - Dra. Silvana – Ano 2020 

Projetos de Lei – Dra Silvana – Ano 2020 

No Ementa 

39 Estabelece a obrigatoriedade de divulgação de políticas e ações que visem a prevenção do 
sexo precoce e da gravidez na adolescência direcionadas a adolescentes e jovens das 
escolas públicas do Estado do Ceará 

69 Dispõe sobre a isenção de ICMS em produtos e serviços que previnam a contaminação 
pelo Covid-19. 

283 Institui o serviço voluntário de capelania escolar na rede estadual de ensino do Estado do 
Ceará. 

223 Institui prêmio em homenagem aos profissionais de saúde que foram destaque no 
combate ao Covid-19. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações do site da AL 

 

O Projeto de Lei 39 que “Estabelece a obrigatoriedade de divulgação de políticas e ações 

que visem a prevenção do sexo precoce e da gravidez na adolescência direcionadas a 

adolescentes e jovens das escolas públicas do Estado do Ceará” conversa diretamente com o 

recém-lançado Plano Nacional de Prevenção Primária do Risco Sexual Precoce e Gravidez na 

Adolescência vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tendo 

Damares Alves como ministra. 
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Ressalta-se que no Projeto de Lei da Dra. Silvana não constam diretrizes sobre métodos 

contraceptivos, em contrapartida, destaca-se a importância da reflexão sobre o sexo precoce e 

os riscos inerentes ao aborto, não especificando em nenhum momento a importância do sexo 

seguro, com uso de preservativo. 

O Projeto de Lei 283 que “Institui o serviço voluntário de capelania escolar na rede 

estadual de ensino do Estado do Ceará” visa: “assistência emocional e espiritual; 

aconselhamento e orientações e o fortalecimento de princípios e valores éticos e morais. 

Tendo em vista o perfil cristão da parlamentar e do atual presidente, infere-se que o 

projeto teria implícito outras motivações, visto que o ensino religioso está previsto na BNCC. 

No que diz respeito aos Projetos de Lei propostos no ano de 2021, contemplam as 

temáticas a seguir: 

 

 
TABELA 3. Projetos de Lei - Dra. Silvana – Ano 2021 

Projetos de Lei – Dra Silvana – Ano 2021 

No Ementa 

169 Estabelece prioridade na vacinação contra a covid-19 aos profissionais de transporte público 
coletivo, taxistas e motoristas de aplicativo do Estado do Ceará 

601 Dispõe sobre o passaporte sanitário no Estado do Ceará e dá outras providências 

606 Proíbe as festividades de réveillon na passagem 2021/2022 no Estado do Ceará e dá outras 
providências 

555 Proíbe o uso de placas indicativas em banheiros públicos ou privados com orientações 
unissex ou similares no âmbito do Estado do Ceará 

508 Considera de utilidade pública o centro ecumênico da pastoral popular de fortaleza (CEPPF), 
com sede no município Fortaleza, Estado do Ceará 

43 Institui o programa estadual de cuidados paliativos no âmbito da saúde pública, do Estado 
do Ceará 

42 Dispõe sobre diretrizes a serem observadas pelos responsáveis das jovens e adolescentes 
após a menarca 

158 Dispõe sobre a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado 

68 Declara o escritor Justiniano de Serpa patrono da educação cearense 

172 Considera de utilidade pública a associação o “Instituto Projeto Nobre”, com sede no 
município de Eusébio, Estado do Ceará 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações do site da AL 

 

O Projeto de Lei 555 que “Proíbe o uso de placas indicativas em banheiros públicos ou 

privados com orientações unissex ou similares no âmbito do Estado do Ceará. Segundo esse 

projeto, no “§ 1º – As placas afixadas nas portas dos banheiros não poderão fazer distinções 

baseadas na identidade de gênero autodeclarada” o que se contrapõe ao “§ 2º – O uso dos 

banheiros públicos ou privados deverá ser feito de acordo com o que consta no registro civil”, 
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uma vez que estaria excluindo, por exemplo, a população trans, que porventura esteja em 

processo de alteração do nome do registro de nascimento, utilizando somente o nome social. 

Outro ponto a ser destacado na justificativa da Lei refere-se aos “gêneros que estão definidos 

em nossa Lei Maior e no Código Civil são “homem e mulher”, ou seja, limitando-se única e 

exclusivamente ao aspectos biológicos. 

O Projeto de Lei 42 “Dispõe sobre diretrizes a serem observadas pelos responsáveis das 

jovens e adolescentes após a menarca”. Dentre alguns objetivos da Lei, destacam-se: no inciso 

I: a garantia da inclusão de temas relativos à saúde sexual, reprodutiva inclusive a sua não 

banalização, com enfoque no planejamento familiar, e no respeito às mulheres. Observa-se a 

questão da “não banalização” como uma premissa conservadora, uma vez que a parlamentar é 

voltada para o conservadorismo. Outro ponto a ser enfatizado também de cunho conservador, 

no item III: a apresentação de multiplicidade de métodos contraceptivos com enfoque na vida 

sexual planejada, bem como dos impactos da inicialização sexual precoce. Salienta-se a 

preocupação com a questão na inicialização sexual precoce, mas não se enfatiza a importância 

do uso da camisinha como método contraceptivo e como forma de evitar doenças sexualmente 

transmissíveis. 

Por fim, apresentamos o Projeto de Lei proposto pela parlamentar no ano de 2022. 

 

TABELA 4. Projetos de Lei - Dra. Silvana – Ano 2022 

Projetos de Lei – Dra Silvana – Ano 2022 

No Ementa 
35 Concede isenção de tributos estaduais para os cidadãos que comprovarem a perda de direitos 

fundamentais em decorrência das exigências do passaporte sanitário no Estado do Ceará 

Fonte: Elaborado pela autora com base em informações do site da AL 

 

O Projeto de Lei 35 “Concede isenção de tributos estaduais para os cidadãos que 

comprovarem a perda de direitos fundamentais em decorrência das exigências do passaporte 

sanitário no Estado do Ceará”. Esse projeto conversa diretamente com as ideologias colocadas 

pelo presidente, uma vez que ele defende remédios sem eficácia, ao passo que questiona a 

eficácia (já comprovada) das vacinas. 

Nesse sentido, esse projeto acaba “premiando” as pessoas que se sentirem lesadas 

diante do obscurantismo pregado pelo atual governo em incentivar que as pessoas não tomem 

a vacina, desse modo, tornando-se agentes transmissores do vírus. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término deste estudo, percebe-se como algumas matérias propostas pela 

parlamentar abordada funcionam como um instrumento de disseminação do conservadorismo 

e do antifeminismo em nossa sociedade, inserido de forma sutil e alicerçado na prerrogativa da 

família cristã dentre outros fatores ou através de ideologias defendidas pelo Governo Federal, 

como o Projeto de Lei que visa a obrigatoriedade de divulgação de políticas e ações que visem 

a prevenção do sexo precoce e da gravidez na adolescência direcionadas a adolescentes e 

jovens das escolas públicas do Estado do Ceará, conversando diretamente com o Plano Nacional 

lançado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

Ressalta-se a questão da inserção de práticas cristãs, como o serviço de capelania 

voluntária, representa, mesmo que simbolicamente, uma tentativa de moralizar o âmbito 

escolar. Outro ponto a ser destacado, refere-se a ausência de iniciativas direcionadas para 

métodos contraceptivos e que também funcionam como item básico de prevenção para 

doenças sexualmente transmissíveis, uma vez que no Projeto de Lei que dispõe sobre diretrizes 

a serem observadas pelos responsáveis das jovens e adolescentes após a menarca não 

especifica questões desse tipo, dando foco para a iniciação prematura da vida sexual, dentre 

outros fatores, o que infere muito com o que o atual governo defende: o discurso da família 

tradicional. 

Nesse sentido, observa-se que alguns Projetos de Lei propostos pela Deputada Estadual 

Dra. Silvana não representam para os cidadãos melhorias, mas sim, a disseminação de práticas 

conservadoras, corroborando com as ideologias disseminadas pelo atual governo, podendo 

inferir na estagnação dos avanços conquistados pelo movimento feminista. 
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