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Marina e Dilma escapam do estereótipo da mulher na 
política 

Martina Cavalcanti, da Redação 
 

A presença da ex-ministra 
do Meio Ambiente e 
senadora, Marina Silva 
(PV-AC), e da ministra da 
Casa Civil, Dilma Rousseff 
(PT), em áreas 
tradicionalmente 
masculinas da política 
pode ser uma das razões 
para que ambas sejam 
prováveis candidatas à 
Presidência em 2010. 
Segundo Teresa Saccher, 
pós-doutora em Ciências 
Políticas pela USP 
(Universidade de São 
Paulo), as mulheres podem 

se projetar em meios políticos de difícil acesso à custa da negação de 
suas “especificidades de gênero”. 
 
Segundo estudo da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, 
20% das secretarias estaduais são comandadas por mulheres, sendo 
que a maioria (73,56%) se refere a áreas de Políticas Sociais. Para o 
órgão, o dado demonstra a tendência de delegar às mulheres pastas 
relacionadas ao cuidado e à extensão do doméstico. Coordenadora 
do estudo, a subsecretária de articulação institucional, Sônia 
Malheiros, afirma que ao ocuparem lugares não-tradicionais da 
política, Marina e Dilma se “encacifaram” para mostrar a capacidade 
de gerenciar outras áreas. “São mulheres que têm poder, um poder 
que é valorizado no universo masculino e faz com que elas tenham 
mais condições de disputar”, disse. 
 
Para Patrícia Rangel, doutoranda em Ciência Política na UnB 
(Universidade de Brasília) e membro do Centro Feminista de Estudos 
e Assessoria (Cfemea), o questionamento de estereótipos é positivo.  
Mas ela pondera que a postura das duas presidenciáveis reproduz a 
forma masculina da política.“O feminismo acredita que, além de 
conquistar espaços de poder, as mulheres devem questionar a forma 
de se fazer política, a forma que foi consolidada pelos homens que 
criaram e mantiveram as instituições, tomando-as para si como seu 
espaço natural”, observa. “É necessário desenvolver um modelo 
alternativo de se conduzir os processos políticos”, propõe. 
 
Liderança masculina 
  
Apesar de três mulheres serem cotadas para a Presidência, são os 
pré-candidatos homens que lideram as pesquisas. Em todas as 
simulações divulgadas pelo Ibope no último dia 12, Marina, Dilma e a 
senadora Heloísa Helena (PSOL-AL), ficam atrás do atual governador 
de São Paulo, José Serra (PSDB), e do deputado federal Ciro Gomes 
(PSB-CE). 
 
Para Rangel, a opção por caminhos políticos geralmente masculinos 
dá a autoridade exigida para concorrer ao cargo, mas traz também a 
desaprovação social, o que pode justificar o mau posicionamento 
dessas candidatas nas pesquisas eleitorais. “Quem nunca ouviu que 
Dilma não tem doçura ou que Marina é feia e séria, como se esses 
fossem critérios relevantes para a carreira política?”, questiona. 
 
Independente do resultado nas urnas, Malheiros observa a 
importância de que três mulheres estejam na disputa e ressalta que o 
cenário aproxima o Brasil de uma tendência da América Latina. A 
subsecretária conta uma história para exemplificar a transformação 
cultural resultante desse cenário. “Michelle Bachelet [presidente do 
Chile], foi visitar uma escola de ensino fundamental e perguntou a 
uma menina: ´o que você quer ser quando crescer?`, e ela respondeu: 
´presidenta!`”, narra. “Portanto, a existência de mulheres ocupando 
esses espaços ajuda a construir no imaginário dos meninos de que 
esse também é um lugar viável para a mulher e nas meninas, de que 
é um lugar possível para elas”, vislumbra. 

Marina e Dilma podem disputar as eleições 
presidenciais de 2010 
Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr  
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