
Folha de S.Paulo - Brasília - Fernando Rodrigues: O voto das mulheres - 10/04/2010

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1004201004.htm[10/4/2010 12:20:29]

ASSINE BATE-PAPO BUSCA E-MAIL SAC SHOPPING UOL

 

São Paulo, sábado, 10 de abril de 2010

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice 

FERNANDO RODRIGUES

O voto das mulheres
BRASÍLIA - O voto feminino apresenta até o momento um
comportamento curioso na eleição presidencial deste ano.
As duas mulheres candidatas para valer na disputa, Dilma
Rousseff (PT) e Marina Silva (PV), ainda não conseguiram
usar o fator gênero para alavancar suas campanhas.
O demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, do IBGE, fez uma
análise de seis pesquisas de intenção de voto deste ano -
duas delas do Datafolha. Em todos os levantamentos, José
Serra (PSDB) leva vantagem sobre a petista Dilma Rousseff
no eleitorado feminino.
Serra e Dilma praticamente empatam quando se isola apenas
o voto dos homens. Ou seja, a dianteira que o tucano
continua a manter deriva da preferência maior que recebe
das eleitoras mulheres.
José Eustáquio diz não saber a gênese da dificuldade de
Dilma com o eleitorado feminino. Uma pista pode ser o
histórico de votação de Lula: "O atual presidente do Brasil
sempre teve menos votos entre as mulheres em todas as
cinco eleições presidenciais que disputou".
Se tivesse conseguido a mesma proporção de apoio entre
homens e mulheres, diz o especialista, Lula teria vencido no
primeiro turno as eleições de 2002 e de 2006.
Há também a hipótese do machismo disfarçado, latente na
sociedade brasileira -mais conservadora do que se imagina.
Eustáquio diz que, conforme estuda o tema, mais dúvidas
tem: "Será que o eleitorado feminino está menos propenso a
votar em Dilma por um machismo do estilo "mulher não
vota em mulher"? Ou, ao contrário, o eleitorado feminino
resiste a Dilma por projetar na candidata um machismo que
talvez atribua a Lula, como em outras eleições?".
Decifrar esse enigma sobre o comportamento do voto
feminino será vital para quem quiser ganhar a eleição. O PT,
Dilma e Lula ainda parecem longe de uma resposta.
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