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Análise

As mulheres na política brasileira

Christiane Jalles de Paula

Várias pesquisas revelam que a presença das mulheres na cena política brasileira ainda é pequena.

Contudo, isso não significa imobilismo. Há crescimento, e ele dá o que pensar. Tal fenômeno pode ser verificado no
“Dicionário histórico-biográfico brasileiro pós 1930” (“DHBB”), do CPDOC/FGV.

Publicado pela primeira vez em 1984 e hoje em sua terceira edição, o “DHBB” nos permite entender a grandeza desse
crescimento, bem como aspectos de sua composição. Isso porque no “DHBB” figuram os ocupantes dos mais relevantes
cargos políticos no âmbito federal e também uma amostra representativa da sociedade civil.

Vamos aos números: na primeira edição do “DHBB”, que abrangeu o período de 1930 a 1975, foram incluídas as biografias de
19 mulheres. Desse total, a maioria foi biografada devido a seu papel de liderança, basicamente no movimento feminista (dez
mulheres), na política (sete) e na direção de jornais importantes (duas).

No caso das mulheres que tiveram cargos na política e na imprensa, há um traço comum: todas construíram suas carreiras
imbricadas nas carreiras de maridos, pais, irmãos etc. Ou seja, a reprodução do domínio familiar na política foi um dos
caminhos para a ascensão das mulheres na cena pública brasileira.

Nos 20 anos que separam o fechamento das entradas da primeira para a segunda edição do “DHBB” — as entradas da
segunda edição foram fechadas em 1995, e a obra foi publicada em 2001 —, alterouse a presença das mulheres na obra.
Verifica-se um salto expressivo, passando de 19 para 99 o número de mulheres biografadas, tradução da realidade da
redemocratização iniciada em 1985. Das 80 novas biografias, 46 indicam como trampolim para a política a militância em
movimentos da sociedade civil e/ou atividades profissionais. Já 34 mostram como fatores determinantes as relações de
parentesco (na maioria dos casos era o marido quem tinha uma carreira política pregressa).

De um lado, esses números indicam um novo acesso à carreira política: a militância em movimentos da sociedade civil e/ou
atividades profissionais.

Mas mostram, ainda, que a participação feminina muitas vezes se fez a reboque do capital político familiar, servindo para
reproduzi-lo.

Na terceira edição do “DHBB” percebemos que o crescimento da participação das mulheres é consistente. É preciso destacar
que o interregno entre os fechamentos das entradas da segunda e da terceira edição foi o menor, de 1995 a 2007. Portanto, é
significativo que 173 biografias de mulheres tenham passado a figurar no “DHBB”. Das 74 novas biografadas, 45 tiveram
uma trajetória política baseada na militância e/ou atividades profissionais, e 29 construíram suas carreiras políticas com
capital político e social familiar.

É preciso destacar, porém, que esse número de 173 biografias de mulheres é insignificante quando o comparamos com o
número de 6.415 biografias de homens que estão consignadas no “DHBB”.

Portanto, a política brasileira permanece uma atividade masculina, e a participação das mulheres não passa de uma gota
d’água no oceano.

No caso das parlamentares, a solução via política de cotas, que instituiu o patamar mínimo de 30% das vagas dos partidos e
das coligações para as mulheres, não produziu ainda o resultado esperado. Mas, sem dúvida, estamos melhorando. O fato de
termos duas candidatas à Presidência da República em boas colocações nas pesquisas de intenção de votos é um sinal
desse avanço.
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