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Tendo onde pôr o
filho, a mulher

pode trabalhar, se
instruir

ABORTO OFUSCA DEBATE SOBRE MULHERES

Temas como falta de creches e ingresso feminino no
mercado de trabalho estão fora da pauta eleitoral
Alessandra Duarte e Duilo Victor

RIO - Enquanto os presidenciáveis se esforçam para explicar o que pensam sobre o aborto,
estão deixando de responder sobre mercado de trabalho para a mulher, equiparação salarial
entre homens e mulheres, rede de creches... Para cientistas políticas, pesquisadoras de
políticas para a população feminina e artistas, o debate moral em torno do aborto que tem
ocorrido na campanha presidencial nos últimos dias tem deixado de lado problemas crônicos
vividos pelas mulheres brasileiras.

(PT já puniu deputado contrário ao aborto)

(Em 98, Serra era o alvo das críticas dos religiosos)

Questão enfrentada pela mulher de baixa renda que está entre as mais citadas como fora da
discussão presidencial é a falta de creches públicas para as mães pobres. A atriz Claudia
Jimenez diz assistir a esse problema entre as funcionárias da academia de ginástica da qual é
sócia:

- Vejo funcionárias que passam por isso, brinco que vou abrir
uma creche para elas. O tema da creche, no começo da
campanha, até que foi falado , mas depois se diluiu. E o que
mais tem é mulher querendo trabalhar e não tendo com
quem deixar o filho, tendo que arranjar vizinha para cuidar
da criança. Ou então a mulher precisa sair mais cedo do
trabalho, mas aí o empregador manda embora - conta
Claudia Jimenez. - Tendo onde pôr o filho, a mulher pode trabalhar, se instruir... Não tem que
discutir o aborto, tem que discutir por que tem mulher que engravida sem querer.

- Não se pode falar em igualdade no mercado de trabalho sem uma rede de creches - conclui
Gilda Cabral, fundadora do Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFemea), que também
cita a violência doméstica como tema fora de pauta na campanha. - Assim como programas de
assistência a idosos ou doentes que precisam de cuidador; nesses casos a carga sempre fica
para a mulher.

Professora de pós-graduação em políticas públicas do Instituto de Economia da UFRJ, Lena
Lavinas diz que o investimento em creches e escolas em tempo integral é o que aproximou
países europeus, por exemplo, da melhoria econômica e do desenvolvimento:
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O Brasil ainda não
conseguiu separar
Estado de religião

- Mulheres pobres trabalham menos horas que homens. Se puderem ter os filhos em uma creche
o dia todo, vão ter mais chances de melhorar a renda per capita da família. Sob o ponto de
vista da erradicação da pobreza, o acesso à creche e à escola em tempo integral é mais
eficiente que o Bolsa Família, apesar de esse programa também ser necessário.

Segundo a pesquisadora, apenas 15% das crianças entre 0 e 3 anos no Brasil são contempladas
com acesso a creches:

- Esse debate sobre aborto não é objetivo, é ideológico. Acho que a única com proposta sobre
relação de gênero é Dilma. Mesmo assim, por conta desse debate, não foi adequadamente
apresentada - diz Lena, em alusão à proposta da petista de construir creches.

A escritora Rose Marie Muraro crê que falta à campanha presidencial debater formas de
aumentar a renda e a escolaridade das mulheres - que, segundo a Pesquisa Nacional por
Amostragem de Domicílios (Pnad) 2009, do IBGE, já é a chefe de família em 22 milhões de
lares. Desde 1999, esse número cresceu 81%, contra 15% para os homens.

- No Bolsa Família, o dinheiro é dado à mulher, que é considerada a que toma conta da família.
Esse modelo deveria ser completado por serviços de agências de microcrédito ou bancos
comunitários, por exemplo, para moradoras nos bolsões de pobreza - comenta Rose Marie. - Na
população de baixa renda, a da mulher é a mais baixa. Só que, por outro lado, a mãe
influencia mais na renda e na escolaridade do filho do que o pai: o filho de uma mulher pobre
tem 11 vezes mais chance de continuar na pobreza do que aquele com o pai pobre. Além disso,
o filho de uma analfabeta tem chance 23 vezes maior de ser analfabeto do que aquele com pai
analfabeto.

A cientista política Fernanda Feitosa, que pesquisa a participação feminina na representação
política partidária, afirma que o debate eleitoral em torno das necessidades femininas está
incipiente. Não se fala, por exemplo, diz Fernanda, na elaboração de programas que combatam
a dupla jornada feminina:

- As políticas para mulher têm sido tratadas no plano moral, não num conceito estadista.

Lucinha Araújo, presidente da Sociedade Viva Cazuza, diz
que a discussão política sobre propostas para mulheres erra
no tom:

- O Brasil ainda não conseguiu separar Estado de religião.
Devemos achar o meio termo e discutir se o Estado deve
interferir tanto na vida íntima das pessoas, como na questão
do aborto. O corpo é da mulher, não uma questão de Estado. Deveríamos pensar mais na
assistência, como o direito à creche e à saúde.
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Sistema curioso, o da moderação dos comentários. Permite que você seja referido e não permite que,
você responda, mesmo mantendo um nível não adotado pela mensagem que, pretendendo ser insultuosa,
só mostra o nível intelectual de seu redator,
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

ramicla1 

07/10/2010 - 10h 48m

O Zé Serra, CHANTAGISTA vai explorar somente o voto DOS RELIGIOSO, ETC.

Os assuntos de interesse das mulheres : Mercado de Trabalho, Cultura, Creches, Saúde , violência
doméstica, não está nem aí !

Está preocupado em ganhar as eleições de QUALQUER MANEIRA , na marra com apoio dos meios de
COMUNICAÇÃO ; em ter o poder de volta que o Lula ganhou no voto !

A Internet está cheia de lixo POLÍTICO.

O Brasil melhorou e pode melhorar mais, veja os países lá fora(Espanha, p.ex)desemprego.
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

os396 

07/10/2010 - 10h 46m

Satyricon 
07/10/2010 - 10h 39m

OK. Se para você é loucura para muitos outros não. E isso vem desde sempre. Só não entendi qual
decisão da maioria é essa que você reivindica e que não é aceita pelos supostos lideres esquizofrênicos
religiosos?
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

Mauro Carvalho

07/10/2010 - 10h 45m

Ou seja, mesmo que você tenha um direito, você não pode usá-lo para ferir um direito maior, sobretudo
se esse direito maior for o direito a vida que é o principal protegido pela Constituição, tanto é que é o
primeiro a ser mencionado no caput, do artigo 5º, da Constituição. O próprio Supremo Tribunal Federal já
pronunciou-se dessa forma, afirmando que "um direito individual não pode servir de salvaguarda de
práticas ilícitas."

Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

Blague 

07/10/2010 - 10h 45m

Altesel e Voltaire, cuidado pois vocês indiretamente e cegamente e até sem saber disso, seguem uma
religião onde existem uma bíblia, um deus, alguns cristos e vários profetas... E o pior, ataca e denigre a
religião dos outros...
Cabeça é feita pra pensar... Seguir cegamente preceitos impostos por terceiros é ser como gado indo pro
abatedouro, leia, pesquise, pense, reflita, e somente depois coloque em ação suas idéias...
Veja alguns vídeos sobre o tema no youtube, verdadeiros como a vida é!
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

Mauro Carvalho

07/10/2010 - 10h 43m

E para aqueles que defendem que o aborto deve ser legalizado por ser um direito da mulher, saibam que
mesmo que a liberdade sobre o corpo fosse dessa forma, ela só poderia ser exercida, desde que para a
prática de atos lícitos, já que não se pode suprimir um direito maior que é o direito à vida em
detrimento de um direito menor que é a liberdade sobre o corpo.
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

Equipe do CPDOC/FGV publica às terças e quintas-
feiras análise sobre o processo eleitoral. Acompanhe
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José Antônio Fialho Valente

07/10/2010 - 10h 42m

"À minha mãe, a primeira que me viu chorar e a quem primeiro eu fiz rir"
Leon Eliachar

Parabéns a todas as mulheres que tiveram coragem de ser mãe!

Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

Mauro Carvalho

07/10/2010 - 10h 41m

DéiaS 

a sociedade consegue resolver o problema da pedofilia ?

+++++

A Lucinha Araújo soube cuidar muito bem do seu filho, foi um exemplo típico de falso ídolo.
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

os396 

07/10/2010 - 10h 39m

Altesel 
07/10/2010 - 10h 31m

Não ignore você que eu não disse que nesses casos o aborto não é condenado. Infelizmente a sociedade é
muito falha em proteger as próprias crianças que estão em nosso meio. Deve ser por isso a grande
indiferença, também por aquelas vidas que estão por nascer, já com todos os seus direitos garantidos.
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

Satyricon 

07/10/2010 - 10h 39m

os396 ,

O que eu estou dizendo e que na democracia temos de respeitar a vontade da maioria, ainda que
discordemos da maioria. O que acontece e que, os religiosos, digo, os lideres religiosos, nao aceitam a
decisao da maioria e tratam de impor suas ideias esquizofrenicas da existencia de um deus que nos punira
a todos se nao seguirmos o que diz um livro velho de pensamento autoritario. Contudo, meu caro se
queremos viver em democracia temos que conviver com esses loucos.
Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui
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