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Lourdes Maria Bandeira: A primeira "presidenta" do
Brasil

Compartilhe

Socióloga discute o significado da eleição de Dilma Rousseff para as mulheres – e os homens – do país

LETÍCIA SORG

Lourdes Maria Bandeira, professora do departamento de sociologia da Universidade de Brasília, diz que a eleição de
Dilma Rousseff à presidência do Brasil representa uma ruptura no padrão masculino de representação do poder. Mas sua
vitória no domingo, 31 de outubro, não deve suficiente para que remover os obstáculos que as mulheres enfrentam para
chegar ao poder. Leia a entrevista com a especialista, que é também subsecretária de Planejamento e Gestão Interna da
Secretaria de Política para as Mulheres do Paraná.

ÉPOCA – Em sua opinião, quais devem ser as consequências da eleição de Dilma Rousseff à
presidência? 
Lourdes Maria Bandeira – Esperamos que um projeto político mais inovador seja implementado com a presença de
uma mulher na presidência, aprofundando-se uma proposta mais democrática e participativa com maior possibilidade de
oportunidades e de direitos para as mulheres em geral. Como disse a própria presidenta em seu primeiro discurso à
nação: “A igualdade de oportunidades para homens e mulheres é um principio essencial da democracia. Gostaria muito
que os pais e mães de meninas olhassem hoje nos olhos delas, e lhes dissessem: Sim, a mulher pode!”

ÉPOCA – O fato de termos uma mulher na presidência pela primeira vez na história significa que o
chamado "teto de vidro", as barreiras invisíveis que atrapalham o desenvolvimento feminino, foi
finalmente quebrado? 
Lourdes – A presença de uma mulher na presidência da República significa uma ruptura com o padrão masculino
historicamente estabelecido na ocupação e representação do poder. Deve-se destacar também que a presença da
presidenta Dilma Rousseff causará mudanças nas interações sociais, nas dinâmicas de trabalho, nos campos jurídicos,
econômicos, entre outros. É sabido que, atualmente, ainda se verificam várias desvantagens, opressões e explorações às
mulheres. Ainda permanecem muitas disparidades e desigualdades, por exemplo, na esfera salarial e nos inúmeros
limites a elas impostos para alcançarem o topo de suas carreiras, e no exercício das duplas e triplas jornadas de
trabalho, por continuarem responsáveis pelas atividades domésticas. As situações de violências contra as mulheres,
inclusive, nos espaços de trabalho, ainda persistem. Portanto, o “teto de vidro” ainda não foi quebrado definitivamente.

ÉPOCA – A participação das mulheres na política brasileira ainda é muito pequena – não chega a 12%
do Congresso –, apesar de haver uma lei de cotas para aumentar o número de candidatas desde 1997.
Quais são os principais obstáculos para as mulheres na política do país? 
Lourdes – São diversas as causas que inviabilizam (ou excluem) a participação feminina na política. De maneira
resumida, são elas: a ainda tímida posição ocupada pelas mulheres nos espaços públicos da sociedade; a estrutura
político-partidária que continua sendo muito restrita e autoritária, com escassos espaços e recursos ao acesso das
mulheres; a falta de educação política e de uma cultura política desvinculadas de um olhar “masculino”, pelo qual as
mulheres ainda se caracterizam como subordinadas aos homens na sociedade e não são reconhecidas como sujeitos
políticos. Por fim, vale destacar que a lei de cotas, mais uma vez, não foi cumprida pelos partidos políticos, ainda que
sua obrigatoriedade tenha sido aprovada na minirreforma eleitoral de 2009. Os partidos políticos ainda resistem a uma
nova e necessária divisão do poder.

ÉPOCA – Muitas pessoas dizem que o Congresso é um reflexo da sociedade. Nesse sentido, é possível
dizer que as poucas mulheres no Congresso refletem a dificuldade que elas têm de assumir posições de
liderança na sociedade? 
Lourdes – O Congresso reflete a sociedade de forma ambígua: pela exclusão persistente das mulheres, negros e pobres
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e pela inclusão demarcada das elites sociais e econômicas. Por sua vez o Congresso também não reflete a
presença/ausência das mulheres, nem em relação à forma como as mulheres se fazem representar. O que o Congresso
reflete é a presença da divisão sexual do trabalho entre homens e mulheres que estabelece as hierarquias de poder.

ÉPOCA – Vários veículos de imprensa destacaram que, no primeiro turno, o candidato José Serra tinha
um maior apoio feminino do que as candidatas Dilma Rousseff e Marina Silva. Como a senhora avalia
isso? 
Lourdes – O resultado do primeiro turno assegurou à Dilma e Marina 66,2% dos votos. E tanto no primeiro como no
segundo turno, foram as mulheres brasileiras que asseguraram a vitória da primeira presidenta mulher.

ÉPOCA – Por que é necessário aumentar a participação feminina na política? 
Lourdes – A importância da maior presença feminina no Congresso Nacional é possibilitar que as diferenças de ideias,
de reivindicações possam interagir e dialogar. A ausência da diferença possibilita a expressão e a reprodução das
desigualdades entre mulheres e homens. Além disso, é fundamental conjugar uma política de presença com uma política
de ideias que coloque o tema da igualdade de gênero como central também para os homens.
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