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Política

Luciana Lima
Repórter da Agência Brasil

Brasília - Embora as mulheres tenham conquistado o direito ao voto no Brasil há 80 anos, esse fato não
contribuiu para assegurar uma relação de equidade na representação política. Apesar de o país ser presidido
por uma mulher, a atual bancada feminina na Câmara representa apenas 8,77% do total da Casa, com 45
deputadas. No Senado, há 12 senadoras, entre os 81 lugares.

Na opinião do professor José Eustáquio Diniz Alves, doutor em demografia e professor titular do mestrado em
estudos populacionais e pesquisas sociais da Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Ence), os partidos
políticos brasileiros ainda funcionam como "um grande funil" que impede o aumento da participação política
feminina.

"É como um vestibular que vai selecionando. Nessa seleção, as mulheres ficam de fora. Quem decide a lista
de candidatos são os homens", ressaltou. "Se fizermos uma comparação com a proporção nas câmaras de
outros países, o Brasil ocupa o 142º lugar. Há 141 países com participação melhor de mulheres. Estamos
piores que o Afeganistão, Iraque, o Timor Leste, Moçambique e Angola", acrescentou Alves, que também
contesta a premissa de que a mulher brasileira não vota em mulher.

Essa baixa proporção de mulheres ocupando cadeiras no Congresso Nacional foi motivo de cobrança feita ao
governo brasileiro, na semana passada, pelos peritos do Comitê das Nações Unidas para Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra a Mulher (Comitê Cedaw). Os questionamentos ocorreram durante a
apresentação, em Genebra, do relatório produzido por organizações da sociedade civil brasileira.

Hoje (24), o Brasil comemora os 80 anos do direito de voto feminino. As mulheres passaram a ter o direito de
voto por meio do decreto assinado em 1932, pelo presidente Getúlio Vargas.

"As mulheres brasileiras conquistaram o direito de voto em 1932, mas ainda não conseguiram ser
representadas adequadamente no Poder Legislativo. Até 1998, as mulheres eram minoria do eleitorado. A
partir do ano 2000, passaram a ser maioria e, nas últimas eleições, em 2010, já superavam os homens em 5
milhões de pessoas aptas a votar. Esse superávit feminino tende a crescer nas próximas eleições. Contudo,
existem dúvidas sobre a possibilidade de as mulheres conseguirem o apoio dos partidos para disputar as
eleições em igualdade de condições", destacou.

No último congresso do PT, no fim do ano passado, as mulheres conseguiram aprovar a regra da paridade
para as eleições que ocorrem em 2013. Mesmo sendo o partido da presidenta da República, Dilma Rousseff, a
aprovação enfrentou resistência dentro da legenda.

Apesar das resistências, o PT foi o primeiro partido brasileiro a decidir pela paridade. Os outros não
garantiram esse direito às mulheres filiadas e tentam seguir a regra prevista na lei que prevê a cota de 30%
para as mulheres nas candidaturas proporcionais.

"Nas eleições passadas, nenhum partido conseguiu cumprir as regras, muitos acabaram apelando para
 candidaturas laranja, aquelas em que se coloca a secretária, a mãe, a tia como candidatos, mas não dá às
mulheres as condições de disputar uma eleição de fato", destacou José Eustáquio Diniz Alves.

"A Lei de Cotas determina que os partidos inscrevam pelo menos 30% de candidatos de cada sexo e dê apoio
financeiro e espaço no programa eleitoral gratuito para o sexo minoritário na disputa. Os estudos acadêmicos

Últimas Notícias  Galeria de Imagens  Arquivo de notícias  Reportagens Especiais  The News in English  Ouvidoria  Expediente

Cidadania  Economia  Educação  Justiça  Meio ambiente  Internacional  Política  Saúde  Nacional  Esporte  Cultura  Pesquisa e Inovação

18h26 Internacional

17h40 Cultura

17h38 Saúde

17h32 Cultura

16h50 Nacional

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Farc anunciam fim de
sequestros por dinheiro na
Colômbia e aceita libertar
reféns

Descoberta de canhões do
século 17 na zona portuária
do Rio surpreende
arqueólogos e historiadores

Médicos e enfermeiros fazem
ato em São Paulo em favor
do SUS

Cinco séculos de história do
estado de São Paulo estão
em coleção a ser lançada na
terça no MIS

Nível do Rio Acre volta a
subir e vai a 17,64 metros

NOTÍCIAS DO MESMO DIA

21h40 Internacional

Primeiro-ministro do Haiti
pede demissão quatro
meses depois de assumir

20h27 Saúde

Governo federal investe R$
15 milhões para reforma e
ampliação de hospital de
emergência no Rio

20h24 Justiça

Audiência sobre Código
Penal em São Paulo discute
modernização da lei

19h43 Economia

Paraguai pede ao Brasil

http://www.ebc.com.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/
http://www.tvbrasil.org.br/
http://www.ebc.com.br/canais-ebc/radios/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://rss.ebc.com.br/
javascript:Fonte.resize('content',+1);
javascript:Fonte.resize('content',-1);
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/politica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/ultimasnoticias
http://agenciabrasil.ebc.com.br/ultimasimagens
http://agenciabrasil.ebc.com.br/arquivonoticias/2011
http://agenciabrasil.ebc.com.br/grandes_reportagens
http://agenciabrasil.ebc.com.br/newsinenglish
http://agenciabrasil.ebc.com.br/ouvidoria
http://agenciabrasil.ebc.com.br/pagina/expediente
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/cidadania
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/economia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/educacao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/justica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/meio-ambiente
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/internacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/politica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/saude
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/nacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/esporte
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/cultura
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/pesquisa-e-inovacao
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/internacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/cultura
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/saude
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/cultura
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/nacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-26/farc-anunciam-fim-de-sequestros-por-dinheiro-na-colombia-e-aceita-libertar-refens
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-26/farc-anunciam-fim-de-sequestros-por-dinheiro-na-colombia-e-aceita-libertar-refens
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-26/farc-anunciam-fim-de-sequestros-por-dinheiro-na-colombia-e-aceita-libertar-refens
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-26/farc-anunciam-fim-de-sequestros-por-dinheiro-na-colombia-e-aceita-libertar-refens
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-26/descoberta-de-canhoes-do-seculo-17-na-zona-portuaria-do-rio-surpreende-arqueologos-e-historiadores
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-26/descoberta-de-canhoes-do-seculo-17-na-zona-portuaria-do-rio-surpreende-arqueologos-e-historiadores
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-26/descoberta-de-canhoes-do-seculo-17-na-zona-portuaria-do-rio-surpreende-arqueologos-e-historiadores
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-26/descoberta-de-canhoes-do-seculo-17-na-zona-portuaria-do-rio-surpreende-arqueologos-e-historiadores
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-26/medicos-e-enfermeiros-fazem-ato-em-sao-paulo-em-favor-do-sus
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-26/medicos-e-enfermeiros-fazem-ato-em-sao-paulo-em-favor-do-sus
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-26/medicos-e-enfermeiros-fazem-ato-em-sao-paulo-em-favor-do-sus
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-26/cinco-seculos-de-historia-do-estado-de-sao-paulo-estao-em-colecao-ser-lancada-na-terca-no-mis
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-26/cinco-seculos-de-historia-do-estado-de-sao-paulo-estao-em-colecao-ser-lancada-na-terca-no-mis
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-26/cinco-seculos-de-historia-do-estado-de-sao-paulo-estao-em-colecao-ser-lancada-na-terca-no-mis
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-26/cinco-seculos-de-historia-do-estado-de-sao-paulo-estao-em-colecao-ser-lancada-na-terca-no-mis
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-26/nivel-do-rio-acre-volta-subir-e-vai-1764-metros
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-26/nivel-do-rio-acre-volta-subir-e-vai-1764-metros
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/internacional
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-24/primeiro-ministro-do-haiti-pede-demissao-quatro-meses-depois-de-assumir
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-24/primeiro-ministro-do-haiti-pede-demissao-quatro-meses-depois-de-assumir
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-24/primeiro-ministro-do-haiti-pede-demissao-quatro-meses-depois-de-assumir
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/saude
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-24/governo-federal-investe-r-15-milhoes-para-reforma-e-ampliacao-de-hospital-de-emergencia-no-rio
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-24/governo-federal-investe-r-15-milhoes-para-reforma-e-ampliacao-de-hospital-de-emergencia-no-rio
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-24/governo-federal-investe-r-15-milhoes-para-reforma-e-ampliacao-de-hospital-de-emergencia-no-rio
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-24/governo-federal-investe-r-15-milhoes-para-reforma-e-ampliacao-de-hospital-de-emergencia-no-rio
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/justica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-24/audiencia-sobre-codigo-penal-em-sao-paulo-discute-modernizacao-da-lei
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-24/audiencia-sobre-codigo-penal-em-sao-paulo-discute-modernizacao-da-lei
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-24/audiencia-sobre-codigo-penal-em-sao-paulo-discute-modernizacao-da-lei
http://agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/economia
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-24/paraguai-pede-ao-brasil-reajuste-da-tarifa-paga-pela-energia-de-itaipu
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Para especialista, partidos brasileiros ainda são entrave à participação feminina na política | Agência Brasil

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-02-24/para-especialista-partidos-brasileiros-ainda-sao-entrave-participacao-feminina-na-politica[26/02/2012 19:59:21]

| Compartilhar Fale com a Ouvidoria

mostram que se houver igualdade de condições na concorrência eleitoral, a desigualdade de gênero nas
eleições municipais poderá ser reduzida", destacou o professor, que não concorda com a opinião de que o
eleitorado brasileiro, mesmo majoritariamente feminino, não vota em mulher.

"Existe essa ideia de que a mulher brasileira não vota em mulher e isso não é verdade. As eleições de 2010
provaram que isso não se sustenta. Tínhamos nove candidatos à Presidência da República, sendo sete
homens e duas mulheres. Essas duas mulheres levaram dois terços dos votos", defendeu.

Edição: Graça Adjuto
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