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Corrida presidencial: é a vez das mulheres? 
22 de setembro de 2009 

Caso a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff (PT), e a senadora Marina Silva (PV) de fato 
confirmem suas candidaturas à Presidência da República, em 2010, o Brasil terá, pela primeira vez 
na história, duas postulantes ao Palácio do Planalto em uma mesma eleição. A participação 
feminina ainda poderá ganhar o reforço da vereadora de Maceió Heloisa Helena (PSOL), que já 
concorreu ao cargo em 2006. "A possibilidade de várias candidatas ao Planalto é, sem dúvida, um 
fato relevante e energizador da política brasileira", diz Lúcia Avelar, professora de ciências políticas 
da Universidade de Brasília (UnB). 

A participação das mulheres na política é 
crescente na história brasileira - confira 
quadro abaixo. Assim mesmo, fica aquém do 
desejado, avalia a especialista. "Os políticos em 
geral não gostam muito das mulheres: eles 
acreditam que elas vão acabar competindo por 
espaço com eles". O desligamento da senadora
Marina Silva do PT, ocorrido em agosto 
passado, se adequaria a esse quadro. 

A hora e a vez - Para o cientísta político Carlos
Melo, professor do Instituto de Ensino e 
Pesquisa (Insper), o fato de mulheres chegarem 

à eleição de 2010 com chances de vitória faz parte do processo natural de amadurecimento da 
democracia brasileira. "Nossa normalidade eleitoral se dá a partir de 1994", lembra. "Nesse 
período, elegemos um intelectual e um operário. Agora, temos no cardápio ao menos duas 
mulheres com chances reais, que vão disputar o cargo em pé de igualdade", diz Melo. 

A análise da antropológa Mirian Goldenberg, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
vai no mesmo sentido. Para ela, a presença feminina na sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva é 
uma espécie de imposição da sociedade. "Esperava-se que um homem do proletariado rompesse 
com a corrupção. Agora, é a vez de retomar na figura feminina essa esperança que não deu certo", 
diz. 

  

  

Vale lembrar, no entanto, que o gênero não afasta as políticas brasileiras dos escândalos. É o caso 
atual da governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), que enfrenta pedido de 
impeachment, acusada de diversas irregularidades. No passado, foi Roseana Sarney (PMDB), hoje 
governadora do Maranhão: em 2002, a pré-candidata foi derrubada do posto após escândalo 
envolvendo o marido. 
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Conversa de mulher - Enquanto as candidaturas não são oficilizadas, pode-se adiantar que a 
presença de mulheres na corrida presidencial deve provocar alguma alteração no debate. É o que 
acredita Carlos Melo, do Insper. "O ex-governador de São Paulo Mário Covas dizia que é muito 
difícil debater com mulheres, pois elas batem como homem, mas não se pode revidar à altura", diz. 
Ele acrescenta que, embora não seja central, a questão do gênero deverá ser intensamente 
explorada em 2010 nas campanhas partidárias. 

"O fato de ser homem ou mulher não deveria ter influência em uma disputa política", afirma 
Goldenberg. "Caso essa diferença de gênero seja utilizada como bandeira, é sinal de que ainda 
estamos no início do processo pela igualdade política", diz a antropóloga. 

E o eleitor? - A aceitação de mulheres na política já é monitorada há algum tempo pelos institutos 
de pesquisa. O estudo mais recente - feito em julho pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e 
Econômicas (Ipespe) e que deu subsídio ao Partido Verde para a escolha da senadora Marina 
Silva - mostrou que 87% dos entrevistados votariam em uma mulher para presidente. 

Outra sondagem, feita em março pelo Ibope, apontava que mais de 90% votariam em candidatas. 
No entanto, há sutilezas: 26% elegeriam mulheres para as prefeituras, mas apenas 14% para a 
Presidência ou governos estaduais. "Certamente, esse é um assunto que iremos abordar com mais 
frequencia em nossos levantamentos futuros", assegurou Marcela Montenegro, diretora executiva 
do Ipespe. 
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