C-2/

...

.~ -

~~-------------------------

is

ele~çoes

~e novembro

-

oe 8~ ,

:.... -.

.- ",- ;:; -l.

de
e é

1T:1J.~ te

~ .- -

-- .-. .
.. 'v:. •.1.."

-

50,

c"~

,:,.Y

-

c"1-\y·,.....~::..
•.....•.... - •....•
•....•.

~21&çao

:o~stitui~te ae 1334.

2

?or-tanto,

é. E S

e g 'ü-=:' 2 r a p re s enç a

40 anos
de

z ed i.m.i r- e s s a grave

assinaladas

DO::'

no mund o , nos
U1.

lacuna

algumas

àépoi~,
h i s t r i ce ,
ó

mudanças

~
e c on orni ct;

IJlanos

ou t r o na.í s e ac e s ar- dos

muito

-. , , .
e pO.ll-:'lCO.

social

danos

e xure s s c v e s .. ...

irreparáveis
f

Fú

e.ocr
"

~J.ano

p

,

~I aJOm :'~
- ,--....
h
J ("...

Trabalho

o

DO:'

2(,

gol:ç;e

-

ac e .
t ran s

1ftlCC,á

á

ç

a o d emo cr-á

[CVE:rnaoo:::::-es

OCITJ

.>f-

t

f::

causados
\ apcs

r.a.o pcc e ser

c

__

-

apresentado
a Reuniao
~ulher
e Politica, 1986

Anual

t

e

xce ,

G'"· c.

'-'-

c u j o rrar

co

da F.l·"POCS, Cxuo o de

r.o j e

2

á a

importante
também

ocorreram

a consequente
meios

.i n s t e.Laç ao de um governo

mudanças

importantes.A

participação

de comunicação

muito

de massa,

ção de delitos,
toritarismo,

no combate

são alguns

sou a respirar

polftica,

as eleições

riores:1978

que se iniciaria
muito

ao longo

do processo

candidatas

a escritora

Eeloneida

Ao
levantadas

por

desse

longo
esses

militantes

ante-

i:Kh:i~

políticas;

.8.pesardisso,

eleitoral,

Lnd c i o s de
í

à Assembléia

um ano

ao país mui tas
obrigadas

de grupos

de mulheres,
que

impulsionadas

pelas

inclusive,

Nações

Legislati~a

pelo

Unidas,

a vitória

feminista,

a bus-

de 78 já

as feministas

e discutir,

com a causa

mas que ain-

as eleições

em especial

registraram,

em

de algumas

como foi o C2S0
do Rio de Janeiro,

Studart.
da campanha
grupos,

fenômeno

~

a partir

em dois pleitos

só seria decratada

mais consciente

comprometidas
est2dual

dis-

alguns

da Hu Lh er , decretado

da deputada

caracterfsticas

de a.bertura polftica,

a se organizar

eleições

na arena

de compreender.

A anistia

no exterior.

Ano Internacional

assumem

de 79 e com ela regressaram

uma presença

1975. Essas

da apura-

clima qBe se pas-

e sua participação

de 78, já havia

incipiente.

começado

análise

é fácil

que eram ativas

assinalaram

imprensa

í

ser observadas

um processo

d epo i s., em dezembro

car um exílio

dos

per s s t ent es de au-

de um novo

à mulher

que puderam

Em novembro

mulheres

, na. exigência

às 'manifestaçõ~s

de 86 também

e 1982.1sso

da estava

e contundente

e

no ~afs.

daquelas

próprio

ativa

de 85,

da censura

em pá'rticular a grande

exemplos

No que se refere

haviam

abolição

na denún c i a de arbi trariedades

diária,

tintas

mais

civil em março

já

eleitoral,

tornaram-se

foi feita
.

de. U!'";1a
_enquete rE3tizada
dia.. da. eleição

muitas

das GEG2nGaS

tem~ de debate

po!:~~AK

e

a

e TOSCAl~O( 1982) ,

'·'6

com' elei t or as cariocas,

- 15 deznovembro

de 1978.

no

J-

-

_
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Vas seria
forma

feminista

de um número
meses

maior

político

de candidatos,

homens

acirrada

a melhor

em benefício

.

dos e municípios,

projetos

entre

Nessa

incluídas

do poder

de interesse
.A própria

outras

a partir

candidatos,

O posiciOnamento

de propaganda

muitos

a nivel

entre

"antigo"
o nível

já puderam

esta-

comprometidas
que em

ser apresentados

e quest~es
passaram

desses

candidatos

e sob va-

serviu,

de

inclusive,

para

eles a

mulheres.

legislativo
o maior

local
número

- as C~maras
de mulheres

que participaram

e PTB. l verdade

a ser trata-

na conquista

e atrair

duas mil vereadoras

políticos

leva..ntacas

com os eleitores

eles utilizadas,

de muitas

das anteriores,

que houve
pelos

foram

de

eleitas,

eleitas,pelos

da eleiçãoj82:

uma diferença

dois maiores

enorme

partidos

então

(FI·mB e PDS) e os "ri ov cs" (FT ,PDT ) e o PTB que, embora
e responsável

municipal,

pela

eleição

mas inclusive

de mulheres

para

a Câmar~

não apenas
Federal

o caso de sua pr es d en t a Iv e t e Vargas'l.elg.~,tadeputada
í

~

che-

em muitos

se distinguiu

contatos

o n úrn er o d aque La s eleitas

existentes

o

de roteiro

o que significou

a tais quest~es

- que se registrou

PMDB,PDS,FT,FDT

alerta,

feministas,

por

de poder

partidos

eleitas

frente

no conjQYlto do país.Quase
diferentes

que serviu

fato de que temas

grupos

(ou a rejeição)

Vereadores

de utilizar

e vereadoras

eleitoral

em seus

votos.

Foi

foram

estaduais

nesse

pelo

formas

simpatia

ocasião,

campanha

coisas,

identificar

No Rio,ap6s

da mulher •

riadas

para

maneira

feminista

legislativo,

de 1975, pelos

dos pelos

e mulheres.

elei 't c.raI

.

deputadas

com as demandas
6rgãos

à campanha

do av anç o da causa da mulher,

de um alerta

o movimento(l).

alguns

sobre

de 82 Que a plata-

eleiç~es

í

à elaboração

gou-se

nas

p as sar a a ser incorporada

de discussão

processo

para

principalmente

pela.primeira

vez

ç

em 1950

- deixara

~"6

ae existir

durante

para

- como foi
federal,
o regirte

4
mil itar pós - 64 .
Foi o PDS,
adoras,

aliãs,

sobrepujando

particularmente

nos

em mui to o número
estados

tamb~m

o PDS

Quanto

ao PVillB,o número

Paulo

t~nha

eleito

- 116 vereadoras
Em pesquisa

se que a maioria

que em 82 elegeu

Esse

também

instrução

médicas,

aquelas

é constituida

ao Estado
foram

Novo

eleitas

cípio do Rio

locutoras

-

coube

--

que um grâ't3.e
as profissões

professoras.

eleições

de programas

de Scuvero,eleita

46 e 50,54)

também

~ nivel

e Daisy

acima
"

-.

candidatado

Mas existem

também

aquelas

fenômeno

que se seguiu

de 78 e 82,quando

com grande

audiência

e reeleita

no muni-

Lúcidi(em

local,

partido

apoiou

mas inclusive
í

)

comba t í.v'a militante
....•.

men.c on aria , do total
í

a mandatos

o PMDB,

ao PT,que

Jl'jendes
e Irma Pa sson
~

-

ainda

o que reproduz

nas

acima

,mas,s de 7 anos de idade.

de redemocratizaçã.o

se haviam

estaciual, uma

J~a pesquisa
..

de são

,verificou-

por mulheres

donas-de-casa.Aparecem

e tamb~m

Sagramor

apenas

.1-

-

ao estado

e entre

enfermeiras,

isso, principalmente,

das federais(Bete

-'

,do PMDB,~

2 e 4 i'ilbos(mas muitas

mostra

completa

de rádio,

de Janeir~(em

para

não

deputada

superior

de Vargas),

importante

mininas

í

í

advogadas,

res que até entao não
Contribuiu

em Minas,

78 e 82).

Em 82, foi registrado
o ,ingresso na vida política,para
rirneiro/'
de um mandato d~ vereadora
, de grande número de mulhe-

o exercício

.

br e s Le r-a"

1946(período

como p.ex.

popular,

entre

têm em geral

que se declaram

já oba erv ad o desde

Papel

estes

tendo

em "me i os de comunicação",

que trabalham

----

mas

í

incluem-se

coube

pelo PlIilDB,

com essas representantes(2)

das vereadoras

"p er f L da vereadora

núrrero possui

76

de vere-

eleitas.

realizada

ou maiS),

embora

contr~

significativo

nómero

eleitas

- muito

144 vereadoras,

de 35 anos de iciade e casadas,
têm cinco

daquelas

do nordeste

mais

o maior

ôe

~,

eletivos.
da oposição.

as candidaturas
elegeu

no Rio

fe-

duas deputa-

de. Janeiro,

como

·'1"étninista
.:..
Lú c i a Arruda .
87 vereadoras

e Le i tas em

5
82 que responderam

ao questionário elaborado, apenas 12 exerciam

o seu segundo mandato

e somente 4 delas estavam no terceiro.

Um dado, porém, extremamente significativo é aquele que
se refere ~ votaç~o obtida por essas vereadoras eleitas .em 82 e
que pode elucidar, em grande medida, a facilid~de muito maior que
existe para a mulher, de alcançar esse nível de representaç~o política. Nada menos de 85,8%

das respondentes haviam obtido até

76,4% n~o ultrapassaram a faixa dos mil

dois mil votos, sendo que

votos e 22,3% não chegaram sequer a obter 200 votos. Acima rle
2000 votos, foram encontradas

apenas 12 vereadoras(do

total de 87)

sendo que u~a delas foi totalmente atípica: Eliana Kertsz,que
obteve 94.634 votos em Salvador, como protesto dos eleitore- co~tra
a cassaç áo de seu marido(rv]árioKertsz), da Prefeitura local.
Esse número tão reduzido de votos necessário para eleger

uma vereadora talvez possa ser explicado pela elevada proporçao
de municípios brasileiros

que têm uma população muito pequena e,

em consequência, um colégio eleitoral também diminuto.Ou seja,uma
votação considerada muito baixa(em torno de 100 votos) pode constituir-se um fenômeno normal,

num pequeno município no interior

do país.
Por outro lado, é interessante saber também quais as motivações que explicam (ou justificam) o ingresso numa carreira_yolítica, de uma mulher que se .dispõe a disputar um mandato legislativo.
As "influênciasfamiliares"
fr)
/'

são

urnarazão forte para tal decisão

l?'~ .

e estudos anteriore~/tem

confirmado, por exemplo, o papel do parti-

do que está no governo, no sentido de preservar a participação no
poder local,tanto legislativo como executivo, de membros de urnamesma família, durante décadas. ! fato conhecido que muitas vezes as
mulheres são indicadas candidatas a mand~t61f~11tampãoll,
em virtude
...•.
da proibição legal da reeleição (dos maridos ou parentes pr6Eimos).
L

>.

6
~ muito interessante
se dispõem

registr8r que muitas vereadoras

a exercer um mandato e Le t i v o , "par'a.:

servir à comu-

nidade", algumas vezes por solicitaç~o desta 61tima. Muitas também

-'
se propoem
"defender os interesses da mulher" ou contribuir

para aumentar a participaç~o feminina
ç

áo

nos órgãos de representa-

popular. FIas a verdade é que ri. proporção êaquelas que' atri-

bui a escolha dó vereança por se tratar de "mandato mais fácil"
também n~o é despr~zivel.
Aliás, a candidatura à vereança foi para muitas a única
alternativa

que sobrou, diante da dificuldade de conseguir uma

"vagav m a lista de candidatos a mand a t os de nível mais alto
deputados estaàuais ou federais.

o

momento político

que antecede a realização das elei-

ções de 15 de novembro de 86, para a Assembléia racional Constituinte,

registra

,do ponto-de-vista

das mulheres brasileiras,

alguns aspetos que dever~o certamente marcar
enciar seus resultados. Vejamos

o pleito e influ-

quais sao os mais significativos.

Entre 82 e 86 ocorreram avanços importantes, no plano
político, no sentido da institucionalização
públicos

de representação

formal de 6rgãos

e encaminhamento de àemandas levan-

tadas pelos grupos feministas Que atuam no Daís a partir de 1975
e de organizações variadas da sociedade civil que contam com a
participação dê numerosos segmentos da população feminina e de

- expressiva de
categorias profissionais que contam com proporçao
pessoas do sexo feminino.
Nesse período de quatro ar.os , foram criados Conselhos Estaduais da Condiç~o Feminina(às vezes a denominação pode
variar,mas

os objetivos são equivalentes),

..

~

em unidades da fede-

7
ração

tão importan tes como são Paulo

selhos Municipais

da TfJulher,delegacias

à violência

sexual

contra

rios

estudo

da condição

- para

a mulher,

ti cas públi cas, houve
tação de demandas

também

programa

beneficiar

de ação

e abrangente

mais

de que ela necessita,

de uma nova

concepçao,

- e que deixa
Nesses

ção

bem maior,

orizaçao

quatro

anos,

da mulher.

te se reveste
cutir Mulher

todas

PÔ~

QUE:f;

As eleições
as mulheres

século.

a mulher

ao ser bum~no

como

uma

conscientiza-

todo,

U~

dos ~roble-

de violência
apenas

visual

sexual

na gr and e imprensa,

das mulheres

uma análise

importância,

ganharam

sobre

quendo

espancada.s

a Constituin-

se trata

de dis-

e Politica.

11· -

para

,

da discrimi12.ação e da inferi-

essas ±azões,

de particul3!

é o

integral. Trata-se

certamente

- não

contundente.

alcance,

como mera reprodutora.

As denúncias

é bem mais

assegurar

o respeito

decorrentes

na TV, onde o impacto

que vinham

que se -ba.s ei.a numa nova

de

da sociedade

mas também

Por

com a exp 1ici-

brasileiras,

de m~neira

houve

de comunicação

de poli-

e de maior

de mulheres

de encará-Ia

causas)

espaço nos meios

expressivo

que implica

por parte

roas ( e de suas

e implementação

da necessidade

os cuidados

mulher

etc. etc.

do p~inistério da Saúde,

-

junto a Ministé-

de reivindicações

a milhões

compreensão

- de combate

um av anç o importante,

e o atendimento

sendo f o'rmuLaô as , O exemplo

femininas

feminina,

v ár i os Con-

Gerais,

assessorias

à definição

No que se refere

pois deverá

e Minas

de 86

do que para

DIPCRTJoj-:TE A COl'JSTITUnnE?

serao

certamente

os homens,

neste

mais

importantes

Brasil

de final

de

Por que?
,-

Uma nrimeira

justificativa~é

a de que

elas terão

a

••
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•

oportunidace hist6rica de incorporar no texto constitucional
demandas que foraffiexplicitadas ao longo da Década da Mulher
e reivindicações

que vêm sendo formuladas há décadas no paíst

por diferentes segmentos , categorias e grupos~
Existe, para as mulheres brasileiras - que já atingiram
a um nível bem mais alto de mobilização e conscientização quanto à sua real situação
sionar

lia

sociedade - uma possibilidade de

o Coneresso Nacional

(Constituinte) para que sejam apro-

vadas propostas que, urnavez tornadas preceitos constitucionais,
facilitarão a elaboração e aprovação de leis ordlnárias que contribuam efeti-amente para tornar aquelas demandas e reivindica-

çoes,
uma realicade concreta.
A Experiência histórica passada registra numerosos exempIos de leis que não saem do papel ou que são cumpridas

raramer.-

te, ou então bu~ladas de maneira sistemática, em consequencia
de não terem sido previstas penalizações

ou como resültado de

omissões intencionais. Um exemplo recorrentemente
obrigação atribuida

às

citado é o da

empresas de instalar creches, para os fi-

lhos das mulheres trabalhadoras.
A denúncia

tornada pública da violência sexual contra

a mulher, inclusive a violência doméstica - até recent--ementeocultada pela pr6pria vítima - ~ a multiplicação dos protestos e da
aç ao

iniciada por grupos fem'í n í.s t as do tipo 80S IvJULHER,em defesa

daquelas atingidas)mostrou

a necessidade

de incluir na nova Cons-

tituição a penalização de crimes tais como o estupro,por exeffiplo,e
e sua

consequência dramática, ~xzk~X±~XIKOCE a gravidez indese -

jada. A liberalização

, no que se refere

a

prática do aborto,

asseguradas boas condições sanitárias, em defesa da saúde da mulher, constitui um outro exemplo.

.

.•.

,
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A
vação

inclusão

posterior

de códigos

e disciplinarão
bilidades

de artigos
e leis

as relações

contra

.

Todo um conjunto
se vital para
tidas pela

milhões

mas que afetam
que podem

o cotidiano

alterar

envolve

a igualdade

ção de direitos
tento

em função

nos últimos

número- de mulheres
de seus filhos,

legais

IIsozinhasll,isto

de família,que

todas

e os dados

que cresceu

pais,uma

o sus-

as pesqui-

levantados

enormemente

é, mães que provêem

do pai(ou

a defini-

de cada um,

é sabido,

etc. Como

(1) mostram

na ausência

concei tual,

e t~m implicações

civil

~~os no Brasil

da ONU

da Década

natureza

companheiros),

a capacidade

dos filhos

que ser discu-

suas vidas.

os cônjuges(ou

e deveres,

e a educaç~D

sas realizadas

mulheres

e de interes-

terão

é a conceituação

questões

entre

importantes

de aparente

dessas

as possi-

a mulher.

substancialmente

Uma dessas

a eliminar

brasileiras

Algumas

a apro-

que regulamentarão

de modo

de questões

de mulheres

Consti tuinte.

facilitará

ordináTias,

sociais,

de disc;iminaç-ão
,

e parágrafos

o

o sustento

vez que podem

ser

da maternidade

é

v ár í.o s ) •

O reconhecimento
urna outra

questão

que ele assuma

relevante

cargos.

Uma

planej~~ento
corretamente
a' grande

tos sobre

pela

ao contrário

,por parte

educação

do que ocorre

do Estado,

e pelo

cuidado

nos dias de hoje,

de -mulheres--têm que -enfrentar-sozinhas-todos-os

outra

questão

ainda

é a que envolve a distinção

-enentre

familiar

e controle da natalidade
- nem sempre feita
. f a(/
- e a necessiLta/,de que medidas sejam tO;I;adaspara que
.

massa

à informação

social

e que implica

a responsabilidade

do "cidadão-criança",
quarid o milhões

da função

de mulheres

sobre

disponha

o~ modernos

o organismo

meios

de um acesso

de contracepção

f em i.n í.n o,

...•.
L

fácil

e efetivo

e seus efei-

,

..

\

•
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~ revisio
a garantia

do conceito

dona-de-casa

e do espaçamento

do direito

de uma aposentadoria
dament'al para

entre

os filhos,a

aos benefícios

de mulheres

e respon-

da Previdência
questões

à

extensão
Social

de interesse

e
fun-

brasileiras . .Alé~ de muitas

- AS CANDIDATURAS FET"lININAS E OS PAR'I'IDOS

Existem
e aquelas

algumas

diferenças

que se realizario

à estrutura

partidária,

consideraçao,

lugar,

dos, o que significa
disponíveis.
legalmente

Alguns

antigas
eleições

para

sua estrutura
almente,

nada

longos

de novembro
"áreas

análise

de 85, para

ideo16gicas,

a Assembléia
interna,

fazer

propaganda

Todavia,

alguns

vezes

em funçao

pretendem

utilizar

para

de partidos

apenas

bancadas
não

as

parlamentares
,na

políticas

a interesses

e das

e,eventu-

corresponde

correntes

das

fortalecer

de suaS idéias

corno os PCs

adotam

ou

circunstan-

e os partidos

uma Dosição
)

'Ló g ca ''"quedeve

surgiram

das capitais

como

reduzidos.

deles,

e PSB) presumidamente

de existir

de 64),

e ~onstituir

casos,

de legendas

proibidos

Constituinte

(ou divergentes)

mas em muitos
muitas

e

estão registra-

do golpe

a prefeitura

Nacional

tio elévado

a diferentes

ciais de grupos

antes

em

feminina.

do número

estiveram

nacional"

eleger-representantes

realidade,

a par t i ci.paçáo

comunistas. Outros,

de segurança

Esse número

tem O\.J.e
ser levado

considerável

anos(mesmo

de 82

entre as elei"ões
'5

de 30 partidos

partidos

POLITICCS

de 86, no que se refere

sobre

menos

um aumento

é o caso dos partidos
eleições

em novembro

desses

durante

essenciais

e isso certamente

em qualquer

Em primeiro

í

ao casamento,

e t errmnaç áo livre

ô

- eis aí algumas

milhões

vinculado

é claro.
111

tas(PS

à

do direi to individual

sável do número

outras,

da família

- -/ol"l">

corr esponô er à sua de~min2ção
iI.

política

socialise ideo-

.,
, e ao seu lQearlO.

:-:=~------

..

,

.~
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A situaç~o
de 82 também
oposiçao

dos partidos

se modificou,

p ar a o governo,

gio eleitoral

de maneira

frente

o presidente

também

r-ep r-esen tan 't es :desse

José

tares,

ral em janeiro
to e queda

de prestígio

veu

de Brizola

esforços,

consolidar

agudeza

também

para

cial,

antes

sociais

"-'!""'1
01l13NVf

3a

no colégio

eleito-

de esvaziamendo governo

01C1

oa

com a

desenvol-

sua orga..YJ.ização
e

de partidos

outro

no: atual

a~ueles

dos acordos

daqueles

sorte

das mulheres.

:1']. - 61-:>Z -

v:JnQl.Y:J

rrz

''''=!A

"IS "P

30VQJS1l3AII.W

L

}
,?"brry;

'!.l"1<'
"")I

..··(IIDJ.:Hl.NOd

mudan-

de frentes
de tais

uma importfu~cia cru-

populacionais

de qualquer

partidá-

que defendem

lado, resultante

segmentos

com

do en tendimen to,

A ampliação

momento,

na dispu-

de 86 coloca

comuns),

brasileira.

por

políticos

Constituinte

a posição

,

Zl'.66'TLZ

e o partido

e coligações,

são vítimas

0n! -

milie

fortalecer

Nacional

assume,

tratando

"p

nacional.

teve o PDT, no Rio,

comuns (ou com pontos

de tudo para

Ou seja, estamos

'-

elevado

e progressista.s,

que ainda

de menor

aos governos

da conquista

do estado

para

na sociedade

e alianças

tão im-

interna.

a reforçar

ças mais profundas

acordos

o pafs,

das alianças

com vistas

democráticas

governador

na Assembléia

rios ~ de p La t af ormas
enfim,

importante

número-tão

a questão

~

em 82.

sua estrutura

ta por vagaB

tendo

outros,

acelerado

apesar

no colé-

de estados

após a derrota

um processo

da

em 82 levou

e na vida polftica

político,

por todo

o

Neves

eleitoral

que deu sustentação

da ARENA,

passou

Rep6blica,

p ar t í'do go governo

de 85, sofreu

Vitória
eleição

da chamada-~ova

nacional

ao PDS,

do Rio Gra..YJ.de
do Sul,

O PMDB,

e.I'ünas, além de vários

na economia

corno sucedâneo

nas eleições

de Tancredo

Séil'ney.A vitória

po r t.ant es como são Paulo

Quanto

radical.

com a vitória

e com o advento

peso relativo

já existiam

que

e grupos

de discriminação.

_-

_=.=__=---.=.---==

.-:::~::::_
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Quais as reais cna~ces que têm tido as mulheres brasi1eiras de conseguir "vaga " na lista de candidatos a mandatos e1etivos? E uma vez conseguida, qual a possibilidade real de ser
e Le i ta, com apoio dessa determinada legenda partidária?
As an?liseS feitas em torno dos resultados dos dois ú1timos pleitos realizados no Brasil - 1978/ 1982

- aqueles em que

as or gan i zaç óe s de mulheres e o movimento feminista tiv eram uma
participação

mais articulaaa e consciente revelaram a existên-

cia de um conjQnto de dificuldades ou obstáculos sérios, que impediram que tais resultados tivessem sido mais positivos, isto

é, que

un

número maior de mulheres fosse eleito, ou mulheres

mais representativas desse movimento e dessas organizaçoese e
mais comprometidas com os seus objetivos.
Quais têm sido essas dificuldades?
Vejamos primeiro aquelas que dizem respeito aos partidos p~11ticos. -.
A verdade é que apesar de todo o avanço democrático

já

alcançado no pa1s pelas forças políticas que resistiram ao autoritarismo e à repressão do regime militar, as marcas do machismo
e do preconceito em relação à mulher ainda n~o desapareceram,ao
contrário, são *uito fortes, especialmente no campo da no11tica.
são casos isolados

e at1picos o fato de que um partido tenha uma

mulher na sua p r esi.d enc i.a, à

frente de um diret6rio regional

ou na comissão executiva nacional. Até mesmo uma mulher com o
enorme pr-e st Ig i o de I\iariada Conceição Tavares só conseguiu um
lugar(e assim mesmo de suplente) , nessa comissao do PI~DB,porque
I

um representante masculino, para quem a vaga estava reserva1ã}
{!

fi

cavalheirescamente

lhe cedeu o lugar.

Ou se j a , os nartídos

r-e s ,

;

··/~'lA~

continua~aiscriminando

--'"

as mulhe-

,
~

•
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Quando se trata de eleições, é comum e considerada "natural"
a resistência(explícita

ou camuflada) a

assegurar a legenda para

uma candidatura feminina. E quando as mulheres a conseguem, tais
candidaturas jamai~ são "prí.o'r tárias", isto é, não estão entre
í.

aquelas nas quais o partido vai concentrar seus esforços, visando
a garantir a eleição do candidato.
Muitas das vereadoras que participaram da pesquisa já
mencionada aDtes, mencionaram a falta de apoio do partido, não sõ
~

\.../""'-'L

no plano financeiro, mas se que aar am do machismo dos companheiros,
í

das rivalicades e dos desentendimentos,
partido

da imposição feita pelo

de que a candidata apoiasse ("dobra.dinl1a") determinados

candidatos homens por ela considerados "zui.n
s " et c,
Uma outra constatação tem sido feita: a repetição de
práticas partidárias usadas no passado, de atrair para a legenda
mulheres com prestígio próprio e liderança, nas comunidades ou no
seu campo profissional, mas apenas com a intenção de carrear votos
para a legenda e melhorar assim a chance de vit6ria das caDdidaturas (masculinas) consideradas priori tárias pela direção. -JVlui
tas mulheres, militantes partidárias ativas, continuam
a ser utilizadas apenas como "tarefeiras", sem que lhes seja oferecida a oportunidade de elas pr6prias iniciarem uma carreira política, através do exercicio de um mandato eletivo.Aliás, os partidos de esg~er4a_têm sid9_contuma~es_ne~sa_p~ª~i~a,

di~erenciando-

se pouco, nesse sentido, dós partidos conservadores.
Essa conduta discriminat'oria na prática, acarreta inúmeras implicações. Uma certa definição de prioridades político-par_
tidárias significa ao mesmo tempo a mesma prioridade na alocação
dos recursos financeiros disponíveis e dos recursos hum~~os que se
engajarao na campanha eleitoral. ~ sabido que as mulheres que con-1,1i4l'"

seguem s~r candidatas, ~es~o quando per~encem a camadas médias -
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I.

profissionais
riam

liberais,

condições

apoio

financeiras

decidido

citadas,
.

artistas~intelectuais
para

do partido

.

.

..L'

sobre
•

II

ponde

sorteios,

"comidas1!,
cionais

-

çao

rifas,

festas,

pagodes

a centenas

que as poucas
terão

atrás

para

recorrer

- comidas,

candidata

deve

feministas

cutro

a linguagem,

- e é

aquele

A propaganda(escrita
as características
'-

implicações

e tradi-

à obten-

levar

que deveriam
política

em conta

especial,

existe

de

no

í

custam

...

que

a mulhefemini-

dos recur-

caro.

fator que deverá
a ser utilizada

tem que levar

i
··to!':'ll1'
uase::;

11 "h

as di-

especificidades

às suas "bases

certamente

ó

com que as mensagens

o veículo

..

ser d í.r Lg

a importância

um outro

'dessas

graves,

das organizações

que' diz respeito

lliT.2.

modestos

e no caso de visar

tem revelado

o tipo,

de cada

supor

se candidatar,

tem demonstrado
certas

a experiência

e falada)

cor-

de prope.ganda dà candida-

rf;astais recursos
lado,

para

mecanismos

modernos, ,pela facilidade

ser veiculadas.

ainda

acerreta

prática

populares,

sos audio-visuais

Por

antigos

festas.

de material

como uma linguagem

e dos grupos

minar

A

às mulheres.

res dos setores

podem

e da fa~ília,

o que permite

legenda

aos mesmos

das mensagens

tal tipo de material

nas

de cruzados,

rifas,

à produção

e de veiculação

pr6prias,

o que corres-

da Consti t1J~intede 86

mullJeres que conseguirem

que diz respeito

retamente

de amigos

recursos

a campanha

E essa dificuldade

tura

'já

de sua campanha,

limi t ad a , no que se refere

de milhares

que certamente

40 anos

etc Ou seja,

sem um

vereadoras

especiais",

ajuda

te-

subst~Dciais.

A previsão

responde

iniciativas

e de eficá.cia bastante

de somas

As mesmas

o financiamento

men c a on ou ma j o r i r.a r a amen t e
às conhecidas

suas campanhas,

que as lança.

ao ser indagadas

5- :. -'

custear

- dificilmente

deterpela

elei t.or-a s".
í

em conta

e agir de acordo,

l~
'..

para

,... .
, .
e r a ca c i a • As vereadoras

que tenha

a importância
nicípios,

do trabalbo

de conquistar

tegoria,

já referidas

ccmunit~io,

prestígio

de saber .identificar

nos

seus respectivos

profissional

a sua atuação

dentro

e d emarid ae f or-nulaô as por determinados

pulacionais

abs quais

78 e 82 registraran:

o surgimento

c and í.d a t a em movimentos
de classe

sociais,

políticos

ainda

sensibilidade

mais visível

órgã.os de direção

nas

band eí.r-a de luta a reivindicação
nos

congressos

de crecbes.
crecbe",

nao

Do total

como

Il

ções

x

e encontros

lutava
Uma

sultados

por

relações

contra

"nenhuma"

.es t

presene nos

transformam

no Brasil

em sua

há décadas

- a criaçao

urna ú~ica

mencionou

a

com reivindicaque o seu :ç,artido

de tais reivindicações.
que impediram

de 78 e 82 tivessem·sido

da "auton"omia do movimento

a situação,

Nacional

não

de 19 responderam

área de dificuldades

a rartir

VD2

parlamentares

mais

si tuada no I,r6prio movimento

á

de

1 levantada

número

de mulheres,

menos

com os partidos

anterior(5),

também

de 87 vereadores,

e nada

segunda

A questão

a importancia

"-

eleitorais

as mulberes

nas associaçoes

tlproposta do F-artido identificada

femininas"

pela

têm d.emonstrado, na cr[-

suas bancadas

partidária. Como

na-

geral/

não

para

de

II

desenvolvido

sindicatos,

de modo

suficiente

ça feminina

nos

po-

a~ eleições
femininas

de um trabalho

etc.

Os partidos
tica,

de candidaturas

é, que resultaram

turais!J, isto

de sua ca-

segmentos

E de fato,

se dirigem.

mu-

po Lf ti ca com as rei-

vindicações

elas

enfatizara~

políticos

da experiência

às vésneras

das

benéficos

para

feminista.

feminista"

já foi analisada

para

em suas

em trabalho

de 82. Vejamos
eleições

que os re-

como se e11-

a Assembléia

Constituinte.

Far-ece não haver

dúvida -d e que a consciencia

da im'uortâ.Tl-

)" -./""1"

eia sirr~ular desta
~

que tem "~articipado

eleição

está muito.visível

ativamente

do movimento
L

entre

as mulheres

feminista.

•.
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o pape~ desempenhado
so de conscientização
nuncia 'das variadas
objeto,

de mulheres,
vezes,

mulheres

da população

diferenciada.

Além

uma opinião

declaram

"não saber"

porém,

no procese de de-

de que elas ainda

segmentos

a emitir

Foi significativo,

feminista,

a seus direitos

de discriminação

bastante

solicitadas

muitas

quanto

por diferentes

qe maneira

quando

vimento,

das mulheres
formas

é encarado

pelo movimento

ou grupos9

de que muitas

a respeito
nada

que um grande

são

wo-

desse

aobre ele.
numero

das verea-

I/"~\' .

doras

entrevistas

embora

na pesquisa

considerassem

o mesmo
delas,

"bom,muito

não deveria
inclusive,

chegou

mentos,

aos poucos

lembrar

que se trata

de mulheres

tal movimento,

ou "ostensivo".Uma

"a luta feminista

melhores
dedicadas

que,

não

muito

precisam

de movi-

"

situações

sexis-

Convém

à vida politica,no

exer-

eletivo.

Um grupo

a participação

'"

"mulheres

elas assumirão

cicio de um mandato

"lento",

que

declarado

e justo"

"extremado"

a considerar

e outra,

tivessem

bom, válido

ser "radical".,

tam e despolitizada"

ainda

já referida

expressivo

no sentido
politica

declarou

considerar

de que ele contribui

das mulheres.

Aliás,

pouco
nesses

o movimento
para

ampliar

aspeto

- de

,.

participação

politica

vereadoras
entraves

considerou

a acommdação
confiança

igualmente

presente7

mulheres

das

insuficiente".Dentre
citaram

entre

da pr6pria

.'.

mulher,

falta de autoe o condiciona-

no Brasil

é visto

as mulheres

âe'!íll13'ior
coesao

como um dos

os

a discriminação,

o machismo

a mulher

a neéessidade

que aparece

de metade

e submissão,

mas a falta de união

E é justamente

- mais

a alienação

Também

a que está submetida

sério,

-

ampla,

sua inibição

e de conscientização.

um entrave

pr6prias

mais

o prec9nceito,

da mesma,

cultural

no Brasi&

que ela é "fraca,

a urna participação

a falta de estimulo,

mento

da mulher

"estimulos"

como

está

entre

as

sugeridos

-

- -====

-------- - .-._-~~----------~=====~~--~=---
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,
para ampliar
nhecido

essa participação

como

importante

á a maior

lheres e a intensificação

insistir

"falta

de solidariedade

algumas

das formulações
haveria

mais

feitas

pelas

de muito

reciprocidade

liamulher

estímulo

reco-

das proprias

na necessidade

vereadoras,

força em reivindicar

agir com autenticidade
Ou ainda,

organização

e de apoio das proprias

Ou Wl+t.-então, "necessitamos
solidariedade,

Um outro

mu-

de suas lutas.

t necessário

apoio,

política.

entre

e solucionar

não apoia

de erradicar
mulheres".

mútua,

para que possamos

os problemas

o trabalho

mais

os objetivos".

apoio e compreensao

os grupos,

Segundo

"se houvesse

e conseguir

a

q ::nos cercam"-

de sua companheira

de

sexo" .
Eis aí a raiz
mente

difícil,

das mulheres,
país, quando

qual

de

uma dificuldade
a de conseguir

seja,

ou pelo menos
se trata

do

de superaçao

dos grupos

apoio

uma "união"

feministas

a candidaturas

extrema-

ou "coesão"

que atuam

femininas,

no

com vis-

tas a eleições.
O atual momento
monstrações
ocorreu

evidentes

a posição

muitas

quando

eletivos,

corretamente,

-8"

Ao

contrário

os grupos

feministas

de suas representantes

de que as feministas

a mandatos

que vive o país oferece

de tal dificuldade.

em 82, por exemplo,

ou pelo menos

muito

político

não deveriam

já agora,
aliás;--

Já na análise

de 82, havia

sido assinalado

a postulação

ao exercicio

de um mandato,

legislativo

e a possibilidade
são to~as

elas

iffiportância:,para

duzi-lo

a vitórias

fazer

concretas

sobre esse po-

ativamente

da tribuna
do processo

de luta e de ação política

avançar-~

·t~).•.
"

movimento

"(TABAK,l-983).
iL

candidatas

que lia luta eleitoral,

de participar
f~rmas

feita

~ defendiam

foi abandonada

a utilização

}

maior

lançar-se

do que
do Ri~--

ativas

em 86, tal posição

s~cionamento

parlamentar

mais

de-

da

.

dfeminista

e con-

As vesperaE
serva

é a presença

mas,

um mandato

em que existem

Constituinte,

legendas

nada menos
surgidos

quando
provável

femiLi-

mas também

que Vão disputar

partidárias,

dentro

de 30 partidos,
em condições
de êxito.

muito,

eleger

alguns

muito

cir-

Ou seja

,

um ou dois re-

que seus candidatos

prioritá-

sejam mulheres.
Quanto

foi frustrante,
didaturas

Janeiro

no sentido

de explicar,

Constituinte

Existem

partido,
prefeitura
novembro

aliás,

de 85, com a eleição

fos, os avanços
de muitas

já alcançados

décadas

feminista,

L

para a

para o executivo.Esse
uma mulher
como

mulheres

para a

ocorreu

Luisa Fontenelle,

traduzidos

de lutas.

de

Estadu~is.

que a nova Constituição

pelas

ser das

a eleição

Legislativas

de eleger

de Maria

a refletir,

urna única

86 nao pode

esperar

da Federação,

esperar

espe-

corno o PT, que sim têm dado

inclusi~e

façanha

de urna das unidades

em 1987 venha

para

as Assembléias

femininas,

resta

tenha eleito

com a bandeira

porém,

eles as can-

o fato de que no Rio de

de que se possa

conseguiu?

Enfim,
borada

isso, a expectativa

para

de 82

do que seria razoável

por exemplo,

partidos

a candidaturas

apoio dado por

aquém

comprometidas

ou mesmo

a experiência

em 82, o PMDB não

no sentido

mulheres,

partidos,

de que o

ficou muito

federal.Por

otimistas,

apoio

"grandes"

e em são Paulo,

deputada

muitas

aos

femininas

raro É dificil

mais

pouco

de candidaturas

possibilidades

conseguiriam,

e e muito

de 86, o que se ob-

de canQidatas

sob variadas

e com escassas

tais partidos

rios

elevado

Nacional

já foi dito antes,

cunstanciais

sentantes

de um número

~letivo,

como

de novembro

estadual.Tratq-se

de um contexto
deles,

pleito

à Assembléia

não apenas

ao legislativo

do

em artigos
brasileiras,

em

no Ceará.
a ser elae paragraao longo

:.J
I

~

~

o

N

1 - No

artigo

publicado
autora

~.

intitulado
na Revista

analisou

minista

TAS

"Autonomia
do PMDB

a questão

e os partidos

da participação
examinadas

desse

questões

o específico,as

se baseia

à luz

movimento,

no pleito

tais como

concepções

patrocínio

sobre

de 1982.Foram

entre o

geral e

do feminismo,

e as difer'2ntes formas

da Unesco,

fe-

da experiência

a relação

atrav~s

de 1983, a

entre o movimento

políticos,

em dados~btidos

feminista",

no. 5,maio/junho

da relação

diferentes

ca da ação política

do movimento

de luta. O artigo

de pesquisa

"Movimentos

a práti-

realizada,

feministas

com

e partidos

políticos" .
2 - Com apoio do CNPq,
perfil

da vereadora

foi realizada

uma pesquisa

brasileira"l,

sob coordenação

com as representantes
cipais
pelo

em todo

correio)

rentes

o país~

inclusive

final

3 - No trabalho

de todas

deles

.

ao

regiões

as Câmaras

as regiões,

de 54 dife-

çom mais de 50 mil habitantes,

--

metropolitanas,como

foi concluído

Rio e S.Paulo.

em maio de 1986.

tar da mulher

no Brasil

"( Cf A mulher

S~rie

PUC/RJ,1982),

1978,

eleitas

atrav~s

4 --O Nucleo
-

a autora

de Estudos

levantamento

sobre

sobre

modificações

Nações

O texto

1976-1985

v.

- edições

o artigo

de estudo,

carioca

entre

das re1946 - e

por elas encaminhadas mulheres

e

de 78.

a Mulher,

a condição

parlamen-

a atuação

da participação

nas eleições

das principais
Unidas.

examina

pa~lamentares

a especificidade
feminista,

como objeto

o legislativo

das iniciativas

das e comenta
do movimento

para

Muni-

questionário(enviado

"Exercic.io do b'oto e atuação

Estudos

"O

da autora,

intitulado

peesentantes

5 -

metade

de grandes

O relatório

Responderam

87 vereadoras,

municipios:

e-m 1982 para

eleitas

intitulada

da PUCRJ"

feminina

ocorridas

está publicado

realizou

no Brasil,

d a partir

ao longo da D~cada
em Avaliação

um

das

da D~cada-

NEM-PUC/RJ,1985.

já menciona<io "Autonomi.a do movimento

_.-

'-

\

I.

..

feminista".

