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Mulheres e
democracia

Países que respeitam mulheres e asseguram seus

direitos e sua participação na política são mais

democráticos? Sem a menor dúvida. Países

autoritários tendem a restringir os direitos das

mulheres, impondo barreiras concretas e sub-

reptícias ao papel delas na sociedade e, sobretudo,

na política.

Alguns países alegam razões religiosas. Outros nada

alegam porque neles sempre foi assim. É humilhante

para o ser humano ver uma mulher coberta de negro

da cabeça aos pés andando alguns passos atrás de

https://istoe.com.br/edicao/2542/
javascript:;
https://www.facebook.com/revistaISTOE
https://twitter.com/RevistaISTOE
https://www.instagram.com/revistaistoe/
https://istoe.com.br/
https://istoe.com.br/
https://istoe.com.br/ultimas
https://istoe.com.br/edicao/2542/
https://istoe.com.br/videos
https://istoe.com.br/categoria/brasil/
https://istoe.com.br/categoria/economia/
https://istoe.com.br/categoria/mundo/
https://istoe.com.br/colunas/
https://istoe.com.br/coluna/murillo-de-aragao
https://istoe.com.br/colunas
https://istoe.com.br/coluna/murillo-de-aragao
https://istoe.com.br/coluna/brasil-confidencial/
https://istoe.com.br/coluna/brasil-confidencial/
https://istoe.com.br/lobby-da-pf/


10/09/2018 Mulheres e democracia - ISTOÉ Independente

https://istoe.com.br/mulheres-e-democracia/ 2/5

aos candidatos
ao Senado e à
Câmara dos
Deputados
uma [...]

RICARDO

BOECHAT

Fora de órbita

Ciência e
Tecnologia 1 A
crise �nanceira
que assola a
ciência e a
tecnologia no
País levou o
Instituto
Nacional de
Pesquisas
Espaciais [...]

RICARDO

AMORIM

Falsas
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Segundo Albert
Einstein, fazer
a mesma coisa
e esperar um
resultado
diferente é
sinal de
loucura. Muitos
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americanos [...]
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um homem. Nada justi�ca isso. Deus não aprovaria

tal submissão.

No mundo, as mulheres estão avançando na política.

Ocupam mais de 20% dos assentos nos parlamentos.

Ainda é pouco, mas é o dobro do que existia 20 anos

atrás. No Brasil, contudo, ainda estamos muito

atrasados. Devemos impor medidas mais radicais,

por exemplo, alocando metade das vagas de

ministros das Cortes superiores para mulheres.

O mesmo deveria valer para o ministério no Poder

Executivo e para os órgãos colegiados. Os concursos

públicos deveriam reservar vagas proporcionais para

homens e mulheres. E o exemplo deveria começar no

governo federal e seguir como regra de ouro para

estados e municípios.

Vale recordar que no Brasil pouco funciona a Lei nº

12.034/09, que impôs aos partidos e às coligações o

preenchimento do número de vagas com, no mínimo,

30% de mulheres. Como forma de preencher a cota

destinada a elas, algumas legendas promovem o

lançamento de candidatas “fantasmas”, o que não

contribui para o aumento da participação feminina

na política. 

Com o intuito de evitar manobras como essas, o

Supremo Tribunal Federal derrubou em março a

regra que estabelecia o limite mínimo de 5% e

máximo de 15% do montante do Fundo Partidário

para o �nanciamento de campanhas eleitorais de

mulheres. Agora, pela nova regra, os partidos
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Um meme se
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há alguns anos,
nas redes
sociais. “Vem,
meteoro!” (ou
alguma
diversi�cação
dessa ideia)
ressurge
sempre que [...]

deverão destinar um mínimo de 30% dos recursos do

Fundo às candidaturas femininas. É um começo.

Por �m, vale lembrar a frase da política americana

Madeleine Albright: “Desenvolvimento sem

democracia é improvável. Democracia sem

mulheres é impossível.”

Os con�itos do Brasil
As eleições de 2018 têm gerado con�itos devido ao
acirramento dos ânimos por conta de fatores como a
Operação Lava Jato, a trágica e desastrosa gestão de
Dilma Rousse� (PT) e o choque entre o vanguardismo
cultural de setores da mídia e o conservadorismo
remanescente no País. Portanto, essas eleições não
re�etem apenas uma disputa […]
27/07/18

Além do horizonte
O Brasil que nos espera depois das eleições é um País
repleto de imensos desa�os, mas também de imensas
oportunidades. Nossa escolha em outubro vai
determinar nosso futuro imediato. Existe uma imensa
abundância de recursos no mundo. E uma imensa
carência de investimentos em infraestrutura no Brasil.
A ponte entre os recursos e os investimentos é […]
27/07/18

Sob o signo da descon�ança
Já estamos em meados de agosto e as inde�nições em
torno do cenário eleitoral continuam a predominar.
Mas um dado é evidente: a imensa descon�ança do
eleitor em relação à política, aos políticos e às eleições.
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Ver mais

Nenhum resultado do próximo pleito conseguirá
apagar o sentimento de descon�ança em relação à
política. Apenas um desempenho mais […]
27/07/18

Con�ito sem �m
O Brasil vive tempos de con�itos generalizados. E, por
serem generalizados, temos que identi�car quem está
na briga. São muitos os protagonistas. Tamanha
heterogeneidade guarda alguma relação com a Guerra
da Síria, onde entram rebeldes, governo, turcos,
americanos, iraquianos, iranianos, israelenses, sauditas,
jordanianos, curdos, além dos remanescentes do
Estado Islâmico e da Al-Qaeda. No Brasil, […]
27/07/18

A santíssima trindade da
democracia
O ex-governador e ex-ministro Cristovam Buarque, em
palestra recente, a�rmou que são três os pilares da
sociedade democrática: família, escola e mídia. Essas
seriam, para ele, a Santíssima Trindade da democracia.
Avaliando a trindade de Buarque no Brasil, concluímos
que estamos muito mal. Os valores da família estão
sendo desconstruídos diariamente em favor do
predomínio do […]
27/07/18

Você pode gostar
Jovens descobriram uma forma de ganhar
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Vice de Bolsonaro admite
possibilidade de 'autogolpe'…

O candidato a vice-presidente da República na 
chapa de Jair Bolsonaro (PSL), general Hamilton …
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