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'Bloco feminista é machismo9 

ELIANA LUCENA 

Elas formam um grupo hete
rogéneo e fazem questão de não 
ser apontadas como um bloco 
parlamentar uniforme, afirman
do que esse tipo de rótulo é típi
co de uma atitude machista, in
concebível num momento em 
que 26 mulheres parlamentares 
estão participando da Assem
bleia Nacional Constituinte. Es
sas deputadas estão preocupa
das com a ênfase dada nos noti
ciários a situações que nada têm 
que ver com as ideias que preten
dem defender na Constituinte. A 
falta de banheiro no plenário pa
ra as deputadas, a escolha da 
musa da Constituinte e da mais 
elegante entre elas são notícias 
que irritam profundamente a de-
p u t a d a C r i s t i n a T a v a r e s 
(PMDB-PE). "Estão querendo 
nos transformar em ornamento 
da Constituinte" — diz ela. San
dra Cavalcanti (PFL-RJ) emen
da: "Esta é uma visão machista 
dos que querem nos ver como 
dondocas". 

O grupo parlamentar femini
no vai "da extrema direita à ex
trema esquerda", como afirma 
Sandra Cavalcanti, e mesmo nas 
questões que interessam dlreta-
mente ã mulher, como planeja
mento familiar e aborto, há posi
ções divergentes. Sandra, por 
exemplo, ao longo de sua carrei
ra politica, sempre pregou con
tra o aborto, enquanto a deputa
da recém-chegada ao Congresso 
Nacional, Raquel Cândido (RO), 
também do PFL, e Cristina Ta
vares defendem a liberação. 

A deputada Irma Passoni, 
(PT-SP) faz questão de frisar que 
"as deputadas não vieram aqui 
só para defender o direito das 
mulheres", mas para estar pre
sentes nas discussões de todos os 
temas da Constituinte. Nesse 
momento elas estarão divididas 
na abordagem de vários temas, 
por posições ideológicas e com
promissos partidários. "Caso as 
mulheres constituintes decidis
sem se fechar em um gueto no 
Congresso Nacional correriam 
um sério risco de se transformar 
em ornamento da Constituinte" 
— afirma Cristina Tavares. 

Bete Mendes (PMDB-SP) 
acha que num primeiro momen
to as mulheres podem ter trans
mitido a ideia de que estariam 
dispostas a formar um bloco fe
minino no Congresso, em função 

da insegurança de muitas que 
cumprem seu primeiro mandato. 
"A Casa assusta quem chega pe
la primeira vez, o que faz com 
que se busque apoio mútuo" — 
afirma Bete. "Mas daí a se falar 
em bloco parlamentar é querer 
alimentar um folclore em torno 
do trabalho da mulher consti
tuinte. Formamos um grupo visi
velmente heterogéneo e estas di
ferenças aparecerão sem dúvida 
na discussão das questões nacio
nais." 

ESTREANTES 

Algumas estreantes, como 
Raquel Cândido (PFL-RO), não 
escondem que sofreram um 
grande impacto com o início da 
vida parlamentar. Ela afirma 

que há uma tentativa "dos gran
des" de tirar não só as mulheres, 
mas os congressistas que che
gam pela primeira vez ao Con
gresso, dos debates importantes. 
"A discussão da Constituinte é 
um jogo de cartas marcadas" — 
queixa-se. "Os grandes tentam a 
todo custo manter o jogo que já 
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está pronto e nós somos uma 
ameaça a esse tipo de maquina
ção." Ex-vereadora e mulher do 
ex-deputado pelo Rio Grande do 
Sul, Magnus Guimarães, ela afir
ma que já esperava por mano
bras políticas, mas "não achava 
que fosse assim". 

Outra que chega â Câmara 
dos Deputados pela primeira vez 
é Wilma Maia, mulher do sena
dor Lavoisier Maia, ambos do 
PDS-RN. Dizendo-se de centro, 
"embora pertença a uni partido 
rotulado como de direita", ela 
afirma que sua carreira política 
não cresceu a reboque do nome 
do marido, que foi governador do 
Rio Grande do Norte durante o 
governo Figueiredo. "Consegui 
conquistar sozinha o meu espaço 
político — afirma orgulhosa a de
putada, que também é contrária 
à formação de um bloco parla
mentar feminino, embora ache 
importante que algumas ques
tões específicas devam merecer 
uma articulação entre as mulhe
res constituintes. Favorável a 
uma política de planejamento 
familiar, mas contrária ao con
trole da natalidade, Wilma Maia 
quer atuar no debate dos temas 
sociais na Constituinte. 

Definindo a sua posição co
mo "bem no centro, equidistante 
das posições da direita e da es
querda e tolerante", embora, ad
mite ela, não seja essa a sua ima
gem, Sandra Cavalcanti (PFL-
RJ) afirma que as 26 constituin
tes ideologicamente "vão da ex
trema a direita à extrema es
querda, com maior concentração 
na posição de centro". Ela acha 
impor tan te que as mulheres 
constituintes procurem discutir 
entre si temas que interessam 
mais diretamente â mulher. Ape
sar das nuanças ideológicas, "há 
uma abertura para a discussão 
de vários temas", como a ques
tão do menor, da família, entre 
outros. 

Mesmo contrária â institu
cionalização de um bloco parla
mentar feminino, ela acha natu
ral, até por "afinidade", que as 
mulheres se agrupem, até mes
mo para resolver problemas ob-
jetivos, desde conseguir uma 
apartamento ou gabinete até en
contrar uma empregada, coisa 
cada vez mais difícil em Brasília. 
"Nesse aspecto temos tido muito 
apoio da Maria Abadia, eleita pe
lo PFL do Distrito Federal", diz 
Sandra. 

No plenário, reunião 
dos que trabalham 

LEDA FLORA 
O deputado ou senador consti

tuinte que trabalha de verdade está 
sempre no plenário, atento às ses
sões, discursando, aparteando, vo
tando. Por isso mesmo, sempre que o 
principal lugar do Legislativo apre-
senta-se vazio, as críticas surgem de 
todo lado, concorrendo para o des
gaste do único poder representativo 
do povo nos dias de hoje e para a 
fama da preguiça e pouco caso dos 
seus integrantes. 

Aparentemente, isso pode pare
cer uma verdade pouco passível de 
discussão, mas, se alguém se detiver 
no acompanhamento de um consti
tuinte durante um dia inteiro, fatal
mente descobrirá que ele tem várias 
outras obrigações, todas elas ligadas 
ao mandato recebido nas urnas, que 
muitas vezes impedem seu compare
cimento ao plenário. 

O deputado Jorge Hage (PMDB-
BA) raciocina numa direção oposta 
ao preconceito que cerca a classe 
parlamentar, pois afirma que os que 
costumam passar todo o tempo no 
plenário, conversando sob o ar condi
cionado, dão um indicio muito claro 
da pouca disposição para o trabalho. 

Hage dá seu próprio exemplo: 
num dia desta semana, procurou pe
la manhã o ministro Ronlado Costa 
Couto, do Interior, para tentar resol
ver o problema de um município 
baiano que está totalmente sem 
água, em estado de calamidade pú
blica, exigindo uma pronta solução 
do governo. Ali cumpriu uma função 
de deputado. Depois, em seu gabine
te, redigiu 14 emendas, que apresen
tou ao regimento da Assembleia, 
dentro do seu papel de constituinte. 
A tarde, teve um encontro com um 
grupo de deputados para a discussão 
de uma questão política, relativa à 
soberania dos trabalhos constituin
tes, e o tempo que sobrou foi aprovei
tado para assistir parcialmente a 
uma sessão 

Os constituintes apresentaram 
cerca de mil emendas ao regimento 
da Assembleia, um trabalho que não 
pode ser feito em plenário. Alguns 
redigiram isoladamente, mas outros 
reuniram suas bancadas para fixar 
uma posição partidária, a exemplo 
do PDT, totalizando 23 horas de reu
niões consecutivas, durante as quais 
almoços e jantares foram substituí
dos por sanduíches. 

Procurar ministros é outra fun
ção do deputado ou senador, que es

tá sempre pressionado pelo eleitor 
para atuar como uma espécie de pro
curador dentro do Executivo. A ga
ma de solicitações é imensa e varia
da, englobando a instalação de pos
tos de atendimento médico, agências 
bancárias oficiais, estímulos às pro
duções agrícolas, dentre outras. O 
eleitor também quer que o deputado 
ou senador vá à Cacex, por exemplo, 
saber de importações ou exporta
ções, ou ainda ao Ministério do Tra
balho para descobrir se a nova lei de 
greve sai ou não. Para quem vive de 
votos alheios, a satisfação a esses pe
didos é quase uma ordem. 

Outra coisa que pega qualquer 
político são os telefonemas. Se ficar 
em seu gabinete, fatalmente recebe
rá varias ligações, que tomam tem
po. Ninguém consegue fugir disso. E 
às vezes o eleitor aparece ao vivo 
pedindo tudo, como acontece nos ga
binetes dos políticos eleitos pelo Dis
trito Federal. 

As articulações políticas tam
bém ocupam muito. São as conver
sas nos gabinetes, nas lideranças 
partidárias, com grupos identifica
dos ideologicamente e com os grupos 
de posições contrárias, quando as ne
gociações estão em jogo. Ou então as 
reuniões de bancadas partidárias. É 
da essência do trabalho parlamen
tar. E um trabalho que muitas vezes 
acaba desaguando numa aspiração 
popular, como volta da eleição direta 
para presidente da República. 

Neste momento inicial da As
sembleia Nacional Constituinte o 
trabalho plenário não tem maior re
levo. O regimento definitivo não está 
pronto, o que impede a feitura da 
nova Carta, e existe apenas o chama
do "plnga-fogo", cinco minutos para 
cada orador, sem direito a apartes. 
Assim, apenas quando a Assembleia 
estiver efetivamente cumprindo a 
missão para a qual foi convocada, o 
plenário será palco de decisões que 
afetarão a vida do País inteiro. 

Mas se de um lado a presença em 
plenário não pode ser indício de dis
posição para o trabalho, de outro 
constitui apenas uma faceta do vício 
de ausência de alguns políticos, que 
não costumam pisar ali e muito me
nos nos outros locais da Casa. E é, 
por aí, que o justo acaba pagando 
pelo pecador, até porque o não-
pagamento de jstons aos que não es
tão no plenário jamais distinguiu se 
o parlamentar está tranquilo em seu 
Estado ou trabalhando numa comis
são, discutindo com sua bancada, re
cebendo um eleitor... 


