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Resumo: Ao longo dos últimos anos, a exclusão da mulher de vários aspectos da vida social e econômica vem 
sendo reduzida na América Latina. No entanto, no que concerne à política, a mulher ainda representa uma par-
cela ínfima dos candidatos eleitos. Ainda que o direito à eleição de candidatas seja garantido por lei, este direito 
não se traduz na prática, o que motivou vários países a adotar uma política positivista de cotas para a redução 
deste hiato entre os sexos no ambiente político. Este artigo investiga os aspectos relacionados a esta exclusão e 
o impacto alcançado até o momento pelas propostas dos governos latino-americanos na busca pela solução deste 
sexismo eleitoral.
Palavras-chave: mulher, política, cotas.
Abstract: During the past few years, the exclusion of women from various spheres of social and economic life 
is being reduced in Latin America. However, the situation is different as regarding politics, for women are still a 
smaller part of the elected candidates. Even though the right for female candidates to be elected is guaranteed 
by law, such right generally rarely becomes more than ink on paper,a situation which has led many countries to 
adopt a share policy in order to reduce the gap between genders in the political ambient. This paper analyses the 
aspects related to this exclusion of women and the impacts heretofore achieved by the proposals of the Latin-
American governments to solve this electoral sexism.
Key words: woman; politics; shares.

1. iNTROdUçãO

A situação das mulheres e seu posicionamento 

na sociedade brasileira têm se modificado intensa-

mente nas últimas décadas. Atualmente, as mulheres 

já ocupam grande parcela do mercado de trabalho, 

têm grande participação na educação superior, e mui-

tas delas já são as principais provedoras do domicílio, 

além de serem reconhecidas como chefes dos mes-

mos. A tradicional figura da mulher dona de casa e 

mãe de muitas crianças convive, hoje, com a mulher 

empreendedora que pode planejar uma família, as-

cender a grandes cargos administrativos nas empre-

sas e ser financeiramente independente. No entanto, 

este estereótipo da mulher moderna deve ser analisa-

do com cuidado, pois pode esconder imensos abismos 

que as separam dos homens, principalmente no que 

concerne à atual configuração da política na América 

Latina1. O continente, que pode ser trabalhado em 
sua totalidade por apresentar diversas semelhanças 
culturais para além da proximidade territorial, ainda 
está muito aquém de alcançar a igualdade de gênero 
neste aspecto. A eleição de mulheres para ocupar car-
gos políticos ainda é símbolo da imensa segregação 
entre os sexos; ainda que a mulher possua direitos 
legais de candidatar-se e eleger-se a qualquer cargo 
nos países latino-americanos, em muitos deles a lei 
permanece apenas no papel.

Este contexto de exclusão é o tema deste 
trabalho, que pretende apresentar uma breve revi-
são teórica sobre o empoderamento das mulheres e 
sobre os aspectos relacionados à pequena parcela 
de mulheres eleitas para ocupar cargos políticos. 
Posteriormente, será feita uma discussão acerca da 
adoção de cotas, política que tem sido exercida por 

1  Segundo a CEPAL, são 20 os países que compõem a América Latina: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, 
El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 
Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.
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diversos países latino-americanos, seguida de uma 
análise empírica das mudanças ocorridas na região 
entre 1990 e 2007. Finalmente, serão apresentadas 
algumas propostas para uma mudança na situação 
atual, que possa aumentar a parcela de mulheres ocu-
pando cadeiras parlamentares nos países analisados.

2. A qUESTãO dE GêNERO E O 

EMPOdERAMENTO dA MULHER

Ao discutir a posição atual da mulher na so-
ciedade é necessário pensar a situação de gênero, a 
qual é mais complexa do que a relação entre os sexos. 
Aquela categoria de análise é bastante recente, do 
fim do século XX, e trata das especificações sociais 
atribuídas a cada sexo biológico através da intera-
ção entre estes. Segundo Scott (1989, p. 14), gêne-
ro é “um elemento constitutivo de relações sociais 
baseados as diferenças percebidas entre os sexos, 
e o gênero é uma forma primeira de significar as re-
lações de poder”. A autora afirma ainda que o poder 
é articulado primeiramente no campo das relações 
de gênero, pois a divisão binária entre os sexos cria 
uma estrutura sobre a qual é construída toda a vida 
social, e é esta estrutura que determina o acesso a 
certos recursos. Sendo assim, um acesso privilegia-
do, reservado, prioritariamente, ao sexo masculino, 
é um ponto de partida para as relações de poder.

Esta subordinação da mulher ao sexo mascu-
lino se dá nas mais diversas esferas, desde situações 
na vida privada até a anulação da mulher na vida 
pública. Conseqüentemente, assumindo cidadania 
como a concretização plena dos direitos políticos, 
civis e sociais, é possível perceber como a mulher 
está limitada:

[A exclusão] alude à não-efetivação da 
cidadania, ao fato de que, apesar da legislação 
social e do esforço de políticas sociais, 
uma grande massa de indivíduos não logra 
pertencer efetivamente a uma comunidade 
política e social. Indivíduos que vivem no 
espaço de uma sociedade nacional trazem 
contribuições a essa sociedade, mas não têm 
acesso ao consumo dos bens e serviços de 
cidadania. Embora a lei lhes garanta direitos 
civis, políticos e sociais, tal garantia legal não 
se traduz em usufruto efetivo de tais direitos 
 (SCHWARTZMAN, 2004, p. 36).

Esta não efetivação da cidadania é o que ocor-
re com a representação da mulher na política bra-
sileira: apesar de ter direito garantido na legislação 
à candidatura, é ínfima a parcela de candidatos do 
sexo feminino. Segundo um relatório da Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL, 
2007a, p. 17), anulação pública das mulheres está 
relacionada a uma subordinação da mulher aos seus 
“não iguais” no setor privado, isto é, àqueles que 

tradicionalmente mantêm o poder decisório na famí-
lia. Esta primeira subordinação, na unidade familiar, 
afetaria o ambiente público, e a mulher acabaria não 
exercendo seus direitos políticos entre seus “iguais” 
– os demais cidadãos.

É na reversão deste quadro de exclusão que se 
torna necessário pensar o empoderamento das mu-
lheres, que se caracteriza como dar poder à mulher 
ou fazer com que esta o desenvolva. O empodera-
mento apresenta diversas dimensões, desde o nível 
macro, com mulheres ocupando cargos de poder no 
governo, em empresas, em representações comuni-
tárias, ao nível micro, no qual as mulheres teriam o 
real direito de decidir com o que querem trabalhar, o 
que desejam estudar, o investimento a ser feito com 
sua própria renda, entre outros. Como sintetizado por 
um relatório do Banco Mundial2, a discussão sobre o 
empoderamento das mulheres é bastante singular, 
pois as mulheres não são uma categoria uniforme 
isolada do poder, mas estão incluídas em diversos 
outros grupos, classes sociais, etnias etc. É o para-
doxo da maioria excluída, já que, em alguns casos, a 
população absoluta feminina ultrapassa a masculina, 
mas, ainda assim, aquela é isolada da participação 
política e não tem poder decisório sobre sua vida 
privada. Promover esta mudança, partindo do esta-
do inicial de desigualdade de gênero e chegando a 
uma situação de igualdade, tendo as mulheres como 
agentes do processo, inclui, necessariamente, provo-
car mudanças sistêmicas em estruturas patriarcais 
já sedimentadas, o que não é uma tarefa fácil. No 
campo da política, que é o interesse deste trabalho, 
é necessário tornar visível a discriminação, perceber 
que a quase ausência de mulheres ocupando certos 
cargos não é natural, mas sim a conseqüência de uma 
exclusão histórica do sexo feminino das camadas de 
poder da sociedade. 

3. MULHERES EM CARGOS POLíTiCOS: 

diSCUTiNdO RAzõES dA ExCLUSãO

A ocupação de cargos políticos pelas mulhe-
res envolve uma série de fatores, desde a legislação 
do país até campanhas afirmativas. Além disso, há 
o fator social e cultural, sempre muito influente nas 
questões de gênero. A conquista de um cargo políti-
co por um candidato do sexo feminino é o resultado 
final de uma série de procedimentos anteriores, que 
incluem a filiação a um partido político, a campanha 
eleitoral, a conquista de eleitores, o sistema vigen-
te de votação, entre outros. Para entender o qua-
dro atual da representação política das mulheres na 
América Latina, é importante pensar também nos 

2  Measuring Womens´s Empowerment as a Variable in International 
Development (2002).
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marcos históricos da conquista dos direitos políticos 
das mulheres. Até a queda da ditadura em diversos 
países da região, tal representação era ínfima; des-
de então, a igualdade de direitos, símbolo do regime 
democrático, vem sendo pensada também para um 
equilíbrio entre a parcela de representantes políti-
cos de cada sexo. A tabela 1, abaixo, mostra o ano 
de concessão do direito ao voto às mulheres, o que 
fornece uma idéia do quão recente é este processo: 

As informações acima mostram o quão recen-
te e deficitário é o processo de aquisição de direi-
tos políticos pelas mulheres: se tomarmos o Brasil 
como exemplo, veremos que tal direito foi adquirido 
somente em 1932, e, ainda assim, com fortes restri-
ções. É bastante claro que o atraso político histórico 
das mulheres explica em muito a situação vigente; 
no entanto, é necessário pensar nos demais deter-
minantes da mesma. Mala N. Htun (2002, p. 25) 
relata, em seu artigo, o interessante resultado de 
uma pesquisa realizada pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento e o Diálogo Americano, no ano 
2000, sobre a opinião de diversos eleitores em re-
lação à candidatura de mulheres. A constatação foi 
que grande parte dos entrevistados votariam numa 
mulher e acreditam que muitas vezes estas têm ca-
pacidade maior do que seus adversários masculinos 
de exercer um bom mandato. A autora investigou, 
então, outras fontes que poderiam explicar a elegi-
bilidade de candidatas, como é o caso dos partidos 
políticos. Htun acusou os partidos de serem seletivos 

e sexistas, o que justificariam a pequena porção de 
vagas direcionadas a candidatas mulheres. As mulhe-
res filiadas acabariam por formar conselhos, os quais 
não serviriam para fortalecer sua voz política, mas 
para apoiar algum outro candidato do sexo masculino. 
A autora adverte, contudo, que este “costume” vem 
sofrendo alterações, dentro e fora dos partidos, como 
na conquista de cotas para candidatas mulheres nas 
eleições internas aos partidos, e, em alguns países, 
nas eleições para os cargos públicos.  A indicação de 
candidatas mulheres dependeria, então, da estrutu-
ra do partido, sendo os de esquerda, devido à sua 
tradição de luta pelos direitos dos marginalizados, 
os mais receptivos às mulheres; ainda assim, os de 
direita, freqüentemente mais tradicionais, também 
estariam passando por mudanças para integrar as 
mulheres ao cenário político.

Além da importância dos partidos, o tipo de 
sistema eleitoral também influencia a quantidade de 
candidaturas femininas; ainda segundo a autora, a 
representação proporcional tem maiores chances de 
eleger mulheres do que a majoritária; isso se deve à 
tentativa, no primeiro caso, dos partidos captarem o 
maior número de votos, incluindo assim candidatas 
mulheres que atraiam votos de eleitoras; já no se-
gundo tipo, a tendência é incluir fortes candidatos, 
que tenham grande possibilidade de vitória, e que, 
tradicionalmente, são homens. 

A desigualdade de remuneração no mercado 
de trabalho é outro aspecto que pode afetar a candi-
datura das mulheres; como estas, segundo diversas 
pesquisas (IDEA, 2008, p. 17), recebem salários in-
feriores aos dos homens com a mesma qualificação, 
suas condições de investir em campanhas políticas 
e arrecadação de fundos para patrocínio é inferior à 
dos candidatos homens, o que pode comprometer 
seu desempenho na campanha (as mulheres gastam 
4,6 vezes menos que os homens em contratação de 
meios de comunicação privados, o que é compro-
metedor para a propaganda eleitoral (Ibid., p. 40)).

4. A AdOçãO dE COTAS NA AMéRiCA 

LATiNA

Em busca da igualdade de gêneros e do em-
poderamento das mulheres através da ampliação 
do acesso destas a cargos políticos, onze países da 
América Latina adotaram, nos últimos anos, algum 
tipo de cota para candidatos do sexo feminino. A im-
plementação deste sistema é muito recente (cerca de 
dez anos na maioria dos países, o que corresponde 
a cerca de três eleições), o que limita a análise de 
seus efeitos; além disso, como sintetizado pela ex-
presidente do parlamento da Suécia, Birgitta Dahl, 

Tabela 1: Ano de concessão do direito de voto 
às mulheres na América Latina

País Ano de concessão ao voto
Equador  1929*
Brasil    1932**

Uruguai 1932
El Salvador      1939***

República Dominicana 1942
Guatemala        1945****

Panamá 1945
Argentina 1947
Venezuela 1947

Chile 1949
Costa Rica 1949

Bolívia 1952
México 1953

Nicarágua 1955
Peru 1955

Honduras 1955
Colômbia 1957
Paraguai 1961

Fonte: IDEA, 2008, p. 14

* Voto opcional para mulheres (até 1967).
** Para mulheres casadas com autorização do marido e solteiras e 
viúvas com renda própria.
*** Para mulheres casadas, solteiras de reputação reconhecida e se-
nhoritas com instrução mínima de sexta série.
**** Para mulheres casadas
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as cotas, conquanto sejam relevantes, para funcio-
narem dependem de diversas outras articulações:

No es posible abordar el problema de la 
representación femenina únicamente por 
medio de un sistema de cuotas. Los partidos 
políticos, el sistema educativo, las ONG, los 
sindicatos, la Iglesia: todos deben asumir 
su responsabilidad dentro de sus propias 
organizaciones para promover de forma 
sistemática la participación femenina desde 
los niveles inferiores hasta los más altos. 
Esto no ocurrirá de la noche a la mañana, ni 
en uno ni en cinco años: tomará una o dos 
generaciones lograr un cambio significativo. 
Es en esto en lo que trabajamos actualmente 
en Suecia. Nosotros no comenzamos con 
un sistema de cuotas. Primero sentamos 
las bases para facilitar el acceso de las 
mujeres a la política; las preparamos para 
garantizar que fueran competentes cuando 
ocuparan sus cargos; y preparamos el 
sistema, lo cual hizo que fuera un poco menos 
vergonzoso para los hombres hacerse a un 
lado. Fue posteriormente cuando utilizamos 
las cuotas como instrumento en segmentos e 
instituciones donde necesitábamos un avance 
significativo  (DAHL, 2002, p. 61).

Os resultados obtidos na Suécia (em 1990, 
as mulheres ocupavam 38,4% das cadeiras no par-
lamento, e em 2007 este número chegou a 47,3%, 
segundo a UNSTATS) servem como meta para todos 
os países do mundo; no caso da América Latina, o 
simples direito legal de eleger mulheres em cargos 
políticos não é suficiente para fazer com que as mu-
lheres realmente ocupem tais cargos, o que é uma 
justificativa para ações afirmativas, como as cotas. 
Há vários argumentos contra o uso deste método, 
como o desrespeito ao princípio da igualdade cons-
titucional numa tentativa de favorecer as mulheres. 
Em relação a esta discussão, Drude Dahlerup (2002) 
argumenta que, antigamente, pesava-se em igual-
dade de direitos, e, hoje, está cada vez mais forte 
a idéia de igualdade de resultados, o que constitui 
um argumento a favor da implementação das cotas. 
Ainda assim, vale lembrar que o sistema de cotas é 

planejado para ser uma medida provisória; após certo 
tempo, os obstáculos sociais que impedem o acesso 
da mulher ao poder devem se romper, tornando, con-
seqüentemente, desnecessário tal sistema. 

A tabela 2 mostra o ano de aprovação da lei 
de cotas e os resultados atingidos nos países que a 
adotaram. Em todos os casos, tratam-se de cotas 
para os cargos na legislação federal.

Analisemos, primeiramente, o ano de ratifica-
ção da lei de cotas: grande parte ocorreu nas proxi-
midades de 1995, ano em que houve a Quarta Confe-
rência Mundial da Mulher em Beijing3; neste encontro, 
foi acordado entre os países o alcance da igualdade 
de gênero nos setores de tomada de decisão num 
prazo de dez anos. A meta era bastante audaciosa e, 
ainda que esteja longe de ser alcançada, já se pode 
falar em verdadeiros avanços estimulados por ela. É 
importante contextualizar a meta estabelecida com a 
tradição democrática e patriarcal de cada país. Como 
elucidado por Jacqueline Peschard (2002, p. 176), 
alguns países com forte tradição democrática, como 
é o caso da Costa Rica, estipularam amplas metas 
(40% no caso deste país), o que elucida o esforço de 
alcançar paridade de gêneros na representação polí-
tica. Já o Brasil, por exemplo, estabeleceu uma meta 
um pouco menor, de 30%, e que, ainda assim, obte-
ve resultados muito aquém do desejável; o Paraguai, 
contudo, tem metas ainda menores, de apenas 20%, 
o que em parte é explicado pela história de governos 
autoritários no país.

A observação dos dados da tabela mostra que, 
apesar da existência das cotas, isto não garante um 
aumento no número de postos políticos ocupados 
pelas mulheres, pois estas podem acabar ocupan-
do os últimos lugares na lista de candidatos, sendo 
dificilmente eleitas. Esta tendência acaba por exigir 
leis adicionais, que gerem o efeito esperado de maior 

3  A Quarta Conferência Mundial da Mulher foi realizada em Beijing pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 1995, e estabeleceu uma 
plataforma de ação que identificou doze áreas críticas para o empo-
deramento das mulheres. Este encontro estava inserido numa agenda 
internacional de discussão das questões de gênero (UNFPA).

Tabela 2: Países com leis de cotas na legislação federal e resultados de sua aplicação na câmara dos 
deputados

País Ano de concessão 
ao voto Cota atual Represetnação 

Femina antes da lei
Representação 
feminina atual

Argentina 1991 30% 6% 38,30%
Bolívia 1997 30% 11% 16,90%
Brasil 1997 30% 7% 8,80%
Costa Rica 1996 40% 14% 36,80%
Equador 1997 50% 4% 26%
Honduras 2000 30% 9,40% 23,40%
México 1996 30% 17% 22,60%
Panamá 1997 30% 8% 15,30%
Paraguai 1996 20% 3% 10%
Peru 1997 30% 11% 29,20%
República Dominicana 1997 33% 12% 19,70%

Fonte: IDEA, 2008, p. 28
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número de mulheres no poder; este é o caso da Bolí-
via, em que de cada três candidatos, um deve ser do 
sexo feminino. Estas leis suplementares se adequam 
a países que utilizam listas fechadas para a eleição, 
e, assim, ao invés de deixar ao partido a decisão de 
garantir a igualdade de gêneros, tornam este um fator 
compulsório; já em países que utilizam a lista aber-
ta, a escolha está nas mãos dos eleitores. Contudo, 
observando o quadro acima, podemos notar que nos 
países onde esta última situação ocorre (Brasil, Equa-
dor, Panamá e Peru) pode haver um efeito perverso 
em que, apesar das cotas, os eleitores continuam 
preferindo eleger candidatos do sexo masculino (no 
Brasil isto é bastante elucidativo: apesar de existir 
uma cota de 40% para a candidatura de mulheres, 
apenas 8% são eleitas, mostrando que o impacto da 
cota é mínimo - menos de dois por cento de aumento 
da representação feminina durante os dez anos que 
se seguiram à implementação da mesma).

5. ANÁLiSE PERiódiCA dOS CARGOS 

POLíTiCOS OCUPAdOS PELAS 

MULHERES EM 1990 E 2007

Grande parte dos países latino-americanos, 
como mostrado anteriormente, aprovaram, na década 
de 1990, leis que impunham cotas aos partidos para 
a proporção de candidatos do sexo feminino. O grá-

fico 1 compara a proporção de mulheres exercendo 
mandato no parlamento nacional no início daquela 
década e atualmente.

A média de mulheres eleitas em 1990 nos 
países que não aderiram ao sistema de cotas (Chile, 
Colômbia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Nica-
rágua, Uruguai e Venezuela) é 12,71%; já para os pa-
íses que posteriormente adotariam esta lei, a média 
é 7,4%. Já em 2007, a média para o primeiro grupo 
é 19,42% e para o segundo, 22,4%. Os resultados 
para 2007 não apresentam grandes variações entre 
os grupos, mas mostram um aumento na porcenta-
gem para ambos desde 1990. Isso ilustra a neces-
sidade de analisar os demais condicionantes, como 
a abertura da sociedade à igualdade de gênero em 
aspectos sociais, culturais e educacionais (DAHLE-
RUP, 2002, p. 162). Não se pode, entretanto, argu-
mentar que a mulher estaria menos preparada para 
exercer tais cargos, já que, tratando-se de acesso 
à educação formal, há uma igualdade de gênero no 
nível primário, secundário e terciário de ensino, sen-
do que algumas vezes a mulher ultrapassa o homem 
no acesso à educação. Ainda assim, cabe discutir o 
peso da religião e cultura; nos países em que há uma 
segregação maior entre Estado e Igreja, como é o 
caso de Cuba e Costa Rica, há uma maior admissão 
da noção de igualdade de gênero (PESCHARD, 2002, 
p. 182). Observando o caso brasileiro, vemos que a 
lei de cotas, aprovada em 1997, apesar de instituir 

Gráfico 1 – Proporção de cadeiras parlamentares ocupadas por mulheres em 1990 e 2007 na América Latina
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uma proporção significativa (30% dos candidatos 
devem ser do sexo feminino), teve um efeito míni-
mo no intervalo de dez anos: em 1997, as mulheres 
representavam 7% dos políticos eleitos na câmara 
dos deputados; em 2007, este numero aumentou em 
apenas 1,8 pontos percentuais. É necessário ques-
tionar se este pequeno efeito se deve ao fato da lei 
ter sido implantada há pouco tempo ou se é conse-
qüência de uma ausência de articulação da lei com 
outras iniciativas. Além disso, deve-se lembrar que 
a legislação é federal e afeta, portanto, apenas as 
eleições neste âmbito.

6. CONCLUSãO 

A discussão do empoderamento das mulheres 
na América Latina é fundamental para a eficiência 
das políticas públicas. Este trabalho centrou-se na 
questão da eleição de mulheres para a ocupação de 
cargos políticos na região, que, como foi mostrado, 
apresenta algumas melhorias, principalmente devido 
ao sistema de cotas implementado em onze países do 
continente. O cenário, contudo, não é homogêneo; 
há países, como a Argentina, que obtiveram grande 
sucesso e já ultrapassam a cota de 30% de mulhe-
res eleitas no parlamento nacional; há outros, como 

no caso do Brasil, que, apesar do estabelecimento 
das cotas, ainda elegem menos que 10% de mulhe-
res para os cargos políticos. Isso se deve à insufici-
ência do sistema de cotas isoladamente; é necessá-
rio combiná-lo com outras mudanças, que atingem 
o sistema educacional, a estrutura dos partidos, o 
comportamento dos eleitores. 

Tais mudanças devem ser adotadas para apri-
morar os aspectos sociais e culturais que envolvem a 
mulher e limitam ou condicionam sua representação. 
A mulher tem especificidades que devem ser conside-
radas para que o objetivo de uma constituição iguali-
tária das cadeiras de poder deixe de ser um ideal; uma 
destas necessidades é a família. A mulher, mais que 
o homem, deve se distribuir entre família, trabalho e 
cargos políticos. O governo pode agir sobre a esfera 
da família, proporcionando uma melhor assistência 
às gestantes e aos filhos, o que pode tirar da mulher 
encargos domésticos para que ela possa se dedicar à 
vida pública. Este é apenas um dos rumos possíveis 
para as políticas públicas que promovem o empodera-
mento da mulher, e, os avanços, ainda que pequenos, 
apontam para um horizonte em que a mulher possa 
exercer plenamente sua cidadania, gerando encade-
amentos positivos para a sociedade como um todo. 
 




