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Hay en la noche un grito y se escucha lejano 

Cuentan al sur, es la voz del silencio 

En este armario hay un gato encerrado 

Porque una mujer, defendió su derecho 

 

De la montaña se escucha la voz de un rayo 

Es el relámpago claro de la verdad 

En esta vida santa que nadie perdona nada 

Pero si una mujer, pero si una mujer 

Pelea por su dignidad 

(DOWNS, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

 

Nosso trabalho consiste em um estudo sobre a influência da representação de mulheres, em 

processos decisórios da política nacional, na incorporação da igualdade de gênero. Temos por 

objetivo analisar em que medida a representação descritiva de mulheres no poder legislativo 

nacional do Equador impacta a representação substantiva de mulheres, em termos de 

produção de políticas públicas voltadas para questões de gênero e de direitos das mulheres. O 

marco teórico do trabalho é embasado em perspectivas feministas, especialmente de autoras 

de Relações Internacionais. Realizamos um estudo de caso exploratório sobre a representação 

de mulheres na Assembleia Nacional da República do Equador, analisando os projetos de lei 

propostos voltados para a temática de gênero e a atuação das deputadas eleitas, no contexto de 

pós-implementação de políticas de cotas legislativas. Nas considerações finais do trabalho, 

entendemos que a representação descritiva de mulheres impactou a representação substantiva 

de mulheres equatorianas, uma vez que a presença e atuação das deputadas, juntamente com 

os projetos de lei aprovados, contribuem para o processo de despatriarcalização e de 

transformação do sistema hegemônico masculino, no sentido da promoção da igualdade entre 

homens e mulheres na sociedade. 

 

Palavras-chave: Gênero. Representação de Mulheres. Equador. Igualdade de Gênero. Políticas 

Públicas. Projetos de Leis. Políticas de Cotas. Assembleia Nacional. Hegemonia Masculina. 

Despatriarcalização.  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Our dissertation consists in a study about the influence of women’s representation on decision 

making processes in national politics and its incorporation of gender equality. We aim to 

analyze the extent in which women’s descriptive representation in Ecuador's national 

legislative assembly impacts women’s substantive representation in terms of public policies 

focused on gender issues and women's rights. Our theoretical framework is based on feminist 

perspectives, especially those of female authors of International Relations. We carried out a 

case study on women’s representation in Ecuador’s National Assembly, analyzing the draft 

laws focused on gender issues and the performance of female representatives elected, in the 

context of post-implementation of legislative quotas. We concluded that women’s descriptive 

representation has impacted women’s substantive representation in Ecuador, since the 

presence and performance of female deputies, together with the approved bills, contribute to 

the depatriarchalization process and the transformation of the masculinist hegemonic system 

by promoting gender equality in society. 

 

Keywords: Gender. Women’s Representation. Ecuador. Gender Equality. Public Policies. 

Draft Laws. Quota Policies. National Assembly. Masculinist Hegemony. 

Depatriarchalization.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nosso trabalho se insere na temática da formação de uma agenda internacional 

feminista contemporânea na região latino-americana, e diz respeito à participação de mulheres 

no processo de elaboração de políticas públicas voltadas para questões de gênero em países da 

América Latina. O trabalho consiste em um estudo sobre a influência da representação de 

mulheres, em processos decisórios da política nacional, na incorporação da igualdade de 

gênero. Especificamente, queremos descobrir em que medida a representação descritiva de 

mulheres impacta a representação substantiva de mulheres, no sentido de promover políticas 

públicas voltadas para questões de gênero na América Latina. Assim, poderemos entender em 

que medida uma maior representação de mulheres no âmbito político contribui para a 

construção de realidades mais igualitárias e justas entre homens e mulheres.  

Nesse sentido, o propósito da pesquisa é estudar a atuação de mulheres que se 

inseriram no processo de tomada de decisão política, com a finalidade de entender se suas 

iniciativas promovem a igualdade de gênero no contexto latino-americano. Para tal, 

realizamos um estudo de caso exploratório sobre a representação de mulheres na Assembleia 

Nacional da República do Equador, com a intenção de entender a incorporação de questões de 

gênero no espaço político equatoriano, através dos projetos de lei propostos e da atuação das 

deputadas eleitas, no contexto de pós-implementação de políticas de cotas legislativas.  

O caso equatoriano aparece como chave para o aprofundamento do estudo aqui 

proposto, uma vez que o país possui algumas características consideradas importantes para a 

realização da análise sobre a representação descritiva e substantiva de mulheres. Em primeiro 

lugar, o país passou por uma reformulação política em 2006, se inserindo no contexto da onda 

rosa na América Latina e elaborando uma nova Constituição que aponta para um caminho 

progressista em termos de políticas inclusivas; e em especial estabelecendo uma política de 

cotas para mulheres no poder legislativo. Em segundo lugar, a política de cotas para mulheres 

implementada, apesar de recente, atingiu resultados impressionantes, possibilitando que o 

Equador alcançasse mais de 40% de representação feminina no parlamento nacional em 

apenas 5 anos. E, por fim, o país possui apenas uma câmara legislativa, a Assembleia 

Nacional, o que viabiliza uma análise mais detalhada e o acompanhamento minucioso dos 

projetos de lei propostos e aprovados acerca da temática da igualdade de gênero e de direito 

das mulheres no país.  
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Assim, apesar do cenário latino-americano estar repleto de casos de sucesso de 

implementação de políticas de cotas e de projetos e programas voltados para questões de 

igualdade entre gêneros – a partir de encaminhamentos legislativos ou de mecanismos 

institucionais de mulheres
1
 –, por razões de constrições de tempo e recursos, o trabalho irá se 

concentrar no caso paradigmático do Equador. O estudo de caso exploratório, apesar de não 

poder realizar inferências de forma generalizada sobre o contexto latino-americano como um 

todo, pretende apontar para um possível caminho percorrido por países que adotaram medidas 

parecidas às institucionalizações ocorridas na política equatoriana.  

O estudo em questão parte da preocupação com as desigualdades existentes entre 

homens e mulheres no âmbito do poder político, seja doméstico ou internacional, que aparece 

como o resultado de estruturas sociais hierárquicas que definem papéis e estereótipos 

diferenciados para indivíduos na sociedade, de modo que o gênero feminino carrega aspectos 

considerados inferiores e que seriam incapazes de se igualar às qualidades e características 

tidas como típicas do gênero masculino. Partindo do pressuposto, portanto, de uma condição 

pré-existente desigual entre homens e mulheres, que determina funções sociais e políticas dos 

mesmos, é possível compreender a importância de, no primeiro momento, reconhecer a 

existência de tais desigualdades e, posteriormente, abrir espaço para discussões e estudos que 

dizem respeito a iniciativas de empoderamento de mulheres e de promoção da igualdade entre 

gêneros.  

Assim, o estudo se baseia na crescente preocupação, no cenário internacional, com as 

problemáticas, estudos, pesquisas e projetos políticos que envolvem a promoção da igualdade 

entre gêneros. No âmbito da América Latina, os problemas relacionados à igualdade de 

gênero são pautas que tem se tornado cada vez mais presentes nos debates políticos a nível 

nacional e internacional, sendo que muitos dos países latino-americanos ocupam elevadas 

posições no ranking mundial de representatividade de mulheres na esfera política, tanto em 

relação a representação legislativa quanto aos mecanismos institucionais de mulheres a nível 

do poder executivo.  

A partir de abordagens feministas em Relações Internacionais, se reconhece a 

importância de dar voz a iniciativas e projetos que tentam transformar a situação de 

desigualdade entre homens e mulheres. Assim, pretende-se realizar um estudo de políticas 

públicas voltadas para a promoção da igualdade de gênero na America Latina. O referente 

estudo tem como objetivo não apenas oferecer o resultado desta pesquisa, mas, também, abrir 

                                                 
1
 Para maiores informações ver: ZETTERBERG, 2009; e PARADIS, 2013.  
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espaço para outras indagações. Acredita-se que os casos de sucesso de políticas de cotas para 

mulheres em cargos legislativos dos países da America Latina representam uma condição 

essencial para o surgimento progressivo de projetos de lei voltados para a promoção efetiva 

da igualdade entre gêneros.  

Tendo em vista tal perspectiva, entende-se que o surgimento de novas abordagens 

políticas, e a elaborações de políticas públicas voltadas para questões de gênero, esteja 

assumindo um comprometimento com a mudança e a justiça social, econômica e política. As 

políticas de cotas para mulheres no âmbito legislativo de países latino-americanos são 

entendidas neste contexto. Dessa forma, o interesse do referente estudo aparece com o 

surgimento de políticas de cotas que tem como objetivo intervir nas desigualdades existentes 

nas posições políticas ocupadas entre homens e mulheres, no intuito de redistribuir o poder, 

empoderar as mulheres e promover uma realidade política mais justa e igualitária na 

sociedade. 

Tal interesse parte do intuito de compreender até que ponto a abordagem feminista que 

defende a inserção de mulheres na esfera política, como forma de promover uma maior justiça 

de gênero na sociedade, possui coerência do ponto de vista prático. Assim, a indagação 

proposta remete às iniciativas de despatriarcalização do Estado, por meio do adentramento de 

mulheres no processo de decisão política. Como parâmetro interpretativo para compreender o 

contexto latino-americano atual, utilizamos o entendimento sobre a quarta onda dos 

movimentos feministas na região, caracterizada, entre outros elementos, pelo mainstreaming; 

isto é, pela inserção das mulheres no poder e pela tentativa de transformação da realidade 

política e social através de ações verticais
2
.  

A proposta contribui para as Relações Internacionais ao estudar o fenômeno da quarta 

onda dos movimentos feministas na América Latina e da produção de políticas públicas, a 

partir de uma maior representação de mulheres nos Estados latino-americanos, como uma 

possível forma de compreender os impactos nas desigualdades políticas e sociais entre 

homens e mulheres a nível sistêmico. A contribuição da pesquisa para a temática da 

representação política de mulheres está na intenção de aprofundar a discussão a respeito da 

possível conexão entre a representação descritiva e a representação substantiva de mulheres, 

não se limitando a um estudo sobre as conquistas adquiridas em termos da representação de 

mulheres em espaços do poder público – seja através de cotas para mulheres no legislativo ou 

através de mecanismos institucionais para mulheres –; mas incorporando um ponto de vista 

                                                 
2
 (MATOS; PARADIS, 2014). 
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prático no sentido de entender em que medida a agência de mulheres, que ocuparam espaços 

de poder político, impactam a forma ou o conteúdo das políticas públicas voltadas para 

questões de gênero na América Latina
3
.  

O trabalho é dividido em três etapas. O primeiro capítulo é dedicado ao entendimento 

da perspectiva teórica do trabalho, realizando uma exposição sobre abordagens feministas 

essenciais para o questionamento da política dominada pela estrutura da hegemonia 

masculina. Assim, para basear o interesse em e o estudo sobre alternativas que buscam 

promover a igualdade entre gêneros no espaço político, e nos demais âmbitos da sociedade, 

discutimos conceitos primordiais como: a categoria de gênero; o espaço público e o espaço 

privado; o sistema patriarcal hegemônico; e a despatriarcalização. Por fim, apresentamos 

vertentes teóricas feministas nas Relações Internacionais, justificando a escolha da temática 

do trabalho diante do campo de estudo; e sistematizamos o nosso marco teórico. A partir de 

tal marco teórico feminista, demarcamos a abordagem utilizada no estudo sobre políticas de 

cotas e políticas públicas voltadas para questões de gênero. 

O segundo capítulo contextualiza as discussões sobre políticas de cotas e políticas 

públicas para a promoção da igualdade de gênero no cenário latino-americano. Assim, 

podemos entender como e quando a temática se inseriu no cenário internacional, ressaltando a 

influência de instituições internacionais e as recomendações sobre adoção de políticas de 

cotas para mulheres no âmbito do poder legislativo de Estados Nacionais. Por fim, 

apresentamos o contexto latino-americano da quarta-onda dos movimentos feministas e da 

implementação da política de cotas no Equador. Estabelecemos, assim, que este contexto da 

quarta-onda estaria relacionado à busca pela despatriarcalização e por alternativas políticas 

que permitem o desenvolvimento de realidades mais justas e igualitárias – como, por 

exemplo, a partir de políticas públicas –. 

O terceiro capítulo consiste na exposição da pesquisa empírica realizada no trabalho e 

da análise dos dados compilados. Assim, apresentamos os projetos de lei propostos na 

Assembleia Nacional do Equador que são voltados para questões de gênero e de direitos das 

mulheres, e que foram submetidos a partir do momento de maior representação descritiva de 

mulheres no legislativo equatoriano. A partir de tais dados, realizamos uma análise do 

comportamento do legislativo nacional equatoriano em termos de elaboração de projetos de 

                                                 
3
 A maior parte da bibliografia da referida temática tende a focar na representação descritiva, em termos da 

representação legislativa ou dos mecanismos institucionais de mulheres; e grande parte não chega a aprofundar 

nas discussões a respeito do impacto da agência de mulheres em posições de poder político, em termos do 

conteúdo das políticas públicas propostas. Para maior esclarecimento ver: DAHLERUP, 2005; MCBRIDE; 

MAZUR, 2010; 2012; KROOK, 2009; ZETTERBERG, 2009; WELDON, 2002; RAI, 2003; PARADIS, 2013; e 

VARGAS, 2016. 
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lei voltados para as referidas temáticas, em especial para a atuação das deputadas nesse 

contexto. Dessa forma, analisamos a incorporação de questões de gênero no escopo político 

do poder legislativo equatoriano. 

Por fim, nas considerações finais do trabalho, entendemos que a representação 

descritiva de mulheres impactou a representação substantiva de mulheres equatorianas. 

Assim, constatamos que tanto a composição paritária de mulheres na Assembleia Nacional, 

quanto a incorporação das questões de gênero na política equatoriana por meio dos projetos 

aprovados, e a atuação específica das deputadas equatorianas – ao proporem e aprovarem 

projetos de lei – contribuem para a resignificação dos espaços público e privado e para o 

processo de despatriarcalização e de transformação do sistema hegemônico masculino, no 

sentido da promoção da igualdade entre gêneros. Além disso, destacamos outros elementos 

observados ao longo do trabalho; assim como os limites e possíveis desdobramentos do 

mesmo. 
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2 GÊNEROS, DESIGUALDADES E FEMINISMOS 

 

 

Para contextualizarmos a elaboração de políticas públicas voltadas para questões de 

gênero na America Latina e, especificamente, iniciar os estudos de políticas de cotas e 

políticas públicas que promovem a igualdade de gênero no Equador, é preciso esclarecer a 

abordagem teórica/conceitual utilizada no trabalho. Os entendimentos provenientes de 

abordagens feministas foram essenciais para motivar a preocupação central da temática em 

questão: a promoção da igualdade de gênero; e forneceram as bases epistemológicas, teóricas 

e conceituais da problematização aqui proposta. Ao realizar tal introdução à perspectiva 

feminista, utilizo, como referência primordial, a obra de Anne Sisson Runyan e V. Spike 

Peterson que, em seu livro Global Gender Issues in the New Millennium (2014), realizam de 

maneira primorosa uma discussão a respeito da importância de gênero nas Relações 

Internacionais (RI) contemporânea. Além desta, utilizo obras de importantes autoras 

feministas e autores sensíveis a categorias de gênero – referenciados ao longo do capítulo –, 

como forma de aprofundar e complementar alguns conceitos caros à discussão. 

A partir da necessidade de esclarecer as abordagens feministas incorporadas no 

trabalho, o primeiro capítulo discute: 1. a categoria gênero como sendo socialmente 

construída; 2. os impactos do sistema hierárquico e dicotômico na criação de diferenças entre 

homens e mulheres; 3. o sistema patriarcal hegemônico e a despatriarcalização; e 4. a 

dominação masculina do espaço político. A partir dessa introdução a respeito de conceitos 

que nos permitem entender e problematizar as desigualdades estruturais criadas entre homens 

e mulheres, a segunda parte do capítulo apresenta: 5. a inserção de questões de gênero no 

âmbito das Relações Internacionais e as abordagens feministas do campo. Por fim, o capítulo 

articula: 6. gênero como uma categoria analítica de RI, constituindo o marco teórico para o 

estudo do surgimento de alternativas que buscam a promoção da igualdade de gênero no 

contexto latino-americano.   

 

2.1 Gênero como Construção Social 

 

Para dar início à discussão de como podemos abordar categorias de gênero como 

sendo construções sociais, valer a pena destacar as ideais de Donna Haraway (2004) que, em 

seu texto “Gender” for a Marxist Dictionary: the Sexual Politics of a Word, identifica os 
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diferentes significados que o termo gênero tem em diferentes idiomas, exercício que vale a 

pena ser citado para que possamos refletir a partir de tais proposições: 

  

Gênero: Gender (inglês), Geschlecht (alemão), Genre (francês), Género (espanhol) 
A raiz da palavra em inglês, francês e espanhol é o verbo latino generare, gerar, e a 

alteração latina gener-, raça ou tipo. Um sentido obsoleto de “to gender” em inglês é 

“copular” (Oxford English Dictionary). Os substantivos “Geschlecht”, “Gender”, 

“Genre” e “Género” se referem à idéia de espécie, tipo e classe. “Gênero” em inglês 

tem sido usado neste sentido “genérico”, continuadamente, pelo menos desde o 

século quatorze. Em francês, alemão, espanhol e inglês, “gênero” refere-se a 

categorias gramaticais e literárias. As palavras modernas em inglês e alemão, 

“Gender” e “Geschlecht”, referem diretamente conceitos de sexo, sexualidade, 

diferença sexual, geração, engendramento e assim por diante, ao passo que em 

francês e em espanhol elas não parecem ter esses sentidos tão prontamente. Palavras 

próximas a “gênero” implicam em conceitos de parentesco, raça, taxonomia 

biológica, linguagem e nacionalidade. O substantivo “Geschlecht” tem o sentido de 

sexo, linhagem, raça e família, ao passo que a forma adjetivada “Geschlechtlich” 

significa, na tradução inglesa, sexual e marcado pelo gênero. Gênero é central para 

as construções e classificações de sistemas de diferença. A diferenciação complexa e 

a mistura de termos para “sexo” e “gênero” são parte da história política das 

palavras. Os significados médicos acrescentados a “sexo” se somam 

progressivamente a “gênero”, no inglês, através do século vinte. (HARAWAY, 

2004, p. 209). 
  

Tendo em vista esses significados, ligados a questões de raça, sexo, classe ou origem 

biológica, Haraway chama atenção para o fato de gênero ser central para a constituição de 

sistemas de diferenças entre indivíduos. Além disso, todas as definições estabelecidas fariam 

parte de construções originadas de processos opressores modernos. Dessa forma, tais 

construções provocam um questionamento por parte de teorias e perspectivas feministas, que 

tentam compreender a origem da opressão das mulheres em tais contextos socioculturais, 

“[problematizando] as alegações de utilização universal de conceitos relacionados a sexo e 

gênero” (HARAWAY, 2004, p.210). 

Para distinguir os conceitos de sexo e gênero, Peterson e Runyam (2014) afirmam que 

ao contrário da distinção entre sexos, que é tipicamente definida por características biológicas 

e anatômicas – distinguindo os corpos de homens e mulheres –, gênero se refere a 

comportamentos aprendidos, performances repetidas, e expectativas idealizadas que são 

relacionadas a papeis considerados como pertencentes ao masculino ou ao feminino. Em um 

sentido mais extenso da construção social, até mesmo o sexo pode ser considerado uma 

criação, uma vez que particularidades biológicas são naturalizadas como um sistema binário 

através de sentidos elaborados e impostos
4
 (PETERSON; RUNYAM, 2014).  

                                                 
4
 “[...] incluindo cirurgicamente quando as crianças que nascem com órgãos sexuais ambíguos são transformadas 

em tanto ‘meninas’ ou ‘meninos’ para sustentar a ideia de que existem apenas dois sexos”. No original: “[…] 

including surgically when children born with ambiguous sexual organs are made into either ‘girls’ or ‘boys’ to 
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Em uma perspectiva marxista, Gonzalez e Neton (2014) afirmam que sexo e gênero 

são historicamente determinados, uma vez que ambos seriam inteiramente sociais e só podem 

ser abolidos em conjunto – assim como valor de troca e valor de uso seriam abolidos no 

processo de comunização –. Dessa forma, os binarismos de sexo e gênero são entendidos 

como sendo socialmente determinados e produzidos através de condições especificas da 

modernidade. Aprofundando mais no argumento, podemos falar em um fetichismo de gênero: 

 

O fetiche de gênero é uma relação social que atua sobre estes corpos para que ele 

apareça como uma característica natural dos próprios corpos. Enquanto que o gênero 

é a abstração da diferença sexual de todas as suas características concretas, que 

transforma abstração e determina o corpo ao qual está ligado – assim como a 

abstração real do valor transforma o corpo material da mercadoria (GONZALEZ; 

NETON, 2014, p.164, tradução nossa
5
). 

 

Gênero e sexo combinados adquirem, assim, um semblante natural, como se o conteúdo social 

de gênero fosse parte concreta e material dos indivíduos (GONZALEZ; NETON, 2014). 

Nesse sentido, atestando para a existência do sistema de gênero construído 

socialmente, Sandra Harding, em Why Has The Sex/Gender System Become Visible Only 

Now? (1983), afirma que “[o] sistema de sexo/gênero parece ser uma variável fundamental 

organizando a vida social ao longo da maior parte da história registrada e em todas as culturas 

atuais. Como racismo e ‘classismo’, é uma variável social, orgânica – não é meramente um 

‘efeito’ de outras causas, mais primárias.” (HARDING, 1983, p. 312, tradução nossa
6
). 

Assim, apesar de cada cultura apresentar suas especificidades, as identidades de gênero são 

uma forma de organizar as relações sociais entre homens e mulheres (HARDING, 1983). 

Dessa forma, o entendimento da construção social de gênero rompe com o 

determinismo biológico na explicação da criação de identidades dualísticas de gênero e 

questiona a visão de mundo ordenada em torno da hipótese de que existem, de forma natural, 

apenas homens/masculinidades e mulheres/feminilidades. À vista disso, tendo como 

preocupação central o questionamento da posição desqualificada das mulheres, muitas 

feministas argumentam contra o determinismo biológico e a favor do construcionismo social 

(HARAWAY, 2004). Uma contribuição essencial para a demarcação de que “ser mulher” e, 

                                                                                                                                                         
sustain the idea that there are only two sexes” (FAUSTO-STERLING 1992; 2000 apud PETERSON; 

RUNYAM, 2014, p.2). 
5
 The gender fetish is a social relation which acts upon these bodies so that it appears as a natural characteristic 

of the bodies themselves. While gender is the abstraction of sexual difference from all of its concrete 

characteristics, that abstraction transforms and determines the body to which it is attached – just as the real 

abstraction of value transforms the material body of the commodity. 
6
 The sex/gender system appears to be a fundamental variable organizing social life throughout most recorded 

history and in every culture today. Like racism and classism, it is an organic social variable – it is not merely an 

“effect” of other, more primary, causes. 
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consequentemente, “ser homem” é algo construído, e não dado pela natureza, aparece de 

modo inaugural na obra de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo (1956). Em sua fala mais 

emblemática, a autora afirma que: 

  

Ninguém nasce, ao invés se torna, mulher. Nenhum destino biológico, psicológico 

ou econômico determina a figura que o humano feminino representa em sociedade; é 

a civilização como um todo que produz essa criatura, intermediária entre o macho e 

o castrado, que é descrita como feminino (BEAUVOIR, 1956, p. 273, tradução 

nossa
7
).  

 

Nesse sentido, na perspectiva de que o sentido do “ser” só é construído no entendimento do 

que o “outro” representa, Beauvoir destaca como meninas e meninos, que nos primeiros 

quatro anos de vida não apresentam diferenças fundamentais em seu comportamento para 

com o mundo e em sua intenção de receber atenção dos adultos, começam a se diferenciar ao 

longo de um processo de doutrinação. Dessa forma, as meninas começam a apresentar 

comportamentos que seriam tipicamente femininos, que não são, porém, intrínsecos a uma 

suposta natureza feminina: 

 

Se, bem antes da puberdade e às vezes até mesmo desde a primeira infância, ela [a 

menina] nos parece já estar sexualmente determinada, isso não é porque instintos 

misteriosos a condenaram à passividade, sedução, maternidade; é porque a 

influência de outros sobre a criança é um fator quase desde o início, e, portanto, ela 

é doutrinada à sua vocação desde seus primeiros anos de vida (BEAUVOIR, 1956, 

p. 273, tradução nossa
8
). 

 

A consciência de que tais características atreladas à figura feminina são, portanto, construções 

sociais e culturais que atribuem interpretações, sentidos e expectativas a indivíduos desde 

seus primeiros anos de vida, abre espaço para a reflexão e o questionamento de tais 

idealizações. 

Ainda na compreensão do sentido construído de gênero, Judith Butler, em seu livro 

Gender Trouble (2007), demonstra através de sua perspectiva performática das dimensões de 

gênero como os aspectos de experiências generificadas
9
 são falsamente naturalizados por 

                                                 
7
 One is not born, but rather becomes, a woman. No biological, psychological, or economic fate determines the 

figure that the human female presents in society; it is civilization as a whole that produces this creature, 

intermediate between male and eunuch, which is described as feminine. 
8
 If, well before puberty and sometimes even from early infancy, she seems to us to be already sexually 

determined, this is not because mysterious instincts directly doom her to passivity, coquetry, maternity; it is 

because the influence of others upon the child is a factor almost from the start, and thus she is indoctrinated with 

her vocation from her earliest years. 
9
 Do inglês: “gendered experience” (BUTLER, 2007 p. 187). 
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meio da ficção regulatória da coerência heterossexual. Assim, gênero aparece como uma 

construção naturalizada por performances e coerção social. Nas palavras de Butler: 

  

Porque não há nem uma “essência” que gênero expressa ou externaliza nem um 

ideal objetivo a que gênero aspira, e porque gênero não é um fato, os vários atos de 

gênero criam a ideia de gênero, e sem esses atos, não haveria gênero algum. Gênero 

é, portanto, uma construção que esconde regularmente a sua gênese; o acordo 

coletivo tácito para executar, produzir e sustentar os gêneros discretos e polares 

como ficções culturais é obscurecido pela credibilidade dessas produções – e as 

punições que existem a não concordar em acreditar neles; a construção “obriga” a 

nossa crença na sua necessidade e naturalidade. As possibilidades históricas 

materializadas através de vários estilos corporais não são outra coisa do que as 

ficções culturais punitivas reguladas alternadamente encarnados e defletidas sob 

coerção (BUTLER, 2007, p. 190, tradução nossa
10

). 
  

Entende-se, portanto, que as performances sociais estão diretamente condicionadas ao 

contexto ao qual uma sociedade pertence, de modo que a história das relações de gênero 

aparece como um elemento fundamental que contribui para a ideia de gênero como construído 

ao lado da heteronormatividade. 

No entanto, para além do entendimento de como as identidades de gênero são 

formadas e das expectativas criadas em relação às mesmas, o foco do presente trabalho recai 

nos comportamentos e práticas advindos de tais construções. Para Connell e Messerschmidt 

(2005) a hegemonia masculina é entendida como um padrão de práticas que permite a 

perpetuação da dominação masculina sobre as mulheres, uma vez que são os homens que 

ocupam a maior parte das posições de poder no mundo. A hegemonia masculina, nesse 

sentido, não diz respeito a todos os homens, mas àqueles que representam a normatividade, 

distinguindo-os das masculinidades subordinadas: “[ela] corporifica o caminho atual mais 

honrado de ser um homem, que exige que todos os outros homens se posicionem em relação a 

ele, e ideologicamente legitima a subordinação global das mulheres aos homens.” 

(CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2005, p. 832, tradução nossa
11

). Dessa forma, Connell 

(2005) se refere, de maneira geral, aos homens brancos, heterossexuais, de classe alta e 

                                                 
10

 Because there is neither an “essence” that gender expresses or externalizes nor an objective ideal to which 

gender aspires, and because gender is not a fact, the various acts of gender create the idea of gender, and without 

those acts, there would be no gender at all. Gender is, thus, a construction that regularly conceals its genesis; the 

tacit collective agreement to perform, produce, and sustain discrete and polar genders as cultural fictions is 

obscured by the credibility of those productions – and the punishments that attend not agreeing to believe in 

them; the construction “compels” our belief in its necessity and naturalness. The historical possibilities 

materialized through various corporeal styles are nothing other than those punitively regulated cultural fictions 

alternately embodied and deflected under duress. 
11

 It embodied the currently most honored way of being a man, it required all other men to position themselves in 

relation to it, and it ideologically legitimated the global subordination of women to men.  
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ocidentais, que gozam dos privilégios não só de gênero, mas, também, de raça, orientação 

sexual, classe e nacionalidade.  

Entender, portanto, que a hegemonia masculina incorpora múltiplas categorias de 

hierarquização e subalternização é essencial para a compreensão de questões de gênero. 

Ordens sociais injustas, que inferiorizam as mulheres, possuem uma série de 

heterogeneidades e subalternidades que muitas vezes passam despercebidas por estudos que 

consideram as mulheres, ou outros grupos sociais, como sendo homogêneos. Assim como as 

masculinidades podem ser subalternizadas, diferentes feminilidades podem ser 

desqualificadas de diversas maneiras. Dessa forma, tais características específicas atribuídas a 

grupos particulares de mulheres possuem implicações como: “por exemplo, desde os tempos 

da escravatura e da colonização, as mulheres [negras] têm sido rotuladas como naturalmente 

hipersexuais, assim não só sendo indignas da proteção masculina (branca), mas também 

particularmente abertas à exploração sexual masculina (branca).” (PETERSON; RUNYAM, 

2014, p. 4, tradução nossa
12

). Torna-se importante, então, reconhecer que gênero deve ser 

entendido de forma interseccional, isto é, em conjunto com outras categorias identitárias que 

expressam relações de desigualdade – como raça, etnia, classe, sexualidade, entre outras – 

(PETERSON; RUNYAM, 2014), de modo a romper com a lógica dualística excludente, 

admitindo a existência de uma multiplicidade de subalternidades e de sobreposição de 

sistemas opressores.   

Entendendo, portanto, gênero como uma construção social que se dá por meio de um 

modelo pautado pela hegemonia masculina, começamos a compreender que, no geral, o poder 

de gênero se dá pelo estabelecimento de um sistema ordenado que valoriza e privilegia o que 

é dado como masculino e desvaloriza o que é dado como feminino. Através desse sistema, as 

desigualdades de poder provenientes de tais valorizações são naturalizadas (PETERSON; 

RUNYAM, 2014). Partindo de todas as problematizações apresentadas até então, percebemos 

como uma lente voltada ou atenta para questões de gênero foca nas desigualdades estruturais 

arquitetadas por tais construções hegemônicas ordenadas, que são o resultado das diferenças 

valorativas atribuídas a homens e mulheres. Tais diferenças de gênero representam fatores 

centrais responsáveis pela existência de desigualdades estruturais ao redor do mundo 

(PETERSON; RUNYAM, 2014). 

                                                 
12

 For example, since the times of slavery and colonization, women of color have been labeled as naturally 

oversexual, thereby not only being unworthy of (white) male protection but also particularly open to (white) 

male sexual exploitation.  
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A partir do questionamento, portanto, de tais desigualdades estruturais, o movimento 

de mulheres feministas ganharam força, principalmente no contexto da segunda metade do 

século XX, ou seja, no período do pós Segunda Guerra Mundial, “[...] no qual os fundamentos 

das vidas das mulheres num sistema dominado pelos homens, num mundo capitalista, 

estavam passando por reformulações básicas” (HARAWAY, 2004, p. 216). A próxima sessão 

se dedica a delimitar melhor as hierarquias e desigualdades estabelecidas entre homens e 

mulheres, para que possamos, posteriormente, discutir sobre os obstáculos à igualdade de 

gênero existentes no campo do poder político. 

 

2.2 Hierarquia de Gênero e Desigualdades entre Homens e Mulheres  

 

Através dos processos de socialização, dos sistemas simbólicos criados e das próprias 

instituições presentes na sociedade (família, cultura, escola, religião, economia, política, 

mídia, instituições legais, entre outras), as diferenças de gênero são aprendidas e reproduzidas 

pelos indivíduos na forma da dicotomia homens/mulheres, que se traduz em diferenças duais 

opondo masculinidade à feminilidade. Tal diferenciação resulta em desigualdades, uma vez 

que se privilegia aspectos, características e atividades relacionadas ao âmbito masculino, em 

detrimento do que seria naturalmente feminino (PETERSON; RUNYAM, 2014). Dessa 

forma, através de uma lente sensível a gênero, percebemos a existência de uma hierarquia de 

gênero dicotômica que representa relações de poder na sociedade: 

 

Assim, embora seja importante reconhecer a variação cultural na forma como as 

diferenças de gênero são formadas e expressadas, uma lente sensível a gênero 

também revela a natureza política de gênero como um sistema de construção de 

diferença e produção de dicotomia hierárquica que constitui praticamente todas as 

sociedades contemporâneas. Gênero é sobre poder, e poder é [“]generalizado[”]. 

(PETERSON; RUNYAM, 2014, p.6, tradução nossa
13

). 

 

A partir do reconhecimento da existência de tal estrutura hierarquizada, devemos 

compreender melhor os impactos de tal sistema hegemônico masculino no âmbito do poder 

político global. 

As expectativas de gênero relacionadas às características e papeis tipicamente 

masculinos ou femininos são levados a sério na sociedade, uma vez que eles se tornam 

                                                 
13

 Thus, although it is important to recognize the cultural variation in how gender differences are formed and 

expressed, a gender-sensitive lens also reveals the political nature of gender as a system of difference 

construction and hierarchical dichotomy production that constitutes virtually all contemporary societies. Gender 

is about power, and power is gendered.  
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fundamentais para o entendimento dos indivíduos de quem eles são, como eles são percebidos 

pelos outros e quais ações são apropriadas no contexto social. Nesse sentido, a ordenação de 

gênero impacta e se relaciona diretamente com a ordenação do que remete a poder, 

autoridade, trabalho, lazer e prazer. Dentro da hierarquia de gênero, instituições e práticas 

associadas à figura masculina, relacionadas, por exemplo, à política (espaço público) e à 

função provedora, são altamente valorizadas; enquanto as instituições e práticas associadas à 

figura feminina, como a família (espaço privado) e funções ligadas ao cuidado, são menos 

prestigiadas (PETERSON; RUNYAM, 2014). Nesse sentido, pode-se afirmar que “tal 

elevação do que é percebido como traços e atividades masculinas sobre aquelas percebidas 

como femininas é um aspecto central da ideologia ou sistema de crenças do masculinismo.” 

(PETERSON; RUNYAM, 2014, p.6, tradução nossa
14

). Como já dito anteriormente, essa 

diferenciação resulta em desigualdades e, a partir de tal privilegio do sistema hegemônico 

machista, representa acesso desigual para as mulheres ao poder, autoridade e recursos. 

(PETERSON; RUNYAM, 2014). 

A hierarquia social baseada em estereótipos de gênero é aprendida e perpetuada de 

diversas maneiras: 

 

[...] que vão desde mecanismos psicológicos (engajar-se em humor sexista, culpar a 

vítima, internalizar estereótipos opressivos), práticas socioculturais (objetivando 

mulheres, a criação de “climas frios” para o ingresso das mulheres, assediar 

sexualmente as mulheres, banalizar as preocupações das mulheres), discriminação 

estrutural (negação de direitos iguais, a segregação profissional, a marginalização de 

questões de saúde reprodutiva), a violência direta (violência doméstica, estupro, 

feminicídio, ou o assassinato sistemático de mulheres) (PETERSON; RUNYAM, 

2014, p.7, tradução nossa
15

). 

 

A partir da repetição e normalização das condições de desigualdade e das práticas 

consideradas aceitáveis, a ideologia machista perpetua relações desiguais de poder e domina 

as abordagens desenvolvidas no âmbito da política, governança, militarização, das relações 

econômicas e da própria produção do conhecimento (PETERSON; RUNYAM, 2014). Ao 

sustentar relações desiguais de gênero, portanto, o poder da hegemonia de gênero é político, 

justamente porque opera de maneira perversa para produzir e sustentar relações de poder 

desiguais entre homens e mulheres. Assim, assumir uma lente conceitual teórica que enxergue 

                                                 
14

 This elevation of what are perceived as masculine traits and activities over those perceived as feminine is a 

central feature of the ideology or system of belief of masculinism. 
15

 […] ranging from psychological mechanisms (engaging in sexist humor, blaming the victim, internalizing 

oppressive stereotypes), sociocultural practices (objectifying women, creating “chilly climates” for women’s 

advancement, harassing women sexually, trivializing women’s concerns), structural discrimination (denial of 

equal rights, job segregation, marginalization of reproductive health issues), to direct violence (domestic 

battering, rape, femicide, or the systematic murder of women). 
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como gênero aparece como uma categoria que atua de maneira estrutural é essencial para 

entender como o poder opera na política mundial, ou seja, de que maneira grupos dominantes 

perpetuam o consenso hegemônico para manter ordens sociais injustas (PETERSON; 

RUNYAM, 2014). 

Voltando-nos, especificamente, para as diferenças e desigualdades criadas e 

perpetuadas entre homens e mulheres, entendemos a função que os estereótipos tem no 

processo de desvalorização do papel das mulheres. Os estereótipos produzem e sustentam 

divisões e ordens sociais, ao criar diferenças hierárquicas entre grupos ao mesmo tempo em 

que homogenizam os membros pertencentes a um mesmo grupo social. Assim, ao produzir o 

senso comum e ao projetar características e comportamentos como naturais, os estereótipos 

sustentam um determinado status quo, legitimando discriminações e reproduzindo relações 

hierárquicas de poder (PETERSON; RUNYAM, 2014). Nesse sentido,  

 

A sub-representação das mulheres em cargos políticos pode ser “explicada” pelo 

estereótipo de serem desinteressadas em poder e política. Desta forma, os 

estereótipos “culpam” indivíduos pelos seus “fracassos” e desviam a atenção de 

práticas institucionalizadas e estruturas sociais que moldam habilidades pessoais de 

todos, oportunidades sociais e realização dos objetivos preferidos (PETERSON; 

RUNYAM, 2014, p.43, tradução nossa
16

). 

 

As crenças ideológicas exageram o papel de fatores biológicos ou até mesmo os utilizam de 

forma inconsistente ou determinista para justificar determinadas ordens sociais. Dessa forma, 

a força do corpo masculino poder ser utilizada para explicar sua dominação política, enquanto 

o fato das mulheres darem a luz a seus filhos serve como explicação para que elas sejam 

confinadas ao papel reprodutor e de mães na esfera doméstica, sendo incapazes de perseguir 

ou fazer parte da esfera política (PETERSON; RUNYAM, 2014). 

Os estereótipos em questão (homens/masculino x mulheres/feminino) aparecem como 

dicotomias, ou seja, são definidos em oposição ao outro, de modo que o sentido de um 

depende do sentido do outro (PETERSON; RUNYAM, 2014). Tal polaridade simplifica, 

limita, reduz e constrange de forma problemática os indivíduos na sociedade. De modo 

ilustrativo, podemos esquematizar a dicotomia hierárquica produzida pela hegemonia de 

gênero por meio do Quadro 1: 

 

                                                 
16

 The underrepresentation of women in political office may be “explained” by the stereotype of their being 

uninterested in power and politics. In this way, stereotypes “blame” individuals for their “failures” and divert 

attention from institutionalized practices and social structures that shape everyone’s personal abilities, social 

opportunities, and realization of preferred objectives. 
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QUADRO 1: Dicotomias Hierárquicas Conceituais Produzidas pela Hegemonia 

Masculina 

Sujeito (Masculinizado) Objeto (Feminilizado) 

Conhecedor/self/autonomia/agência Conhecido/outro/dependência/passividade 

Objetivo/racional/fato/lógico/rígido Subjetivo/emocional/valor/ilógico/suave 

Ordem/certeza/preditibilidade/controle 

sobre 

Anarquia/incerteza/imprevisibilidade/ 

sujeito ao controle 

Mente/abstrato/transcendência/liberdade/

intelectual 

Corpo/concreto/contengência/necessidade

/manual 

Cultura/civilizado/explorador/produção/ 

público 

Natureza/primitivo/explorado/reprodução/ 

privado 

Fonte: (PETERSON; RUNYAM, 2014, p.47). 

 

Podemos perceber, a partir da análise do quadro acima, que as características masculinas são 

pautadas com base em um antagonismo às características femininas, e vice versa. Assim, ser 

homem ou ser masculino se torna uma negação de tudo aquilo que é atribuído ao gênero 

feminino, de modo que o feminino representa uma antítese ou um espelho de tudo aquilo que 

um homem não deve ser ou fazer. Dessa forma, o feminino aparece desvalorizado e 

inferiorizado, representando o oposto e um contraponto ao ideal de masculinidade concebido. 

Nesse sentido, a inferioridade do gênero feminino se naturaliza, legitimando as hierarquias 

criadas, o que pode ser constatado quando percebemos que características atribuídas ao 

feminino são denegridas e utilizadas a outros grupos subordinados como forma de, também, 

inferiorizá-los (perda de razão, controle, autonomia, etc.) (PETERSON; RUNYAM, 2014). 

Outra implicação importante que tiramos das relações estabelecidas entre as categorias 

masculino/feminino é o fato de tais características sinalizarem os lugares e funções aos quais 

homens e mulheres estariam naturalmente capacitados (ou incapacitados) a ocuparem e 

desempenharem, de modo que apenas os homens seriam aptos a atuaram no ambiente público 

e, portanto, político. 

Tendo como ponto de partida as construções sociais apontadas até aqui e 

reconhecendo a existência de uma estrutura hierárquica de gênero, a crítica feminista em 

relação às categorias de gênero busca, primeiramente, explicar e, posteriormente, transformar 

os sistemas hierárquicos históricos socialmente construídos que estabelecem diferenças 

antagônicas entre homens e mulheres (HARAWAY, 2004). Partindo de tais preocupações, 
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entende-se que a conscientização e a busca pelo entendimento das relações de poder desiguais 

de gênero, e suas implicações simbólicas e materiais para a realidade vivida pelas mulheres, 

implica em um compromisso com a mudança social transformadora e com a quebra de 

subjetividades dominadoras (HARAWAY, 2004). 

 

2.3 O Sistema Patriarcal Hegemônico e a Busca pela Despatriarcalização 

 

Antes de avançarmos para a contextualização da problemática em questão nas 

abordagens feministas de Relações Internacionais e para a demarcação do fenômeno estudado 

enquanto objeto da área, se torna relevante enfatizarmos um pouco mais o sistema 

hegemônico de gênero. A hegemonia masculina, apresentada até aqui, pode ser definida, de 

modo claro, através do conceito de patriarcado, ou de um sistema patriarcal, que tem como 

base o androcentrismo e a heteronormatividade. Sylvia Walby (1991) identifica o patriarcado 

nas formas privada e pública, sendo que a primeira se refere à esfera doméstica – espaço 

excludente onde o modo de expropriação da produção doméstica e individual – e a segunda se 

refere à esfera do Estado e do mercado de trabalho – espaço segregado onde o modo de 

expropriação é coletiva. 

A ideologia de tal hegemonia de gênero, que tem um caráter intrinsecamente político, 

ordena modos de pensar sobre relações sociais e opera para legitimar relações especificas de 

poder (PETERSON; RUNYAM, 2014). Um ponto interessante a ser destacado, é que a 

ideologia de gênero
17

 varia ao longo do tempo, dependendo dos interesses dominantes de 

determinado contexto. Assim, 

 

[...] quando as condições mudam, a ideologia de gênero pode promover as mulheres 

como fisicamente fortes e capazes de trabalho extenuante (escravas, as mulheres de 

fronteira), como hábil e imune ao tédio (trabalhadoras de montagem eletrônica), 

como competente para fazer o trabalho dos homens (as mulheres como 

trabalhadoras de indústria durante a guerra), ou como donas de casa em tempo 

integral e mães dedicadas (demandas do pós-guerra para que as mulheres 

desocupem postos de trabalho em favor dos soldados que retornam e se concentram 

em repovoar o país). (PETERSON; RUNYAM, 2014, p.49, tradução nossa
18

). 

 

                                                 
17

 Referimos-nos aqui ao sentido desprovido de julgamento moral acerca do termo ideologia. 
18

 […] as conditions change, gender ideology may promote women as physically strong and capable of 

backbreaking work (slave women, frontier women), as dexterous and immune to boredom (electronics assembly 

workers), as competent to do men’s work (women as industrial workers during war), or as full-time housewives 

and devoted mothers (postwar demands that women vacate jobs in favor of returning soldiers and focus on 

repopulating the nation).  



 46 

Ou seja, de acordo com os interesses de determinadas classes, grupos subalternos são 

remanejados ou realocados com tarefas e papeis sociais mais convenientes. 

O sistema patriarcal de crenças e suas instituições, portanto, ordenam a sociedade ao 

estabelecerem o homem como sendo a autoridade em todas as esferas da vida social, seja 

como chefe de família, sacerdote religioso, exercendo funções militares ou sendo o ser que 

ocupa o espaço político. Essa formação social foi naturalizada ao longo dos séculos e deriva 

sua hierarquização na dicotomia já trabalhada aqui anteriormente, e na consequente estrutura 

patriarcal heteronormativa – baseada estritamente em uniões heterossexuais – que limita e 

define as possíveis construções familiares e sociais (PETERSON; RUNYAM, 2014). É 

justamente a estrutura derivada do sistema hegemônico patriarcal binário que dá origem aos 

privilégios pertencentes ao gênero masculino. Essa estrutura conta com um processo, que 

poderíamos chamar de generificação
19

, que é mantido: 

 

[...] não só através de mitos machistas e narrativas, mas também através de 

costumes, políticas e legislações que impõem casamento e arranjos familiares 

heteronormativos, instituições políticas androcêntricas (masculino-como-norma), 

arranjos de segurança machistas, e mercados de trabalho diferenciados por gênero. 

(PETERSON; RUNYAM, 2014, p.58, tradução nossa
20

). 

 

Nesse contexto estrutural temos, portanto, uma divisão dicotômica e sexual do trabalho na 

qual os homens são responsáveis pelo trabalho produtivo e as mulheres pelo trabalho 

reprodutivo (PETERSON; RUNYAM, 2014). 

Gayle Rubin, em seu artigo The Traffic in Women: Notes on the "Political Economy" 

of Sex (1975), demonstra, através de uma abordagem marxista, como a heterossexualidade 

obrigatória está diretamente relacionada com a divisão sexual do trabalho, que estabelece 

papeis e funções diferenciadas para homens e mulheres na sociedade, de modo que está 

associada com a opressão sofrida pelas mulheres. Tal obrigatoriedade naturaliza uma estrutura 

social ao usar o argumento da sexualidade biológica como determinante do sistema de 

relações sociais dominante, o patriarcado, no qual o homem exerce direitos sobre a mulher 

(RUBIN, 1975). Dentro da abordagem feminista marxista, Nancy Hartsock, em Money, Sex, 

and Power: Toward a Feminist Historical Materialism (1985), enfatiza a importância de se 

pensar na divisão sexual do trabalho, que aparece como naturalizada na sociedade, enquanto 

                                                 
19

 Do inglês “gendered” ou “gendering” (PETERSON; RUNYAM, 2014). 
20

 […] not only through masculinist myths and narratives, but also through customs, policies, and legislation that 

impose heteronormative marriage and family arrangements, androcentric (male-as-norm) political institutions, 

masculinist security arrangements, and sex-differentiated labor markets. 
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forma de controle de um determinado “gênero que governa”
21

, no caso o masculino, por meio 

da qual os homens são designados a atividades produtivas enquanto as mulheres são 

designadas a atividades reprodutivas. Ao demonstrar essa diferenciação dos papeis e lugares 

ocupados por homens e mulheres, Hartsock lança as bases para um materialismo histórico 

feminista, voltado para desmascarar a dominação masculina (HARTSOCK, 1985). 

Ainda em uma perspectiva feminista marxista, podemos acrescentar, para além da 

distinção entre produção e reprodução, a questão do trabalho remunerado e não remunerado. 

A dicotomia entre público e privado ancora homens e mulheres a diferentes esferas da 

reprodução capitalista através da diferenciação ao direito não somente à propriedade privada, 

mas ao valor que os indivíduos possuem em sua própria pessoa. De todo modo, as mulheres 

sempre foram mão de obra assalariada desde a origem do capitalismo, mas só recentemente 

elas começaram a serem donas do seu potencial de trabalho, ou seja, puderam começar a 

vender a sua própria força de trabalho de forma livre (GONZALEZ; NETON, 2014). 

Porém, enquanto mulheres em muitos países começaram, lentamente, a conquistar 

direitos iguais na esfera pública, na esfera privada da economia (no mercado de trabalho) as 

desigualdades permanecem de forma mais consolidada. Uma vez que as mulheres são vistas 

como “aquelas que geram filhos”, e que tal atividade social constitui um obstáculo estrutural, 

as mulheres aparecem no mercado de trabalho como tendo uma desvantagem potencial; assim 

o potencial de gravidez representa uma punição às mulheres, ou seja, uma punição estrutural 

pela condição de seu sexo (GONZALEZ; NETON, 2014). De forma complementar ao 

argumento, podemos entender que as atividades reprodutoras e as características 

determinantemente atribuídas à feminilidade (emocional, sensual, e cuidado materno) são 

dissociadas da ideia de valor e trabalho abstrato: apesar de uma grande porcentagem de 

mulheres terem sido integradas no espaço público, elas permanecem responsáveis pela vida 

doméstica e pelas crianças, elas precisam trabalhar mais que os homens para subir na 

hierarquia profissional, e seus salários são em média significavelmente mais baixos que o dos 

homens (SCHOLZ, 2014). 

Outra consideração importante é que o sistema patriarcal e a ordem simbólica que 

segrega homens e mulheres, da maneira assimétrica que estamos tratando aqui, deve se referir 

à modernidade e à pós-modernidade, apenas: 

 

Isso não quer dizer que estas relações não têm uma história pré-moderna, mas que a 

sua universalização dotou-as de uma qualidade totalmente nova. A universalização 

                                                 
21

 Do inglês: “ruling gender” (HARTSOCK, 1985, p. 9). 
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de tais relações de gênero no início da modernidade significava que as mulheres 

eram agora principalmente responsáveis pelas áreas menos valorizadas (em oposição 

ao masculino, produtores de capital) da reprodução, que não podem ser 

representadas monetariamente (SCHOLZ, 2014, p.221, tradução nossa
22

). 

 

Ou seja, as esferas pública e privada como conhecemos hoje só emergiram na modernidade. A 

família nuclear, por exemplo, apareceu em meados do século XVIII. A polarização de papéis 

de gênero, inicialmente restrita às famílias burguesas, rapidamente se espalhou para todas as 

esferas sociais com a universalização da família nuclear e do modelo fordista de produção na 

década de 1950 (SCHOLZ, 2014).  

Assim, entende-se que a modernidade marcou a emergência, não só do capitalismo, 

mas da dinâmica social das relações de gênero dicotômicas e antagônicas, baseadas em 

dominação/subjugação, do patriarcado. Nesse processo de construção simbólica, na qual 

homens são associados com esferas públicas (econômica, política, cientifica, etc.) e mulheres 

com a esfera privada, ambas são determinadas mutuamente, estando em uma relação dialética 

entre si (SCHOLZ, 2014). Essa estrutura falologocêntrica, marcada por padrões de 

dominação, provocou a criação de demandas por desconstruções, principalmente pelo fato das 

mulheres serem as maiores vítimas da exacerbação da divisão internacional do trabalho, uma 

vez que representam o verdadeiro exército de reserva na conjuntura atual (SPIVAK, 2014). 

A partir das considerações feitas até então sobre a existência de uma hegemonia 

masculina e uma estrutura patriarcal dominante que impõe desigualdades e determina papeis e 

funções diferentes para homens e mulheres, devemos nos voltar para a importância e 

necessidade de se pensar na busca pela despatriarcalização. Considerando que o trabalho em 

questão diz respeito a políticas públicas elaboradas dentro de países latino-americanos, se 

torna relevante utilizar o conceito de despatriarcalização do Estado, que diz respeito às 

iniciativas de desconstrução das estruturas estabelecidas por realidades e conjunturas 

patriarcais no âmbito da política. Ou seja, trata-se “[...] dos esforços em curso de 

descolonização/ despatriarcalização do Estado, tomando como eixo central de análise a 

opressão de gênero ou de origem patriarcal, na chave de um processo de democratização 

social e do próprio Estado.” (MATOS; PARADIS, 2014, p. 59).  

Nesse sentido, entende-se que o Estado patriarcal possui uma postura não democrática 

em termos de discriminação e manipulação de gênero, sendo necessária a sua desconstrução. 

                                                 
22

 This is not to say that these relations do not have a premodern history but that their universalization endowed 

them with an entirely new quality. The universalization of such gender relations at the beginning of modernity 

meant that women were now primarily responsible for the lesser-valorized (as opposed to the masculine, capital-

producing) areas of reproduction, which cannot be represented monetarily.  
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No contexto latino-americano, “[...] os movimentos feministas e de mulheres, especialmente a 

partir dos anos 90, foram também travando a batalha da reconstrução de uma renovada 

consciência feminista no país [Brasil] (e na região), e com ela foram ganhando um novo 

contorno político.” (MATOS; PARADIS, 2014, p. 94). A próxima sessão irá demarcar a 

dominação masculina do espaço político; aspecto da vida sociopolítica que será 

constantemente questionado e desafiado no estudo a respeito das tentativas de aumentar a 

representação de mulheres no legislativo de países latino-americanos.  

 

2.4 A Dominação do Espaço Político 

 

Wendy Brown, em seu livro Manhood and Politics: A Feminist Reading in Political 

Theory (1988), demonstra, através do estudo de obras clássicas na área da teoria política – 

Aristóteles, Maquiavel e Max Weber –, como é narrada a história, não só da exclusão das 

mulheres da política e da relegação do feminino a status e esferas subordinadas, mas que 

articula a masculinidade ao poder público, à ordem, à liberdade e à justiça. Para a autora, 

existe uma relação histórica entre construções de masculinidade e construções políticas, que 

emerge e é traçada como consequência dos conceitos de cidadania, ação e racionalidade. 

Dessa forma, como resultado de todas essas elaborações: 

 

Mais do que qualquer outro tipo de atividade humana, [a] política tem 

historicamente carregado uma identidade explicitamente masculina. Ela tem sido 

mais exclusivamente limitada aos homens do que qualquer outra esfera de atuação e 

tem sido mais intensamente, autoconsciente masculinizada do que a maioria das 

outras práticas sociais (BROWN, 1988, P. 4, tradução nossa
23

). 

 

Nesse sentido, percebemos que a política é caracterizada como permeada pelo masculino e 

pelo machismo, uma vez que toda a sua fundamentação é baseada em associações entre ideias 

de masculinidade e de suas características tidas como apropriadas para o exercício da política.  

Ainda, para Brown, o feminismo contemporâneo aparece como uma abordagem que se 

direciona da margem para o centro, no sentido de criticar construções sociais masculinas em 

diferentes questões, discursos e instituições, para que seja possível, primeiro, interpretar e, 

posteriormente, transformar o mundo. Para ela: 

 

                                                 
23

 More than any other kind of human activity, politics has historically borne an explicitly masculine identity. It 

has been more exclusively limited to men than any other realm of endeavor and has been more intensely, self-

consciously masculine than most other social practices.  
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[...] quando atacamos essas construções e mapeamos formas de transformar essas 

disciplinas, discursos e instituições, estamos atacando a jugular da dominação 

masculina. Nós também estamos nos juntando ao feminismo na difícil tarefa de 

imaginar e esboçar alternativas para as ordens existentes de conhecimento e poder 

[...] (BROWN, 1988, p. xi, tradução nossa
24

). 

 

Iremos apresentar, de maneira específica, na próxima sessão, as abordagens feministas nas 

Relações Internacionais e como essa luta pela compreensão e pela transformação da realidade 

aparece em algumas discussões importantes no campo. Porém, podemos começar a entender o 

impacto de construções políticas e de poder dominadas por hegemonias masculinas em 

abordagens que perpassam a área de RI.   

Em Relações Internacionais, assim como na área de Ciência Política, poder é, muitas 

vezes, definido em termos de “poder sobre”, ou seja, de fazer o que se deseja, através do 

controle que se tem sobre recursos, principalmente os que permitem coerção física 

(PETERSON; RUNYAM, 2014, p.82). Poder, então, aparece como um instrumento que 

possibilita o alcance de determinados interesses, por meio de uma racionalidade instrumental 

que avalia capacidades mensuráveis e enfatiza a segregação e a competição. Tal foco em 

recursos materiais e na habilidade coercitiva da ameaça e do uso da violência, reflete um 

sistema de valores, ordens conceituais, práticas disciplinárias e dinâmicas institucionais 

dominantes (PETERSON; RUNYAM, 2014, p.82). O conceito de “ator político”, por si 

mesmo, tem inspiração nas obras de pensadores como Platão, Aristóteles, Hobbes, Locke e 

Rousseau, que possuem concepções do que seria um “homem político”. De uma forma geral, 

esta figura masculina aparece atrelada à capacidade do uso da razão, de forma que a 

racionalidade diferencia os homens dos demais animais. Se pararmos para refletir sobre esse 

modelo, percebemos que a natureza humana racional, tão enfatizada, não é neutra, mas sim 

androcêntrica. O homem político, portanto, não é neutro em termos de seu gênero, de modo 

que representa um modelo de cidadão – masculino –, baseado nas experiências e perspectivas 

de homens da elite. Em toda essa construção do sentido do poder e da política, a mulher é 

excluída do espaço do poder político ao lhe ser negada a racionalidade, marcando o homem 

como sendo um ser superior (PETERSON; RUNYAM, 2014). 

A partir dessa construção simbólica e da construção estrutural e institucional, as 

mulheres foram excluídas da participação do poder político, principalmente pelas limitações 

dos Estados em reconhecerem a cidadania das mesmas. Hoje em dia, a maior parte das 

pessoas possui o direito ao voto, incluindo a conquista do sufrágio feminino na maior parte do 

                                                 
24

 For as we attack these constructions and map ways to transform these disciplines, discourses, and institutions, 

we are striking at the jugular of male dominance. We are also joining feminism to the difficult task of imagining 

and sketching alternatives to the existing orders of knowledge and power […]. 
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mundo. Porém, a política continua fazendo parte do universo masculinizado, uma vez que os 

tomadores de decisão mais poderosos na política mundial são aquelas ocupando as posições 

de poder em instituições governamentais nacionais e internacionais e em corporações 

transnacionais (PETERSON; RUNYAM, 2014). 

Nesse contexto, uma perspectiva importante que deve ser introduzida é a conceituação 

de Hannah Arendt (1994) a respeito da própria noção de política e de Estado. Para Arendt, os 

conceitos de política e de poder remetem à capacidade humana de agir em comum acordo, ou 

seja, a política corresponde à habilidade de agir em concerto, se afastando de uma noção de 

política ligada ao exercício da dominação. A construção de um mundo comum pressupõe o 

alcance de objetivos comuns, base para a origem do poder político legitimado. Assim, a 

política enquanto dominação e exercício da violência não se sustentaria na ausência de 

unidade, sendo que o poder institucionalizado possui o potencial para agir em comum acordo, 

constituindo um recurso de poder importante (ARENDT, 1994). Esse entendimento da esfera 

política é essencial para compreendermos nosso objeto de estudo, uma vez que a noção da 

possibilidade de atuação do Estado no intuito de agir em concerto, desligada da ideia de 

dominação e uso de violência, nos ajuda e entender uma série de conquistas no sentido de 

defender os direitos das mulheres e a equidade de gênero por parte do Estado; ao mesmo 

tempo em que nos permite pensar na representatividade de mulheres no interior do Estado, na 

tentativa de conquistar maior justiça de gênero.  

 

2.5 Questões de Gênero e Abordagens Feministas nas Relações Internacionais 

 

Incorporar questões de gênero às problemáticas e abordagens de Relações 

Internacionais, significa assumir que a manutenção do poder da estrutura dominante de 

gênero produz e reproduz dicotomias, hierarquizações, desigualdades e injustiças, que 

possuem consequências de proporções globais. Partindo desse pressuposto, as lentes 

feministas se tornam essenciais para revelar e compreender como essas estruturas de 

dominação sustentam desigualdades no âmbito global (PETERSON; RUNYAM, 2014). 

Lentes sensíveis a gênero permitem, portanto, enxergar que as Relações Internacionais 

possuem relações interconectadas de desigualdades – gênero, raça, classe, sexualidade, 

nacionalidade, entre outras – que vão muito além e são muito mais profundas do que as 

simples relações estabelecidas entre Estados auto-interessados (PETERSON; RUNYAM, 

2014).  Além disso, pode-se atentar para os riscos de não levar em conta as abordagens que 

incorporam gênero em suas análises ao lidar com desigualdades no nível internacional, ou 
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seja, até que ponto se pode alcançar justiça e equidade social sem englobar as dinâmicas de 

gênero e todas as categorias de análise que advêm de tais observações e estudos. 

A partir da demarcação da importância de se considerar gênero nos estudos e 

pesquisas de Relações Internacionais, análises de gênero em RI se tornaram um subcampo da 

disciplina, enquanto perspectivas feministas para o estudo da política mundial aparecem com 

outras perspectivas mais canônicas da área, como o idealismo, neorrealismo ou 

neoliberalismo; e, também, com abordagens mais recentes, como o construtivismo, o pós-

estruturalismo e o pós-colonialismo (PETERSON; RUNYAM, 2014). O que as perspectivas 

feministas trazem, em relação a outras abordagens do campo, é a mudança de foco das 

disputas de poder por parte de Estados soberanos no contexto da ausência de um governo 

supranacional – em um sistema anárquico –, que controlaria o comportamento desses Estados. 

A preocupação, para as teóricas feministas, está na identificação e explicação das 

desigualdades estruturais, que são definidas no nível das relações globais (PETERSON; 

RUNYAM, 2014). Nesse sentido: 

 

[as] perspectivas feministas em RI entendem o poder em termos mais amplos e mais 

complexos do que vertentes acadêmicas mais tradicionais de RI e têm procurado 

colocar as relações de pessoas, como agentes e em estruturas sociais, de volta para 

as relações internacionais. Para fazer isso, essas estudiosas de RI têm contado com a 

teorização sociopolítica feminista em outras disciplinas, incluindo a agora bem 

desenvolvida (inter)disciplina de estudos de mulheres e de gênero (PETERSON; 

RUNYAM, 2014, p.18, tradução nossa
25

). 

 

Em relação, especificamente, ao pensamento feminista desenvolvido na área de RI, 

uma das primeiras indagações ocorridas foi: onde estão as mulheres em assuntos 

internacionais? Seja nas abordagens teóricas, seja nas discussões sobre a ascensão das grandes 

potências, juntamente com seus lideres, suas interações com os demais Estados do sistema, 

economia mundial, guerra, etc. (PETERSON; RUNYAM, 2014). Através de lentes sensíveis a 

questões de gênero, as construções sociais e os estereótipos acerca dos homens e das mulheres 

aparecem de maneira mais clara, sendo possível perceber como os papeis atrelados a 

dicotomias de gênero permeiam a política mundial e diferentes atividades no cenário 

internacional. Interpretando, mais profundamente, o impacto das categorias de gênero no 

ambiente internacional, percebe-se como o foco dado a questões de poder político, guerra e 

                                                 
25

 […] feminist perspectives on IR understand power in broader and more complex terms than more traditional 

IR scholars do and have sought to put the relations of people, as agents and within social structures, back into 

international relations. To do so, these IR scholars have relied on feminist sociopolitical theorizing in other 

disciplines, including the now-well-developed (inter)discipline of women’s and gender studies. 
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controle econômico tem estrita relação com a forma masculinizada pela qual os indivíduos 

são socializados e aprendem a pensar e a atuar no mundo (PETERSON; RUNYAM, 2014). 

Considerando, portanto, que o ambiente internacional é permeado pelas construções de 

gênero, um olhar atento a essas questões consegue perceber de que forma essas construções se 

materializam. Percebemos como, na política mundial, a mulher ocupa a mesma posição do 

cuidado e do ambiente privado, que já discutimos anteriormente. Podemos destacar o papel de 

esposas de militares ou diplomatas que possibilitam aos homens atuarem ou negociarem 

situações de paz ou guerra, ao cuidarem de suas necessidades e promoverem espaços sociais 

adequados; ou até mesmo como as profissionais do sexo que fornecem R&R (recesso e 

recreação
26

) a tropas combatentes. Em relação ao âmbito econômico e produtivo, as mulheres 

atuam, muitas vezes, como mão de obra barata para diversos setores; além de serem as 

principais consumidoras de produtos domésticos e para as famílias. Porém, algo que, também, 

deve ser ressaltado é a participação enfática de mulheres em movimentos sociais e 

organizações não governamentais, atuando em protestos de resistência a ditaduras, ao 

capitalismo global, ao uso de armas nucleares, à depredação e destruição da natureza e dos 

recursos naturais e, evidentemente, movimentos em prol dos direitos das mulheres, da 

igualdade de gênero e dos direitos LGTBI (PETERSON; RUNYAM, 2014). 

Partimos, após a delimitação de como abordagens de gênero são importantes para os 

estudos de Relações Internacionais, para a discussão sobre as abordagens teóricas de Relações 

Internacionais e de que forma as abordagens feministas de inserem nessa discussão. Peterson 

e Runyam (2014) demonstram, de maneira didática, como existem diferentes lentes teóricas 

no campo das RI, que enxergam a política mundial no contexto contemporâneo: 

 

A maior parte no centro de investigação das RI tem sido por lentes (neo)realistas que 

trazem o comportamento conflituoso de estados à tona, bem como lentes 

(neo)liberais que focam a atenção na cooperação e organização interestatal. Mais à 

margem do questionamento das RI, mas ganhando crescente atenção e uso, têm sido 

uma série de lentes mais velhas e mais novas que são críticas a inadequações das 

lentes (neo)realistas e (neo)liberais para entender como funciona o poder no sistema 

internacional. Lentes (neo)marxistas dirigem nosso olhar para as desigualdades e 

conflitos de classe dentro e entre estados, e lentes pós-coloniais chamam a atenção 

para as desigualdades raciais, identidades nacionalistas e conflitos e práticas 

imperialistas dentro e entre estados. Construtivistas destacam a interação de agência 

e estrutura e incluem ideias e cultura na teorização de RI [...] pós-estruturalistas 

enfatizam a política de ordenamento simbólico, linguagem e práticas discursivas 

para iluminar como o poder opera na produção de conhecimento (PETERSON; 

RUNYAM, 2014, p.65-66, tradução nossa
27

). 

                                                 
26

 Do inglês: “rest and recreation” (PETERSON; RUNYAM, 2014). 
27

 Most at the center of IR inquiry have been (neo)realist lenses that bring the conflictual behavior of states to the 

fore as well as (neo)liberal lenses that focus attention on interstate cooperation and organization. More at the 

margins of IR inquiry, but gaining increasing attention and use, have been a host of older and newer lenses that 
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Diante deste arcabouço teórico conceitual, as abordagens feministas trazem o foco para as 

construções desiguais de gênero e sua relação com a ordem hegemônica masculina e com 

outras ordens opressoras no ambiente internacional (PETERSON; RUNYAM, 2014). 

Para além dessas demarcações mais gerais para que possamos entender o ponto de 

partida de abordagens feministas e darmos continuidade à nossa analise, é importante 

demarcar, aqui, como a abordagem feminista não pode ser considerada como algo único e 

indivisível. Assim, apesar do consenso de que seja necessário levar em conta as experiências e 

as atividades das mulheres como um todo – dar visibilidade às mulheres – e ter um 

comprometimento com a mudança política e social para que uma justiça de gênero seja 

alcançada, diferentes vertentes trazem suas preocupações e apontam para problemáticas e 

demandas distintas. A inserção da discussão feminista no campo das Relações Internacionais 

pertence ao que é conhecido como o “quarto debate” e emergiu na década de 1980, quando a 

critica ao racionalismo enquanto característica masculina demarca a critica feminista ao 

positivismo cientifico. Assim, de um modo geral, as feministas questionam as categorias 

dualísticas como forma de explicar a realidade (PETERSON; RUNYAM, 2014).  

A primeira abordagem feminista a emergir foi o feminismo liberal, que ganhou 

expressão no contexto das revoluções burguesas na Europa e começou a advogar em favor da 

igualdade entre homens e mulheres. Apesar de extremamente crucial para impulsionar 

conquistas importantíssimas da luta feminista – como o sufrágio feminino, regulação de 

condições de trabalho, direitos relacionados à família, etc –, o feminismo liberal é limitado no 

que se refere à emancipação feminina, uma vez que busca incluir as mulheres em um espaço 

previamente construído, estruturado e ocupado pelos homens. Assim, questionamentos 

importantes a respeito das estruturas de poder e das atividades ocupadas pela masculinidade 

não são, ainda, fortemente colocados. A segunda abordagem a emergir, o feminismo 

socialista, baseado em tradições marxistas, critica as desigualdades econômicas entre homens 

e mulheres, ao ligar o sistema capitalista ao sistema patriarcal. A abordagem feminista 

marxista evoluiu na exposição de como hierarquias de gênero operam de modo a segregar e 

dicotomizar os espaços público e privado. O feminismo radical, por sua vez, identificou como 

a degradação do feminino e o heterosexismo reproduzem a objetificação e a violência contra 

                                                                                                                                                         
are critical of the inadequacies of (neo)realist and (neo)liberal lenses to understand how power works in the 

international system. (Neo-)Marxist lenses direct our gaze to class inequalities and conflicts within and across 

states, and postcolonial lenses call attention to racial inequalities, nationalist identities and conflicts, and 

imperialist practices within and across states. Constructivists foreground the interaction of agency and structure 

and include ideas and culture in IR theorizing […] Poststructuralists emphasize the politics of symbolic ordering, 

language, and discursive practices to illuminate how power operates in knowledge production. 



 55 

as mulheres e masculinidades alternativas, de modo a exercer controle social sobre esses 

indivíduos (PETERSON; RUNYAM, 2014). 

Christine Sylvester, em seu artigo The contributions of feminist theory to international 

relations (2008), aponta para a existência de diferentes abordagens feministas em RI, ao 

mesmo tempo em que destaca alguns elementos que são comuns a todas elas. Dessa forma, 

ela caracteriza as preocupações de cada uma das vertentes, sempre na busca pela emancipação 

das mulheres, e que poderiam ser divididas entre a abordagem liberal, a marxista, a radical e a 

socialista: 

 

Sobre a opressão e plausíveis caminhos à emancipação das mulheres: feminismo 

liberal procurou fazer direitos liberais de homens aplicáveis às mulheres sem 

consultar o que os homens tinham construído e herdado e ainda funcionaria para 

nós; feminismo marxista coloca as mulheres no local de trabalho, onde as relações 

sociais de produção ativariam uma consciência trabalhadora, sem lidar com o 

patriarcado no local de trabalho e as mulheres (e homens) que, por várias razões, 

trabalham em casa; feminismo radical criticou o patriarcado e, em seguida, reificou 

a noção de mulheres ao unir todas essas pessoas biologicamente determinados em 

conjunto como guardiões de uma sabedoria submersa misteriosa; feminismo 

socialista procurou atacar o capitalismo e o patriarcado através de alianças inter-

culturais progressistas (SYLVESTER, 2008, p. 256, tradução nossa
28

). 

 

Assim, desde a visão mais pragmática do feminismo liberal, que foca nas conquistas de 

direitos civis, políticos e sociais das mulheres, até a abordagem mais desafiadora do 

feminismo radical, que defende a necessidade de desconstruir toda a hierarquia patriarcal, 

percebe-se que os questionamentos feministas tomam muitas formas e compreensões 

variadas. 

Além dessas abordagens mais clássicas do ideário feminista, temos vertentes mais 

contemporâneas como a intersecional, a pós-colonial e as teorias queer e transgêneras. A 

perspectiva feminista interseccional, já apresentada aqui brevemente – mais próxima de um 

feminismo pós-estruturalista e antirracista –, chama atenção para a necessidade de se pensar 

em múltiplas categorias de opressão ou subalternidades, uma vez que mulheres que possuem 

sexualidades, etnias, religiões, raças, nacionalidades, classes sociais, etc. distintas enfrentaram 

diferentes desafios no cenário social ao qual pertencem. Seguindo uma lógica semelhante, o 

feminismo pós-colonialista reafirma a necessidade de considerar o lugar especifico de cada 

                                                 
28

 About women's oppression and plausible routes to emancipation: liberal feminism sought to make liberal 

rights of men applicable to women without querying what the men had built and bequeathed and would still 

manage for us; Marxist feminism put women in the workplace, where social relations of production would 

activate a worker consciousness, without dealing with patriarchy in the workplace and women (and men) who, 

for various reasons, work at home; radical feminism lambasted patriarchy and then reified its notions of women 

by lumping all such biologically determined people together as keepers of a mysterious submerged wisdom; 

socialist feminism sought to assault capitalism and patriarchy through progressive cross-cultural alliances. 
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mulher na sociedade, especialmente considerando o contexto das ex-colônias para identificar 

problemas de desigualdade e encontrar soluções para tais realidades. Por fim, as teorias queer 

e transgêneras, emergiram nos últimos anos possuindo também tensões com as abordagens 

feministas clássicas. Essas abordagens criticam a heteronormatividade e desafiam as 

dicotomias entre masculino e feminino e entre heterossexualismo e homossexualismo, uma 

vez que essas construções carregam valorações hierárquicas que servem para denegrir 

minorias de gênero e de orientação sexual (PETERSON; RUNYAM, 2014). 

De forma resumida, podemos entender essas correntes teóricas a partir de dois 

momentos, ou duas gerações do pensamento feminista em RI: 

 

Ann Tickner expressa isso em termos de gerações: a primeira geração de estudiosas 

feministas em RI tendia a se concentrar em desconstruir conceitos chave em RI – 

soberania, o Estado, segurança, desenvolvimento e a economia – expondo ou 

desmontando o seu viés e bases machistas. Através destas aberturas que colocam 

questões de gênero no mapa de RI, as estudiosas da segunda geração têm aplicado 

análises de gênero – muitas vezes de maneiras mais interseccionais – a uma gama de 

tópicos da política mundial ao mesmo tempo familiares (construções de aliança, 

militares estatais, manutenção da paz, acordos de paz, acordos comerciais, 

convenções das Nações Unidas) e desconhecidos (turismo sexual e trabalho sexual, 

trabalhos de casa e serviços domésticos, migrações, movimentos sociais, e até 

mesmo do mundo da arte e da indústria de cruzeiro). Ao fazer isso, essas estudiosas 

têm não só expandido muito o que o mundo do questionamento político abrange, 

mas também repensaram abordagens anteriores para a teorização de gênero em RI 

(PETERSON; RUNYAM, 2014, p.80, tradução nossa
29

). 

 

A partir dessa breve exposição sobre as principais correntes teóricas feministas, podemos 

perceber o impacto que estas têm em estudos de fenômenos de caráter internacional. Por meio 

de tais lentes e entendimentos podemos enxergar como homens e mulheres ocupam o quadro 

da política mundial e como estes são afetados de formas diferentes pela política internacional. 

As mulheres, nesse contexto, aparecem como vítimas de uma opressão política, sociocultural 

e econômica, mas, também, como agentes e ativistas importantes no processo de 

transformação social (PETERSON; RUNYAM, 2014). 

Entende-se, portanto, que as vertentes feministas não são unificadas, apresentando 

motivações, argumentos e propostas bem diferenciadas. Porém, em meio às diferenças e 

                                                 
29

 Ann Tickner expresses this in generational terms: first-generation feminist IR scholars tended to focus on 

deconstructing key concepts in IR—sovereignty, the state, security, development, and the economy—exposing 

or unpacking their masculinist bias and underpinnings. Through these openings that put gender inquiry on the IR 

map, second-generation scholars have applied gender analysis—often in more intersectional ways—to a range of 

world politics topics both familiar (alliance constructions, state militaries, peacekeeping, peace agreements, trade 

agreements, UN conventions) and unfamiliar (sex tourism and sex work, homework and domestic service, 

migration, social movements, and even world art and the cruise industry). In doing so, these scholars have not 

only greatly expanded what world politics inquiry entails but also have rethought earlier approaches to gender 

theorizing in IR. 
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discordâncias, pode-se identificar alguns elementos em comum às abordagens feministas ou 

argumentos que ganham um lugar de destaque ao se discutir sobre feminismo nas RI. Um 

argumento inicial e bastante recorrente é o de que o campo das Relações Internacionais é 

dominado pelos homens e que tal condução da política internacional pelo protagonismo 

masculino contribuiu para o aprofundamento do controle dos homens sobre as mulheres 

(ENLOE apud SYLVESTER, 2008, p. 267). Essa tensão existente entre mecanismos de poder 

que se manifestam em termos de controle de um gênero sobre o outro representa a base do 

questionamento de teorias feministas, que argumenta em favor da articulação das vozes das 

mulheres e da desconstrução dos estereótipos de gênero (SYLVESTER, 2008). 

Buscando compreender o caminho traçado e os avanços alcançados pelas teorias 

feministas de RI, em sua obra Feminist International Relations: An Unfinished Journey 

(2004), Christine Sylvester resgata argumentos centrais de importantes teóricas feministas 

que, segundo a autora, começaram a ganhar reconhecimento, destaque e espaço no campo das 

RI a partir da década de 1980. Em primeiro lugar, podemos destacar a obra de Jean Bethke 

Elshtain, Women and War (1995), onde ela demonstra, através de discussões a respeito das 

tradições em torno do que é a guerra e como ela é feita, diferenças nos lugares ocupados e de 

papeis esperados de homens e mulheres. Aqui, “[...] homens ocidentais são considerados 

aptos para planejar, conduzir e relatar as guerras, e as mulheres ocidentais são considerados 

bonitas, macias e maternais demais para ser outra coisa senão receptores de contos de 

guerreiros.” (SYLVESTER, 2004, p. 18, tradução nossa
30

). Através de uma exploração 

interpretativa das complexidades existentes por trás de símbolos, mitos e discursos, Elshtain 

demonstra como o conjunto de tais elementos reproduzem estereótipos de gênero e atos de 

violência coletiva. As imagens identificadas pela autora como sendo a do “herói justo” e da 

“alma bonita” 
31

, simbolizam bem as imagens dominantes que temos da figura masculina e 

feminina (ELSHTAIN, 1995). Dessa forma, Elshtain toca em um ponto essencial para o 

argumento feminista que é o da demarcação do padrão comportamental esperado no qual os 

homens ocupam o espaço público – em seu sentido mais amplo e político –, enquanto as 

mulheres estão limitadas ao espaço privado – no sentido de estarem diretamente vinculadas e 

restringidas ao seu papel de filha, esposa e mãe –. Assim, questionando tais segregações, até 

mesmo no espaço extremo da política, que é a guerra, Elshtain permite uma reflexão acerca 

                                                 
30

[…] western men are deemed fit to mastermind, conduct, and narrate wars, and western women are deemed too 

beautiful, soft, and motherly to be anything other than receivers of warrior tales. 
31

 No original: Just Warrior and Beautiful Soul (ELSHTAIN, 1995). 
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dessas estruturas e da possibilidade de se pensar na confluência das esferas públicas e 

políticas, ou seja, na igualdade entre homens e mulheres (SYLVESTER, 2004). 

Em segundo lugar, podemos resgatar as ideias de Cynthia Enloe que, em Bananas, 

Beaches, and Bases, de 1989, apresenta um estudo sobre mulheres e poder no mundo, 

argumentando que o sistema político internacional é “habitado” por homens e, em sua 

maioria, homens de elite. A pergunta que incita os estudos de Enloe é: onde estão as 

mulheres? Não apenas em RI no geral, mas também no mundo que RI se propõe a estudar 

(SYLVESTER, 2004, p.29). A partir desse incomodo inicial, a autora defende que “[...] as 

relações entre os governos dependem não só de capital e de armamento, mas também do 

controle das mulheres como símbolos, consumidoras, trabalhadores e confortos emocionais.” 

(ENLOE, 2014, p.xxii, tradução nossa
32

). Para Enloe, o próprio conceito de nacionalismo 

demarca esse traço masculinizado dominante, uma vez que: 

 

Movimentos nacionalistas raramente tomaram as experiências das mulheres como o 

ponto de partida para uma compreensão de como um povo torna-se colonizado ou 

como ele joga fora as amarras daquela dominação material e psicológica. Em vez 

disso, o nacionalismo surgiu tipicamente a partir da memória masculinizada, da 

humilhação masculinizada e da esperança masculinizada (ENLOE, 2014, p.93, 

tradução nossa
33

). 

 

Nesse sentido, Enloe chama atenção para a existência de uma dominação da masculinidade, 

que permeia as estruturas econômicas, políticas e sociais, colocando os homens como 

proeminentes tanto no âmbito privado quanto no público e político. Por fim, a autora clama 

por um espírito pró-mulher na era global (SYLVESTER, 2004). 

 Em terceiro lugar, temos os argumentos apresentados por Ann Tickner que, em 

Gender in International Relations (1992), afirma que as mulheres fazem parte de um grupo de 

gênero que: 

 

[...] é feito para existir à parte da matéria substancial de uma RI e uma Relações 

Internacionais que são dominadas por homens e suas preocupações. Apesar da 

separação de gênero, ela argumenta que as mulheres são frequentemente ameaçadas 

                                                 
32

 […] how relations between governments depend not only on capital and weaponry, but also on the control of 

women as symbols, consumers, workers and emotional comforters. 
33

 Nationalist movements rarely have taken women’s experiences as the starting point for an understanding of 

how a people becomes colonized or how it throws off the shackles of that material and psychological 

domination. Rather, nationalism typically has sprung from masculinized memory, masculinized humiliation, and 

masculinized hope. 
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por projeções do campo da experiência masculina como experiência humana 

(SYLVESTER, 2004, p. 42, tradução nossa
34

). 

 

Para a autora, quando as diferenças entre homens e mulheres não são mais tidas como naturais 

ou fixas é que se abre espaço para o estudo de como relações desiguais de gênero são 

construídas e sustentadas em várias arenas da vida pública e privada. Nesse sentido, ao 

assumir gênero como uma categoria de análise, o feminismo contemporâneo se compromete 

com o objetivo social de alcançar a igualdade entre gêneros (TICKNER, 1992). A partir disso, 

Tickner assume uma postura feminista, que seria uma visão engajada do mundo que é oposta 

a modos dominantes de pensar. Um ponto importante levantado pela autora é perceber, diante 

de relações de poder já determinadas, como relações de gênero hierarquizadas estão 

interligadas a outras formas de dominação (SYLVESTER, 2004).  

Chamar atenção para a hierarquia de gênero existente abre espaço para perceber o 

impacto que a mesma pode ter no próprio ambiente internacional. Nesse sentido,  

 

Tickner clama pela eliminação das hierarquias de gênero como uma maneira de 

alcançar a segurança global. Este é um forte apelo a um campo que tem sido 

desiludido com o realismo, o idealismo, o neorealismo e metodologias behavioristas, 

mas mal tomou conhecimento de gênero por tempo suficiente para ser desiludido 

com hierarquias de gênero (SYLVESTER, 2004, p. 43, tradução nossa
35

). 

 

De modo que, as inseguranças militares, econômicas e ecológicas, que perpassam as Relações 

Internacionais, não poderão ser totalmente resolvidas até que as hierarquias sociais, incluindo 

as de gênero, que são intrínsecas a tais problamáticas, sejam devidamente reconhecidas e 

também alteradas (SYLVESTER, 2004, p. 47). 

Pensando nos impactos das relações de gênero, Tickner resgata a discussão de Elshtain 

a respeito dos ambitos público e privado e defende “[...] a quebra de barreiras entre os espaços 

públicos e privados e do conteúdo do trabalho, pelo qual ela significa, com efeito, que o 

trabalho que as mulheres costumam fazer em casa deve ser levado em conta nas estatísticas de 

economia pública” (SYLVESTER, 2004, p. 45, tradução nossa
36

). Em seu artigo You Just 

Don’t Understand: Troubled Engagements Between Feminist and IR Theories (1997), 

Tickner segue a mesma linha de argumentação feminista que foi desenvolvida até agora e 

                                                 
34

[…] is made to exist apart from the subject matter of an IR and an international relations that are dominated by 

men and their concerns. Despite the gender separation, she argues that women are often under threat by the 

field’s projections of masculine experience as human experience. 
35

 Tickner calls for the elimination of gender hierarchies as a way of achieving global security. This is a strong 

call to a field that has had disillusions with realism, idealism, neorealism, and behavioral methodologies but has 

barely taken note of gender long enough to be disillusioned with gender hierarchies. 
36

 […] a breakdown of barriers between public and private sites and contents of work, by which she means, in 

effect, that the work women usually do in the home should be taken into account in public economic statistics. 
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levanta outro elemento essencial, ressaltado aqui ao longo do capítulo: a importância de se ter 

lentes sensíveis a gênero ao olhar para os fenômenos diversos das RI. Na prática, isso 

significa estar atento às hierarquias de gênero e a seus impactos. Nesse sentido, Tickner 

afirma que as acadêmicas feministas contemporâneas tomam gênero, entendido como um 

termo que incorpora relações desiguais de poder, como sendo a categoria de análise central 

em suas pesquisas e discussões (TICKNER, 1997, p. 614).  

De forma análoga ao que apresentamos ao longo do capítulo, gênero aparece, na 

abordagem de Tickner, em um sentido social construtivista, na medida em que molda 

comportamentos e expectativas sociais (TICKNER, 1997). De forma mais esclarecedora, a 

autora afirma que: 

 

Como Sandra Harding (1986: 17-8) sugeriu, a vida social pautada em gênero é 

produzida por meio de três processos distintos: atribuindo metáforas de gênero 

dualísticas a várias dicotomias percebidas, apelando para esses dualismos de gênero 

para organizar a atividade social, e dividindo atividades sociais necessárias entre 

diferentes grupos de seres humanos. Ela refere-se a estes três aspectos de gênero 

como simbolismo de gênero, estrutura de gênero e gênero individual (TICKNER, 

1997, p. 614, tradução nossa
37

). 

 

Retomando discussões trazidas por Donna Haraway e Sandra Harding, já apresentadas até 

aqui, possuímos, assim, uma estrutura simbólica e valorativa em que as características 

consideradas masculinas são tidas como positivas e superiores em relação às consideradas 

como pertencentes ao âmbito feminino, de modo que a inferiorização naturalizada da mulher 

reflete, segundo Tickner, também nas interações do próprio sistema internacional. Tal 

estrutura, através da linguagem e de outros espaços significativos que especificam os ideais de 

masculinidade, molda a cultura, a forma como os indivíduos interpretam o mundo e o modo 

como o próprio mundo entende as pessoas (TICKNER, 1997, p. 614).  

Tomando como ponto de partida a existência de tais hierarquias de gênero e do mundo 

como sendo, em grande parte, pautado por estruturas desiguais que especificam os papeis dos 

homens e das mulheres de diversas maneiras, pode-se entender o cerne da preocupação 

feminista que é a desconstrução de estereótipos e a criação de novas formas de interação 

(TICKNER, 1997). Percebe-se, aqui, uma grande proximidade entre os objetivos da pesquisa 

feminista e os interesses das abordagens de teorias críticas: 

 

                                                 
37

As Sandra Harding (1986:17–8) has suggested, gendered social life is produced through three distinct 

processes: assigning dualistic gender metaphors to various perceived dichotomies, appealing to these gender 

dualisms to organize social activity, and dividing necessary social activities between different groups of humans. 

She refers to these three aspects of gender as gender symbolism, gender structure, and individual gender. 



 61 

Concordando com a afirmação de Robert Cox que a teoria é sempre para alguém e 

para algum propósito, o objetivo das abordagens feministas é semelhante à da teoria 

crítica, tal como definido por Cox. Embora nem todos os historiadores aceitassem 

esta ligação, Cox afirma que a teoria crítica "se afasta da ordem vigente do mundo e 

pergunta como essa ordem surgiu": ela pode, portanto, ser um guia para a ação 

estratégica para que surja uma ordem alternativa (Cox, 1981: 129-30) (TICKNER, 

1997, p. 619, tradução nossa
38

). 

 

Assim, as abordagens feministas em RI procuram, em primeiro lugar, entender como a ordem 

hierárquica do patriarcado foi construída e sustentada ao longo da história; e, em segundo 

lugar, como é possível desconstruir tais estruturas e criar condições para o surgimento de uma 

nova ordem que possibilite novos padrões de comportamento e interação.  

É justamente esses pontos essenciais da argumentação feminista que nos permite 

pensar em uma aproximação entre tais demandas e o conceito de hegemonia de gênero 

explicitado anteriormente. Entende-se, portanto, que a existência e a utilização de lentes 

sensíveis a gênero tornam possível enxergar os fenômenos e a realidade a partir da estrutura 

hierárquica que predispõe comportamentos e desigualdades entre homens e mulheres, e que 

impacta as relações sociais, políticas, econômicas e culturais não só de sociedades especificas, 

mas da sociedade internacional como um todo. Nesse sentido, o entendimento de que existe 

uma dicotomia, no entendimento ideológico e valorativo do sistema hegemônico dominante, 

no qual homens são tidos como naturais e pertencentes ao espaço público, enquanto mulheres 

são pertencentes e restritas ao âmbito doméstico e do cuidado à família, impacta toda uma 

realidade de disposições de poder no âmbito dos Estados e no âmbito internacional. 

A partir das discussões realizadas na presente sessão, entendemos que, como 

consequência da realidade desigual entre homens e mulheres e da existência de uma 

hegemonia de gênero segregante, os movimentos, abordagens e demandas feministas 

aparecem no contexto da importância de se pensar em tentativas e iniciativas de 

desarticulação de tal estrutura dominante, através de iniciativas de empoderamento das 

mulheres como forma de desconstruir e redefinir valores e crenças a respeito dos papeis de 

gênero. Nesse sentido, as demandas e as iniciativas feministas representam uma luta 

ideológica contra a hegemonia dominante como forma de reestruturar as relações de gênero e 

os lugares assumidos por homens e mulheres na sociedade internacional. Demarca-se, 

portanto, dois momentos importantes: a) o reconhecimento da estrutura dominante desigual; e 

                                                 
38

 Agreeing with Robert Cox’s assertion that theory is always for someone and for some purpose, the goal of 

feminist approaches is similar to that of critical theory as defined by Cox. While not all historians would accept 

this link, Cox asserts that critical theory “stands apart from the prevailing order of the world and asks how that 

order came about”: it can, therefore, be a guide to strategic action for bringing about an alternative order (Cox, 

1981:129–30). 
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b) a necessidade de alterar tal realidade, promovendo uma realidade mais justa e igualitária 

entre todos os indivíduos. A próxima sessão é dedicada a articular e sistematizar os conceitos 

e abordagens apresentadas até aqui, e que balizam a discussão do trabalho. 

 

2.6 Considerações: Gênero como Categoria de Análise nas RI 

 

Ao longo do capítulo, abordamos o caminho ontológico pelo qual perspectivas 

feministas perpassam, estabelecendo especificidades de algumas correntes e apontando para 

possíveis pontos de aproximação das mesmas. Através da exposição das ideias de autoras 

importantes para a consolidação do pensamento feminista, compreendemos como gênero 

pode ser entendido como uma construção social. Entendemos como tais construções 

organizam a vida social, estruturam diferenças entre homens e mulheres, e naturalizam um 

sistema binário por meio de sentidos elaborados e aprendidos, que estabelecem expectativas 

de comportamento na sociedade. A partir dessa premissa, assimilamos o conceito de 

hegemonia masculina e como tal estrutura dominante estabelece padrões e práticas que 

legitimam a subordinação das mulheres e sua inacessibilidade a posições de poder na 

sociedade.  

Assim, estabelecemos que o sistema de gênero se dá por meio de hierarquias sociais 

da ordem patriarcal, que por meio de sistemas simbólicos e instituições – que reproduzem e 

estabelecem privilégios na sociedade –, define características, papéis e expectativas do 

comportamento feminino e masculino, sustentando relações desiguais que refletem na divisão 

entre: público e privado; e, consequentemente, na divisão sexual do trabalho. Nesse sentido, 

demarcamos que a modernidade marcou a emergência, não só do capitalismo, mas, também, 

do patriarcado; e que neste processo de construção simbólica e dicotômica das esferas sociais, 

ambas são determinadas mutuamente, estando em uma relação dialética entre si. Entendemos, 

portanto, que a hegemonia masculina se concretiza na existência de um sistema patriarcal – 

sustentado pelas próprias estruturas e práticas do Estado, pelas instituições da sociedade civil 

e pela ideologia do ideal de masculinidade –, que dá legitimidade para a segregação e divisão 

entre os espaços público e privado. Podemos expressar a relação entre essas forças da 

hegemonia masculina de acordo com o diagrama abaixo, na Figura. Temos, assim, um 

sistema de relações dominantes entre homens e mulheres que tem como epicentro a 

dominação do gênero que governa (o masculino).  
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FIGURA 1: Diagrama – Hegemonia Masculina 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir do reconhecimento da existência de tal estrutura hegemônica, as abordagens 

feministas permitem pensar em formas alternativas de ordem, ao se preocuparem com a 

necessidade de desarticular estruturas de dominação por meio de iniciativas que promovam o 

empoderamento de mulheres e/ou demais indivíduos subalternizados. A ênfase na 

importância de se reestruturar relações de gênero demonstra a preocupação com os impactos 

de tais relações em quem ocupa as posições de poder no âmbito global. O domínio masculino 

no cenário internacional começou a ser questionado e alternativas começaram a serem 

pensadas e propostas. 

Nesse sentido, destacamos como elemento analítico primordial da pesquisa feminista a 

utilização de lentes sensíveis a gênero, como forma de enxergar e reconhecer a existência de 

desigualdades estruturais entre homens e mulheres. Tais lentes possibilitam analisar a 

hierarquia dicotômica e as relações de poder provenientes da socialização. Assumir uma lente 

conceitual teórica que enxergue gênero como uma categoria que atua de maneira estrutural é 

essencial para entender como o poder opera na política mundial, ou seja, de que maneira 

grupos dominantes perpetuam o consenso hegemônico para manter ordens sociais injustas. 

Através de lentes sensíveis a questões de gênero, as construções sociais e os estereótipos 

acerca dos homens e das mulheres aparecem de maneira mais clara, e se é possível perceber 
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como os papeis atrelados a dicotomias de gênero permeiam a política mundial e diferentes 

atividades no cenário internacional. 

Em relação à extensão da categoria analítica de gênero para RI, vimos como o impacto 

global das estruturas de gênero começa a ser incorporado nos debates das últimas décadas, e 

como perspectivas feministas mudam o foco de análises no campo das RI, ao enfatizar a 

importância de se estudar desigualdades estruturais. Assim, o questionamento inicial de onde 

estão as mulheres nas RI (incitação que revela como mulheres aparecem como vítimas de 

inúmeros desmerecimentos estruturais, mas também importantes protagonismo em diversas 

setores no cenário internacional), colocou questões de gênero no mapa das Relações 

Internacionais. Estabelecemos, portanto, que o campo das Relações Internacionais é 

dominado pelos homens e que tal condução da política internacional pelo protagonismo 

masculino contribuiu para o aprofundamento do controle dos homens sobre as mulheres. E, 

dessa forma, ao assumir gênero como uma categoria de análise, o feminismo contemporâneo 

se compromete com o objetivo social de se alcançar e igualdade entre gêneros. 

Como contraponto à ordem hegemônica e sendo essencial ao marco teórico do 

trabalho, apresentamos o conceito de despatriarcalização do Estado como se referindo aos 

processos ou iniciativas de desconstrução das estruturas patriarcais no âmbito da política e 

como compondo o processo de democratização social e efetiva do Estado. Tal perspectiva é 

fundamental na compreensão da necessidade de desconstruir a dominação masculina do 

espaço político e de buscar alternativas e medidas para a inclusão de mulheres no processo de 

decisão política. Nesse momento, destacamos a importância de repensar a forma de fazer e 

compreender política, priorizando a dimensão da possibilidade de agir em concerto, que nos 

permite conceber a representatividade de mulheres no interior do Estado como forma de se 

alcançar uma maior justiça de gênero. No contexto latino-americano, reconhecemos a 

existência de processos que caminham neste sentido, travando a batalha da reconstrução de 

uma renovada consciência feminista e da tentativa de construir um novo contorno político.   

No próximo capítulo, veremos como a discussão relativa à desigualdade de gênero 

ganhou destaque no cenário internacional e como as políticas de cotas emergiram, no mundo 

e na América Latina, como tentativas de promover o empoderamento das mulheres e 

transformar relações de gênero e de poder ao redor do globo. Assim, pretendemos aprofundar 

nos estudos sobre o processo de elaboração e promoção das políticas de cotas para mulheres 

no poder legislativo de países latino americanos, enxergando-as com uma lente sensível a 

gênero, isto é, atentando para a necessidade de questionar e transformar a hegemonia 

masculina existente. 



 65 

3 A PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO E AS POLÍTICAS DE COTAS  

 

 

Para entendermos o momento de implementação de políticas de cotas para mulheres 

no legislativo de países latino-americano e estudarmos a elaboração de políticas públicas 

voltadas para a promoção da igualdade de gênero no Equador, é preciso contextualizar tais 

discussões no cenário internacional e latino-americano. Para tal, o segundo capítulo discute: 

1. a inserção da temática da promoção da igualdade de gênero no cenário internacional; e 2. as 

políticas de cotas para mulheres no âmbito do poder legislativo no cenário internacional. 

Assim, finalmente abordaremos: 3. o contexto latino-americano da quarta-onda dos 

movimentos feministas; 4. e a política de cotas no caso equatoriano. 

 

3.1   A Promoção da Igualdade de Gênero no Cenário Internacional  

 

A temática da desigualdade de gênero e, consequentemente, da necessidade de 

promover a igualdade de gênero começaram a ganhar presença do cenário internacional 

principalmente a partir da década de 1990. Antes de aprofundarmos nessa discussão, vale a 

pena trazer de forma concreta alguns dos problemas que começaram a ganhar maior 

visibilidade. Para exemplificar a realidade desigual da distribuição de recursos e do espaço 

ocupado entre homens e mulheres ao redor do mundo podemos utilizar alguns dos estudos 

realizados pelo Fórum Econômico Mundial (elaborados no intuito de construir índices que 

mostram disparidades entre gênero), em diversas esferas da vida social, econômica e política. 

Com os dados obtidos pelo Fórum, sistematizados no Global Gender Gap Report – atualizado 

em novembro de 2015 –, podemos ter uma noção concreta sobre as situações de desigualdade 

entre homens e mulheres, no âmbito global, regional e nacional (WORLD ECONOMIC 

FORUM, 2015). 

A Figura 2, por exemplo, ilustra como, mesmo depois de uma década desde o início da 

coleta dos dados, as mulheres continuam tendo menor acesso à força de trabalho em escala 

global. A Figura 3, por sua vez, nos revela que as mulheres ganham, em média, pouco mais 

do que a metade do que homens ganham em seus salários anuais. O Gráfico 1 nos fornece um 

panorama sobre as disparidades globais de gênero em relação a diferentes temáticas, sendo 

elas em relação ao índice como um todo (conjunto das demais variáveis), à economia, 
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educação, à saúde e à política
39

. Podemos perceber que, apesar do progresso alcançado em 

todas as respectivas áreas, a política aparece como a esfera mais desigual em relação à 

desigualdade de gênero dos 109 países incluídos no estudo. Assim, apesar da esfera política 

ter sido aquela em que houve avanço no sentido de diminuir a disparidade entre homens e 

mulheres no contexto mundial em 2015, ela continua possuindo a maior distância em relação 

à paridade de gênero, uma vez que 77% de disparidade ainda deve ser eliminada.  

Uma vez que o presente trabalho pretende, justamente, estudar medidas que buscam 

diminuir a desigualdade política entre homens e mulheres, ou seja, as políticas de cotas para 

mulheres no legislativo, a Figura 4 ilustra a desigualdade representativa de gênero no âmbito 

político em escala global. Podemos observar, a partir dela, que a representação parlamentar 

aparece como uma esfera altamente masculinizada, possuindo apenas 19% das mulheres em 

cargos parlamentares ao redor do mundo. Vale a pena, ainda, ilustrar, no Gráfico 2, a 

comparação regional (entre Ásia e Pacífico, America Latina e Caribe, Oriente Médio e Norte 

Africano, África Subsaariana, Europa e Ásia Central e América do Norte
40

) das situações de 

empoderamento político das mulheres no contexto mundial, para situarmos os países da 

América Latina na média global. 

 

FIGURA 2: Mulheres na força de trabalho global 

 

Fonte: (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016, s/p). 

 

 

                                                 
39

 Na ordem em que aparece no gráfico: index, economy, education, health and politics.  
40

 Na ordem em que aparece no gráfico: Asia and the Pacific, Latin America and the Caribbean, Middle East and 

North Africa, Sub-saharan Africa, Europe and Central Asia, North America. 
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FIGURA 3: Ganhos anuais na média global 

 

Fonte: (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016, s/p). 

 

 

GRÁFICO 1: Distância da paridade de gênero em 2015 

 

Fonte: (WORLD ECONOMIC FORUM, 2015, p.31). 
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FIGURA 4: Representação política em 2015 

 

Fonte: (WORLD ECONOMIC FORUM, 2015, s/p.). 

 

 

GRÁFICO 2: Empoderamento político por região, em 2015 

 

Fonte: (WORLD ECONOMIC FORUM, 2015, p.14). 

 

Considerando que houve um processo de conscientização e de mobilização de 

membros da sociedade civil e internacional para dar visibilidade às temáticas aqui 

apresentadas, podemos nos voltar para a questão de como a promoção da igualdade de gênero 

emergiu no âmbito internacional. Um passo fundamental, que demarca a preocupação com a 
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situação de desigualdade à qual as mulheres estão inseridas e que vai em direção à busca pela 

promoção da igualdade de gênero no ambiente internacional, foi a Década da Mulher
41

 na 

Organização das Nações Unidas (ONU), que ficou marcada pela realização de três 

conferências entre os anos de 1975 e 1985
42

. A importância de tal período se deve pelo forte 

significado que tais conferências conferiram aos movimentos internacionais e nacionais de 

mulheres e suas problematizações (GHODSEE, 2010). Nesse período, criou-se a Convenção 

Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW
43

), 

adotada em 1979 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que é considerada uma 

declaração internacional dos direitos das mulheres, ao definir o que constitui uma 

descriminação contra a mulher e estabelecer uma agenda de ação nacional para acabar com tal 

disparidade (UNITED NATIONS, 1979). Assim, a declaração define discriminação contra a 

mulher como sendo: 

 

[...] qualquer distinção, exclusão ou restrição com base no sexo que tenha o efeito ou 

propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por mulheres, 

independentemente de seu estado civil, com base na igualdade entre homens e 

mulheres, nos direitos humanos e nas liberdades fundamentais no campo político, 

econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro (UNITED NATIONS, 1979, s/p, 

tradução nossa
44

). 

 

A Convenção, nesse sentido, ajuda a estabelecer a ideia de que, não só as mulheres possuem 

direitos humanos, mas que os direitos humanos das mulheres expandem as definições 

tradicionais de direitos humanos como previamente conhecidas. A Convenção começou a 

ganhar força em 1981, e em 2000 apenas 25 países não o haviam ratificado ainda. Em 2013, 

187 dos 193 países membros das Nações Unidas haviam ratificado a Convenção, ficando de 

fora apenas os Estados Unidos, Palau, Tonga, Irã, Sudão do Sul e Somália. Através da 

CEDAW e de outras conferências sobre direitos das mulheres na década de 1990, os 

movimentos de mulheres e organizações não governamentais (ONGs) conseguiram 

estabelecer, ao longo do tempo, a importância de se pensar nos direitos políticos, econômicos, 

reprodutivos e sexuais das mulheres (PETERSON; RUNYAM, 2014). 

                                                 
41

 Do inglês: Decade for Women (GHODSEE, 2010). 
42

 Na Cidade do México em 1975, em Copenhague em 1980, e em Nairóbi em 1985 (GHODSEE, 2010). 
43

 No original: The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (UNITED 

NATIONS, 1979). 
44

 […] any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of 

impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on 

a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, 

social, cultural, civil or any other field.  
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Porém, foi em 1995 que aconteceu o encontro mais simbólico no âmbito das Nações 

Unidas, em relação aos direitos das mulheres. A IV Conferência Mundial sobre a Mulher, 

realizada em Pequim, afirmou, em seu Plano de Ação, o compromisso dos países em:  

 

[...] remover todos os obstáculos à participação ativa das mulheres em todas as 

esferas da vida pública e privada, através de uma plena e igualitária participação 

econômica, social, cultural e no processo de decisão política. Isto significa que o 

princípio do poder e responsabilidade compartilhada deve ser estabelecido entre 

homens e mulheres em casa, no trabalho e nas mais amplas comunidades nacionais e 

internacionais. Igualdade entre mulheres e homens é uma questão de direitos 

humanos e uma condição para a justiça social e também é um pré-requisito 

necessário e fundamental para a igualdade, desenvolvimento e paz. Uma parceria 

transformada baseada na igualdade entre homens e mulheres é uma condição para o 

desenvolvimento sustentável centrado nas pessoas. Um compromisso contínuo e de 

longo prazo é essencial, para que homens e mulheres possam trabalhar em conjunto 

para si, para os seus filhos e para a sociedade para enfrentar os desafios do século 

XXI (UNITED NATIONS, 1995b, s/p, tradução nossa
45

). 

 

Assim, na Conferência de Pequim, se estabeleceu que promover o empoderamento das 

mulheres e melhorar seu status são condições essenciais para a realização plena do 

desenvolvimento econômico, político e social. Após o reconhecimento, portanto, de que a 

melhoria no status das mulheres é capaz de trazer melhorias nas condições humanas no geral, 

uma gama sem precedentes de políticas de gênero no âmbito nacional e internacional 

surgiram nas últimas décadas. Essa mudança na elaboração de políticas constituiu o 

reposicionamento de gênero na agenda política mundial – passando de relativamente ausente 

para cada vez mais presente – (PETERSON; RUNYAM, 2014). Vale ressaltar, também, que é 

no contexto da Conferência de Pequim que Hillary Clinton profere seu emblemático discurso 

no qual afirma: “[s]e terá uma mensagem que ecoe a partir desta conferência, é que direitos 

humanos são direitos das mulheres...E direitos das mulheres são direitos humanos.” (UNITED 

NATIONS, 1995a, s/p, tradução nossa
46

). 

A partir desse reposicionamento da importância dada a gênero no âmbito 

internacional, uma série de estudos, programas e iniciativas partiram da própria ONU e de 

                                                 
45

 […] removing all the obstacles to women's active participation in all spheres of public and private life through 

a full and equal share in economic, social, cultural and political decision-making. This means that the principle 

of shared power and responsibility should be established between women and men at home, in the workplace 

and in the wider national and international communities. Equality between women and men is a matter of human 

rights and a condition for social justice and is also a necessary and fundamental prerequisite for equality, 

development and peace. A transformed partnership based on equality between women and men is a condition for 

people-centred sustainable development. A sustained and long-term commitment is essential, so that women and 

men can work together for themselves, for their children and for society to meet the challenges of the twenty-

first century. 
46

 If there is one message that echoes forth from this conference, it is that human rights are women's rights...And 

women's rights are human rights. 
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agências de outras organizações, como o Banco Mundial
47

 e grupos como o G7 e o G20
48

, no 

sentido de promover igualdade de gênero em diferentes esferas. Percebemos, portanto, como 

análises de gênero constituem, atualmente, uma parte aceita, importante e crescente dos 

questionamentos nas Relações Internacionais, além de representar uma ferramenta política 

nacional e internacional muito significativa. Gênero se encontra, deste modo, no mapa da 

política mundial (PETERSON; RUNYAM, 2014). Percebemos até aqui, portanto, como 

questões de gênero tomaram força não só em discussões teóricas de Relações Internacionais, 

mas no próprio cenário político mundial. A partir desse contexto, iremos focar em políticas de 

cotas promovidas no cenário internacional. 

 

3.2 Políticas de Cotas para Mulheres no Poder Legislativo 

 

Diante desse cenário político mundial retratado até aqui percebemos a importância e o 

destaque que questões de gênero e a preocupação com a promoção da igualdade entre homens 

e mulheres tem ganhado no cenário internacional. Nesse contexto, diversos tipos de cotas para 

mulheres ocuparem cargos governamentais começaram a ser adotadas por diferentes países no 

intuito de promover o aumento da participação de mulheres em cargos de governança e 

liderança política. Os sistemas de cotas cresceram na década de 1990 e foram incentivados 

pela Plataforma de Ação lançada na IV Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim, 

citada na sessão anterior, sendo apoiada pelos governantes ao redor do mundo como um 

caminho rápido para se aumentar a representação política das mulheres. Após a Conferência, 

apenas na América Latina, onze dos dezenove países adotaram cotas legais ou constitucionais 

até o ano 2000. O consenso em torno das políticas de cotas se apoiou fortemente no 

entendimento internacional, defendido pelos movimentos de mulheres e fundamentado por 

acadêmicas feministas, da necessidade de promover a equidade de gênero. O aumento da 

representação política das mulheres, visando a paridade da representação masculina e 

feminina é, nesse sentido, necessária para modelos políticos que se pretendem modernos e 

democráticos (PETERSON; RUNYAM, 2014). 

                                                 
47

 O Banco Mundial possui estratégias voltadas, especificamente, para questões de gênero (BANCO MUNDIAL, 

2016). 
48

 Uma extensa bibliografia trabalha com a temática de como o G7 e G20 abordam questões de gênero em suas 

cúpulas (DOBSON, 2008; HEINTZ, 2013; KULIK, 2015; MOODY, 2015; PEDRICK, 2015; SUBACCHI, 

2015). 
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De modo complementar, o Conselho da União Interparlamentar (IPU) aprovou um 

Plano de Ação
49

, em 1994, que contem uma série de diretrizes para servirem de base a 

governos, no sentido de incentivar a promoção da igualdade entre gêneros. Tal iniciativa 

surgiu da percepção de que: “[...] quarenta anos após a adoção da Convenção sobre os 

Direitos Políticos da Mulher e apesar do progresso inegável, a vida política e parlamentar 

continua a ser dominada por homens em todos os países” (INTER-PARLIAMENTARY 

UNION, 1994, s/p, tradução nossa
50

). Além disso, partindo da concepção de que: “[o] 

conceito de democracia só assumirá verdadeira e dinâmica significância quando políticas 

públicas e legislação nacional são decididas conjuntamente por homens e mulheres com 

consideração equitativa dos interesses e aptidões de ambas as metades da população” 

(INTER-PARLIAMENTARY UNION, 1994, s/p, tradução nossa
51

), algumas orientações 

foram estipuladas para trazer a discussão das problemáticas que envolvem desigualdades de 

gênero para o âmbito internacional e para estimular ações no nível nacional. 

As cotas aparecem como um instrumento político para aumentar a participação e 

representação política de mulheres: “[c]otas de gênero são metas numéricas que estipulam o 

número ou a percentagem de mulheres que devem ser incluídos em uma lista de candidatos ou 

o número de lugares a ser atribuído às mulheres em uma legislatura. Elas visam reverter a 

discriminação na lei e na prática e nivelar o campo de jogo para homens e mulheres na 

política.” (INTERNATIONAL IDEA et al; 2013, p.16, tradução nossa
52

). 

A legitimação do sistema de cotas está ligada à ideia do reconhecimento dos 

problemas de desigualdade e redistribuição e à premissa de que a presença de mulher em 

posições de poder pode promover ainda mais a geração de igualdade: 

 

A propagação de cotas de gênero – tanto as cotas partidárias voluntárias entre alguns 

países pioneiros da Europa Ocidental quanto cotas legisladas mais tarde em países 

ao redor do mundo – foi sustentado pela convicção de que, dado o lento aumento do 

número de mulheres nos parlamentos, alcançar a verdadeira paridade de gênero na 

representação levaria várias décadas sem medidas especiais. A aplicação crescente 

de cotas de gênero como instrumento de política baseia-se na teoria de que mulheres 

nos legislativos são mais propensos a ter um impacto político que beneficie outras 

                                                 
49

 O Conselho aprovou o Plano na sua 154ª sessão, realizada em Paris, em 26 de Março de 1994, como uma 

contribuição para a Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, a ser realizada em Beijing (China), em 

Setembro de 1995 (INTER-PARLIAMENTARY UNION, 1994). 
50

 […] forty years after the adoption of the Convention on the Political Rights of Women and despite undeniable 

progress, political and parliamentary life remains dominated by men in all countries. 
51

 The concept of democracy will only assume true and dynamic significance when political policies and national 

legislation are decided upon jointly by men and women with equitable regard for the interests and aptitudes of 

both halves of the population. 
52

 Gender quotas are numerical targets that stipulate the number or percentage of women that must be included in 

a candidate list or the number of seats to be allocated to women in a legislature. They aim to reverse 

discrimination in law and practice and to level the playing field for women and men in politics. 
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mulheres e promove a igualdade de gênero quando elas são representadas em 

números significativos (INTERNATIONAL IDEA et al; 2013, p.17, tradução 

nossa
53

). 

 

Os sistemas de cotas tem se mostrado um instrumento bastante efetivo para acelerar a 

representação de mulheres em órgãos eleitos dos governos. Porém, é importante ressaltar que: 

 

[...] cotas podem ter um impacto diferenciado em diferentes contextos e em 

diferentes sistemas eleitorais e podem demorar mais do que um único ciclo eleitoral 

para produzir o impacto desejado. Além disso, as cotas de gênero eleitorais não 

removem todas as barreiras estruturais, institucionais e sociais para as mulheres na 

política, e precisam ser complementados por outras medidas destinadas a criar 

condições equitativas para as mulheres. (INTERNATIONAL IDEA et al; 2013, 

p.16, tradução nossa
54

). 

 

De qualquer forma, podem-se constatar grandes mudanças no cenário internacional no que diz 

respeito à participação de mulheres no parlamento: 

 

[n]as últimas duas décadas, o cenário global das mulheres na política mudou 

consideravelmente. De acordo com estatísticas da UIP sobre mulheres no 

parlamento, no final de 2013, as mulheres representam 21 por cento (média para 

ambas as casas) dos parlamentares em todo o mundo, acima dos 15 por cento em 

2003 e 13 por cento em 1998. (INTERNATIONAL IDEA et al; 2013, p.15, tradução 

nossa
55

). 

 

Podemos observar tais avanços, por região, a partir do Gráfico 3. É importante observar, 

também, que os sistemas de cotas que garantem cargos legislativos para mulheres em câmaras 

                                                 
53

 The spread of gender quotas—both voluntary party quotas among some early adopters in Western European 

countries and legislated quotas later in countries around the world— was underpinned by the conviction that, 

given the slow rise in the number of women in parliaments, achieving true gender parity in representation would 

take several decades without special measures. The growing application of gender quotas as a policy tool draws 

on the theory that women in legislatures are more likely to have a policy impact that benefits other women and 

promotes gender equality when they are represented in significant numbers. 
54

 […] quotas may have a differential impact in different contexts and in different electoral systems and may take 

longer than a single electoral cycle to produce the desired impact. Furthermore, electoral gender quotas do not 

remove all structural, institutional and societal barriers for women in politics, and need to be complemented by 

other measures designed to level the playing field for women.  
55

 In the past two decades, the global landscape of women in politics has changed markedly. According to IPU 

statistics on women in parliament, at the end of 2013 women comprise 21 per cent (average for both houses) of 

parliamentarians worldwide, up from 15 per cent in 2003 and 13 per cent in 1998. Countries with the highest 

numbers of women in elected offices, led by Rwanda with 64 per cent women in its lower house, are spread all 

over the world and cut across all levels of economic development or democratic freedoms and liberties. The 

Nordic countries have the highest regional average of female parliamentarians as of October 2013 with 42 per 

cent women in their single or lower houses. The Americas, Europe (excluding Scandinavia) and Sub-Saharan 

Africa come next, with 24.8, 22.8 and 21.1 per cent, respectively. Asia (19.1 per cent), the Arab states (17.8 per 

cent) and the Pacific (13.1 per cent) are at the bottom. 
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altas e baixas dos parlamentos e, até mesmo, no nível subnacional, são políticas muitas vezes 

presentes em países em desenvolvimento, como podemos perceber a partir da Figura 5. 

 

GRÁFICO 3: Número de mulheres em parlamentos, médias regionais de 2003 e 2013 

 

Fonte: (INTERNATIONAL IDEA et al; 2013). 

 

FIGURA 5: Países e regiões com cotas legislativas em câmeras altas ou baixas do 

parlamento ou no nível subnacional 

 

Fonte: (INTERNATIONAL IDEA et al; 2013). 
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Nesse sentido, a cota é vista como uma medida de ação afirmativa criada para gerar o 

equilíbrio representativo de um grupo sub-representado em particular. Assim, essa ação entra 

em consonância com o argumento, insistentemente feito por movimentos feministas, de que 

ter mais mulheres na política não é apenas uma questão de justiça, mas, também, crucial para 

obter uma verdadeira democracia. Vale a pena destacar, ainda, que no contexto da 

redemocratização de muitos países na America Latina, a fusão das ideias de igualdade de 

gênero com democratização e economia de mercado acelerou a adoção de sistemas de cotas 

de gênero, legais ou constitucionais, no sul global (PETERSON; RUNYAM, 2014).  

Para entendermos melhor do que se trata nosso objeto de estudo quando nos referimos 

a esses sistemas, trazemos a discussão de Drude Dahlerup (2005), que explicita de maneira 

didática as motivações e objetivos de políticas de cotas para mulheres:  

 

Cotas para mulheres determinam que as mulheres devem constituir um determinado 

número ou percentagem dos membros de um órgão, seja uma lista de candidatos, 

uma assembleia parlamentar, uma comissão ou um governo. Cotas visam aumentar a 

representação das mulheres nas instituições nomeadas ou eleitas publicamente, tais 

como governos, parlamentos e conselhos locais. Cotas de gênero trazem a 

legitimidade do discurso de exclusão, de acordo com a qual as principais razões para 

a sub-representação de mulheres são as práticas excludentes dos partidos políticos e 

das instituições políticas em geral. Cotas colocam a carga do recrutamento de 

candidatos não na mulher individual, mas sobre aqueles que controlam o processo 

de recrutamento, acima de todos, nos partidos políticos. Cotas forçam aqueles que 

nomeiam e selecionam a começar a recrutar mulheres e a dar às mulheres uma 

chance que elas não possuem atualmente em muitas partes do mundo (DAHLERUP, 

2005, p. 141, tradução nossa
56

). 

 

Ou seja, os sistemas de cotas aparecem como medidas que buscam alterar as condições 

estruturais para que as mulheres consigam participar do espaço político. Em relação aos tipos 

diferentes de sistemas de cotas,  

 

Drude Dahlerup distingue entre três tipos principais de sistemas de cotas atualmente 

em uso que visam um aumento da participação política das mulheres: cotas 

aumentando o número de candidatas que são geralmente determinadas 

voluntariamente pelos partidos políticos; cotas de candidatas para listas de partidos, 

que podem ser cotas voluntárias ou cotas legais ou constitucionais obrigando que 

todos os partidos cumpram; e cotas de reservas de cadeiras que exigem pela lei, a 

                                                 
56

 Quotas for women entail that women must constitute a certain number or percentage of the members of a 

body, whether it is a candidate list, a parliamentary assembly, a committee or a government. Quotas aim at 

increasing women’s representation in publicly elected or appointed institutions such as governments, parliaments 

and local councils. Gender quotas draw legitimacy from the discourse of exclusion, according to which the main 

reasons for women’s under-representation are the exclusionary practices of the political parties and the political 

institutions at large. Quotas place the burden of candidate recruitment not on the individual woman, but on those 

who control the recruitment process, first and foremost the political parties. Quotas force those who nominate 

and select to start recruiting women and give women a chance which they do not have today in most parts of the 

world. 
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constituição, ou edito governamental que um certo número de cadeiras deve ser 

ocupado pelo grupo-alvo. Há também as chamadas cotas “soft” que envolvem metas 

recomendadas estabelecidas por partidos e governos políticos (Dahlerup apud 

PETERSON; RUNYAM, 2014, p.122, minha tradução
57

). 

 

As cotas partidárias foram adotadas, primeiramente, nos países nórdicos – Dinamarca, 

Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia – por partidos político de esquerda ao final da década 

de 1970 e início da década de 1980. Os movimentos feministas garantiram uma porcentagem 

entre 20 e 30% de participação de mulheres em cadeiras parlamentares desses países, antes 

mesmo da guinada dos mesmos a uma orientação da cultura política do bem-estar-social e de 

sistemas de participação representativa (PETERSON; RUNYAM, 2014). Até 2005, mais de 

40 países já haviam introduzido cotas por meio de emendas constitucionais ou inserindo outro 

tipo de legislação; e mais de que 50 outros países introduziram cotas partidárias de forma 

voluntária, de modo que os partidos políticos se comprometiam com o requisito de obter uma 

determinada porcentagem de mulheres como candidatas nomeadas nas eleições. As políticas 

de cotas, introduzidas, em sua maioria, a partir dos anos da década de 1990, fez com que 

países como Argentina, Costa Rica, Moçambique, Ruanda, e África do Sul, em muitos 

momentos, superassem os países nórdicos, que dominaram as primeiras posições no ranking 

mundial de mulheres na representação parlamentar durante muitos anos (DAHLERUP, 2005). 

Diferentes tipos de sistemas de cotas são proeminentes em diferentes regiões do 

mundo. Na América Latina, a região que lidera em termos de cotas, o tipo predominante são 

os sistemas de cotas políticas introduzidas por meios legais ou constitucionais. Já nos Balcãs, 

África e Sul da Ásia, diferentes tipos de regimes de cotas tem sido introduzidos. Na Europa 

Ocidental, com exceção da Bélgica e da França, a maioria dos sistemas são cotas voluntárias 

partidárias, enquanto na Europa Central e Oriental não existem regulações parlamentares para 

cotas de gênero, e cotas voluntárias em partidos políticos são raras. No mundo Árabe, por sua 

vez, cotas que aparecem como reservas de cadeiras para diferentes grupos éticos e religiosos 

são muito comuns, prática que está sendo, gradativamente, estendida à reserva de cadeira para 

mulheres (DAHLERUP, 2005). A Tabela 2 e 3 nos fornece uma visão geral dos países que 

                                                 
57

 Drude Dahlerup distinguishes among three major types of quota systems currently in use that target an 

increase in women’s political participation: quotas enlarging the candidate pool that are usually determined 

voluntarily by political parties; candidate quotas for party lists, which may be voluntary party quotas or legal or 

constitutional quotas mandating that all parties comply; and reserved-seat quotas that require by law, the 

constitution, or ruler edict that a certain number of seats must be occupied by the target group. There are also so-

called “soft” quotas that involve recommended targets set by political parties and governments (DAHLERUP 

apud PETERSON; RUNYAM, 2014, p.122, tradução nossa). 
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possuem algum tipo de cota legislativa para assegurar candidatas mulheres nas eleições, ou 

seja, o modelo predominante na região latino-americana. 

Tendo como ponto de partida a introdução realizada a respeito da emergência das 

políticas de cotas no cenário internacional, a próxima sessão será dedicada a aprofundar a 

discussão no contexto regional latino-americano, demonstrando como que a ascensão de 

mulheres a cargos do poder político, aliada à implementação de políticas de cotas diz respeito 

a um processo que está inserido nas ondas dos movimentos feministas na América Latina. 

Esses movimentos demarcaram agendas e demandas ao longo dos anos e, mais recentemente, 

clamaram pelo empoderamento de mulheres pela via institucional, a fim de atingir 

democracias mais inclusivas e abertas às problemáticas que envolvem gênero e mulheres. A 

partir dessa situação, iniciaremos nosso estudo a respeito das políticas públicas voltadas para 

questões de gênero e políticas de cotas para mulheres no Equador. 

 

3.3 A Quarta Onda dos Movimentos Feministas na América Latina 

 

Como já destacamos no capítulo anterior, para compreendermos o contexto latino-

americano e o surgimento de alternativas que buscam a promoção do empoderamento de 

mulheres e de uma maior igualdade de gênero, é necessário pensarmos no conceito de 

despatriarcalização e de despatriarcalização do Estado. Visando o entendimento da 

importância de tal abordagem, é preciso realizar um esforço de resgatar as diferentes ondas de 

movimentos e demandas feministas ao redor do mundo e no contexto latino-americano. Céli 

Pinto (2010) demarca que a primeira onda do feminismo diz respeito às últimas décadas do 

século XIX, quando as mulheres, inicialmente na Inglaterra, começaram a se organizar para 

lutar por direitos, principalmente civis e políticos, sendo que o mais destacado é a luta pelo 

sufrágio. A segunda onda, no contexto norte-americano e europeu, se inicia por volta da 

década de 1960 e aparece como um movimento libertário que defendia maior espaço para 

mulheres no mercado de trabalho, na vida pública e na educação; e representou uma luta por 

liberdade e autonomia sobre seus próprios corpos e suas próprias vidas. Além disso, outro 

ponto importante foi o reconhecimento de que existem outros tipos de dominação para além 

da clássica – de classe –, ou seja, a dominação dos homens sobre as mulheres (PINTO, 2010). 
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TABELA 2: Cotas para Candidatas Legislativas No Mundo – Parte 1 

 

Fonte: (QUOTA PROJECT, 2015). 
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TABELA 3: Cotas para Candidatas Legislativas No Mundo – Parte 2 

 

Fonte: (QUOTA PROJECT, 2015). 
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O contexto dessa segunda onda na América Latina
58

 é atravessado pelos regimes 

militares que limitam a cidadania e a liberdade. Assim, muitas organizações de mulheres se 

levantam contra o militarismo, defendendo causas identitárias e lutando pela legalidade 

política (PINTO, 2010). Na circunstância do fim de tais regimes, temos a caracterização de 

uma terceira onda feminista que seria difusa, na qual as mulheres participaram em peso dos 

processos de redemocratização, como no caso da Assembleia Constituinte de 1988 no Brasil, 

procurando institucionalizar demandas e mecanismos. Esse terceiro momento da luta política 

feminista latino-america é marcada, também, por uma maior articulação entre movimentos de 

mulheres, na tentativa de uma maior aproximação com o próprio Estado (PINTO, 2010). 

A chamada quarta onda dos movimentos feministas, no contexto latino-americano, 

tem relação com uma nova abordagem feminista que destaca, entre outras questões, o foco no 

mainstreaming feminista, isto é, a verticalização em relação ao Estado e suas instituições, ao 

mesmo tempo em que se enfatizam ações transversais, interseccionais e intersetoriais de 

despatriarcalização das instituições – onde se inclui instituições estatais, sindicatos, partidos, 

parlamentos, empresas, entre outras (MATOS; PARADIS, 2014, p. 96). Assim, entende-se 

que essas ações transversais é que darão conta de produzir efeitos concretos nos espaços de 

representação política e no âmbito do poder executivo (MATOS; PARADIS, 2014, p. 96). No 

contexto dessa quarta onda de abordagem e movimentos feministas, as mulheres se voltaram 

para dentro do Estado e começam a ocupar, cada vez mais, esse espaço político, sendo 

essenciais no processo de criação de organismos, mecanismos e estruturas que possibilitam 

ações despatriarcalizantes (MATOS; PARADIS, 2014).  

Assim, se na esfera do poder legislativo podemos enfatizar a maior representação de 

mulheres a partir da emergência de políticas de cotas na região latino-americana 

(DAHLERUP, 2005); na esfera do poder executivo podemos enfatizar os mecanismos 

institucionais de mulheres, através dos quais as mulheres encontraram novas formas de 

representação e participação política (MATOS; PARADIS, 2014). Vale ressaltar o que ficou 

conhecido como a “onda rosa” na América Latina, ou seja, o fato de que: “[a] política latino-

americana foi marcada na última década pela ascensão de partidos, movimentos e lideranças 

de esquerda a governos nacionais. Tal ascensão, por sua relativa sincronia e delimitação 

regional, constitui em si mesma um processo sócio-político único [...]” (SILVA, 2010, p.1). 

Dessa forma, no cenário da quarta onda feminista e da onda rosa latino-america, diversos 

                                                 
58

 Apesar da autora referir-se especificamente ao contexto Brasil, entendemos que situação dos demais países da 

região latino-americana era análoga. 



 81 

mecanismos apareceram como formas de institucionalizar, no interior da própria estrutura do 

Estado, perspectivas de mulheres (MATOS; PARADIS, 2014).  

Entendendo, portanto, a importância de estabelecer mecanismos institucionais de 

mulheres e uma maior representação de mulheres no poder político, como forma de favorecer 

a incorporação de perspectivas de mulheres e pautas de políticas públicas voltadas para 

questões de gênero, resta-nos esclarecer o conceito de feminismo estatal. O feminismo estatal 

aparece como um conceito chave da dinâmica da quarta onda feminismo, ao fazer parte do 

processo de institucionalização e legitimação da agenda de gênero no Estado e na sociedade 

(MATOS; PARADIS, 2013). Para Dorothy McBride e Amy Mazur (2010; 2012) o feminismo 

estatal representa um novo conjunto de relações entre o Estado e a sociedade, através da 

inclusão, a partir dos mecanismos institucionais de mulheres, de demandas dos movimentos 

de mulheres no interior dos Estados e de seus processos políticos. Assim, o feminismo estatal 

seria a aliança entre agências e atoras do movimento de mulheres para atingir respostas 

positivas, no sentido de incorporar determinadas demandas. As autoras enfatizam, aqui, a 

importância do papel de tais alianças na conquista da representação descritiva e substantiva de 

mulheres, de modo que a aproximação de mulheres feministas do Estado favorecem cenários 

de transformação política (MCBRIDE; MAZUR, 2010). 

Ainda discutindo o conceito de feminismo estatal, Joni Lovenduski (2005) relaciona-o 

com a defesa de demandas dos movimentos de mulheres no interior do Estado. Para a autora, 

a representação de mulheres no sistema político é essencial para a democracia. Tal 

representação seria a fonte de seu engajamento político e a reivindicação de sua cidadania se 

tornando, portanto, uma preocupação feminista fundamental. A autora resgata, aqui, os 

movimentos feministas a partir da década de 1970 e sua importância em campanhas sobre 

demandas – em favor do sufrágio feminino, participação e representação política, direitos à 

educação, trabalho remunerado, autonomia sexual, direitos reprodutivos, entre outras – que 

despertaram a necessidade de incluir as mulheres no processo de decisão política. Nesse 

contexto, movimentos para a representação de mulheres no poder legislativo foram essenciais 

para garantir que elas fizessem parte de tal processo. Assim, de modo complementar ao que já 

foi dito anteriormente, existe a busca por maior representatividade descritiva, através da 

eleição e designação de mulheres para cargos públicos no governo; e, também, por uma maior 

representatividade substantiva, através da incorporação de demandas de mulheres no processo 

político (LOVENDUSKI, 2005). 

Nesse sentido, é possível entender que a noção de feminismo estatal e de suas medidas 

despatriarcalizantes são cruciais na construção da presente problemática, uma vez que tal 
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preocupação é essencial à compreensão dos movimentos de mulheres e a incorporação de 

suas demandas através de agências governamentais e mecanismos institucionais de mulheres; 

e, também, da ligação de tais movimentos com a demanda pela criação de mecanismos que 

garantam a maior representação de mulheres no poder político. Dessa forma, e partindo dessa 

premissa, a temática do trabalho diz respeito ao estudo da elaboração política – em termos de 

políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade de gênero – das mulheres que se 

inseriram no Estado pelo âmbito legislativo.  

Vale ressaltar, como já explicitado anteriormente no trabalho, que apesar do cenário 

latino-americano estar repleto de casos de sucesso de implementação de políticas de cotas, por 

razões de constrições de tempo e recursos o trabalho irá se concentrar no caso paradigmático 

do Equador. O caso equatoriano possui algumas características que o torna primordial para a 

presente pesquisa, uma vez que: o país passou por uma reformulação política em 2006, se 

inserindo no contexto da onda rosa na América Latina e elaborando uma nova Constituição; a 

política de cotas para mulheres implementada atingiu resultados impressionantes, 

possibilitando que o Equador alcançasse mais de 40% de representação feminina no 

parlamento nacional em apenas 5 anos; e o país possui apenas uma câmara legislativa, a 

Assembleia Nacional da República do Equador, o que viabiliza uma análise mais detalhada e 

o acompanhamento minucioso dos projetos de lei propostos e aprovados acerca da temática 

da igualdade de gênero e de direitos das mulheres no país. A próxima subsessão aborda, de 

maneira geral, as políticas de cotas desenvolvidas em países latino-americanos, ou seja, os 

mecanismos de aumento da representação descritiva de mulheres no poder legislativo. 

 

3.3.1 Políticas de Cotas para Mulheres na América Latina  

 

Como já apresentado anteriormente no capítulo, existem vários tipos de políticas de 

cotas para mulheres no poder legislativo e, na América Latina, o tipo predominante são os 

sistemas de cotas políticas introduzidas por meios legais ou constitucionais. Podemos ver a 

relação completa entre os países e as políticas de cotas no Quadro 2. 

Antes de aprofundar o caso do Equador, iremos abordar rapidamente, para 

contextualizar o cenário regional, algumas políticas de cotas para participação de mulheres 

nos parlamentos latino-americanos, ou seja, a nível nacional. Iremos apresentar os casos da 

Bolívia, Cuba, México, Nicarágua, Argentina e Costa Rica, por se tratarem de países que 

também possuem uma porcentagem igual ou superior a 33% de representação de mulheres no 
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parlamento até maio de 2016, no ranking realizado pela IPU (INTER-PARLIAMENTARY 

UNION, 2016). As informações apresentadas para cada um dos países estudados são 

baseadas, principalmente, em fontes legais, como textos das constituições e das leis eleitorais 

que regulam as eleições e o uso das cotas de gênero em cada país (INTERNATIONAL IDEA 

et al; 2013)
59

.  

Em primeiro lugar, a Bolívia aparece no ranking de 2016 ocupando o segundo lugar 

mundial em relação à porcentagem de mulheres que ocupam cargos no poder legislativo a 

nível nacional (INTERPARLAMENTARY UNION, 2016), chegando a atingir 53,10% das 

cadeiras da Câmara dos Deputados e 47,20% das cadeiras do Senado (QUOTA PROJECT, 

2016b). O país possui uma lei eleitoral que regula as cotas do poder legislativo e que foi 

sancionada em 2010. Em relação à Câmara dos Deputados, estabeleceu-se que: 

 

[os a]rtigos 11 e 58 (2) da Lei Eleitoral de 2010 exigem que ambas as listas de 

candidatos principais e suplentes em eleitorados plurinominais para as eleições da 

Câmara Baixa (Câmara de Deputados) devem incluir um número igual de homens e 

mulheres, em alternância. Se uma lista é composta por um número ímpar de 

candidatos, será dada preferência às mulheres. Em eleitorados uni nominais, pelo 

menos 50% dos candidatos (principais e suplentes) nomeados no número total de 

círculos eleitorais devem ser mulheres. Esta nova legislação tem sido aplicada para a 

Câmara dos Deputados eleitos em 2014 (QUOTA PROJECT, 2016b, s/p, tradução 

nossa
60

). 

 

A mesma exigência se faz às eleições do Senado boliviano: 

 

Os artigos 11 e 54 (2) da Lei Eleitoral (2010) exigem que as listas de candidatos 

principais e suplentes em eleitorados plurinominais para as eleições para o Senado 

devem incluir, em alternância, número igual de homens e mulheres. Nos círculos 

eleitorais de um só membro, pelo menos 50% dos candidatos (principal e suplente) 

nomeados no número total de distritos eleitorais devem ser mulheres. Esta nova 

legislação foi aplicada à Câmara de Senadores eleita em 2014 (QUOTA PROJECT, 

2016b, s/p, tradução nossa
61

). 

 

                                                 
59

 Parte das informações aqui apresentadas, ainda que de forma atualizada e revisada, foram baseadas no artigo 

escrito em conjunto com a colega Luísa Novais Tolledo, publicado no periódico Revista Mosaico, da Fundação 

Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, em novembro de 2016 (CAMPOS; TOLLEDO, 2016). 
60

 Articles 11 and 58 (2) of the 2010 Electoral Law require that both principal and alternate candidate lists in 

multi-member constituencies for elections to the Lower House (Cámara de Diputados) must include equal 

numbers of men and women, in alternation. If a list is composed of an odd number of candidates, preference will 

be given to women. In single-member constituencies, at least 50% of the candidates (principal and alternate) 

nominated in the total number of constituencies must be women. This new legislation has been applied to the 

Chamber of Deputies elected in 2014. 
61

 Articles 11 and 54 (2) of the Electoral Law (2010) require that both principal and alternate candidate lists in 

multi-member constituencies for elections to the Upper House (Senado) must include equal number of men and 

women, in alternation. In single-member constituencies, at least 50% of the candidates (principal and alternate) 

nominated in the total number of constituencies must be women. This new legislation has been applied to the 

Chamber of Senators elected in 2014. 
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QUADRO 2: Cotas para mulheres em Parlamentos Nacionais na América Latina 

 

Fonte: (QUOTA PROJECT, 2016h). 
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Além disso, a legislação inclui sanções legais em caso de descumprimento, de forma que: 

 

[a]s listas de candidatos devem estar em conformidade com os requisitos da paridade 

e alternância. Quebras desta disposição irão resultar na rejeição da lista de 

candidatos. Neste caso, a organização política deve ser notificada da rejeição, e deve 

corrigir a lista de candidatos, o mais tardar 72 horas a partir da notificação (artigo 

107) (QUOTA PROJECT, 2016b, s/p, tradução nossa
62

). 

 

A cota legislativa para eleições nacionais bolivianas foi introduzida, primeiramente, 

em 1997, e estabelecia que a cada três candidatos nas listas para a Câmara dos Deputados, um 

teria que ser mulher; e que a cada quatro candidatos para a lista do Senado, um deveria ser 

mulher. Porém, o princípio de paridade foi implementado, apenas, em 2014, ocasionando um 

salto da Bolívia no ranking mundial (QUOTA PROJECT, 2016b). Assim, após a introdução 

do sistema de cota de paridade e alternância, a Bolívia passou da 45ª posição no ranking 

mundial em 2013 para a 2ª posição em 2014 (INTERPARLAMENTARY UNION, 2013; 

2014).  

No entanto, vale observar que já em 2013, mesmo a representação de mulheres na 

câmara baixa sendo de 25,4%, a representação de mulheres na câmara alta já totalizava 47,2% 

do senado, o que nos revela uma prática já existente – e voluntária – de manter certa paridade 

representativa (INTERPARLAMENTARY UNION, 2013). Apesar disso, as mudanças 

legislativas de 2010 foram extremamente impactantes para a composição parlamentar de 

2014, elevando a Bolívia a um destaque internacional por sua paridade representativa, que se 

mantém até o ano de 2016 (INTERPARLAMENTARY UNION, 2016). 

Em segundo lugar, apesar de Cuba aparecer como um caso interessante, por ocupar a 

terceira posição do ranking mundial de 2016, chegando a apresentar uma porcentagem de 

48,9% de mulheres ocupando cadeiras da Assembleia Nacional (INTER-PARLIAMENTARY 

UNION, 2016). A posição oficial do governo cubano é de que não existe uma política de cota 

no país para promover um crescimento na participação política das mulheres. Porém, há 

evidencias de que Cuba implementa, sim, medidas para fortalecer a presença de mulheres no 

âmbito político (LUCIAK, 2013). Cuba, que foi o primeiro país a assinar a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres de 1979, percebeu a 

necessidade de haver uma intervenção para que se pudesse estabelecer igualdade de gênero na 

arena política (LUCIAK, 2013). Dessa forma, apesar da posição oficial do governo, não se 

                                                 
62

 The lists of candidates must comply with the requirements of parity and alternation. Breaches of this provision 

will result in the rejection of the list of candidates. In this case, the political organization shall be notified of the 

rejection, and should rectify the list of candidates no later than 72 hours from the notification (Article 107). 
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nega a possibilidade da existência de mecanismos – que podem parecer até mesmo subjetivos 

– para favorecer determinadas candidatas, como se pode perceber na opinião concedida por 

um membro do governo cubano no trecho abaixo: 

 

[...] a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que não há nenhuma cota. Não é por 

causa de uma cota, não por causa de uma norma estabelecida [que as mulheres estão 

incluídas]. Vamos avaliar o mérito, nós vamos avaliar capacidade, vamos avaliar 

disposição, e só com base nesta avaliação emergem as mulheres (LUCIAK, 2013, 

p.256, tradução nossa
63

). 

 

Assim, o governo cubano exerce controle sob a representatividade das mulheres a 

partir da Comissão de Candidatos, de forma que havia um tratamento preferencial para as 

mulheres nas escolhas dos candidatos para as eleições da Assembleia Nacional. Ou seja, foi 

na Comissão de Candidatos que a questão do desequilíbrio de gênero foi sendo abordada. 

Dessa forma, não podemos afirmar que há um sistema normativo e formalizado que garante 

uma determinada proporção para as mulheres no âmbito legislativo do país, já que o Partido 

Comunista cubano age de tal modo que ele determina, por si só, quando e onde a composição 

de gênero de um determinado órgão eleitoral precisa ser ajustada (LUCIAK, 2013). 

Em terceiro lugar, temos o caso do México, que alcançou a sétima posição no ranking 

de 2016, com uma porcentagem de 42,4% de representantes mulheres da Câmara dos 

Deputados e 33,6% de mulheres no Senado (QUOTA PROJECT, 2016f). O Artigo 41 da 

Constituição Federal afirma que os partidos políticos devem desenvolver regras que 

promovam a paridade de gênero na nominação de seus candidatos, tanto para eleições federais 

quanto locais (QUOTA PROJECT, 2016f). A legislação eleitoral, por sua vez, garante que os 

partidos políticos devem assegurar que pelo menos 40% de seus candidatos sejam do mesmo 

gênero. Além disso, o país possui sanções legais em caso de não cumprimento, de modo que 

partidos que não cumprirem tais obrigações: 

 

[...] terão 48 horas para corrigir as suas listas. Após esse período, se ainda 

considerada não correta, os partidos serão repreendidos publicamente pelo Conselho 

Geral do Instituto Federal Eleitoral (IFE) e dado um período extra de 24 horas para 

regularizarem a sua lista. Finalmente, se as 24 horas passam e o partido ainda estiver 

em um estado de não conformidade com os regulamentos de cotas, as suas listas 

eleitorais serão rejeitadas pelo IFE (QUOTA PROJECT, 2016f, s/p, tradução 

nossa
64

). 

                                                 
63

 Well, the first thing I would like to tell you is that there is no quota. It is not because of a quota, not because of 

an [established] norm [that women are included]. We are going to evaluate merit, we are going to evaluate 

capacity, we are going to evaluate disposition, and only based on this evaluation emerge the women. 
64

 […] will have 48 hours to rectify their lists. After this period, if still found to be non-compliant, parties will be 

publicly reprimanded by the General Council of the Federal Electoral Institute (IFE) and given an extra period of 
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Vale acrescentar, que em 2014 o México passou uma emenda constitucional para o artigo 41 

da Constituição, exigindo não só a paridade de gênero para as listas de candidatos, como a 

alternância entre homens e mulheres nas mesmas (COTA PROJECT, 2016f). 

Em quarto lugar, a Nicarágua assume a posição de décima primeira colocada no 

ranking mundial de 2016, apresentando uma porcentagem de 41,3% de mulheres na 

composição de sua Assembleia Nacional. O país possui uma legislação eleitoral que garante 

que: “[n]os termos do artigo 82 (4) da Lei Eleitoral de 2000 (No. 331, conforme alterada pela 

Lei No.790 / 2012), partidos políticos ou coligação de partidos políticos que participam das 

eleições para a Assembleia Nacional devem incluir nas suas listas eleitorais 50% homens e 

50% mulheres candidatas.” (QUOTA PROJECT, 2016g, s/p, tradução nossa
65

). Além disso, a 

lei eleitoral de 2008 assegurou a igualdade de gênero no exercício dos direitos civis e 

políticos a todos os níveis, afirmando a necessidade de promover as medidas necessárias para 

aumentar a participação das mulheres nos processos eleitorais (QUOTA PROJECT, 2016g). 

Em quinto lugar, a Argentina aparece no ranking de 2016 com uma porcentagem de 

35,8% de mulheres na composição da sua Câmara dos Deputados e de 41,7% no Senado 

(QUOTA PROJECT, 2016a). Enquanto sua Constituição garante a necessidade de existirem 

ações positivas significativas para regulamentar os partidos políticos e o sistema eleitoral na 

promoção da igualdade entre gêneros, a legislação eleitoral afirma que: “[l]istas eleitorais dos 

partidos são obrigados a ter um mínimo de 30% de mulheres entre os seus candidatos a todas 

as eleições nacionais com chances reais de ser eleito.” (QUOTA PROJECT, 2016a, s/p, 

tradução nossa
66

). Em relação aos mecanismos de coerção, estabeleceu-se que se a lista de 

determinado partido não está de acordo com os requisitos determinados, o partido será 

notificado e terá 48 horas para alterar sua lista de candidatos. E caso a situação não seja 

devidamente solucionada, o Tribunal Eleitoral deve colocar nos lugares adequados as 

candidatas mais próximas na lista do partido em questão (QUOTA PROJECT, 2016a). 

Por fim, a República da Costa Rica aparece no ranking mundial de 2016 com uma 

representatividade de 33,3% de mulheres ocupando cadeiras em sua Assembleia Legislativa 

(QUOTA PROJECT, 2016c). Sua legislação eleitoral estabelece que: 

                                                                                                                                                         
24 hours to rectify their list. Finally, if the 24 hours pass and the party is still in a state of non-compliance with 

quota regulations, its electoral lists will be rejected by the IFE. 
65

 Under Article 82 (4) of the 2000 Electoral Law (No. 331, as amended by Law No.790/2012), political parties 

or the coalition of political parties which participate in the National Assembly elections must include in their 

electoral lists 50% men and 50% women candidates. 
66

 Party electoral lists are required to have a minimum of 30% women among their candidates for all national 

elections with real chances of being elected. 
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De acordo com os artigos 2º e 148 (1) da Lei Eleitoral de 2009, todas as nomeações 

para as eleições devem respeitar as regras de paridade e alternância. Em outras 

palavras, 50% dos candidatos devem ser de cada gênero e duas pessoas do mesmo 

sexo não pode ser posteriormente incluídas na lista de candidatos (QUOTA 

PROJECT, 2016c, s/p, tradução nossa
67

). 

 

A legislação afirma, ainda, que as autoridades eleitorais rejeitam listas que não cumprem com 

as exigências das regras de cotas (QUOTA PROJECT, 2016c). Apesar de já existir uma cota 

de 40% para as mulheres nas listas de candidatos desde 1998, as autoridades eleitorais não 

rejeitavam listas que não cumprissem os requisitos de cota, o que resultou em críticas por 

várias organizações e levou à adoção das sanções atuais (QUOTA PROJECT, 2016c). 

A partir da exposição dos casos acima, conseguimos ter um panorama geral sobre os 

casos de sucesso de implementação de sistemas de cotas na América Latina – sendo a maioria 

deles sistemas de cotas eleitorais ou partidárias –, ou seja, casos em que as cotas foram 

institucionalizadas e produziram efeitos positivos no sentido de aumentar a participação de 

mulheres na política. Podemos perceber a importância e o impacto direto da relação entre a 

existência de legislações que garantam cotas para mulheres em cargos do poder legislativo de 

países latino-americanos, tanto no âmbito das Constituições quanto na própria legislação 

eleitoral, e o aumento efetivo da presença de mulheres nos parlamentos da região. Podemos 

observar, ainda, a importância dos mecanismos de sanção em casos de não cumprimentos das 

leis, já que a efetividade das cotas aumenta em contextos que possuem tais instrumentos 

coercitivos. Tendo em vista esse contexto regional, passamos para o caso específico do 

Equador.  

 

3.4 O Contexto Político e a Política de Cotas no Equador  

 

Antes de destrinchar as características do caso equatoriano, vale a pena resgatar a 

noção de onda rosa na América Latina, já mencionada aqui anteriormente. De forma mais 

explícita, estamos nos referindo aos acontecimentos políticos que representaram certo 

rompimento com a linha política do neoliberalismo adotada por muitos países do continente 

até meados dos anos 2000. A partir do final da década de 1990, uma série de governos mais 

alinhados com o centro-esquerda político ascendeu ao poder na América Latina: Hugo 

                                                 
67

 According to Articles 2 and 148 (1) of the 2009 Electoral Law, all nominations for elections must comply with 

the rules of parity and alternation. In other words, 50% of the candidates must be of each gender and two persons 

of the same sex cannot be subsequently included on the list of candidates. 
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Chávez (Venezuela, 1998); Ricardo Lagos (Chile, 1999); Luís Inácio Lula da Silva (Brasil, 

2002); Nestor Kirchner (Argentina,2003); Tabaré Vázquez (Uruguai, 2004); Evo Morales 

(Bolívia, 2005); Michelle Bachelet (Chile, 2006); Alan Garcia (Peru, 2006); Álvaro Uribe 

(Colômbia, 2006) e Rafael Correa Delgado (Equador, 2006) (COUTINHO, 2006). Esses 

movimentos políticos representaram uma guinada à esquerda do continente e demarcam o 

cenário político do governo de Rafael Correa – mandato que elaborou e aprovou a política de 

cotas no país em questão. 

Especificamente sobre o processo político ao qual o país passou, o Equador realizou 

uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição no início dos anos 

2000, que foi caracterizada por representar um momento de refundação do país. A Revolución 

Ciudadana ecuatoriana impulsionou a elaboração de tal constituição, na qual a esquerda, o 

progressismo e movimentos campesinos e indígenas pudessem participar do momento de 

repensar o modelo neoliberal seguido até então. Dessa forma, indígenas e intelectuais 

cumpriram um papel importante como aliados dos novos governos no processo de elaboração 

de novas constituições. Porém, com a instituição da Alianza País de Rafael Correa houve um 

afastamento dos interesses dos setores tradicionais das populações, sendo promovidos 

modelos econômicos extrativistas que impactaram negativamente os direitos indígenas aos 

quais os governos estavam inicialmente alinhados (SCHAVELZON, 2015). 

De todo modo, a visão mais inclusiva definida pela noção de Estado plurinacional, 

pautou a nova direção da constituição da República Del Ecuador. Nesta, o conceito de 

plurinacionalidade tem um lugar privilegiado, que permeou e repercutiu no projeto 

constituinte da política do novo governo. A plurinacionalidade – encarada como uma 

continuação dos processos de formação dos Estados na América do Sul – se conecta, também, 

com uma visão de pós-republicanismo, no sentido de superar formas liberais e modernas do 

Estado. O conceito é presente na política dos países andinos com o crescimento da 

visibilidade política de organizações de povos e nacionalidades de terras baixas, selva 

amazônica e a consequente imagem de sociedades pluriétnicas ou pluralistas. Outra dimensão 

incluída nas discussões sobre Estado plurinacional são as iniciativas de descolonização, sendo 

que a plurinacionalidade foi levantada por lutas campesinas no final dos períodos militares, 

atravessando os movimentos sociais do período democrático, até culminar em um modelo 

político primeiramente para a Bolívia em 2006, com a Revolución Democrática y Cultural 

boliviana (SCHAVELZON, 2015). 
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A Assembleia Constituinte da Bolívia de agosto de 2006 declarou o Pacto de Unidade 

ao definir o caráter do Estado boliviano como sendo unitário plurinacional comunitário social 

de direito (SCHAVELZON, 2015). O primeiro artigo da Constituição diz:  

 

Art. 1. Bolívia se constitui em um Estado Unitário Social de Direito Plurinacional 

Comunitário, livre, independente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado e com autonomias. Bolívia se funda na pluralidade e o pluralismo 

político, econômico, jurídico, cultural e linguística, dentro do processo integrador do 

país (SCHAVELZON, 2015, p.96, tradução nossa
68

). 

 

Apesar de o termo ter menos peso no Equador do que em todo o processo boliviano, a 

noção de plurinacionalidade também alcançava os movimentos sociais no sentido de 

transformar a forma do Estado. A Constituição do Equador de 2008 atesta que: “Art. 1. O 

Equador é um Estado constitucional de direitos e justiça, social, democrático, soberano, 

independente, unitário, intercultural, plurinacional e laico. Se organiza em forma de república 

e se governa de maneira descentralizada” (SCHAVELZON, 2015, p. 101, tradução nossa
69

). 

Dessa forma, o país possui uma base política forte e incipiente. A partir desse entendimento 

político, a próxima subsessão aborda o sistema de cotas para mulheres adotado no Equador.  

 

3.4.1 Política de Cotas no Equador e a Igualdade de Gênero na Representação Descritiva 

 

O Equador aparece na nona posição do ranking mundial de 2016 

(INTERPARLAMENTARY UNION, 2016), com uma porcentagem de 41,6% de mulheres 

ocupando cadeiras na Assembleia Nacional. O país possui cotas legislativas que estão 

efetivadas nos textos da Constituição e de leis eleitorais. De acordo com o Artigo 65 da 

Constituição de 2008, o Estado deve promover a igualdade em relação à representação de 

mulheres e homens no que diz respeito a partidos e movimentos políticos, a cargos do 

executivo e a instituições de tomada de decisão política (QUOTA PROJECT, 2016d), de 

forma que as cotas não se limitam ao âmbito legislativo. Além disso, afirma-se que o Estado 

deve adotar medidas de ação afirmativa para garantir a participação de parcelas discriminadas 

da população. Dessa forma, a legislação eleitoral estabelece que: 

                                                 
68

 Art. 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 

independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la 

pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del 

país. 
69

 Art. 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. 
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De acordo com os artigos 99 (1) e 160 da Lei Eleitoral de 2009, nas listas de 

candidatos, para as eleições através do sistema de representação proporcional, os 

nomes dos homens e mulheres candidatas serão alternados. Além disso, o artigo 160 

exige que as listas de candidatos para as eleições para a Assembleia Nacional, o 

Parlamento Andino, o Parlamento Latino-Americano, os conselhos regionais, 

distrital, conselhos municipais e rurais, serão formados com uma sequência de igual 

número (mulher-homem ou homem-mulher) para completar o número total de 

candidatos principais alternativos (QUOTA PROJECT, 2016d, s/p, tradução 

nossa
70

). 

 

O sistema de cotas equatoriano, portanto, estabelece princípios de paridade para todos 

os níveis eleitorais. Dessa forma, os candidatos dos partidos políticos para as eleições da 

Assembleia Nacional, do Parlamento Andino, do Parlamento Latino-americano, e, até mesmo, 

dos conselhos regionais e municipais devem manter os princípios de paridade e alternância. 

(QUOTA PROJECT, 2016d). Além disso, de forma semelhante ao caso boliviano, o “artigo 

105 (2) da lei eleitoral estabelece que as listas de candidatos serão rejeitadas pela Comissão 

Eleitoral caso não cumpram as disposições da Constituição e da lei eleitoral relativas à 

igualdade de gênero e à alternância” (QUOTA PROJECT, 2016d, s/p, tradução nossa
71

). 

Percebemos, portanto, que o sistema de cotas equatoriano é bastante extenso e busca 

abarcar grande parte do aparato político do país. Em relação ao impacto na representatividade 

legislativa a nível nacional, constatamos que após a implementação da legislação específica 

sobre paridade e alternância, a representação de mulheres na Assembleia Nacional passou de 

25% em 2008 – quando ocupava a 37ª posição no ranking mundial – para 32,3% em 2009, 

38,7% em 2013 e 41,6% em 2014 – representação que se mantém até o ano de 2016 

(INTERPARLAMENTARY UNION, 2008; 2009; 2013; 2014; 2016). Assim, a 

implementação do sistema no Equador possibilitou que a representação de mulheres em seu 

parlamento superasse os 40% em menos de 5 anos.  

É importante mencionar que o fato dessa composição legislativa do país se 

concretizar, ou seja, de existir uma paridade de gênero no poder legislativo equatoriano, 

representa um impacto automático na conformação do Estado. O simples fato de depararmos 

com imagens de mulheres no endereço eletrônico da Assembleia Nacional equatoriana já 

                                                 
70

 According to Articles 99 (1) and 160 of the 2009 Electoral Law, in the candidate lists, for the elections 

through the system of proportional representation, the names of men and women candidates shall alternate. In 

addition, Article 160 requires that candidate lists for elections to the National Assembly, the Andean and Latin 

American Parliament, the regional councils, as well as the district, municipal and rural councils, shall be formed 

with an equal number sequence (woman–man or man–woman) to complete the total number of principal and 

alternative candidates. 
71

 Article 105 (2) of the electoral law states that the candidate lists will be rejected by the Electoral Commission 

if they do not comply with the gender parity and alternation provisions of the Constitution and the electoral law. 
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aponta para a existência de uma outra forma de fazer política, uma política – pelo menos 

visualmente –  mais inclusiva. A presidência da Assembleia Nacional da República do 

Equador é ocupada por três mulheres: a presidenta Gabriela Alejandra Rivadeneira Burbano, 

a primeira vice-presidenta Rosana Alvarado Carrión, e a segunda vice-presidenta Marcela 

Paola Aguiñaga Vallejo. A disposição entre homens e mulheres na Assembleia é algo 

destacado na página online da composição dos asambleístas, antes mesmo de haver 

especificações partidárias dos congressistas, de acordo com a Figura 6. E a proporção oficial 

informada pela Assembleia é de 78 homens e 59 mulheres – 56,93% e 43,07%, 

respectivamente – (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2016). 

 

FIGURA 6 – Composição da Assembleia Nacional do Equador 

 

Fonte: (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2016). 

 

Assim, podemos observar que o sistema de cotas, baseados em artigos constitucionais 

e em legislações eleitorais que estabelecem, não só os princípios de paridade e alternância, 

mas medidas punitivas – rejeição das listas partidárias – em caso de não cumprimento com as 

normas, impactaram de maneira excepcional a representação descritiva de mulheres no poder 

legislativo nacional do país. O próximo capítulo, portanto, é dedicado ao estudo da 

representação substantiva de mulheres no Equador, isso é, a partir da elaboração de políticas 

públicas voltadas para o empoderamento de mulheres e para a igualdade de gênero.
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS E IGUALDADE DE GÊNERO NO EQUADOR 

 

 

Em nossa investigação acerca da incorporação de questões de gênero no interior do 

Estado equatoriano, buscando entender o impacto de políticas de cotas na representação 

substantiva de mulheres, realizamos no presente capítulo um estudo de caso exploratório 

sobre os projetos de lei voltados para a questão de gênero no Equador. A partir de tal estudo, 

apresentamos, ao final do capitulo, algumas inferências do comportamento do legislativo 

equatoriano em relação à promoção da igualdade de gênero.  

A fim de apresentar as propostas de políticas públicas voltadas para mulheres e para 

questões de gênero que foram elaboradas a partir do momento de maior ingressão das 

mulheres no legislativo equatoriano, isso é, a partir do ano de 2009 – com a implementação da 

política de cotas – organizamos o capítulo da seguinte forma: 1. apresentamos o escopo da 

abordagem de questões de gênero na própria Constituição do Equador, juntamente com a 

Resolução para eliminar toda forma de violência contra mulheres, meninas e adolescentes; 2. 

apresentamos a Lei Orgânica dos Conselhos Nacionais para a Igualdade, que aborda 

diretamente questões de gênero; 3. apresentamos projetos de lei aprovados que tocam 

questões de gênero; 4. apresentamos projetos de lei voltados para questões de gênero que 

foram arquivados ou unificados; 5. apresentamos projetos de lei voltados para questões de 

gênero que estão em trâmite na Assembleia Nacional; e 5. realizamos uma análise do 

comportamento do legislativo nacional equatoriano em termos de elaboração de projetos de 

lei voltados para questões de direitos das mulheres e questões de gênero, a partir de uma 

representação descritiva mais igualitária entre homens e mulheres.  

Em nossa pesquisa acerca dos projetos de leis voltados para mulheres e questões de 

gênero elaborados no Equador a partir de 2009, encontramos uma resolução voltada para 

direitos das mulheres e um projeto aprovado que aborda diretamente questões de igualdade, 

incluindo questões de gênero, e que tem consequências expressivas para as instituições 

equatorianas; 6 projetos aprovados que tocam questões de gênero em seus artigos de maneira 

clara; 2 projetos voltados para questões de gênero que foram arquivados; 3 projetos voltados 

para questões de gênero que foram unificados a outros projetos; e 6 projetos de lei voltados 

para questões de gênero que estão tramitando na Assembleia. Portanto, os projetos que serão 

aqui expostos seguem a disposição de acordo com o Quadro 3.  

Vale ressaltar que a apresentação dos projetos acompanha sempre que possível, em 

nossa exposição, a relação do número de homens e mulheres que participaram dos processos 
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de votação – destacando considerações importantes de acordo com os casos específicos –, 

assim como a autoria e encaminhamento dos referidos projetos de lei. As próximas subseções 

abordarão cada um dos casos aqui mencionados. 

 

QUADRO 3: Disposição dos Projetos de Lei Estudados 

 
FONTE: Elaboração própria. 

 

4.1 Constituição do Equador e a Resolução para eliminar toda forma de violência 

contra mulheres, meninas e adolescentes  

 

Além da especificação das cotas, a Constituição do Equador possui diversos artigos 

que tocam a temática da igualdade de gênero. Nesses artigos, a República do Equador 

estabelece como dever do Estado garantir, sem qualquer tipo de discriminação, o gozo efetivo 

dos direitos humanos e reconhece que todas as pessoas são iguais e possuem os mesmos 

direitos, deveres e oportunidades; defendendo a igualdade de gênero e os direitos das 

mulheres. O Quadro 4 especifica os artigos da Constituição que lidam com diferentes 

temáticas relacionadas ao direito à igualdade e aos direitos das mulheres, incluindo os artigos 

que defendem a igualdade como um princípio fundamental; que estabelecem os direitos à 

igualdade e não discriminação; que pautam a necessidade de atenção prioritária a grupos em 

situação de vulnerabilidade; que dizem respeito às formas e redistribuição do trabalho, à 

educação, à seguridade social, ao direito à propriedade, aos direitos às liberdades sexuais e 

reprodutivas e aos direitos da família; aos direitos de proteção; e aos artigos que tratam da 

institucionalidade, de políticas de gênero, da participação e da organização do poder; e dos 

conselhos de participação cidadã (DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL ECUADOR, 2017, p. 

12). 

Ainda no intuito de abordar o escopo da Constituição – e de outros elementos 

legislativos que compõem o cenário institucional equatoriano –, destacamos a Resolução 
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publicada em novembro de 2014 pela Assembleia Nacional do Equador, sob a direção da 

presidenta da Assembleia Gabriela Alejandra Rivadeneira Burbano, em favor da eliminação 

de toda forma de violência contra mulheres, meninas e adolescentes (REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2014b). A Resolución que exhorta a las funciones del estado y a los gobiernos 

autônomos descentralizados para que establezcan y apliquen normas y políticas tendientes a 

eliminar toda forma de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes foi inspirada em 

artigos da própria Constituição do Equador e em uma série de Declarações e Acordos 

internacionais. A Resolução foi aprovada com a totalidade dos votos, em um quorum de 111 

deputados (ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR, 2014b). 

 

QUADRO 4: Direitos das mulheres na Constituição da República do Equador  

 

FONTE: (DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL ECUADOR, 2017, p. 12). 

 

O documento destaca, dentre outros embasamentos constitucionais para a Resolução, o 

artigo 11 número 2 da Constituição, o qual define que:  

 

Todas as pessoas são iguais e gozam dos mesmos direitos, deveres e oportunidades. 

Ninguém pode ser discriminado em razão de etnia, local de nascimento, idade, sexo, 
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identidade de gênero, identidade cultural, estado civil, língua, religião, ideologia, 

filiação política, passado jurídico, condição socioeconômica, condição imigratória, 

orientação sexual, estado de saúde, portar HIV, deficiência, diferença física; ou 

qualquer outra distinção, pessoal ou coletiva, temporária ou permanente, que visa ou 

tenha por objetivo prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício de 

direitos. A lei vai punir todas as formas de discriminação. O Estado deve adotar 

medidas de ação afirmativa que promovam igualdade real em favor dos detentores 

de direitos numa situação de desigualdade (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, 

p.27 tradução nossa
72

). 

 

Destaca-se também, o artigo 66 número 3 da Constituição que reconhece:  

 

O direito à integridade pessoal, que inclui: a) A integridade física, mental, moral e 

sexual. b) Uma vida livre de violência nos setores público e privado. O Estado 

adotará as medidas necessárias para prevenir, eliminar e punir todas as formas de 

violência, especialmente aquela perpetrada contra mulheres, meninas, meninos e 

adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e contra qualquer pessoa em 

desvantagem ou vulnerabilidade; serão tomadas medidas idênticas contra a 

violência, a escravidão e a exploração sexual (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

2008, p.50, tradução nossa
73

). 

 

Assim como o artigo 70 da Constituição que afirma que:  

 

O Estado formulará e implementará políticas para alcançar igualdade entre mulheres 

e homens, através do mecanismo especializado em conformidade com a lei, e 

incorporará o enfoque de gênero em planos e programas, e prestará assistência 

técnica para sua aplicação obrigatória no setor público (REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2008, p.54,  tradução nossa
74

). 

 

Considerando, portanto, as leis supremas contidas no documento da Constituição equatoriana, 

percebemos a disposição no sentido de garantir e respaldar os direitos individuais e coletivos 

e incentivar mecanismos contra atitudes discriminatórias, incluindo a questão da 

discriminação de mulheres e da desigualdade de gênero.  

                                                 
72

 Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que 

se encuentren en situación de desigualdad. 
73

 El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida 

libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual. 
74

 El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del 

mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y 

brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. 
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A partir de tal encaminhamento, juntaram-se ao embasamento constitucional alguns 

tratados internacionais. De acordo com o documento da Resolução, foram levados em conta, 

dentre outros, a Declaração Universal dos Direitos Humanos
75

 e o Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos
76

, que obrigam os Estados signatários a garantir os direitos das 

pessoas à não discriminação por razões de gênero, condição econômica ou etnia, assim como 

a erradicação de todo tipo de violência e atos cruéis (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2014b). 

A Resolução destaca, também, a CEDAW – já mencionada aqui anteriormente –, que obriga 

os Estados signatários a adotar leis, políticas e programas orientados a erradicar a 

discriminação contra a mulher; a Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar e 

Erradicar a Violência contra a Mulher
77

, que vincula os Estados no sentido de estabelecer 

medidas para erradicar tal violência; a Plataforma de Pequim – criada na Conferencia de 

Pequim de 1995, já mencionada aqui anteriormente –, que afirmou a preocupação com a 

busca pela igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e estabeleceu, entre outros, a 

importância de mecanismos institucionais para o avanço das mulheres em diferentes esferas, 

exigindo mudanças profundas nos marcos jurídicos a nas instituições políticas dos países; e o 

Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra a Mulher
78

, que influenciou a 

Assembleia Nacional a empreender ações conjuntas com outras instancias estatais no sentido 

de fazer esforços para erradicar a violência de gênero contra as mulheres, meninas e 

adolescentes (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2014b).  

Além disso, a Resolução afirma que a Primeira Consulta de Violência de Gênero
79

 

realizada no país em 2011 – na qual 60,6% das mulheres no Equador afirmam ter sofrido 

algum tipo de violência (87,3% sofreram violência física, 76,3% violência psicológica e 

28,9% violência patrimonial) e das quais 76% foram provenientes de parceiros ou ex-

parceiros, revelou a necessidade de lidar com a violência de gênero. Assim, juntamente com I 

Foro Parlamentario Beijing
80

, realizado para consolidar a integração latino-americana em 

torno do empoderamento econômico, político e social das mulheres da região, demarcou-se o 

contexto da criação da resolução de 2014 (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2014b).  

                                                 
75

 Declaração adotada pela ONU em 1948 (UNITED NATIONS, 1948).  
76

 Tratado adotado pela ONU em 1966 (UNITED NATIONS, 1966). 
77

 Convenção adotada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) em 1994 (ORGANIZATION OF 

AMERICAN STATES, 1994). 
78

 Definido pela ONU como o dia 25 de novembro (UNITED NATIONS, 2017). 
79

 Primeira Encuesta de Violência de Gênero realizada pelo Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), 

em 2011 (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2014b). 
80

 Fórum ocorrido em novembro de 2014 na Assembleia Nacional do Equador (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

2017). 
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A partir da exposição de tal plano de fundo constitucional, internacional e nacional, a 

Assembleia Nacional equatoriana exortou às funções Executiva, Judicial, Eleitoral e de 

Transparência e Controle Social, assim como os Governos Autônomos Descentralizados para 

que, no âmbito de suas competências, pudessem emitir normas, aprovar políticas e adotar 

ações e medidas necessárias que tivessem a intenção de eliminar toda forma de violência 

contra as mulheres, meninas e adolescentes nos ambitos público e privado e, em especial, nos 

setores da saúde e educação. Nesse sentido, a Assembleia estimulou os Governos Autônomos 

Descentralizados a realizarem campanhas de sensibilização cidadã orientadas a combater esse 

tipo de violência. Além disso, o documento convocou a sociedade civil para rejeitar toda 

forma de discriminação, maltrato ou violência contra mulheres, meninas e adolescentes – e a 

denunciar qualquer ação que atente contra a integridade física, psíquica, sexual, entre outras –

; assim como para participar de ações conjuntas para a construção de políticas, planos e 

programas de erradicação da violência nos ambitos públicos e privado. Por fim, a Assembleia 

destacou a importância de convocar os meios de comunicação públicos e privados a 

empreender campanhas de conscientização sobre a problemática social da violência contra 

meninas e mulheres, o que permitiria provocar mudanças em padrões culturais (REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, 2014b). 

Dessa forma, a Resolução ratificou o compromisso da Assembleia Nacional de 

continuar trabalhando na elaboração de leis com enfoque de gênero, que reivindiquem os 

direitos das mulheres, garantam condições reais de igualdade, e que sejam voltadas para a 

consolidação do Bem Viver. Tendo feitas essas colocações, o documento convida o 

Parlamento Latino-americano, o Parlamento Andino, a União das Nações Sul-americanas e o 

Grupo Latino-americano e do Caribe a desenvolver leis e políticas com a perspectiva de 

gênero, a fim de garantir os direitos das mulheres, crianças e adolescentes, combatendo e 

erradicando a violência (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2014b). 

A partir dessa conjuntura de recomendações por parte do poder legislativo, podemos 

observar uma disposição e comprometimento por parte do Estado equatoriano, que estão 

baseadas na própria Constituição, no endosso a mecanismos internacionais e no apoio 

praticamente total da Assembleia Nacional na emissão de uma importante resolução, no 

sentido de abordar e resolver problemas ligados a questões de gênero e de direitos das 

mulheres. Assim, a preocupação com a promoção da igualdade entre homens e mulheres em 

diversos âmbitos da vida e com problemas ligados à violência contra mulheres parecem ser 

prioridades para o congresso equatoriano. A próxima subseção é dedicada a apresentar 
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projetos de leis, que incluem questões de gênero, aprovados pela Assembleia Nacional, 

buscando demonstrar como os projetos foram encaminhados e aprovados.  

 

4.2 Projetos de Lei Aprovados no Equador  

 

Como explicitado no início do capítulo, dentre os projetos de lei estudados aprovados 

pela Assembleia Nacional, um é diretamente ligado a questões de igualdade, incluindo 

questões de gênero, e 6 tocam questões de gênero sem necessariamente ter em seu objetivo 

geral a promoção da igualdade entre homens e mulheres. A seguir, apresentamos 

primeiramente o caso da Lei Orgânica dos Conselhos Nacionais para a Igualdade, juntamente 

com seus desdobramentos institucionais, e em seguida os 6 casos restantes: a Lei Orgânica de 

Comunicação; o Código Orgânico Integral Penal; o Código Orgânico de Organização 

Territorial, Autonomia e Descentralização; a Lei Orgânica de Educação Intercultural; a Lei do 

Esporte, Educação Física e Recreação; e por fim a Lei Reformatória à Lei de Seguridade 

Social.  

 

4.2.1 Lei Orgânica dos Conselhos Nacionais para a Igualdade 

 

A Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad  foi apresentada à 

Assembleia Nacional em maio de 2012, encaminhada pelo Presidente Constitucional da 

República Rafael Correa Delgado, e aprovada em julho de 2014 pela Assembleia Nacional, 

com aval da Secretaria Geral Dra. Libia Rivas Ordóñes e da presidenta Gabriela Alejandra 

Rivadeneira Burbano (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2014c). A lei número 283 foi 

aprovada com maioria na Assembleia, totalizando um quórum de 116 congressistas e 90 votos 

a favor. Apenas o deputado Ramiro Aguilar Torres votou contra e 25 congressistas se 

abstiveram – 18 homens e 7 mulheres
81

 – (ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2014a).  

Vale ressaltar, ainda no escopo da Lei Orgânica dos Conselhos Nacionais para a 

Igualdade, que outros projetos de lei voltados para discussões sobre diversidade e igualdade 

                                                 
81

 Homens: Arcadio Bustos, René Yandún, Ulbio Efrén Cárdenas Saquicela, Paco Fierro, Abrahán Elio Salazar 

Chicaiza, Gilmar Fausto Gutiérrez Borbúa, Raúl Vicente Auquilla Ortega, Wilson Alfonso Chicaiza Toapanta, 

Patricio Donoso, José Ricardo Moncayo, César Fausto Solorzano Sarria, Miguel Ángel Moreta, Andrés Tarquino 

Páez Benalcázar, Diego Salgado Rivadeneira, Pavel Chica, Luis Fernando Torres, Henry Eduardo Cucalón 

Camacho, Moisés Tacle. Mulheres: Magali Orellana, Lourdes Licenia Tibán Guala, Mae Montaño Valencia, 

Maria Paulina Mera, Cristina Eugenia Reyes Hidalgo, Cynthia Fernanda Viteri Jimenez, María Cristina Kronfle 

Gómez (ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR, 2014a). 
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de gênero encaminhados ao plenário equatoriano foram incorporados à lei. Assim, a Ley 

Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, a Ley de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres y Personas de Diversa Condición Sexogenérica
82

, e a Ley Orgánica de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres
83

 foram encaminhados para a Comisión Especializada Permanente 

de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad para que fosse criado um 

texto único unificado (ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR, 2012a). 

O projeto de lei se baseou no artigo 156 da Constituição que estabelece que os 

Conselhos Nacionais para a Igualdade são órgãos responsáveis por assegurar a plena vigência 

e o exercício dos direitos consagrados na própria Constituição e nos instrumentos 

internacionais de direitos humanos; e no artigo 133 da Carta Fundamental que afirma ser 

necessário expandir leis orgânicas para regular a organização e o funcionamento das 

instituições criadas pela Constituição. De acordo com a lei, tais Conselhos exercem 

atribuições, em todos os níveis do governo, na formação, transversalização, observância, 

acompanhamento e evolução das políticas públicas relacionadas às temáticas de gênero, de 

etnia, de geração, de intercultura, e de deficiência e mobilidade humana (REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2014c). 

Além disso, cabe aos Conselhos acompanhar e avaliar as políticas de ação afirmativa – 

para isso sendo necessário o desenvolvimento de indicadores e outros instrumentos que 

permitam avaliar os avanços obtidos –; assim como conhecer e aprovar as Agendas para a 

Igualdade do governo – instrumentos que contem as propostas de políticas públicas para cada 

Conselho Nacional –. Já o artigo 157 da Constituição define que os Conselhos Nacionais 

sejam compostos de maneira paritária por representantes da sociedade civil e do Estado, 

sendo regulados pelos princípios da alternância, participação democrática, inclusão e 

pluralismo; o artigo 7º do projeto de lei aprovado complementa a composição igualitária 

adicionando a obrigatoriedade da paridade de gênero nos Conselhos Nacionais para a 

Igualdade (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2014c). 

Nesse sentido, o projeto estabelece que a lei se aplica de forma obrigatória a todos os 

níveis do governo para os órgãos, instâncias e instituições que elaboram e executam políticas 

públicas; e que a finalidade dos Conselhos Nacionais para a igualdade, dentre outras, é: 1) 

assegurar a plena vigência e exercício dos direitos consagrados na Constituição e nos 

                                                 
82

 Esse projeto de lei será abordado de maneira mais detalhada na subseção 4.3.2.1 do presente capítulo. 
83

 Esse projeto de lei será abordado de maneira mais detalhada na subseção 4.3.2.2 do presente capítulo. 
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Instrumentos Internacionais de Direitos Humanos; 2) promover, impulsionar, proteger e 

garantir o respeito ao direito de igualdade e não discriminação das pessoas, comunas, 

comunidades, povos, nacionalidades e grupos, afim de fortalecer a unidade nacional na 

diversidade e a construção do Estado Plurinacional e Intercultural. Assim, o artigo 6º da lei 

estabelece os tipos de Conselhos Nacionais para a Igualdade: 1) de gênero; 2) intergeracional; 

3) de povos e nacionalidades; 4) de deficiência; 5) de mobilidade humana (REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, 2014c). A próxima subseção se dedica a esclarecer as funções do Conselho 

Nacional para a Igualdade de Gênero, aprofundando em seus objetivos e desdobramentos 

institucionais, inclusive em termos de monitoramento de políticas públicas produzidas no 

Equador. 

 

4.2.1.1 O Conselho Nacional para a Igualdade de Gênero 

 

No contexto da institucionalização e das novas diretrizes dos Conselhos Nacionais, o 

Conselho Nacional para a Igualdade de Gênero afirma ter como objetivo transversalizar no 

Estado o enfoque de gênero em nível de políticas públicas, planos, programas e projetos, 

formulando recomendações e propostas vinculantes e de aplicação obrigatória. Através dessa 

atuação o Consejo Nacional para la Igualdad de Género pretende:  

 

Transformar os padrões culturais que existem no setor público e na sociedade em 

geral sobre os papéis e estereótipos discriminatórios contra as mulheres e as pessoas 

de diferentes condições sexo-gênero para ajudar a erradicar o sexismo, a 

heteronormatividade e violência de gênero (CONSEJO NACIONAL DE 

IGUALDAD DE GÉNERO, 2017a, s/p, tradução nossa
84

). 

 

Em abril de 2014 o Conselho Nacional para a Igualdade de Gênero publicou a Agenda 

Nacional de Las Mujeres y La Igualdad de Género 2014-2017, com o apoio da presidenta da 

Comisión de Transición Para la definición de la Institucionalidad Pública que Garantice la 

Igualdad entre Hombres y Mujeres, Yina Quintana Zurita, na qual apresenta os eixos da 

agenda, as estratégias de implementação, o diagnostico da situação e as metas e indicadores. 

Os eixos centrais da agenda – como podemos ver na Figura 7 – são: 1) reprodução e 

sustentabilidade da vida; 2) uma vida livre de violência; 3) educação e conhecimento; 4) 

saúde; 5) esporte e recreação; 6) cultura, comunicação e arte; 7) produção e emprego; 8) 

                                                 
84

 Transformar los patrones culturales que existen en sector público y en la sociedad en general, respecto de los 

roles y estereotipos discriminatorios hacia las mujeres y personas de diversa condición sexo-genérica que 

contribuyan a erradicar el sexismo, la heteronormatividad y la violencia de género. 
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ambiente; 9) poder e tomada de decisões (CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE 

GÉNERO, 2014). 

 

FIGURA 7: Eixos da Agenda Nacional de Las Mujeres y La Igualdad de Género 2014-

2017 

 

Fonte: (CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO, 2014, p. 49). 

 

Em relação ao primeiro eixo da agenda, reprodução e sustentabilidade da vida, o 

Conselho demonstra preocupação com as temáticas de diminuir a carga de trabalho doméstico 

e com o trabalho voltado para cuidado não remunerado, que são realizados em sua maioria 

por mulheres. Como estratégias importantes, o documento pauta a necessidade de 

implementar o Sistema Nacional do Cuidado
85

 e de democratizar as responsabilidades do 

cuidado. Em termos de políticas públicas realizadas, destaca-se, entre outras: a 

regulamentação do trabalho doméstico remunerado em 2010
86

; a ratificação em 2013 do 

acordo nº 189 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre trabalho decente para 

                                                 
85

 Projeto com o intuito de harmonizar o trabalho remunerado e o trabalho com cuidado, melhorar a qualidade 

dos serviços de cuidados existentes pela profissionalização formação; garantir os direitos das pessoas que 

necessitam de cuidados e cuidadores; reduzir a carga de trabalho das mulheres nas atividades de cuidados, 

através da responsabilização dos homens e mulheres, do Estado, e da sociedade como um todo; aumentar a 

participação econômica das mulheres, melhorando a sua qualidade de vida e autonomia econômica (CONSEJO 

NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO, 2017b). 
86

 Esse projeto de lei será abordado de maneira mais detalhada na subseção 4.2.6 do presente capítulo. 
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trabalhadoras e trabalhadores domésticos
87

; o estabelecimento da obrigatoriedade de empresas 

públicas e privadas
88

 fornecerem creches infantis para seus funcionários de maneira gratuita, 

cobrindo custos como alimentação e infraestrutura; e o BDH
89

 implementado em 2007, 

benefício entregue à mulher chefa de família na maioria dos caos, que abrange mais de 1 

milhão de pessoas no país (CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO, 2014). 

O 2º eixo da agenda, uma vida livre de violência, se preocupa com a melhoria do 

acesso à justiça, com a transformação dos padrões socioculturais e com o fortalecimento de 

bens e serviços para erradicar a violência de gênero em todas as suas formas. Como 

estratégias importantes o Conselho destaca a importância de aumentar a cobertura do sistema 

de proteção a vitimas de violência; fortalecer e ampliar a cobertura dos tribunais 

especializados; criar um sistema integral de informação; e a tipificação do feminicídio como 

um crime. Em relação às políticas públicas criadas destaca-se, entre outras: o PNEVG
90

, 

programa do governo responsável por avançar na prevenção e eliminação da violência de 

gênero no país
91

; e as Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia e outras unidades 

da polícia – como a Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes –, que implementam ações voltadas para assessoria legal e psicológica, assim 

como ações preventivas (CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO, 2014). 

                                                 
87

 Reafirmando o compromisso de normas laborais internacionais de garantir os direitos, especialmente de 

mulheres e meninas envolvidas principalmente com o trabalho doméstico (CONSEJO NACIONAL DE 

IGUALDAD DE GÉNERO, 2014). 
88

 Referentes a empresas com mais de 50 funcionários de acordo com o artigo 155 do Código Do Trabalho do 

Equador (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2005).  
89

 Bono de Desarrollo Humano, programa de redistribuição de renda implementado com o objetivo de expandir 

capital humano e evitar a persistência da pobreza, fornecendo uma compensação monetária direta a famílias que 

estão abaixo da linha de pobreza estabelecida pelo Ministério da Coordenação Desenvolvimento Social 

(MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, 2017). 
90

 Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres 

implementado em 2007: “El Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, 

Adolescencia y Mujeres (PNEVG), fue elevado a política de Estado para reforzar el rol del Estado y lograr 

garantizar una vida libre de violencia a mujeres en los distintos ciclos de su vida. Su ejecución está a cargo de 

cinco Ministerios: Salud, Educación, Interior, Justicia e Inclusión Económica y Social, y dos Consejos 

Nacionales: de Igualdad: de Género (actual Comisión de Transición) e Intergeneracional (actualmente Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia). El PNEVG fue actualizado en el año 2014 y cuenta con un plan de acción 

2015-2017, que involucra al Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, que lo preside, y a los 

Ministerios del Interior, de Salud, de Educación, de Inclusión Económica y Social, al Consejo Nacional para la 

Igualdad Género y al Consejo Nacional para la Igualdad intergeneracional.” (UN WOMEN, 2017, s/p). 
91

 O programa possui 5 eixos centrais: “a) transformación de patrones socioculturales discriminatorios a través 

de programas y campañas de sensibilización; b) puesta en marcha de un sistema nacional de información y 

registro de casos de violencia; c) el desarrollo de un sistema integral de protección a niñas/os, adolescentes y 

mujeres víctimas de violencia; y, d) acceso a la justicia para las víctimas, haciendo hincapié en la gratuidad y la 

celeridad de los trámites, como en la sanción a los responsables. Posteriormente se incluyó un quinto eje, el de la 

institucionalización, orientado a consolidar el Plan y a asegurar la sostenibilidad de las políticas para erradicar la 

violencia basada en el gênero” (CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO, 2014, p.73). 



 104 

No 3º eixo da agenda, educação e conhecimento, há preocupação com o 

fortalecimento e transformação do sistema educativo para superar padrões de gênero 

discriminatórios. Como estratégias importantes o documento cita programas de alfabetização 

de mulheres – com foco em comunidades, povos e nacionalidades, de modo a recuperar 

conhecimentos e saberes deslegitimados. Em relação às políticas públicas criadas, destaca-se, 

entre outras: a Ley Orgánica de Educación Intercultural de 2011
92

, voltada para a promoção 

da igualdade entre homens e mulheres, a fim de alcançar mudanças em conceitos culturais 

que sejam discriminatórios; programas voltados para a alfabetização – e que afetam 

fundamentalmente mulheres indígenas, afrodescendentes e de zonas rurais
93

 –; e a iniciativa 

de transversalizar a perspectiva de gênero no ensino superior, a partir de uma investigação 

nacional sobre a situação de gênero nas universidades equatorianas realizada pelo Consejo de 

Evaluación, Acreditación, Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONSEJO 

NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO, 2014). 

O 4º eixo da agenda, saúde, foca na promoção da saúde integral de mulheres e pessoas 

LGBTI, e nos direitos sexuais e reprodutivos. Entre as estratégias propostas pelo Conselho 

estão a difusão de temas de saúde sexual e reprodutiva – incluindo a instalação de unidades 

especialidades para pessoas LGBTI no país –; a promoção do planejamento familiar; e a 

geração de incentivos para o uso de contracepção masculina. Entre as políticas públicas 

citadas, destacam-se: o Proyecto de Ley de Práctica Intercultural para el Parto Acompañado, 

no qual se reconhece o parto intercultural como uma opção garantida pelo Estado; o Proyecto 

de Ley para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilância 

epidemiológica del Cáncer de Mama; e o Proyecto de Ley de Protección y Asistencia a 

Madres Adolescentes
94

; além disso destaca-se o próprio Plano Nacional Buen Vivir do 

governo de 2013 a 2017, que expandiu programas como serviços de maternidade gratuita, 

alimentação nutricional infantil, prevenção contra HIV/AIDS/DSTs; e o Plano Familia 

Ecuador de 2011, voltado para garantir os direitos reprodutivos das mulheres e homens do 

Equador, além de destacar o tema da gravidez na adolescência no país (CONSEJO 

NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO, 2014). 

O 5º eixo da agenda, esporte e recreação, está orientado para a promoção de atividades 

esportivas com a intenção de melhorar a qualidade de vida e reduzir a pobreza. A principal 

                                                 
92

 Esse projeto de lei será abordado de maneira mais detalhada na subseção 4.2.4 do presente capítulo. 
93

 Como o Programa Manuela Sáenz – que se aplica a 11 províncias com características de alta dispersão 

geográfica – e o Programa Dolores Cacuango – que se aplica a 19 províncias com população de línguas 

indígenas e 6 nacionalidades (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2017). 
94

 Esses projetos de lei serão abordados de maneira mais detalhada na subseção 4.4 do presente capítulo. 
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meta é alterar padrões discriminatórios que limitam a participação de mulheres e pessoas 

LGBTI em atividades esportivas. Como política pública podemos citar como exemplo a Ley 

del Deporte, Educación Física y Recreación
95

, aprovada em 2010, responsável por promover 

a igualdade de gênero em atividades esportivas, exigindo que disposições legais ou 

organizações esportivas com parâmetros discriminatórios – por motivos de sexo, identidade 

de gênero, estado civil ou orientação sexual – sejam revogadas (CONSEJO NACIONAL DE 

IGUALDAD DE GÉNERO, 2014). 

O 6º eixo da agenda, cultura, comunicação e arte, se relaciona com a necessidade de 

fortalecer as diversas identidades nacionais do país, tendo preocupação com a erradicação do 

machismo, do sexismo, da misoginia, do racismo, da xenofobia e da homofobia. Entre as 

políticas públicas voltadas para tal temática, podemos destacar a proposta do Ministério da 

Cultura para democratizar a arte e a cultura, trabalhando com a inclusão da perspectiva de 

gênero e incorporação de pessoas LGBTI (CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE 

GÉNERO, 2014). A partir do Programa de Desarrollo y Diversidad Cultural, diversas 

políticas foram desenvolvidas, como a Política Pública de Género e Interculturalidad del 

Sector de Patrimonio, implementada em 2011, que busca por meio de ações afirmativas 

defender os direitos humanos individuais e coletivos, assim como combater as desigualdades 

existentes entre homens e mulheres (MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, 2017). 

O 7º eixo da agenda, produção e emprego, foca em potencializar a ação de mulheres e 

pessoas LGBTI no desenvolvimento econômico-produtivo do país, criando condições para 

superar o desemprego, subemprego e a exploração trabalhista. Dentre as estratégias 

defendidas, podemos destacar a ampliação da oferta de trabalho, igualdade de oportunidades, 

programas de capacitação e fortalecimento de lideranças, e incorporar a economia popular e 

solidária. Em relação às políticas públicas, destacam-se: programas do governo voltados para 

a compra pública para estimular pequenos e médios produtores; o Produce Pyme , programa 

de cofinanciamento do Ministério de Indústria e Produtividade para promover a 

competitividade de diferentes setores produtivos do país; o Renova Industria, programa para 

melhorar a produtividade dos manufatureiros, incluindo maquinaria, manufatura para 

uniformes de escolas públicas e alimentos – apoiando as mulheres produtoras –; o próprio 

BDH, já mencionado anteriormente, uma vez que as mulheres beneficiadas tem acesso ao 

programa de microcrédito; e o Crédito Productivo Solidario, voltado para dinamizar a 

                                                 
95

 Esse projeto de lei será abordado de maneira mais detalhada na subseção 4.2.3 do presente capítulo. 
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economia de grupos vulneráveis a programas de microcrédito empresarial (CONSEJO 

NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO, 2014). 

O 8º eixo da agenda, ambiente, tem preocupação com a participação plena de mulheres 

nos espaços de gestão ambiental e administração de recursos naturais. Como meta tem-se, por 

exemplo, a incorporação de conhecimentos, práticas, e saberes sustentáveis das mulheres 

rurais; e a maior participação de mulheres na preservação da biodiversidade e na gestão da 

soberania alimentícia. Como exemplo de política pública destaca-se a Política Ambiental 

Nacional, que busca pelo reconhecimento da interculturalidade do Equador em sua dimensão 

ambiental, trazendo para o debate a existência da simbiose entre natureza e cultura. Além 

disso, incorpora-se na política uma aproximação das visões de gênero, intergeracionais e 

inter-regionais na gestão ambiental, impulsionada pela busca de uma distribuição justa e 

equitativa dos recursos naturais (CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO, 

2014). 

Por fim, o 9º eixo da agenda, poder e tomada de decisões, diz respeito à garantia do 

livre exercício dos direitos políticos, da igualdade de acesso e à plena participação de 

mulheres e pessoas LGBTI nas estruturas de poder e nos processos de tomada de decisão. 

Entre as metas mais importantes estão mecanismos para o exercício de direitos civis e de 

identificação de pessoas LGBTI – em documentos legais e estatísticas nacionais –; o 

cumprimento das normas de paridade e alternância; e a incorporação da transversalização do 

mainstreaming de gênero, no sentido de desenvolver o princípio da igualdade de gênero nas 

políticas públicas, de maneira orgânica. Em relação às políticas públicas realizadas, destaca-se 

a própria Constituição de 2008 que, como já mencionada, define a representação paritária 

entre homens e mulheres em cargos de nominação ou designação da função pública, em 

instâncias de decisão, e nos partidos e movimentos políticos. Assim como a Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, de 2009, que reconhece 

o principio da paridade e alternância de gênero nos processos eleitorais pluripersonales, de 

deputados(as), estipulando medidas de ação afirmativa. De forma alinhada, no Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, ações afirmativas tem sido desenvolvidas para que 

a paridade seja exercida em diferentes órgãos e instituições estatais – como o próprio 

Conselho e a Corte Nacional de Justiça – para que incorporem a paridade de gênero em suas 

designações, incrementando o número de mulheres em instâncias de representação e decisão a 

nível nacional. Além disso, a Ley Orgánica de Participación Ciudadana, de 2010, baseada 

nos princípios de igualdade, interculturalidade e respeito a diferença, estabelecem espaços de 

participação alternativos como os Consejos Ciudadanos Sectoriales (CONSEJO NACIONAL 
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DE IGUALDAD DE GÉNERO, 2014). Tais políticas, portanto, aprofundam o processo 

iniciado pela política de cotas para mulheres – ponto de partida do trabalho – possibilitando a 

maior representação descritiva de mulheres em vários âmbitos governamentais. 

A partir de toda a exposição sobre as diretrizes, pilares e desenvolvimento de políticas 

públicas averiguadas pelo Conselho Nacional para a Igualdade de Gênero, podemos entender 

que o projeto de transversalização do principio da igualdade de gênero perpassa pelo 

Conselho em várias dimensões e instâncias do governo, como podemos observar na Figura 8. 

 

FIGURA 8: Transversalização do princípio de igualdade e não discriminação em razão 

de gênero nas funções do Estado 

 

Fonte: (CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO, 2014, p. 132). 

 

Dessa forma, tendo um entendimento do escopo das funções e das temáticas abordadas pelo 

Conselho Nacional a Igualdade de Gênero, compreende-se que o Conselho está diretamente 

ligado à elaboração da agenda para a igualdade de gênero a nível nacional, perpassando todas 

as instituições governamentais: acompanhando as atividades do poder legislativo, executivo, e 

judiciário nos níveis nacionais; e dos governos autônomos descentralizados (GAD), através de 

Comissões Permanentes de Igualdade e Gênero ligadas ao órgão legislativo. Assim, a lei 

orgânica que especifica as funções e diretrizes dos Conselhos Nacionais é de extrema 

importância para a transversalização do principio da igualdade de gênero no Equador. 
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4.2.2 Código Orgânico de Organização Territorial, Autonomia e Descentralização  

 

O Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, foi 

enviado à Assembleia Nacional pelo presidente Rafael Correa Delgado em julho de 2009 e 

aprovado em outubro de 2010
96

. O artigo 327 do código estabelece que as comissões 

permanentes de igualdade e gênero – dos órgãos legislativos dos GDAs – se encarregam da 

aplicação transversal das políticas de igualdade e equidade, fiscalizando que a administração 

dos estados cumpram com esse objetivo ao implementar as políticas, em coordenação com os 

Conselhos Nacionais de Igualdade. De modo semelhante, o artigo 598 atribui aos Concejos 

Catonales para la Protección de Derechos – uma vez que se estabelece que cada governo 

descentralizado autônomo metropolitano e municipal organizará e financiará um Conselho 

Cantonal para a Proteção dos Direitos consagrado na Constituição e nos instrumentos de 

direitos humanos internacionais – o papel de, também, promover a formulação, 

transversalização, observância, seguimento e avaliação de políticas públicos advindas dos 

Consejos Nacionales para la Igualdad (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2010a). O Código 

Orgânico de Organização Territorial, Autonomia e Descentralização, portanto, tem um papel 

importe que aparece conjugado à discussão da subseção anterior sobre a transversalização do 

princípio da igualdade de gênero no território equatoriano, através da incorporação do mesmo 

em aparatos institucionais dos GDAs.  

 

4.2.3 Lei do Esporte, Educação Física e Recreação  

 

O projeto de Ley del Deporte, Educación Física y Recreación foi encaminhado à 

Assembleia Nacional pelo deputado Celso Pablo Maldonado Arboleda em setembro de 2009 e 

foi aprovado em agosto de 2010
97

. O artigo 4 do documento estabelece os princípios da lei, 

garantindo, entre outros, a universalidade; acessibilidade; equidade regional, social, 

econômica, cultural, de gênero, e etária; e não discriminação. De modo semelhante, o artigo 

92 estabelece que a oportunidade da prática regular e cotidiana de atividades recreativas e 

esportivas deve ser promovida à toda a população, sem distinção de idade, gênero, 

capacidade, condição socioeconômica ou intercultural. Já o artigo 22 especifica a promoção 

da equidade de gênero, afirmando que os cargos de designação em organizações esportivas 
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 Devido à data de promulgação da mesma, as informações sobre o processo de votação na Assembleia 

Nacional não estão mais disponíveis.  
97

 Devido à data de promulgação da mesma, as informações sobre o processo de votação na Assembleia 

Nacional não estão mais disponíveis. 
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devem ter uma representação paritária entre homens e mulheres – mediante listas fechadas –, 

e que as organizações devem contar com esportistas e equipes tanto masculinas quanto 

femininas (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2010b). A Lei do Esporte, Educação Física e 

Recreação estabelece, portanto, parâmetros importantes para o tratamento inclusivo de gênero 

em práticas e atividades esportivas no país, além de especificar mecanismos de paridade para 

a composição de organizações ligadas ao esporte.   

 

4.2.4 Lei Orgânica de Educação Intercultural 

 

A Ley Orgánica de Educación Intercultural foi encaminhada à Assembleia Nacional 

pelo presidente Rafael Correa Delgado em 2009 e aprovada em março de 2011
98

. Dentre os 

princípios educacionais defendidos no artigo 2 do documento, destacamos a universalidade, a 

não discriminação e a igualdade de gênero, onde se lê que a educação deve garantir a 

igualdade de condições, oportunidades e trato entre homens e mulheres. Assim, o artigo 

defende a garantia de medidas de ação afirmativa para efetivar o exercício do direito à 

educação sem discriminação de nenhum tipo (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2011). Dessa 

forma, apesar da Lei Orgânica de Educação Intercultural levantar pontos relevantes em seu 

projeto sobre a importância de garantir acesso igualitário da educação para homens e 

mulheres – defendendo o direito das mulheres ao acesso à educação –, nenhuma medida 

vinculante e específica é adotada no documento.  

 

4.2.5 Lei Orgânica de Comunicação  

 

A Ley Orgánica de Comunicación foi apresentada à Assembleia em setembro de 2009 

– pelo então vice-presidente da Assembleia Nacional Rolando José Panchana Farra
99

 – e 

aprovada em junho de 2013 com 108 votos a favor, em um quórum de 135 deputados. Apenas 

26 deputados votaram contra, sendo 19 homens e 7 mulheres
100

 (ASAMBLEA NACIONAL 
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 Devido à data de promulgação da mesma, as informações sobre o processo de votação na Assembleia 

Nacional não estão mais disponíveis.  
99

 O projeto aprovado foi unificado com a proposta da congressista Lourdes Licenia Guala Tiban submetida ao 

congresso no mesmo período (ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR, 2009). 
100

 Homens: Manuel Ramiro Aguilar Torres, Arcadio Chiliquiga Bustos, Pepe Luis Acacho Gonzalez, Jose 

Clever Jimenez Cabrera, Fausto Gilmar Gutierrez Borbua, Vicente Raul Ortega Auquilla, Wilson Alfonso 

Chicaiza Toapanta, Patricio Donoso Chiriboga, Jose Ricardo Moncayo Cevallos, Luigi Francisco Garcia Cano, 

Cesar Fausto Solorzano Sarria, Miguel Angel Moreta Panchez, Andres Tarquino Paez Benalcazar, Diego 

Rivadeneira Salgado, Edmundo Ramiro Tenelema Romero, Luis Fernando Torres Torres, Henry Eduardo 

Cucalon Camacho, Moises Fernando Tacle Galarraga e Pedro Andres Martillo Guerrero. Mulheres: Magali 
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REPUBLICA DEL ECUADOR, 2013a). Os artigos 61 e 62 da lei número 22 proíbem a 

difusão de conteúdos discriminatórios e estabelece sanções para atos de discriminações por, 

entre outros, fatores de sexo, identidade de gênero e orientação sexual (REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2013). 

O artigo 61 configura conteúdo discriminatório como sendo toda mensagem difundida 

por qualquer meio de comunicação social que tenha conotação de distinção, exclusão ou 

restrições baseadas em questões de etnia, identidade de gênero, identidade cultural, religião, 

entre outras. Além disso, são conteúdos que tem por objetivo ou resultado minar o 

reconhecimento ou exercício dos direitos humanos estabelecidos na Constituição e 

instrumentos internacionais; ou que incitam a realização de atos discriminatórios e fazem 

apologia à discriminação. Já o artigo 62 proíbe a difusão de tais mensagens de conteúdo 

discriminatório, assim como as que incitam práticas e atos violentos baseados em algum tipo 

discriminatório. Entre as sanções estipuladas pelo documento a mensagens discriminatórias 

está a desculpa pública por parte da direção do meio de comunicação responsável – que 

deverá ser escrita à pessoa ou grupo afetado, com cópia para a Superintendencia de la 

Información y Comunicación –; já em casos de reincidência da infração, multas de até 10% da 

renda mensal do meio de comunicação em questão poderá ser aplicada (REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2013).  

Dessa forma, a Lei Orgânica de Comunicação não apenas tipifica e condena as 

práticas de disseminação de conteúdo discriminatório, como estabelece medidas vinculantes 

de sanção a comportamento considerados discriminatórios através de meios de comunicação. 

Nesse sentido, a lei dá um passo importante na proteção do direito das mulheres, com 

medidas que tem a intenção de punir e impedir a perpetuação de práticas discriminatórias.  

 

4.2.6 Lei Reformatória à Lei de Seguridade Social  

 

A Ley Reformataria a la Ley de Seguridad Social foi aprovado pela Assembleia 

Nacional em novembro de 2010
101

 e representou a unificação de 4 projetos de lei: o Proyecto 

de Ley Reformataria a la Ley de Seguridad Social da deputada Nivea Luz Maria Velez 

Palacio; o Proyecto de Ley Reformataria a la Ley de Seguridad Social do deputado Linder 

                                                                                                                                                         
Margot Orellana Marquinez, Lourdes Licenia Guala Tiban, Mae Montaño Valencia, Maria Paulina Mera 

Rodrigues, Cristina Eugenia Reyes Hidalgo, Mercedes Maritza Serrano Viteri e Cynthia Viteri Jimenez 

(ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR, 2013a). 
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 Devido à data de promulgação da mesma, as informações sobre o processo de votação na Assembleia 

Nacional não estão mais disponíveis. 
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Maximiliano Altafuya Loor; o Proyecto de Ley Reformataria a la Ley de Seguridad Social em 

Beneficio de las Personas que Realizan Trabajo Doméstico No Remunerado da deputada 

Cynthia Viteri Jimenez; e o Proyecto de Ley Reformataria a la Ley de Seguridad Social do 

deputado Rolando José Panchana Farra. A lei estabelece, entre outras medidas, um salário 

mínimo unificado para pessoas que trabalham nos setores doméstico, artesanal ou industrial 

(REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2010c). Vale ressaltar que o salário mínimo unificado 

aumentou progressivamente desde 2010 – passando de 240 dólares para 264 em 2011 e 292 

em 2012 – (CONSEJO NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO, 2014).  

Dessa forma, podemos perceber que a Lei de Seguridade Social possui um impacto 

enorme na vida de mulheres equatorianas, uma vez que a maior parte das pessoas 

responsáveis pelo trabalho doméstico são mulheres. O estabelecimento de um salário mínimo 

para tais mulheres lhes permite uma maior independência e empoderamento econômico, além 

da valorização de seu trabalho, possuindo potencial de transformar a vida de várias mulheres.  

 

4.2.7 Código Orgânico Integral Penal  

 

O Código Orgánico Integral Penal foi encaminhado para a Assembleia pelo 

presidente Rafael Correa Delgado em outubro de 2011 e foi aprovado em fevereiro de 2014 

com 101 votos a favor, em um quórum de 130 deputados – 28 deputados votaram contra, 21 

homens e 8 mulheres
102

 – (ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2013b). A lei número 180 tipifica a discriminação em vários artigos, inclusive a violência 

contra mulheres (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2014a). 

O artigo 141 tipifica o feminicídio ao afirmar que à pessoa que manifesta relações de 

poder de modo violento, provocando a morte de uma mulher com base em sua condição de 

gênero, será aplicada uma pena de 20 a 26 anos de privação de liberdade. O artigo 142 pontua 

os agravantes do crime de feminicídio: tentativa de estabelecer ou reestabelecer relação de 

intimidade com a vitima; existir relações familiares, conjugais, amizade, ou qualquer outra 

que implique em confiança, subordinação ou superioridade com a vítima; delito cometido na 
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 Homens: Manuel Ramiro Aguilar Torres, Castulo Rene Yandun Pozo, Pepe Luis Acacho Gonzalez, Paco 

Fierro Oviedo, Jose Clever Jimenez Cabrera, Guaman Cesar Umaginga, Raul Vicente Auquilla Ortega, Wilson 

Alfonso Chicaiza Toapanta, Patricio Chiriboga Donoso, Jose Ricardo Moncayo Cevallos, Luigi Francisco Garci 

Cano, Cesar Fausto Solorzano Sarria, Miguel Angel Moreta Panchez, Andres Tarquino Paez Benalcazar, Diego 

Rivadeneira Salgado, Luis Fernando Torres Torres, Henry Eduardo Cucalon Camacho, Moises Fernando Tacle 

Galarraca, Franco Segundo Romero Loayza e Ramon Fortunato Teran Salcedo. Mulheres: Gladys Lucia Castro 

Ajila, Magali Margot Orellana Marquinez, Lourdes Licenia Tiban Guala, Marina Elizabeth Alban Gallo, Mae 

Montaño Valencia, Emily Jesus Medina Tambaco, Maria Paulina Mera Rodrigues e Cynthia Viteri Jimenez 

(ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR, 2013b). 
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presença de filhos ou outros familiares da vítima; ou corpo da vítima exposto em um local 

público (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2017e). 

 Os artigos 147, 148, 149 e 150 dizem respeito a práticas de aborto e estabelecem que 

o aborto é permitido – quando praticado por médicos ou profissionais de saúde qualificados e 

tendo consentimento da mulher, ou de sua família e representante legal – quando há 

necessidade para evitar perigo de vida ou saúde da mulher grávida e se esse perigo não pode 

ser evitado por outros meios; e quando a gravidez é consequência de uma violação a uma 

mulher que padeça de incapacidades mentais.  Ainda na tipificação do aborto, na prática do 

aborto que ocasione morte da mulher, o responsável pelo ato pode ser punido com a privação 

da liberdade por 7 a 16 anos – dependendo se o ato foi consentido ou não –. A prática do 

aborto não consentido será sancionada com a perda da liberdade por 5 a 7 anos e o aborto 

consentido por 1 a 3 anos. Nos casos das mulheres que pratiquem aborto ou permitam que o 

aborto seja realizado, poderá sofrer pena de 6 meses a dois anos (REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2014a). 

O artigo 153 trata do abandono de pessoas, condenando o abandono de crianças, 

adolescentes, mulheres grávidas e pessoas incapacitadas ou doentes – quando colocadas em 

situação de desamparo e de perigo de vida ou integridade física –, de modo que tal atitude 

pode ser punida com a privação da liberdade de 1 a 3 anos. Já os artigos 155, 156, 157, 158 e 

159 dizem respeito à violência contra a mulher e membros da família nuclear. Assim, se 

estabelece que a violência, aqui, é toda ação que consiste em maltrato físico, psicológico ou 

sexual executado por um membro da família contra a mulher ou outros integrantes da família 

nuclear. A punição para os crimes desse tipo que acarretem em lesões corporais são punidas 

de acordo com a tipificação do delito de lesões – variam entre 2 meses a 7 anos – acrescidas 

de um terço. Em relação à violência psicológica – causam prejuízo à saúde mental por meio 

de atos de perturbação, ameaça, manipulação, chantagem, humilhação, isolamento, vigilância, 

assédio, ou controle sobre crenças, decisões e ações – a punição varia entre 30 dias a 3 anos. 

A violência sexual contra a mulher ou membros da família nuclear segue a pena prevista por 

crimes contra a integridade sexual e reprodutiva – variando de 3 a 13 anos –. E a violência 

contra a mulher e membros da família nuclear – especificando aqui lesões corporais ou 

incapacitações que não ultrapassem 3 dias – será punida com a privação da liberdade de 7 a 

30 dias. Além disso, o artigo 558 especifica medidas de proteção a vítimas de violência 

ligadas à família nuclear, como a retirada da pessoa processada do convívio familiar, privação 

da pessoa processada da custodia aos filhos, e pensões (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

2014a). 
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Por fim, o artigo 176 diz respeito à discriminação, que é tipificada – salvo as políticas 

de ação afirmativa – como a incitação de distinção, restrição, exclusão ou preferência em 

razão de nacionalidade, etnia, lugar de nascimento, idade, sexo, identidade de gênero, 

orientação sexual, identidade cultural, estado civil, idioma, religião, ideologia, condição 

socioeconômica, condição migratória, incapacidade, estado de saúde ou portador de HIV. 

Tais práticas podem ser sancionadas com a perda da liberdade de 1 a 5 anos. Já o artigo 177 

se refere aos crimes de ódio, que seriam atos de violência física ou psicológica contra pessoas 

pelas mesmas razões expostas acima, recebendo punição com a privação da liberdade de 1 a 3 

anos. Se tais atos provocaram lesões, a pena segue a tipificação por lesões agravadas em um 

terço; se provocarem morte, a pena será de 22 a 26 anos. Ainda com relação a atos de 

violência, o artigo 276 afirma que profissionais da medicina que não denunciarem sinais de 

violações de direitos humanos poderão sofrer pena de privação de liberdade de até 6 meses 

(REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2014a). 

Assim, percebemos que o Código Orgânico Integral Penal é de extrema importância 

para garantir direitos básicos das mulheres equatorianas. Apesar da lei se apresentar 

conservadora em relação à prática de aborto, isso é, condena mulheres que decidam por 

praticar aborto mesmo que de forma segura, avanços importantes foram conquistados em 

termos da tipificação de feminicídio, discriminação e violência doméstica. Desse modo, o 

código especifica atos de violência, não apenas físicos ou sexuais, mas também psicológicos; 

e estabelece sanções e penas claras para a prática de tais crimes.   

 

4.3 Projetos de Lei Arquivados ou Unificados 

 

Dentre os projetos de lei voltados para questões de gênero que foram submetidos à 

Assembleia Nacional, mas que não foram aprovados, encontramos em nossa pesquisa 2 

projetos que foram arquivados – o Projeto de Lei Orgânica contra a Discriminação, 

Perseguição e Violência Política em razão de Gênero; e o Projeto de Lei Orgânica 

Reformatória à Lei Contra Violência à Mulher e a Família – e 3 projetos que foram unificados 

a outros projetos em andamento – o Projeto de Lei de Igualdade entre Mulheres e Homens e 

Pessoas de Diversa Condição Sexo-genérica;  o Projeto de Lei Orgânica de Igualdade entre 

Mulheres e Homens; e o Projeto de Lei que Garante a Seguridade Social a Mulheres que 

Realizam Trabalho Doméstico não Remunerado –. Vale esclarecer que a pesquisa foi 

realizada no banco de dados da Assembleia Nacional do Equador e que as palavras-chave 

utilizadas para recuperar os projetos apresentados de baseiam em conceitos de “gênero”, 
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“mulher(es)”, “menina(s)”, e “igualdade”, justamente para conseguir alcançar os projetos que 

tinham como objetivo geral a promoção da igualdade entre homens e mulheres e/ou a 

promoção de direitos das mulheres. As subseções a seguir apresentam os projetos de lei 

encontrados.  

 

4.3.1 Projetos Arquivados  

 

4.3.1.1 Projeto de Lei Orgânica contra a Discriminação, Perseguição e Violência Política 

em razão de Gênero 

 

O Poyecto de la Ley Orgánica contra el Discrimen, el Acoso y la Violencia Política en 

razón del Género, foi submetido à Assembleia Nacional dezembro de 2011 pela deputada 

Lourdes Tibán Guala. O projeto estabelecia a necessidade de prevenir, sancionar, remediar e 

erradicar toda forma de discriminação, perseguição ou violência que ocorra no exercício da 

política, impedindo mulheres de gozar dos exercícios livres de seus direitos políticos. O 

documento tipifica a discriminação contra mulheres na política – sendo caracterizada como a 

distinção, exclusão ou restrição que prejudique o princípio da igualdade da mulher e que 

tenha por objetivo interferir em seus diretos políticos –, a perseguição política – caracterizado 

por todo ato de perseguição ou pressão dirigido contra mulheres políticas com a intenção de 

interferir em seus direitos políticos, além de vários tipos de violência contra a mulher política. 

A partir de tal especificação, o projeto defende uma série de medidas, incluindo medidas 

cautelares, de proteção e de reparação para combater tais situações (GUALA, 2011). 

Porém, o projeto foi arquivado em agosto de 2012, pela recomendação do deputado 

Mauro Andino Reinoso – então presidente da Comisión Especializada Permanente de Justicia 

y Estructura del Estado –, com a justificativa de que o Código Penal já possui tipos penais 

que sancionam ações discriminatórias e crimes de ódio. Além disso, afirmou-se que a Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas já possui mecanismos previstos para 

reclamar direitos a situações de perseguição política (ASAMBLEA NACIONAL 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2012b). De fato, como já vimos na exposição do código 

penal na subseção 4.2.7, o documento é inclusivo em termos da garantia de direitos e 

estabelece uma série de punições para casos de discriminação baseada em diferentes motivos; 

apesar de não especificar discriminação, perseguição ou violência contra mulheres políticas. 
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4.3.1.2 Projeto de Lei Orgânica Reformatória à Lei Contra Violência à Mulher e a Família  

 

O Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia foi submetido à Assembleia Nacional em outubro de 2012 pela deputada Marisol 

Peñafiel Montesdeoca. O projeto estabelecia uma detalhada especificação de violências de 

gênero sofrida por mulheres, definindo inicialmente a violência de gênero contra as mulheres 

como sendo qualquer ação, omissão ou conduta baseada em gênero que atente à integridade 

física, psicológica e/ou sexual de mulheres ou pessoas de diversa orientação sexual ou 

identidade de gênero, tanto no âmbito privado quanto no ambiente público. Além disso, o 

documento defende formas de encaminhamento judicial e de denúncias dos casos de 

violência, assim como o estabelecimento de medidas de sanção, e de amparo a vítimas de 

violência (MONTEDEOCA, 2012b). 

Porém, o projeto foi tido como não classificado e arquivado em novembro de 2012, 

pelo então Secretário Geral da Assembleia, deputado Andrés Segovia, com a justificativa de 

que as sugestões do projeto deveriam ser encaminhadas ao projeto do Código Penal Integral 

(ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR, 2012c). Como vimos na seção 

anterior, o Código Penal especifica crimes de feminicídio e de violência contra mulheres e a 

família nuclear.  

 

4.3.2 Projetos Unificados  

 

4.3.2.1 Projeto de Lei de Igualdade entre Mulheres e Homens e Pessoas de Diversa 

Condição Sexo-genérica  

 

O Proyecto de Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Personas de Diversa 

Condición Sexogenérica foi proposto pela deputada Paola Verenice Pabon Caranqui em 

novembro de 2010 e novamente em abril de 2012, com o apoio da própria Comissão de 

Transição do Conselho Nacional das Mulheres para a Igualdade de Gênero, e estabelece 

parâmetros para o desenvolvimento do direito de igualdade e não discriminação entre 

mulheres e homens e pessoas de diversa condição sexo-genérica. Assim, com a intenção de 

eliminar a discriminação por questões de identidade de gênero, tanto no âmbito público 

quanto no privado – seja nas esferas política, civil, trabalhista, econômica, social, cultural e 

familiar – deve-se assegurar a igualdade formal e material. Para isso todas as instâncias e 

níveis do Estado devem expedir normas que promovam e garantam a igualdade entre homens, 
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mulheres e pessoas de diversa condição sexo-genérica, por meio de políticas públicas e ações 

afirmativas – principalmente educacionais –, além de sanções e medidas de reparação em 

casos da violação do direito à igualdade e não discriminação (CARANQUI, 2012). O projeto, 

no entanto, por recomendação da então Secretaria Libia Rivia Ordôñez, foi unificado em 

junho de 2013 ao projeto da Lei Orgânica dos Conselhos Nacionais para a igualdade, já 

apresentado na subseção 4.2.1 (ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2012a). 

 

4.3.2.2 Projeto de Lei Orgânica de Igualdade entre Mulheres e Homens 

 

O Proyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres foi proposto pela 

deputada Juana Marisol Peñafiel Montedeoca, em junho de 2012, com o apoio de diversas 

organizações de mulheres, incluindo a Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres 

e tem por objetivo estabelecer o marco normativo e institucional para servir como guia à 

formulação e implementação de políticas públicas destinadas a efetivar o principio da 

igualdade entre homens e mulheres, dentro do marco da não discriminação. Destaca-se, além 

da necessidade de medidas afirmativas por parte do Estado, da institucionalização e da 

transversalização da perspectiva de gênero (MONTEDEOCA, 2012a). 

Do modo mesmo que o projeto apresentado anteriormente, o projeto, por 

recomendação da então Secretaria Libia Rivia Ordôñez, foi unificado em junho de 2013 ao 

projeto da Lei Orgânica dos Conselhos Nacionais para a igualdade, já apresentado na 

subseção 4.2.1 (ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR, 2012a). Como 

vimos na referida seção, o projeto dos Conselhos Nacionais e a especificação dos Conselhos 

Nacionais para a Igualdade de Gênero abarcam as demandas – contida nos dois projetos 

apresentados aqui – acerca de mecanismos que acompanhem e promovam políticas públicas 

voltadas para a questão da igualdade de gênero.  

 

4.3.2.3 Projeto de Lei que Garante a Seguridade Social a Mulheres que Realizam Trabalho 

Doméstico não Remunerado  

 

O Proyecto de Ley que Garantiza la Seguridad Social a las Mujeres que Realizan 

Trabajo Doméstico no Remunerado foi enviado à Assembleia Nacional em junho de 2010 

pela deputada Silvia Salgado Andrade e foi unificado a 4 outros projetos que dizem respeito à 
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Reforma da Seguridade Social
103

 (ANDRADE, 2010). O projeto destaca, entre outras 

questões, a necessidade de incorporar mais pessoas ao acesso da seguridade social, 

estendendo um regime especial do Seguro Social para as mulheres beneficiárias do BDH e 

que realizam trabalho doméstico não remunerado. O seguro cobriria, assim, gastos com saúde 

– incluindo enfermidades e maternidade –, e proveria  assistência em caso de velhice, morte e 

invalidez (ANDRADE, 2010). Tal incremento ao sistema se seguridade social permitiria uma 

maior condição financeira para mulheres em situação de pobreza, ou seja, que recebem o 

benefício do BDH, significando uma política de empoderamento econômico. O referido 

projeto, juntamente com os projetos aos quais foram unificados, ainda estão em trâmite na 

Assembleia Nacional.  

 

4.4 Projetos de Lei em Trâmite no Equador  

 

Dentre os projetos de lei voltados para questões de gênero que foram submetidos à 

Assembleia Nacional, mas que ainda estão tramitando no Parlamento, encontramos em nossa 

pesquisa 6 projetos: o Projeto de Lei da Prática Intercultural para o Parto Acompanhado no 

Sistema Nacional de Saúde; o Projeto de Lei para Prevenção, Diagnóstico, Controle e 

Vigilância do Câncer de Mama; o Projeto de Lei de Proteção e Assistência a Mães 

Adolescentes; o Projeto de Lei Orgânica para a Participação Equitativa de Mulheres e 

Homens em Posições de Liderança no Setor Público e Privado; o Projeto de Lei Orgânica 

Reformataria à Lei Orgânica Eleitoral, Código da Democracia para a Prevenção e Sanção da 

Perseguição Política Motivada em Razões de Gênero; e o Projeto de Lei Orgânica de Acesso 

Integral a uma Vida Livre de Violência de Gênero. Vale ressaltar, novamente, que a pesquisa 

foi realizada no banco de dados da Assembleia Nacional do Equador e que as palavras-chave 

utilizadas para recuperar os projetos apresentados de baseiam em conceitos de “gênero”, 

“mulher(es)”, “menina(s)”, e “igualdade”, justamente para conseguir alcançar os projetos que 

tinham como objetivo geral a promoção da igualdade entre homens e mulheres e/ou a 

promoção de direitos das mulheres. As subseções a seguir apresentam os projetos de lei 

encontrados.  
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 O Proyecto de Ley Reformataria a la ley de Seguridad Social da deputada Guillermina Cruz, o Proyecto de 

Ley Reformataria a la Ley de Seguridad Social do deputado Eduardo Zambrano, o Proyecto de Ley Reformataria 

a la Ley de Seguridad Social em benefício de las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y de las 

personas y grupos de atención prioritária do deputado Rocío Valarezo, e a Ley Reformataria a la Ley de 

Seguridad Social do deputado Ramiro Terán (ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2011). 
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4.4.1 Projeto de Lei da Prática Intercultural para o Parto Acompanhado no Sistema 

Nacional de Saúde  

 

O Proyecto de Ley de Práctica Intercultural para el Parto Acompañado en el Sistema 

Nacional de Salud, encaminhado à Assembleia Nacional pela deputada Lourdes Licenia 

Tiban Guala em dezembro de 2009, foi unificado ao Proyecto de Ley de Práctica 

Intercultural para el Parto Humanizado em el Sistema Nacional de Salud, de mesma autoria, 

encaminhado em março de 2016, e segue em trâmite na Assembleia. O projeto tem como 

objetivo garantir a prática da saúde ancestral e alternativa mediante o reconhecimento dos 

conhecimentos, medicinas e instrumentos sobre o parto no sistema nacional de saúde. Dessa 

forma, se garante o direito de mulheres grávidas utilizarem de práticas ancestrais e culturais 

no momento do parto – como a prática do parto vertical –, e que nenhuma intervenção do 

Sistema Nacional de Saúde seja realizada sem o conhecimento prévio da possibilidade de tais 

intervenções pela gestante. Além disso, se afirma a necessidade de que o Sistema Nacional de 

Saúde tenha conhecimento das práticas realizadas pelas parteiras e profissionais da medicina 

alternativa, reconhecendo-as como legados culturais que devem ser respeitados (GUALA, 

2016). Nesse sentido, o projeto de lei da deputada Lourdes Licenia argumenta em favor dos 

direitos à saúde das mulheres e gestantes, de forma inclusiva, tentando garantir o respeito às 

práticas de parto humanizado e cultural.   

 

4.4.2 Projeto de Lei para Prevenção, Diagnóstico, Controle e Vigilância do Câncer de 

Mama 

 

O Proyecto de Ley para Prevención, Diagnóstico, Control y la Vigilancia del Cáncer 

de Mama foi submetido à Assembleia Nacional em março de 2012 pela deputada Silvia 

Salgado Andrade. O objetivo do projeto é garantir o direito dos cidadãos e cidadãs do 

Equador à saúde em relação ao câncer de mama, estabelecendo a necessidade da prevenção, 

diagnóstico, tratamento, controle e vigilância da doença; declara-se, portanto, que todas as 

pessoas com lesões suspeitas de câncer de mama terão atendimento para diagnóstico e 

possível tratamento garantido. Assim, o projeto convoca à ação o sistema nacional de saúde, o 

sistema nacional de educação, e o sistema nacional de inclusão social para garantir os direitos 

do acesso à saúde, uma vez que se considera o câncer de mama como um problema de saúde 

pública. Além disso, destaca-se a necessidade da sensibilização para o tema a partir de 

políticas educacionais que devem ser implementadas em todos os níveis do governo 
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(ANDRADE, 2012). Dessa forma, o projeto proposto pela deputada Silvia Salgado toca em 

uma problemática importante para a saúde das mulheres equatorianas, sendo uma iniciativa de 

proteção e garantia do acesso das mesmas ao direito à saúde.  

 

4.4.3 Projeto de Lei de Proteção e Assistência a Mães Adolescentes 

 

O Proyecto de Ley de Protección y Asistencia a Madres Adolescentes foi submetido à 

Assembleia Nacional em junho de 2012 pelo deputado Leandro Cadena Villarreal. O projeto 

tem como objetivo dar atenção e assistência social a mães adolescentes em situação de risco e 

a seus filhos – desde o momento do nascimento até que completem 11 anos – principalmente 

em relação à educação e saúde. Entende-se por mães adolescentes em situação de risco, nesse 

contexto, a mulher menor de idade – abaixo dos 18 anos – que tenha ao menos um filho e da 

qual a família não possui condições de arcar com as necessidades prioritárias da criança e 

com sua educação. Assim, recomenda-se a criação do Conselho de Proteção e Assistência 

para Mães e Adolescentes – vinculado ao Ministério Saúde – responsável a proporcionar às 

mães adolescentes e seus filhos acesso a água, alimentação, educação, educação física, 

ambiente saudável, e saúde. Além disso, é função do Conselho promover ações de 

conscientização sobre gravidez na adolescência, através de diferentes instituições 

governamentais (VILLARREAL, 2012). Dessa forma, o projeto de lei do deputado Leandro 

Cadena é importante no sentido de promover a saúde das mulheres e defender seus direitos de 

acesso à saúde, educação e dignidade. Além disso, o projeto defende os direitos de crianças e 

meninas à alimentação, saúde e educação.  

 

4.4.4 Projeto de Lei Orgânica para a Participação Equitativa de Mulheres e Homens em 

Posições de Liderança no Setor Público e Privado  

 

O Proyecto de Ley Orgánica para la Participación Equitativa de Mujeres e Hombres 

en Posiciones de Liderazgo em El Sector Público y Privado foi encaminhado para a 

Assembleia Nacional em março de 2016 pela deputada Marisol Peñafiel Montesdeoca. O 

projeto é conciso e consiste na reivindicação do progressivo alcance da representação paritária 

entre homens e mulheres em cargos de coliderança, direção e administração nas empresas 

públicas, em especial às companhias em que o Estado detém 50% do capital ou mais. Nesse 

sentido, recomenda-se a criação de cotas de não menos de 34% de mulheres para ocuparem 

cargos de liderança em empresas públicas e privadas (MONTEDEOCA, 2016b). O projeto de 
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lei da deputada Marisol sinaliza para a expansão das políticas de cotas no país, tendo a 

intenção de obter paridade representativa em cargos de liderança no país com base nas 

experiências prévias com cotas para mulheres no Equador.  

 

4.4.5 Projeto de Lei Orgânica Reformatária à Lei Orgânica Eleitoral, Código da 

Democracia para a Prevenção e Sanção da Perseguição Política Motivada em Razões 

de Gênero   

 

O Proyecto de Ley Orgánica Reformataria a la Ley Orgánica Electoral, Código de la 

Democracia para la Prevención y Sanción del Acoso Político Motivado en Razones de 

Género foi submetido à Assembleia Nacional em julho de 2016 pela deputada Betty Carrillo 

Gellegos. O projeto reconhece os resultados alcançados pelo Equador no que diz respeito à 

igualdade de gênero na representação política parlamentar, ressaltando que o país ocupa a 2ª 

posição no ranking latino-americano e que nas eleições de 2014 alcançou-se 25% de mulheres 

na representação no nível de prefeituras. No entanto, o projeto defende a necessidade de 

incluir um artigo referente à perseguição política no código da democracia do país, que 

condena atos de perseguição dirigidos a mulheres candidatas, eleitas, designadas ou que 

exercem funções políticas; adicionando a isso a medida punitiva da aplicação de uma multa 

equivalente a 20% da remuneração recebida pela pessoa infratora, além de pedidos públicos 

de desculpas proferidos à vítima de perseguição (GALLEGOS, 2016). O projeto de lei da 

deputada Betty Carrillo revela, portanto, uma preocupação com a acessibilidade dos 

ambientes políticos para mulheres no Equador, mesmo com a implementação da política de 

cotas e de uma ascensão de mulheres e cargos políticos no país, pela razão da existência de 

espaços hostis, isso é, que permitem a prática de atos de perseguição e violência a mulheres 

que tentam adentrar nessa esfera pública.  

 

4.4.6 Projeto de Lei Orgânica de Acesso Integral a uma Vida Livre de Violência de Gênero 

 

O Proyecto de Ley Orgánica de Acceso Integral a una Vida Libre de Violencia de 

Género foi enviado à Assembleia Nacional em novembro de 2016 pela deputada Marisol 

Peñafiel Montesdeoca. O projeto é extenso e pretende expandir o mandato constitucional 

acerca dos procedimentos especiais em relação à violência contra a mulher e estabelecer 

mecanismos, medidas e políticas para a prevenção, atenção, proteção e reparação das 

mulheres, pessoas homossexuais, pessoas transgêneras, pessoas bissexuais e interssexuais que 
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estejam em situação de violência. No projeto, há uma especificação abrangente sobre pessoas 

que sofrem de algum tipo de violência, incluindo no debate, entre outras, a violência sofrida 

em casos de matrimônio; a violência lesbo, homo e transfóbica; a violência contra mulheres 

indígenas, afro-equatorianas, mulheres do povo montubio e mulheres rurais; a violência 

contra pessoas com incapacidades; a violência contra meninas, meninos, adolescentes e 

jovens; a violência institucional e política; a violência social misógina; e a violência sexual/ 

reprodutiva ou obstetrícia (MONTEDEOCA, 2016a). 

Assim, como pautas importantes, o documento defende desde a implementação de 

medidas cautelares, de proteção, assistência, e o dever de denunciar casos de violência; até a 

introdução de políticas públicas voltadas para a capacitação de funcionários públicos em 

diversas esferas do Estado no sentido sensibilizar sobre as questões de violência; além de 

propor reformas em diversas leis vigentes no país com a intenção de incluir as considerações 

feitas no projeto. O mais recente projeto de lei da deputada Marisol, portanto, revela que 

muito do que já tinha sido discutido e aprovado na Assembleia sobre questões de violência 

contra mulheres – principalmente em relação a artigos do Código Integral Penal – não satisfez 

algumas demandas previamente levantadas – inclusive pela própria deputada Marisol com a 

proposta arquivada da Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, apresentada 

anteriormente na subseção 4.3.1.2. (ASAMBLEA NACIONAL REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2012c). Dessa forma, as demandas sobre a necessidade de institucionalizar as 

medidas de prevenção, proteção, punição e assistência às mulheres vítimas de violência, 

assim como a transversalização da discussão para que a sociedade seja sensibilizada pelo 

assunto, permanecem. Além disso, a deputada Marisol acrescenta à discussão a preocupação 

com outros tipos de violência, principalmente em relação ao público LGBTI. 

 

4.5 Análise dos Projetos de Lei Apresentados 

 

4.5.1 Medidas Vinculantes nos Projetos de Lei Aprovados 

 

Antes de apresentarmos a relação das temáticas identificadas nos projetos de lei 

estudados, realizamos uma breve indicação dos projetos aprovados que possuem – ou não – 

medidas vinculantes em seus documentos. Estamos chamando de medidas com efeito 

vinculantes aquelas que estabelecem obrigatoriedade conferida a determinado enunciado com 

caráter jurisprudencial, de modo que seu conteúdo deve ser adotado e não apenas encarado 
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como mera orientação (PINHEIRO, 2017). O Quadro 5 indica a relação dos projetos de lei e 

suas respectivas medidas vinculantes.  

 

QUADRO 5: Medidas Vinculantes dos Projetos dos Lei Aprovados 

Projetos Aprovados Possui Medidas Vinculantes Não Possui Medidas 

Vinculantes 

Resolução para eliminar toda 

forma de violência contra 

mulheres, meninas e 

adolescentes 

 X 

Lei Orgânica dos Conselhos 

Nacionais para a Igualdade 

Criação do Conselho 

Nacional para a Igualdade de 

Gênero: monitoramento das 

atividades de várias 

instâncias públicas; 

obrigatoriedade de paridade 

na composição do conselho. 

 

Código Orgânico de 

Organização Territorial, 

Autonomia e 

Descentralização 

Criação das Comissões 

Permanentes de Igualdade e 

Gênero e dos Conselhos 

Cantonais para a Proteção 

dos Direitos ligados ao órgão 

legislativo: monitoramento 

das atividades das instâncias 

dos GADs. 

 

Lei do Esporte, Educação 

Física e Recreação 

Obrigatoriedade da 

existência de equipes 

femininas em organizações 

esportivas; obrigatoriedade 

de representação paritária 

entre homens e mulheres na 

composição de organizações 

esportivas. 

 

Lei Orgânica de Educação 

Intercultural 

 X 

Lei Orgânica de 

Comunicação 

Obrigatoriedade de prestação 

de desculpas pública por 

parte da direção do meio de 

comunicação responsável a 

atos discriminatórios; multas 

de até 10% da renda mensal 

do meio de comunicação em 

casos de reincidência. 

 

Lei Reformatória à Lei de 

Seguridade Social 

Obrigatoriedade de um 

salário mínimo unificado 

para pessoas que trabalham 

nos setores doméstico, 

artesanal ou industrial. 
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Código Orgânico Integral 

Penal 

Diversas penas especificadas, 

incluindo a privação da 

liberdade, em casos de 

crimes de feminicídio, 

abandono, violência contra a 

mulher e a família nuclear, 

discriminação, e crimes de 

ódio. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Assim, podemos observar que dentre os projetos de lei estudados que foram 

aprovados, apenas um não possui medidas de efeito vinculante. A Lei Orgânica de Educação 

Intercultural aparece como uma recomendação inclusiva sobre o direito dos cidadãos 

equatorianos ao acesso à educação, mas não apresenta metas específicas, mecanismos de 

implementação ou sanções em casos de não cumprimento. Além disso, a Resolução para 

eliminar toda forma de violência contra mulheres, meninas e adolescentes, criada na 

comemoração do Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra a Mulher, também 

contem recomendações gerais sobre a importância de combater tais formas de violência no 

cenário nacional e regional. Vale ressaltar que os projetos que foram arquivados, unificados, 

ou que estão em trâmite na Assembleia Nacional não entraram no mérito da existência de 

medidas vinculantes, uma vez que a institucionalização de tais mecanismos não poderia ser 

comprovada. 

 

4.5.2 Temáticas dos Projetos de Lei  

 

Em relação às temáticas abordadas nos documentos aqui estudados, ao todo foram 

apresentados uma resolução e 18 projetos de lei – dentre aprovados, arquivados, unificados e 

em trâmite –, identificamos que muitos deles possuem temáticas em comum e que, em muitos 

dos casos, múltiplas temáticas estão contidas em um mesmo projeto. Contudo, no intuito de 

demonstrar de forma objetiva e comparada o escopo ou eixo principal de cada projeto 

apresentado, organizamo-los em temáticas específicas de acordo com o Quadro 6. 

 

QUADRO 6: A Distribuição dos Projetos Estudados em Relação a suas Temáticas 

 Temática 1 

Promoção do 

combate à 

discriminação e 

Temática 2 

Promoção e 

transversalização 

da igualdade entre 

Temática 3 

Direitos das 

mulheres à 

saúde e/ou 

Temática 4 

Direitos das 

mulheres ao 

trabalho, 

Temática 5 

Direitos das 

mulheres à 

educação 
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violência contra 

mulheres 

 

gêneros 

 

ao esporte 

 

seguridade 

e/ou 

assistência 

social 

 

Aprovados 3 2 1 1 1 

Arquivados 2 0 0 0 0 

Unificados 0 2 0 1 0 

Em Trâmite 2 1 2 1 0 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Dessa forma, em primeiro lugar, nos deparamos com 7 projetos que incluem a questão 

da promoção do combate à discriminação e violência contra mulheres, sendo 3 projetos 

aprovados
104

, 2 projetos arquivados
105

, e 2 projetos em trâmite na Assembleia Nacional
106

. 

Em segundo lugar, encontramos em nossa pesquisa 5 projetos cujo eixo principal contem a 

questão da promoção e transversalização da igualdade entre gêneros nas instituições e na 

sociedade equatoriana, sendo 2 projetos aprovados
107

, 2 projetos unificados
108

, e um projeto 

que ainda está em trâmite na Assembleia
109

. Em terceiro lugar, encontramos 3 projetos que 

tocam questões de direitos das mulheres à saúde e/ou ao esporte, sendo 1 aprovado
110

 e 2 

projetos que seguem em trâmite
111

. E, encontramos, também, 3 projetos que discutem a 

temática dos direitos das mulheres ao trabalho, seguridade e assistência social, sendo 1 

projeto aprovado
112

, 1 projeto unificado
113

, e 1 projeto em trâmite
114

. Por fim, em último 

lugar, localizamos apenas 1 projeto, este aprovado, que toca a questão do direito das mulheres 

à educação
115

. 

                                                 
104

 A Resolução para eliminar toda forma de violência contra mulheres, meninas e adolescentes; a Lei Orgânica 

de Comunicação; e o Código Orgânico Integral Penal. 
105

 O Projeto de Lei Orgânica contra a Discriminação, Perseguição e Violência Política em razão de Gênero; e o 

Projeto de Lei Orgânica Reformatória à Lei Contra Violência à Mulher e a Família. 
106

 O Projeto de Lei Orgânica Reformataria à Lei Orgânica Eleitoral, Código da Democracia para a Prevenção e 

Sanção da Perseguição Política Motivada em Razões de Gênero; e o Projeto de Lei Orgânica de Acesso Integral 

a uma Vida Livre de Violência de Gênero. 
107

 A Lei Orgânica dos Conselhos Nacionais para a Igualdade; e o Código Orgânico de Organização Territorial, 

Autonomia e Descentralização. 
108

 O Projeto de Lei de Igualdade entre Mulheres e Homens e Pessoas de Diversa Condição Sexo-genérica; e o 

Projeto de Lei Orgânica de Igualdade entre Mulheres e Homens. 
109

 O Projeto de Lei Orgânica para a Participação Equitativa de Mulheres e Homens em Posições de Liderança 

no Setor Público e Privado. 
110

 A Lei do Esporte, Educação Física e Recreação. 
111

 O Projeto de Lei da Prática Intercultural para o Parto Acompanhado no Sistema Nacional de Saúde e o 

Projeto de Lei para Prevenção, Diagnóstico, Controle e Vigilância do Câncer de Mama. 
112

 A Lei Reformatória à Lei de Seguridade Social. 
113

 O Projeto de Lei que Garante a Seguridade Social a Mulheres que Realizam Trabalho Doméstico não 

Remunerado. 
114

 O Projeto de Lei de Proteção e Assistência a Mães Adolescentes. 
115

 A Lei Orgânica de Educação Intercultural. 
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Percebemos, portanto, a partir da comparação temática entre os projetos estudados no 

presente trabalho, que a temática da promoção do combate à discriminação e violência contra 

mulheres aparece com destaque, uma vez que o Código Orgânico Integral Penal, a Lei 

Orgânica de Comunicação e, mais recentemente, a Resolução para eliminar toda forma de 

violência contra mulheres, meninas e adolescentes, resultam em um aparato político e legal 

que possui uma série de medidas para a promoção do combate, da punição, da prevenção e da 

sensibilização em relação a atos de violência, perseguição ou discriminação cometidos contra 

mulheres no Equador. Além dos projetos de lei aprovados e que possuem medidas e metas 

vinculantes em relação ao cenário nacional e ao âmbito dos GADs, encontramos projetos 

arquivados e novos projetos em trâmite na Assembleia que abordam, também, a temática de 

maneira aprofundada, buscando garantir de forma ainda mais enfática o combate a atos de 

violência e discriminação, em especial à mulher – mas também a outros grupos considerados 

vulneráveis como crianças, adolescentes e membros da comunidade LGBTI –, no âmbito 

familiar, da política e da sociedade como um todo.  

De forma semelhante, percebemos que a temática da promoção e transversalização da 

igualdade entre gêneros nas instituições e na sociedade equatoriana também possui destaque 

nos projetos de lei estudados, uma vez que dois projetos de alcance e dimensões grandiosos 

foram aprovados, de modo que a Lei Orgânica dos Conselhos Nacionais para a Igualdade e o 

Código Orgânico de Organização Territorial, Autonomia e Descentralização caracterizam o 

marco de uma iniciativa política e legal para a promoção da igualdade entre homens e 

mulheres, em vários ambitos da existência econômica, social, política e cultural. Nesse 

sentido, a institucionalização da transversalização de políticas voltadas para mulheres e para a 

igualdade de gênero, a nível nacional, dos GADs e municipal, proporcionam a penetração de 

tais pautas e agendas políticas, garantindo a elaboração, acompanhamento e monitoramento 

de políticas de tais natureza por meio do Conselho Nacional para a Igualdade de Gênero, das 

Comissões Permanentes de Igualdade e Gênero, e dos Conselhos Cantonais para a Proteção 

dos Direitos. Além desse enorme aparato institucional, encontramos dois projetos que foram 

unificados e, portanto, incorporados – mesmo que não integralmente –, são estes o Projeto de 

Lei de Igualdade entre Mulheres e Homens e Pessoas de Diversa Condição Sexo-genérica e o 

Projeto de Lei Orgânica de Igualdade entre Mulheres e Homens, garantindo que as pautas 

sobre a promoção integral da igualdade de gênero fossem inseridas na discussão a respeito 

dos Conselhos Nacionais para a Igualdade. Por fim, o Projeto de Lei Orgânica para a 

Participação Equitativa de Mulheres e Homens em Posições de Liderança no Setor Público e 

Privado, que se encontra em trâmite na Assembleia, demarca a existência de demandas para 



 126 

aprofundar os mecanismos institucionais de garantia à participação igualitária entre homens e 

mulheres em processos decisórios.  

Sobre a temática a respeito dos direitos das mulheres à saúde e/ou ao esporte, apesar 

de termos encontrado apenas um projeto voltado para o esporte, e que aparece como 

importante dentro da discussão, uma vez que aborda de maneira robusta a questão da 

promoção igualitária de homens e mulheres em termos de oportunidades para praticar 

esportes e participar de processos decisórios de organizações esportivas – tendo inclusive 

mecanismos coercitivos e vinculantes para tal –, nos deparamos, também, com projetos novos 

direcionados para questões de saúde. O projeto de Lei da Prática Intercultural para o Parto 

Acompanhado no Sistema Nacional de Saúde e o projeto de Lei para Prevenção, Diagnóstico, 

Controle e Vigilância do Câncer de Mama, aparecem, assim, como importantes iniciativas 

para garantir acesso amplo, inclusivo e diversificado de mulheres a serviços de saúde. 

De forma semelhante, a temática dos direitos das mulheres ao trabalho, seguridade e 

assistência social não aparece em um volume grande de projetos aprovados, sendo alvo 

apenas da Lei Reformatória à Lei de Seguridade Social, que nos revela um elemento essencial 

para a discussão da igualdade entre homens e mulheres no âmbito do trabalho, que é a 

valorização do trabalho doméstico, a partir do estabelecimento de uma remuneração mínima 

garantida pelo Estado. Além disso, temos o Projeto de Lei que Garante a Seguridade Social a 

Mulheres que Realizam Trabalho Doméstico não Remunerado, projeto unificado que garante 

este direito adquirido; assim como o Projeto de Lei de Proteção e Assistência a Mães 

Adolescentes, que está em trâmite e que propõe programas de assistência a mães adolescentes 

e a seus filhos, em conjunto com estratégias de conscientização sobre as consequências da 

gravidez na adolescência, possuindo caráter, também, educativo.  

Por fim, a temática dos direitos das mulheres à educação aparece apenas em um 

projeto, este aprovado, a Lei Orgânica de Educação Intercultural, que garante o acesso à 

educação a todas as mulheres equatorianas, apesar da ausência de mecanismos vinculantes. 

Porém, é importante ressaltar que a maioria dos projetos estudados – e isso se deve 

principalmente ao princípio constitucional da promoção integral, inclusiva e transversal da 

igualdade de gênero – possuem medidas educativas e de sensibilização para promover a 

igualdade e combater determinadas práticas; assim, desde projetos voltados para a questão da 

violência e discriminação contra mulheres até os projetos de inclusão da prática do parto 

humanizado em unidades de saúde equatorianas, por exemplo, possuem disposições 

educativas em suas recomendações.   
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A partir da comparação entre as temáticas dos projetos de leis estudados e da análise 

realizada com base na apresentação de tais dados, podemos observar que muito se tem 

alcançado em relação à agenda vinculada à promoção do combate à discriminação e violência 

contra mulheres e à promoção e transversalização da igualdade entre gêneros no Equador. 

Tais temáticas foram atendidas com leis robustas, inclusivas, que possuem mecanismos 

vinculantes e que atingem diferentes níveis institucionais. As temáticas dos direitos das 

mulheres à saúde e/ou ao esporte e dos direitos das mulheres ao trabalho, seguridade e 

assistência social receberam atenção suficiente para que importantes medidas vinculantes 

fossem estabelecidas, apesar do escopo da agenda alcançada ter sido reduzida. E a temática 

dos direitos das mulheres à educação foi atendida com apenas uma lei que não possui caráter 

vinculante, apesar da agenda ser abordada de forma difusa, através de outros projetos de leis. 

Para conseguirmos analisar o impacto da participação de mulheres no processo de 

elaboração e aprovação de políticas públicas na Assembleia Nacional equatoriana, optamos 

por relacionar tal atuação com cada uma das temáticas aqui apresentadas. A próxima subseção 

se dedica a destrinchar o caminho institucional que tais projetos de leis seguiram, sejam eles 

aprovados, arquivados, unificados ou em trâmite, a partir da exposição da relação dos mesmos 

com a autoria dos projetos – informações que foram apresentadas ao longo do capítulo –. 

 

4.5.3 Proposições dos Projetos de Lei 

 

Apresentaremos aqui, a partir do Quadro 7, a relação entre os projetos de lei estudados 

e a autoria dos mesmos. Assim, poderemos, finalmente, comparar o número de projetos 

voltados para questões de gênero e de mulheres que foram propostos por deputadas – 

mulheres –, por deputados – por homens –, e pelo poder Executivo, através do Presidente 

Constitucional da República Rafael Correa Delgado. Além disso, podemos observar, ao 

mesmo tempo, a qual temática corresponde cada encaminhamento de projeto e se o projeto – 

dentre os aprovados – possuem medidas vinculantes. Vale ressaltar que a Resolução para 

eliminar toda forma de violência contra mulheres, meninas e adolescentes não possui autoria 

especifica – sendo um documento produzido em conjunto e em nome da Assembleia Nacional 

–, não sendo incluída, portanto, na presente análise.  
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QUADRO 7: Proposição dos Projetos de Lei por Autoria 

Projetos de Lei Mecanismo 

Vinculante 

Proposto por 

Deputada 

Proposto por 

Deputado 

Proposto pelo 

Presidente 

Temática 1 

Lei Orgânica de Comunicação 

X  Rolando José 

Panchana 

Farra 

 

Código Orgânico Integral 

Penal 

X   X 

Projeto de Lei Orgânica contra 

a Discriminação, Perseguição 

e Violência Política em razão 

de Gênero 

 Lourdes Licenia 

Tibán Guala 

  

Projeto de Lei Orgânica 

Reformatória à Lei Contra 

Violência à Mulher e a Família 

 Marisol Peñafiel 

Montesdeoca 

  

Projeto de Lei Orgânica 

Reformataria à Lei Orgânica 

Eleitoral, Código da 

Democracia para a Prevenção 

e Sanção da Perseguição 

Política Motivada em Razões 

de Gênero 

 Betty Carrillo 

Gellegos 

  

Projeto de Lei Orgânica de 

Acesso Integral a uma Vida 

Livre de Violência de Gênero 

 Marisol Peñafiel 

Montesdeoca 

  

Temática 2 

Lei Orgânica dos Conselhos 

Nacionais para a Igualdade 

X   X 

Código Orgânico de 

Organização Territorial, 

Autonomia e Descentralização 

X   X 

Projeto de Lei de Igualdade 

entre Mulheres e Homens e 

Pessoas de Diversa Condição 

Sexo-genérica 

 Paola Verenice 

Pabon Caranqui 

  

Projeto de Lei Orgânica de 

Igualdade entre Mulheres e 

Homens 

 Marisol Peñafiel 

Montedeoca 

  

Projeto de Lei Orgânica para a 

Participação Equitativa de 

Mulheres e Homens em 

Posições de Liderança no 

Setor Público e Privado 

 Marisol Peñafiel 

Montedeoca 

  

Temática 3 

Lei do Esporte, Educação 

Física e Recreação 

X  Celso Pablo 

Maldonado 

Arboleda 

 

Projeto de Lei da Prática 

Intercultural para o Parto 

Acompanhado no Sistema 

 Lourdes Licenia 

Tiban Guala 
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Nacional de Saúde 

Projeto de Lei para Prevenção, 

Diagnóstico, Controle e 

Vigilância do Câncer de Mama 

 Silvia Salgado 

Andrade 

  

Temática 4 

Lei Reformatória à Lei de 

Seguridade Social 

X Nivea Luz 

Maria Velez 

Palacio; Cynthia 

Viteri Jimenez 

Linder 

Maximiliano 

Altafuya Loor; 

Rolando José 

Panchana 

Farra 

 

Projeto de Lei que Garante a 

Seguridade Social a Mulheres 

que Realizam Trabalho 

Doméstico não Remunerado 

 Silvia Salgado 

Andrade 

  

Projeto de Lei de Proteção e 

Assistência a Mães 

Adolescentes 

  Leandro 

Cadena 

Villarreal 

 

Temática 5 

Lei Orgânica de Educação 

Intercultural 

   X 

Total  11 4 4 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir da análise do Quadro 7, podemos constatar que dos 18 projetos estudados: 10 

projetos foram propostos apenas por deputadas; 3 projetos foram propostos apenas por 

deputados; 1 projeto aparece como o resultado de proposições mistas – projetos elaborados 

por deputadas e deputados –; e 4 foram propostos pelo Presidente Rafael Correa Delgado. A 

partir dos dados até aqui compilados, podemos chegar a algumas observações.  

A primeira observação é que dentre os 7 projetos que foram aprovados – e dos 6 que 

possuem medidas vinculantes – (voltar à Tabela 7 para consultar os projetos aprovados) 

apenas 1 possui participação de mulheres em sua proposição, que é o caso da Lei 

Reformatória à Lei de Seguridade Social, que possui proposição mista – pelas deputadas 

Nivea Luz Maria Velez Palacio e Cynthia Viteri Jimenez, e os deputados Linder Maximiliano 

Altafuya Loor e Rolando José Panchana Farra –. Os outros 6 projetos que foram aprovados – 

dentre eles 5 com medidas vinculantes – foram propostos pelo Presidente Rafael Correa 

Delgado ou por deputados.  

A segunda observação é que dentre os 12 projetos que são voltados para questões de 

gênero (voltar ao Quadro 3 para consultar relação dos projetos), que inclui a Lei Orgânica dos 

Conselhos Nacionais para a Igualdade e todos os projetos arquivados, unificados ou em 

trâmite, 10 foram propostos por deputadas – sendo que a deputada Lourdes Licenia Tibán 

Guala propôs 2 projetos, a deputada Marisol Peñafiel Montesdeoca propôs 4 projetos, a 
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deputada Silvia Salgado Andrade propôs 2 projetos, e as deputadas Betty Carrillo Gellegos e 

Paola Verenice Pabon Caranqui propuseram 1 projeto cada
116

. A Lei Orgânica dos Conselhos 

Nacionais para a Igualdade foi proposta pelo Presidente Rafael Correa Delgado, e o Projeto 

de Lei de Proteção e Assistência a Mães Adolescentes foi apresentado pelo deputado Leandro 

Cadena Villarreal.  

A terceira observação é que em relação às temáticas dos projetos de lei. Dentre os 11 

projetos propostos por deputadas, 4 pertencem à temática 1 (promoção do combate à 

discriminação e violência contra mulheres), 3 pertencem à temática 2 (promoção e 

transversalização da igualdade entre gêneros), 2 pertencem à temática 3 (direitos das mulheres 

à saúde e/ou ao esporte), e 2 pertencem à temática 4 (direitos das mulheres ao trabalho, 

seguridade e/ou assistência social). Dentre os 4 projetos propostos por deputados, 1 pertence à 

temática 1, 1 pertence à temática 3, e 2 pertencem à temática 4. E em relação aos projetos 

propostos pelo Presidente Rafael Correa Delgado, 1 pertence à temática 1, 2 pertencem à 

temática 2, e 1 pertence à temática 5. De modo que a tendência dos projetos propostos pelas 

mulheres segue a tendência geral observada na subseção 4.5.3 de privilegiar, em primeiro 

lugar, as temáticas 1 e 2 e, em segundo lugar, as temáticas 3 e 4. Na seguinte subseção 

daremos continuidade à analise, nos voltando para o comportamento dos deputados e 

deputadas nos processos de votação dos projetos na Assembleia Nacional equatoriana.  

 

4.5.4 Votações dos Projetos de Lei 

 

Apresentaremos aqui, a partir do Quadro 8, a relação entre alguns projetos aprovados e 

o processo de votação na Assembleia Nacional, para depois analisarmos a participação de 

deputadas na aprovação de projetos que impactaram a promoção da igualdade de gênero no 

país. Vale ressaltar que grande parte das votações não puderam ser trabalhadas aqui, uma vez 

que as informações sobre o processo de votação na Assembleia Nacional não estão mais 

disponíveis – apenas os processos de votação a partir de 2013 estão disponíveis na base de 

dados da Assembleia Nacional do Equador –.  

 

                                                 
116

 A fim de compor o cenário da distribuição de autorias de mulheres dos projetos estudados, vale explicitar a 

relação das deputadas aqui citados com os partidos políticos. Apesar da categoria partido político não ser o foco 

da nossa discussão, tal relação deve ser mencionada: as deputadas Betty Carrillo Gellegos, Marisol Peñafiel 

Montesdeoca, Paola Verenice Pabon Caranqui e Silvia Salgado Andrade pertencem ao partido do governo de 

Rafael Correa, o Alianza PAIS; as deputadas Lourdes Licenia Tibán Guala e Nivea Luz Maria Velez Palacio 

pertencem ao partido Alianza de la Izquierda Democrática; e a deputada Cynthia Viteri Jimenez pertence ao 

partido Partido Social Cristiano (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2016a). 
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QUADRO 8: Votações Disponíveis de Projetos Aprovados 

Projetos Aprovados Votos de 

Aprovação/quórum 

Votos Contra Abstenções 

Lei Orgânica dos Conselhos 

Nacionais para a Igualdade 

90/116 1 deputado 

 

18 deputados 

7 deputadas 

Lei Orgânica de 

Comunicação 

108/135 19 deputados 

7 deputadas 

1 deputado 

Código Orgânico Integral 

Penal 

101/130 21 deputados 

8 deputadas 

1 deputado 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Apesar do número pequeno de dados adquiridos referentes aos processos de votação 

de projetos de lei aprovados – sendo que os três projetos: a Lei Orgânica dos Conselhos 

Nacionais para a Igualdade, a Lei Orgânica de Comunicação e o Código Orgânico Integral 

Penal lidam com importantes questões voltadas para a igualdade de gênero e defesa dos 

direitos das mulheres –, podemos observar um comportamento interessante comum aos três 

casos. Todos eles foram aprovados com uma maioria significativa dos votos; e em relação aos 

votos que foram contra, ou aos votos de abstenção, a proporção dos votos de deputados para 

de deputadas é maior que o dobro.  

Na votação da Lei Orgânica dos Conselhos Nacionais para a Igualdade, apenas um 

deputado votou contra e 25 congressistas se abstiveram, sendo que apenas 28% destes eram 

deputadas. Na votação da Lei Orgânica de Comunicação, 26 congressistas votam contra, 

sendo que apenas 26% destes eram deputadas, e apenas um deputado se absteve da votação. E 

na votação do Código Orgânico Integral Penal, 29 congressistas votaram contra, sendo que 

apenas 27% destes eram deputadas, e apenas um deputado se absteve da votação. Sendo que a 

representação de mulheres na Assembleia Nacional equivale a 43,07%, podemos observar a 

tendência, nos casos aqui mencionados, de uma maior resistência por parte de deputados em 

aprovar os referidos projetos. Apesar dos dados não nos permitirem nenhuma afirmação 

generalista, eles apontam para uma proporção semelhante do comportamento dos votos de 

deputados e deputadas em relação à aprovação de projetos que impactam significativamente a 

vida de mulheres equatorianas.  

 

4.5.5 A Atuação de Deputadas do Legislativo Equatoriano 

 

Podemos perceber ao longo da subseção 4.5, portanto, que as deputadas que atuaram a 

partir de 2009 na Assembleia Nacional – marco da institucionalização das políticas de cotas 
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legislativas para mulheres no Equador –, possuem um padrão de interação similar, no cenário 

legislativo equatoriano, em relação à proposição de políticas voltadas para a promoção da 

igualdade entre gêneros e direitos das mulheres. Dentre os projetos identificados como 

voltados para questões de gênero, a grande maioria foi proposta por deputadas – 83,3% dos 

projetos estudados –, sendo a maior parte relacionada às temáticas do combate à violência 

contra mulheres e da promoção da igualdade transversal de gênero – representando 70% dos 

projetos propostos por mulheres e voltados para questões de gênero –. 

Outro ponto importante é que apenas um projeto aprovado – representando 14,2% dos 

projetos aprovados estudados – possui participação direta de deputadas em sua proposição. 

Porém, dos projetos aprovados aos quais tivemos acesso ao processo de votação, percebemos 

a tendência de uma maior resistência por parte de deputados em aprovar os referidos projetos, 

ao observarmos a distribuição entre os votos contrários ou de abstenção em relação aos 

projetos de lei – sendo que a atuação de deputadas não ultrapassou 28% dos votos que 

sinalizaram rejeição –. Vale ressaltar, porém, que a aprovação de tais projetos é alta, 

possuindo mais de 74% dos votos válidos nos três casos apresentados. 

Observamos, também, que 5 propostas encaminhadas por deputadas foram arquivadas 

ou unificadas a outros projetos, sendo que os dois projetos arquivados – esses voltados para a 

questão da violência contra mulheres – receberam o feedback de que tais questões já estariam 

abarcadas no próprio Código Penal; enquanto que os três projetos unificados – dois voltados 

para a promoção transversal da igualdade de gênero e um para a seguridade social referente 

ao trabalho doméstico – foram encaminhados para projetos mais amplos como a Lei Orgânica 

dos Conselhos Nacionais para a Igualdade e a Lei Reformatária à Lei se Seguridade Social. 

Porém, observamos, ainda, que muitas das políticas propostas por essas parlamentares são 

recentes e ainda estão em processo de qualificação/avaliação/votação na Assembleia Nacional 

– dos 12 projetos estudados que são voltados para questões de gênero, 5 projetos de autoria 

feminina estão tramitando no parlamento –, já que foram propostas entre os anos de 2012 e 

2016. 

Tais projetos propostos e que ainda estão tramitando na Assembleia Nacional do 

Equador, revelam que para essas deputadas muitas das problemáticas relacionadas às 

temáticas aqui categorizadas (voltar ao Quadro 6 para consultar a relação das temáticas) ainda 

não foram totalmente solucionas, ou incluídas de modo satisfatório, nos projetos de lei 

previamente aprovados pelo parlamento. Dessa forma, esses novos projetos insistem nas 

discussões sobre a necessidade de garantir maior acesso das mulheres a serviços de saúde, de 

maneira inclusiva e democrática; sobre a importância de implementar mecanismos que 
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garantam a participação equitativa de mulheres e homens em posições de liderança em 

ambientes públicos e privados no país; sobre a demanda por medidas de proteção, punição e 

prevenção para combater a perseguição política sofrida por mulheres;  além da necessidade de 

ampliar e aprofundar os mecanismos de combate a todos os tipos de violência sofridos por 

mulheres na sociedade equatoriana.  

A partir dessa reflexão, podemos considerar que apesar de importantes projetos, que 

atendem a demandas relacionadas às temáticas aqui expostas e que possuem medidas 

vinculantes, terem sido aprovados no Equador nos últimos anos (voltar ao Quadro 5 para 

consultar a relação dos projetos aprovados), as deputadas da Assembleia Nacional aqui 

citadas estão sinalizando para a necessidade de ampliar, aprofundar e incluir demandas e 

problemáticas relacionadas à igualdade de gênero e direitos das mulheres nas propostas do 

legislativo nacional. Assim, mesmo que muitas de suas propostas tenham sido incluídas nas 

discussões parlamentares, e de importantes resoluções e projetos de lei terem ganhado 

destaque na esfera legislativa, a atuação dessas deputadas da Assembleia Nacional aparece 

como um elemento importante na reivindicação de uma política mais inclusiva e igualitária, 

que enfatiza projetos voltados para questões de gênero e dos direitos das mulheres. Dessa 

forma, entendemos que a participação de mulheres no legislativo nacional do Equador 

contribui para iniciativas que tem por objetivo a promoção da igualdade entre gêneros. A 

próxima subseção é dedicada a aprofundar as reflexões realizadas até aqui, além de resgatar 

outros elementos importantes que devem ser levados em conta nas considerações finais do 

presente trabalho. 

 

4.6 A Incorporação de Questões de Gênero e de Direitos das Mulheres no Equador 

 

Ao longo do presente capítulo apresentamos uma série de informações a respeito de 

como, para que, e por que políticas voltadas para questões de gênero ou que tocam questões 

de gênero e de direitos das mulheres foram propostas e aprovadas na Assembleia Nacional 

equatoriana. Chegamos à consideração, na subseção anterior, que a atuação de deputadas do 

legislativo nacional do país possui grande importância, não apenas no processo de proposição 

e aprovação de políticas, mas também na insistência em incluir determinadas pautas na 

agenda política do Equador, por meio do encaminhamento de projetos de lei recentes. 

Contudo, para compormos, de forma mais aprofundada, o cenário político observado ao longo 

da pesquisa e enfatizarmos outras considerações notáveis a respeito da elaboração de projetos 
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de lei voltados para questões de gênero no Equador, a presente subseção irá discutir: a 

influência de tratados internacionais; o papel do poder executivo; o princípio da 

transversalização da promoção da igualdade de gênero; as interseccionalidades detectadas nos 

projetos de lei; e as considerações em relação às temáticas incorporadas na agenda política 

equatoriana. Por fim, iremos resgatar o argumento teórico do trabalho, buscando relacionar as 

considerações a respeito dos projetos de lei estudados e a questão da promoção da igualdade 

descritiva e substantiva de mulheres como forma de interferir na realidade desigual entre 

homens e mulheres no âmbito da sociedade.  

Em primeiro lugar, observamos ao longo da pesquisa a importância que instrumentos e 

tratados internacionais tiveram no processo de interiorização da temática da igualdade de 

gênero nos princípios do Estado equatoriano e em muitos dos projetos de lei estudados. A 

indicação mais clara de tal interferência foi encontrada no documento da Resolução para 

eliminar toda forma de violência contra mulheres, meninas e adolescentes, que foi 

promulgada em comemoração ao Dia Internacional da Eliminação da Violência Contra a 

Mulher, e que destaca elementos de cooperação internacional importantes sobre a temática da 

promoção da igualdade de gênero. Dessa forma, observamos que a própria Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos é usado 

para embasar a defesa pelos direitos das mulheres, pela não discriminação e pela igualdade 

entre homens e mulheres. Além disso, a CEDAW aparece como um compromisso vinculante 

que orienta pela criação de medidas que garantam a erradicação da discriminação contra a 

mulher. E a Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a Violência 

contra a Mulher vincula o Estado no sentido de estabelecer medidas para erradicar tal 

violência.  

Por fim, mas não menos importante, destacamos a Plataforma de Pequim como 

responsável por difundir a pauta do empoderamento de mulheres, estabelecendo a 

recomendação pela criação de mecanismos institucionais para o avanço das mulheres em 

diferentes esferas, contribuindo para a criação das políticas de cotas no país; e, juntamente 

com o I Foro Parlamentario Beijing, influenciou a Assembleia Nacional a empreender ações 

conjuntas com outras instâncias estatais no sentido de fazer esforços para erradicar a violência 

de gênero contra as mulheres, meninas e adolescentes. Dessa forma, entendemos que os 

tratados internacionais, apesar de não terem determinado a implementação de cotas no 

Equador e a adoção de políticas públicas voltadas para gênero, aparecem como marcos 

importantes que ajudam a embasar a adoção de tais políticas.  



 135 

Em segundo lugar, devemos destacar que apesar do presente trabalho ter se limitado 

ao estudo e análise dos projetos de lei e da incorporação da categoria de gênero no âmbito do 

Poder Legislativo do Equador, o papel do Poder Executivo não poder ser descartado, sendo 

uma variável que influencia profundamente a agenda política de gênero no país. Conseguimos 

observar, ao longo do presente capítulo, que a agência do Presidente Constitucional da 

República Rafael Correa Delgado foi primordial no encaminhamento de projetos que 

impactaram profundamente a realidade de mulheres equatorianas. Dos 7 projetos estudados 

que foram aprovados, 4 foram submetidos pelo presidente, sendo que 3 deles possuem 

medidas vinculantes. Além de vários programas que foram estabelecidos através do Poder 

Executivo, como visto na subseção 4.2.1.1. 

A Lei Orgânica dos Conselhos Nacionais para a Igualdade prevê a criação de um 

aparato institucional de proporções extraordinárias, que atinge todos os níveis governamentais 

do país, e que estabelece a criação do Conselho Nacional para a Igualdade de Gênero. Como 

vimos na subseção 4.2.1.1, o Conselho estabelece a agenda de gênero em todo o território 

nacional, incluindo diversos eixos
117

; além de recomendar, acompanhar e monitorar as 

políticas públicas voltadas para gênero criadas no país. O Código Orgânico de Organização 

Territorial, Autonomia e Descentralização, de forma semelhante, possui grandes proporções e 

procura institucionalizar mecanismos nos âmbitos dos GADs; dentre eles, instituir as 

Comissões Permanentes de Igualdade e Gênero e os Conselhos Cantonais para a Proteção dos 

Direitos para agir em sintonia com o Conselho Nacional para a Igualdade de Gênero. Já o 

Código Orgânico Penal Integral especifica diversos crimes e prevê penas e sanções para 

crimes de feminicídio, discriminação, violência e crimes de ódio, contribuindo para o 

combate, punição e prevenção de tais crimes. Dessa forma, a ação do presidente foi 

fundamental para institucionalizar aparatos preciosos em defesa dos direitos das mulheres 

equatorianas nos últimos anos, principalmente em relação às temáticas da promoção e 

transversalização da igualdade entre gêneros e da promoção do combate à discriminação e 

violência contra mulheres. 

Em terceiro lugar, devemos resgatar o conceito de transversalização do princípio de 

igualdade e não discriminação em razão de gênero nas funções do Estado, que aparece na 

Constituição na determinação de que o Estado é responsável por formular e implementar 

políticas para alcançar a igualdade entre mulheres e homens, através de mecanismos 
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 1) reprodução e sustentabilidade da vida; 2) uma vida livre de violência; 3) educação e conhecimento; 4) 

saúde; 5) esporte e recreação; 6) cultura, comunicação e arte; 7) produção e emprego; 8) ambiente; 9) poder e 

tomada de decisões. 



 136 

especializados em conformidade com a lei; além de incorporar o enfoque de gênero em planos 

e programas. Esse princípio, portanto, baliza vários dos projetos de lei aqui estudados, sendo 

de extrema importância para a incorporação de diferentes temáticas relacionadas à igualdade 

de gênero na agenda política do país; destacamos tal princípio na criação dos Conselhos 

Nacionais para a Igualdade de gênero, uma vez que se torna claro que a categoria de gênero 

deve ser levada em consideração em todas as instâncias de decisão política do Equador; assim 

como a inclusão da discussão de gênero em vários projetos aprovados que não tinham como 

objetivo principal a promoção da igualdade de gênero. Tal movimento, portanto, aponta para 

a incorporação da perspectiva de gênero no Estado equatoriano. 

Em quarto lugar, é importante destacar o caráter interseccional dos projetos de lei aqui 

estudados, tanto em relação às temáticas abordadas quanto em relação às categorias de 

opressão endereçadas nos projetos. Nesse sentido, grande parte dos projetos estudados 

incluem a discussão sobre a transversalização da igualdade de gênero em suas discussões e 

possuem medidas vinculadas à necessidade de sensibilização e educação da população sobre 

questões de igualdade de gênero, possuindo, assim, um caráter multidimensional. Além disso, 

muitos projetos, ao se referirem à categoria de gênero enquanto opressiva, isso é, ao se 

referirem à necessidade de garantir direitos das mulheres ou estabelecer, por exemplo, 

medidas de proteção, sanção e prevenção a atos de violência contra mulheres, outras 

categorias de opressão aparecem em consonância, como a questão da desigualdade de raça, 

etnia, religião, a descriminação contra a comunidade LGTBI, contra pessoas portadoras de 

deficiência, entre outras. Outros exemplos de tais interssecionalidades seriam a política de 

promoção da educação, que possui medidas específicas para mulheres de comunidades 

indígenas – consideradas menos privilegiadas que as demais –; e o projeto de lei sobre 

práticas de parto humanizado ou alternativo, que legitima as práticas advindas de 

comunidades indígenas – alvo de discriminações –. Assim, observamos como as categorias de 

gênero, raça, etnia, orientação sexual, entre outras, muitas vezes operam em conjunto.  

Em quinto lugar, voltamos a afirmar que a partir da comparação entre as temáticas dos 

projetos de leis estudados, observamos que muito se tem alcançado em relação à agenda 

vinculada à promoção do combate à discriminação e violência contra mulheres e à promoção 

e transversalização da igualdade entre gêneros no Equador. Tais temáticas foram atendidas 

com leis robustas, inclusivas, que possuem mecanismos vinculantes e que atingem diferentes 

níveis institucionais. Confirmamos, também, ao longo da análise dos projetos estudados, a 

indicação inicial de que a pauta sobre o combate da violência contra mulheres ganha destaque 

na pauta política equatoriana, uma vez que encontramos uma resolução e 7 projetos de lei 
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vinculados a tal temática, padrão este que se repete quando olhamos para os projetos 

propostos pelas deputadas. Tal observação pode ser um indicativo de que este problema ainda 

persiste de maneira sistemática na sociedade equatoriana.  

Por fim, resgatando o diagrama da Figura 1, em que demarcamos nosso entendimento 

sobre a existência de uma hegemonia masculina, estabelecendo que a sociedade patriarcal – 

composta pelas esferas pública e privada – está diretamente ligada às interações entre Estado, 

ideologia e sociedade civil, percebemos como positiva a ascensão de mulheres à esfera estatal 

e, portanto, pública, por meio da representação descritiva de mulheres – com as políticas de 

cotas que garantem uma representação paritária entre homens e mulheres no poder legislativo 

–; juntamente com a representação substantiva de mulheres – pela participação ativa de 

deputadas nos processo de proposição e aprovação de políticas voltadas para a promoção da 

igualdade de gênero –. Assim, através da representação efetiva de mulheres na Assembleia 

Nacional do Equador se tem a possibilidade não só de alterar a realidade imediata da 

composição igualitária entre homens e mulheres na política e de contribuir para promover 

políticas que visam a igualdade de gênero, mas também de alterar construções ideológicas e o 

conjunto de crenças e práticas da sociedade – civil e política – patriarcal. 

Nesse sentido, a maior representação descritiva de mulheres – ao ressignificar o 

espaço político, afirmando que o espaço público deve ser acessível a todas as pessoas –, e a 

maior representação substantiva de mulheres – com a proposição e aprovação de leis que 

promovem a igualdade de gênero e direitos das mulheres – contribuem de maneira essencial 

para a desconstrução de crenças e práticas excludentes que sustentam a ordem hegemônica 

masculina. Assim, é possível afirmar que a Assembleia Nacional equatoriana, que é composta 

em mais de 43% por mulheres, que possui mulheres na presidência e nas posições de vice-

presidência, e que possui importantes projetos de lei aprovados – e também tramitando na 

Assembleia –, abordando e estabelecendo medidas vinculantes sobre temas valiosos à 

promoção da igualdade de gênero
118

, está abertamente questionando a estrutura da hegemonia 

masculina e abrindo espaço para a construção de uma realidade mais justa e igualitária entre 

homens e mulheres na sociedade equatoriana.  

Portando, os projetos de lei propostos, que foram estudados, pretendem promover os 

direitos das mulheres e alcançar a igualdade entre gêneros – desde a adoção de um combate 

rígido a atos de violência, perseguição e discriminação contra mulheres; passando pela 

                                                 
118

 Como visto ao longo do presente capítulo, estudamos projetos voltados para o combate à discriminação e 

violência contra mulheres; a transversalização da igualdade entre gêneros; os direitos das mulheres à saúde e/ou 

ao esporte; os direitos das mulheres ao trabalho, seguridade e/ou assistência social; e os direitos das mulheres à 

educação. 
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institucionalização da transversalização de gênero; a valorização do trabalho doméstico, 

através da remuneração obrigatória, e a garantia de seguridade social para mulheres; até o 

estabelecimento do direito à educação e de assistência à saúde inclusiva e ampla –. Dessa 

forma, tais projetos possuem o potencial de transformar materialmente a realidade de 

mulheres equatorianas, e de alterar os valores e bases ideológicas da sociedade, ao propor e 

realizar tais discussões; impactando, assim, de forma incisiva a estrutura da hegemonia 

masculina.  

A maior representação de mulheres no poder legislativo, apesar de ser apenas uma 

parcela do poder político, e uma pequena parcela do universo do espaço público, contribui 

para a existência de uma representação igualitária entre homens e mulheres na sociedade. O 

impacto da representação igualitária, ou mais igualitária, entre homens e mulheres no poder 

político – âmbito estatal –, na estrutura da hegemonia masculina, é representada no diagrama 

da Figura 9. 

 

FIGURA 9: Diagrama – Representação Igualitária entre Homens e Mulheres 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir do digrama, percebemos como uma representação mais igualitária entre 

homens e mulheres no Estado e, portanto, na sociedade política, influencia as dinâmicas entre 

esta esfera, a sociedade civil e o sistema ideológico de valores e crenças. De forma simultânea 

e consequencial, a tal cadeia de interações, com a representação mais igualitária entre homens 
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e mulheres no âmbito político, a divisão entre o espaço público e privado
119

 começa a se 

desconstruir, transformando a sociedade patriarcal de dentro para fora e retroalimentando a 

alteração na hegemonia masculina ao influenciar novamente o processo de intervenção no 

sistema da sociedade política/civil e ideológico. Assim, a partir da alteração da divisão de 

poder entre homens e mulheres na sociedade, e da transformação de valores e crenças, mais o 

sistema será transformado, sendo envolvido em um processo de despatriarcalização que busca 

maior igualdade de gênero. 

É preciso ressaltar, enfim, que diante de tal processo transformador por entre a política 

e a sociedade equatoriana, consideramos que a representação descritiva de mulheres impactou 

a representação substantiva de mulheres, na medida em 83,3% dos projetos estudados – todos 

eles submetidos à Assembleia Nacional após a implementação da política de cotas para 

mulheres –, e que foram considerados voltados especificamente para questões de gênero, 

foram propostos por deputadas. Assim, apesar da maioria dos projetos estudados que foram 

aprovados terem sido propostos pelo poder executivo ou por deputados, consideramos que a 

atuação de mulheres na Assembleia Nacional constitui um elemento essencial para a 

aprovação de tais políticas e para a proposição de novos projetos que trazem para o âmbito da 

política as discussões especificadas acima, contribuindo para a transformação da estrutura e 

dos valores da sociedade equatoriana, no sentido de alcançar maior igualdade e justiça de 

gênero.  

Nesse sentido, a análise aqui realizada sobre a atuação política de deputadas da 

Assembleia Nacional da República do Equador sinaliza para a necessidade de ampliar, 

aprofundar e incluir demandas e problemáticas relacionadas à igualdade de gênero e direitos 

das mulheres nas propostas do legislativo nacional. Assim, mesmo que muitas de suas 

propostas tenham sido incluídas nas discussões parlamentares, e de importantes resoluções e 

projetos de lei terem ganhado destaque na esfera legislativa, a atuação das deputadas da 

Assembleia Nacional aparece como um elemento importante de reivindicação de uma política 

inclusiva e igualitária, agindo por meio de instituições políticas para transformar a realidade 

de mulheres e de outros grupos considerados minoritários no Equador. 

 

 

                                                 
119

 Identificamos na seção 2.2 a caracterização do espaço público como sendo tradicionalmente ocupado por 

homens e o espaço privado como sendo tradicionalmente ocupado por mulheres. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho realizou um estudo sobre a influência da representação de 

mulheres, em processos decisórios da política nacional na América Latina, na incorporação da 

igualdade de gênero, em termos de promoção de políticas públicas voltadas para questões de 

gênero e de direitos das mulheres. Para analisar o impacto de uma maior representação 

descritiva de mulheres no âmbito legislativo nacional, realizamos um estudo de caso 

exploratório sobre os projetos de lei propostos e a atuação das deputadas eleitas no Equador, a 

partir do contexto da implementação de políticas de cotas para mulheres.  

Após a exposição dos projetos de leis encontrados que são voltados para questões de 

gênero ou que tocam questões de igualdade entre gêneros e de direitos das mulheres, 

realizamos uma análise que teve como foco principal o escopo da incorporação das questões 

de gênero no país e a atuação das deputadas no processo de elaboração e aprovação dos 

projetos. Concluímos, primeiramente, que muito se tem alcançado no Equador em relação à 

agenda vinculada à promoção do combate à discriminação e violência contra mulheres e à 

promoção e transversalização da igualdade entre gêneros no Equador, uma vez que grande 

parte dos projetos aprovados estudados instituíram leis abrangentes e com medidas 

vinculantes que abordam tais temáticas de maneira aprofundada. Em segundo lugar, 

constatamos que a representação descritiva de mulheres impactou a representação substantiva 

de mulheres, na medida em que 83,3% dos projetos estudados – todos eles submetidos à 

Assembleia Nacional após a implementação da política de cotas para mulheres –, e que foram 

considerados voltados especificamente para questões de gênero, foram propostos por 

deputadas.  

Vale ressaltar, que mesmo a maioria dos projetos estudados que foram aprovados não 

terem sido propostos por deputadas, consideramos que a atuação de mulheres na Assembleia 

Nacional constitui um elemento essencial para a aprovação de tais políticas e para a 

proposição de novos projetos que trazem para o âmbito legislativo discussões que pretendem 

alcançar maior igualdade e justiça de gênero. Assim, a atuação das deputadas da Assembleia 

Nacional aparece como um elemento importante de reivindicação de uma política inclusiva e 

igualitária, clamando pela transformação da realidade enfrentada por mulheres no Equador. 

Dessa forma, entendemos que tanto a composição paritária de mulheres na Assembleia 

Nacional, quanto a incorporação das questões de gênero na política equatoriana por meio dos 

projetos aprovados, e a atuação específica das deputadas equatorianas – ao proporem e 
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aprovarem projetos de lei – contribuem para a transformação da realidade e dos valores e 

crenças no interior da sociedade patriarcal. Assim, a representação efetiva de mulheres na 

Assembleia Nacional do Equador, proporcionando uma representação mais igualitária entre 

homens e mulheres no Estado, e portanto na sociedade política, influencia as dinâmicas entre 

esta esfera, a sociedade civil e o sistema ideológico de valores e crenças. Nesse sentido, a 

partir da resignificação dos espaços público e privado, a representação de mulheres na política 

contribui para o processo de despatriarcalização e de transformação do sistema hegemônico 

masculino – sistema caracterizado ao longo do trabalho como possuindo caráter internacional 

–, no sentido da promoção da igualdade entre gêneros. 

Consideramos, ainda, observações importantes para além da indagação principal do 

trabalho, que podem servir para problematizar e aprofundar as questões aqui apresentadas. 

Identificamos a importância de tratados internacionais no processo de interiorização da 

temática da igualdade de gênero nos princípios do Estado equatoriano e em muitos dos 

projetos de lei estudados; destacamos o papel do Poder Executivo como uma variável que 

influencia profundamente a agenda política de gênero no país; identificamos o conceito de 

transversalização do princípio de igualdade como fundamental para o entendimento da 

elaboração de projetos de lei de grande alcance; e destacamos o caráter interseccional dos 

projetos de lei aqui estudados, tanto em relação às temáticas abordadas quanto em relação às 

categorias de opressão contidas nos projetos. Por fim, podemos ressaltar, ainda, que a 

insistência de deputadas equatorianas em encaminhar projetos legislativos que focam na 

necessidade do combate, punição e prevenção da violência de gênero sofrida por mulheres no 

país, indica para o fato da problemática não ter sido, ainda, solucionada de maneira 

satisfatória pelo Estado na sociedade equatoriana.  

Em relação à atuação do Poder Executivo, vale ressaltar, ainda, que não apenas 

identificamos a atuação do Presidente da República como primordial no encaminhamento de 

alguns projetos de lei; como detectamos diversos programas voltados para a igualdade de 

gênero que foram estabelecidos pelo executivo – principalmente os que foram destacados na 

agenda nacional do Conselho Nacional para a Igualdade de Gênero –. Assim, reconhecemos 

que para aprofundarmos na temática acerca da incorporação da igualdade de gênero no 

interior do Estado e da sociedade, é preciso incluir às discussões os mecanismos institucionais 

para mulheres desenvolvidos no interior do Poder Executivo. Dessa forma, análises que 

ignoram essa dimensão não conseguem abordar a problemática em toda a sua potencialidade. 

Dessa forma, acreditamos que não é possível ter uma compreensão aprofundada acerca da 
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representação substantiva de mulheres sem levar em consideração a inserção destas em ambos 

os poderes, legislativo e executivo.  

Em relação à transversalização do princípio de igualdade de gênero, vale ressaltar de 

maneira mais clara, que a incorporação da temática acerca da promoção da igualdade de 

gênero em vários âmbitos do poder político equatoriano – uma vez que observamos tal 

princípio na Constituição do país, nos projetos de lei estudados, e nos programas do governo 

apresentados – resulta em um aparato institucionalizado e voltado para a disseminação de 

mecanismos que promovem a igualdade entre homens e mulheres na sociedade. Assim, o 

Equador aponta para a incorporação da perspectiva de gênero em suas instituições estatais e 

no comportamento dos congressistas ao proporem e aprovarem os projetos de lei estudados. 

Por fim, devemos pontuar outros elementos importantes na discussão do trabalho e 

que não puderam ser desenvolvidas, aqui, de maneira aprofundada, mas que são essenciais 

para compor o quadro analítico da problematização proposta, podendo ser fontes de futuras 

pesquisas. Em primeiro lugar, estudos comparados a respeito da análise de casos de promoção 

de políticas públicas voltadas para questões de gênero no interior dos Estados, e da agência de 

mulheres neste processo, poderão ser realizados com a intenção de contribuir para 

entendimento do contexto sistêmico da América Latina em termos de promoção e 

incorporação da igualdade de gênero. Assim, a sistematização dos dados de países que 

possuem condições parecidas com o cenário político equatoriano – em termos de 

representação descritiva de mulheres no Estado –, como, por exemplo, a Bolívia, o México e 

a Nicarágua, poderiam ajuda a compor o quadro latino-americano em termos de como e em 

que medida a igualdade de gênero está sendo alcançada na região. 

Em segundo lugar, e em consonância com o ponto anterior, outras comparações 

possíveis seriam as estabelecidas entre períodos de pré-institucionalização e pós-

institucionalização de políticas de cotas para mulheres no poder legislativo de países latino-

americanos. Assim, tais estudos poderiam nos fornecer um melhor entendimento acerca das 

mudanças na inclusão da perspectiva de gêneros nos Estados; além de esclarecer as mudanças 

das agências de deputados e deputadas na política ao proporem projetos de lei voltados para a 

igualdade de gênero.  

Em terceiro lugar, destacamos, também, a importância de estudos que atentem para a 

implementação das políticas públicas previstas em projetos de lei aprovados. Nesse sentido, o 

foco de futuras pesquisas ligadas à temática da promoção da igualdade de gênero poderiam se 

voltar para como, ou de que modo, as políticas públicas previstas em leis ou em programas 

dos governos latino-americanos conseguem, de fato, ser implementadas; e qual impacto elas 
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provocam na sociedade. Assim, teríamos um melhor entendimento acerca da incorporação da 

perspectiva de gênero, não apenas no interior do Estado, mas na sociedade como um todo, 

permitindo a realização de inferências mais profundas sobre as dinâmicas de 

despatriarcalização na América Latina. 

Em quarto lugar, chamamos a atenção para a necessidade de aprofundar nos estudos 

sobre interssecionalidades ao pesquisar políticas públicas voltadas para a promoção de 

igualdades na América Latina, uma vez que percebemos que, muitas vezes, a categoria de 

gênero é abordada juntamente com outras categorias oprimidas nos projetos de lei 

encontrados no âmbito equatoriano – como questões de raça, etnia, deficiência física, 

orientação sexual, entre outras –. Desse modo, se tal circunstância aparecesse de modo 

repetido em outros países latino-americanos, poderíamos apontar para a existência de uma 

agenda política internacional comum que clama pela emancipação de grupos subalternizados 

no cenário regional. Nesse sentido, as considerações aqui realizadas explicitam alguns limites 

do presente trabalho; ao mesmo tempo em que apontam para possíveis pesquisas que 

contribuam para as discussões sobre a representação de mulheres na política e a promoção da 

igualdade de gênero no contexto latino-americano.  
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