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Desigualdades de gênero na educação e no mercado de trabalho 

A educação brasileira avançou muito em termos quantitativos, mas pouco em termos 

qualitativos. Houve avanços significativos, especialmente para as mulheres que reverteram as 

desigualdades de gênero na educação brasileira, pois em 1960, a escolaridade média dos homens 

brasileiros era de 1,9 ano e a das mulheres, de 1,7. Já em 1996, esses números passaram a, 

respectivamente, 5,8 e 6,1 anos. A diferença, que era de 0,2 ano em favor dos homens no censo de 

1960, passa, em 1996, a 0,3 ano em favor das mulheres. Pelos dados agregados, a reversão do hiato de 

gênero ocorreu na década de 1980.  

Contudo, uma análise por coortes mostra que as mulheres mais jovens começaram a apresentar 

taxas de escolaridade média mais elevadas desde os idos dos anos 30, para os níveis inferiores de 

escolaridade e desde os anos 70 para os níveis superiores. Segundo Beltrão e Alves (2004), a 

escolaridade média cresceu para ambos os sexos, mas as mulheres conseguiram avançar numa 

velocidade maior. De modo geral, em cada censo, os homens das coortes mais velhas tinham maior 

escolaridade do que as mulheres, porém a situação se inverteu para as coortes mais jovens.  No censo 

de 1980, as mulheres até 25 anos já tinham anos médios de estudo superior aos dos homens. Na 

contagem 1996 a vantagem feminina já ia até os 40 anos. Ou seja, a cada ano que passa as mulheres 

vão aumentando a diferença em relação aos homens e vão atingindo níveis cada vez mais elevados de 

educação formal.  

O direito de voto conquistado em 1932 contribuiu para este avanço feminino na educação. 

Paralelamente, as mulheres brasileiras aumentaram suas taxas de participação no mercado de trabalho. 

A taxa de atividade total das mulheres com mais de 10 anos de idade subiu de 13,6% em 1950 para 

26,9% em 1980, alcançando 44,1% em 2000. Existem diferenças metodológicas entre os diversos 

censos, contudo, o aumento persistente da participação feminina na População Economicamente Ativa 

– PEA - é um fato que não deixa dúvidas. O aumento persistente da inserção das mulheres das gerações 

mais novas, faz com que as mulheres com idades entre 20 e 50 anos tenham taxas de atividade 
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superiores a 60%. O padrão das taxas de atividade femininas está cada vez mais parecido com o padrão 

das taxas masculinas, apesar do nível ser mais baixo.  

 Este aumento da participação feminina no mercado de trabalho não eliminou a segregação 

ocupacional e a discriminação salarial. Ao longo das últimas 3 décadas do século XX, o leque 

ocupacional feminino foi se ampliando, embora ainda persistam grandes contingentes de mulheres em 

ocupações de baixo prestígio e poder. Além disto houve um aumento do desemprego feminino aberto é 

um fenômeno recente e também um crescimento do subemprego das mulheres. 

 Mas, inegavelmente, os avanços femininos na educação e no mercado de trabalho foram ganhos 

inquestionáveis das últimas décadas, mas que não se refletiram nos espaços de poder. 

 

As cotas e regras de representação parlamentar 

 Segundo análise de ALVES, CAVENAGHI e ALCÂNTARA (2007) a política de cotas no 

Brasil precisa ser aperfeiçoada, pois a política parlamentar tem sido monopolizada pelos homens e não 

reflete os avanços que as mulheres conquistaram na sociedade. Em uma nação justa e sem 

discriminações persistentes, um sistema democrático deveria seguir o princípio: “cada cidadão um 

voto”. Porém, no sistema político brasileiro não prevalece totalmente este princípio, pois os votos 

individuais dos moradores dos estados pequenos valem mais do que o voto dos estados grandes. Por 

exemplo, segundo o censo demográfico de 2000, a população de Roraima, era de 324.397 habitantes, 

representando 0,2% da população brasileira e a população de São Paulo era de 37.032.403 habitantes, 

representando 21,8% da população brasileira (IBGE, 2001). Contudo, Roraima tinha 8 deputados, 

representando 1,6% do total de 513 parlamentares na Câmara Federal, enquanto São Paulo tinha 70 

deputados representando somente 13,6% do total. Portanto, existe uma “discriminação positiva” 

regional no sistema eleitoral brasileiro que favorece os eleitores das Unidades da Federação (UF) 

pequenas em detrimento dos eleitores das UFs maiores (e geralmente mais ricas). Isto é, o sistema 

eleitoral brasileiro trata de maneira diferenciada os cidadãos das UFs menores e mais pobres daqueles 

da UFs maiores e, em média, mais ricos. 

 A questão que se coloca é: por que não aplicar uma regra de representação, com base neste 

mesmo princípio, para o caso do déficit democrático de gênero? Alguns intelectuais e ativistas 

pertencentes aos setores do movimento feminista e de outros movimentos sociais, independentemente 

do sexo, defendem que se aplique o mesmo princípio da “discriminação positiva” regional, existente 

atualmente no Brasil, para uma “discriminação positiva” de gênero, isto é, que se formalize um 

tratamento diferenciado às mulheres, buscando reparar as injustiças históricas para reverter a 

discriminação que as mulheres brasileiras sofreram por mais de 500 anos. 
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 Este tipo de princípio esteve presente na Lei 9.100 de 29 de setembro de 1995. O artigo da Lei 

que inaugurou a política de cotas no Brasil foi redigido da seguinte maneira: “Vinte por cento, no 

mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de 

mulheres”. A redação da Lei 9.100/95 deu margem ao questionamento sobre a inconstitucionalidade do 

artigo, pois estabeleceu um tratamento diferenciado para o sexo feminino. Realmente, a forma como 

está escrito o artigo de cotas expressa uma visão focalizada e não universalista da representação de 

gênero. A formulação abre espaço também para se questionar o princípio da meritocracia, pois se 

estaria beneficiando um setor da população que poderia estar sendo artificialmente representado no 

parlamento não pelo mérito, mas por injunções outras que poderiam distorcer a vontade popular e 

democrática. Não é objetivo deste texto discutir a questão da meritocracia, mas é preciso registrar que 

muitos representantes eleitos constroem suas vitórias não por mérito pessoal, mas em decorrência do 

poder econômico ou do poder das “dinastias familiares” e do coronelismo. 

 Dois anos depois da primeira formulação de ação afirmativa, o Congresso Nacional aprovou a 

Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997. O parágrafo terceiro do artigo 10º desta Lei ficou assim 

redigido: “Do número de vagas resultantes das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação 

deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas de cada 

sexo” . Esta nova formulação abandonou a política focalizada e assumiu uma concepção universalista, 

evitando questionamentos sobre a constitucionalidade da lei, já que se estabeleceu a mesma regra de 

representação para os dois sexos. Ou seja, homens e mulheres são iguais perante a lei (de cotas), sendo 

que o Congresso Nacional apenas formalizou uma regra de representação que garante um mínimo e um 

máximo de vagas para cada sexo nas listagens partidárias em cada pleito. 

 A forma como está estabelecida a regra de composição das vagas das candidaturas partidárias 

na Lei 9.504/97 é, portanto, constitucional e pode ser justificada mesmo quando se utiliza as visões 

liberais de tratamento igual entre os sexos. O grande problema do parágrafo terceiro do artigo 10º desta 

Lei 9.504 não foi a concepção “filosófica”, mas sim a sua aplicação na reserva das vagas e não das 

candidaturas  partidárias. Se a regra de representação de gênero fosse aplicada no momento em que os 

partidos inscrevessem as candidaturas, o número de mulheres candidatas se elevaria substancialmente. 

Portanto, o problema de baixa efetividade da “Lei de Cotas” está fundamentalmente em uma palavra, 

pois seria necessário se trocar a palavra VAGAS por CANDIDATURAS, ficando o artigo assim 

redigido: “Do número de candidaturas inscritas, dentro do limite de vagas calculadas segundo as regras 

previstas neste artigo, cada partido ou coligação deverá respeitar o mínimo de trinta por cento e o 

máximo de setenta por cento para candidaturas de cada sexo” 
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 A política de cotas adotada no Brasil tem como base a reserva de vagas que podem ou não ser 

preenchidas. Esta é a pior forma de se garantir a elevação da representação política das mulheres. Uma 

outra alternativa, é a sugerida acima, de uma política de cotas com base no estabelecimento de um 

percentual mínimo e máximo das candidaturas para cada sexo, conforme as regras previstas para a 

inscrição das listas partidárias. Uma terceira alternativa seriam as cotas de assentos que, naturalmente, 

teríam efeitos mais imediatos, pois se garantiria cadeiras cativas para cada sexo. Contudo, esta proposta 

teria o inconveniente de retirar dos eleitores o poder de definir a representação total, pois a 

representação de gênero estaria pré-definida pela legislação. Regras mais claras de representação 

política de gênero seriam necessárias como instrumento para romper as práticas discriminatórias 

enraizadas nos partidos políticos brasileiros, que os tornam um verdadeiro “clube do bolinha”. 

 

Conclusões 

 Com certeza a democracia representativa não se baseia em representação proporcional de 

grupos (VARIKAS, 1996; SCOTT, 2005). Mas as mulheres não podem ser tratadas como um grupo 

qualquer ou como mais uma minoria que deva ser tratada com deferimento e respeito pela parcela 

majoritária. Ao contrário, as mulheres são maioria da população e do eleitorado e só estão distantes dos 

postos de comando da política devido à uma discriminação histórica, à falta de experiência acumulada 

nestas áreas de atuação e à resistência dos velhos ocupantes do poder em compartilhar os espaços de 

participação e decisão. Portanto, garantir uma maior representação feminina no parlamento é, no 

mínimo, uma medida de aperfeiçamento da democracia. 

Sempre quando se discute o aumento da representação feminina surge uma pegurnta: as 

mulheres fazem a diferença quando entram na política? Esta pergunta é importante, mas é meio 

capiciosa. Pode-se perguntar de volta: as mulheres precisam fazer diferença para entrar na política? Ou, 

as mulheres só podem entrar na política se fizerem diferença? Por que introduzir mais esta exigência 

que não é cobrada de candidatos do outro sexo? Na verdade, basta que o desempenho das mulheres, em 

média, seja igual, em média, ao dos homens para justificar sua presença na política. 

 Não resta dúvida também de que mais importante do que a presença das mulheres na política é 

a defesa de uma agenda feminista de caráter universal e emancipatório e que contribua para a 

construção de uma sociedade justa sem exploração e opressão. Porém existem estudos que mostram 

que a presença da mulher faz diferença e que contribui para a elaboração de políticas de combate à 

discriminção, à pobreza e à desigualdade. Segundo Towns (2003): 

“The landmark 1997 UNDP conference on Governance for Sustainable Growth and Equity – the 

first global UN conference on governance which officials from more than 153 Member States attended 
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– highlighted a close relationship between the low number of women parliamentarians and the high 

number of women in poverty” […] “Empowered as a distinct category with unique experiences and 

interests, women legislators are valued for contributing towards poverty eradication by bringing their 

difference into the policy process” (p.11). 

Desta forma, podemos considerar que as cotas são uma forma de dar “igualdade de 

oportunidades” para ambos os sexos, permitindo uma maior presença feminina nos três níveis do Poder 

Legislativo e, consequentemente, contribuindo para se avançar na democracia política, econômica e 

social. As cotas podem ser definidas na legislação eleitoral ou por iniciativa dos partidos políticos. No 

primeiro caso, seriam obrigatórias para todos e, no segundo caso, seriam adotadas voluntariamente 

pelos partidos. 

 A análise dos dados da eleição de 2004 mostra que o aumento médio do número de mulheres 

candidatas leva necessariamente ao aumento médio do número de vereadoras eleitas. Esta relação foi 

comprovada, também, nas eleições anteriores (ALVES, 2003). Neste sentido, as ações afirmativas 

tendem sempre a ter um efeito positivo. Assim, a limitação da política de cotas brasileira não está no 

“espírito da lei”, mas nas brechas da lei e na forma como os partidos encontram para “contornar” a 

legislação, restringindo o espaço para as mulheres. O Brasil só não elegeu uma quantidade maior de 

vereadoras porque o percentual de mulheres candidatas ficou abaixo de 30% na maioria absoluta dos 

municípios. Se o percentual de 30% for considerado um piso e não um teto, como tem ocorrido quase 

sempre, então haveria um crescimento expressivo da representação parlamentar feminina no Brasil. O 

eleitorado tende a ser um aliado das mulheres, mas as direções partidárias misóginas restringem as 

oportunidades das candidatas.  

 Para que a representação parlamentar feminina possa crescer de maneira expressiva seria 

preciso avançar na Reforma Política e mudar os termos da lei de cotas, promovendo: a) a redução do 

número de partidos – por meio de mecanismo como a cláusula de barreira, que tende a favorecer o sexo 

feminino, já que os dados mostram que as chances de eleição das mulheres aumentam quando é menor 

o número de partidos em cada município; b) alteração no cálculo do número de candidaturas de cada 

partido deveria cair de 150% para 100% das vagas – os dados mostram que o percentual de mulheres 

eleitas é inversamente proporcional ao coeficiente candidato/vaga; c) regras de definição da lista de 

candidaturas partidárias que garantam um percentual efetivo - mínimo e máximo - para cada sexo; d) a 

elevação da cota até se atingir a paridade, isto é, 50% das candidaturas para cada sexo; e) a criação de 

outros mecanismos de promoção das mulheres, como garantia de acesso aos fundos financeiros, espaço 

na mídia, etc. 
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 Se na atual Legislatura brasileira (2007-2010) for realmente feita uma Reforma Política estes 

princípios acima deveriam estar presentes tanto no sistema de Listas Abertas quanto de Listas Fechadas 

para os cargos de representação proporcional. Se o Congresso Nacional – devido à sua atual 

composição de gênero – impedir as políticas de ações afirmativas para garantir cotas efetivas para as 

deputadas federais, uma alternativa seria implementar políticas separadas para a Câmara Federal e para 

as Câmaras Municipais. Se a Reforma Política garantir maior igualdade de disputa em nível municipal 

– onde geralmente as mulheres possuem maior capital social – pode-se abrir espaço para conquistas 

importantes que vão ter impacto no futuro também no plano Federal. 

 A política de cotas na política não é uma “reserva de mercado”, mas sim uma regra de 

representação democrática que visa dar maior igualdade de oportunidade para os dois sexos, mas, em 

última instância, é o eleitorado que continua decidindo em quem votar. Assim como em outras partes 

do mundo, o Brasil só tem a ganhar com a maior participação das mulheres na política.  
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