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Apenas 2 mulheres governam 
províncias em toda a Argentina

Graduada em Relações Internacionais, Coordenadora do Observatório de 
Mulheres e Política da Transparência Eleitoral, assessora política e trabal-
ha na Ouvidoria da Cidade Autônoma de Buenos Aires.

Valentina Cuevas

Apesar dos progressos, a participação política das mulheres continua 
a enfrentar múltiplos desafios e obstáculos para conseguir representa-
ção e acesso ao poder em pé de igualdade com os homens.

No ranking de Empoderamento Político, a Argentina ocupa o 25º lugar 
no Índice Geral de Igualdade de Gênero, com uma diferença de 39% 
entre a participação de mulheres e homens na política. Por outro lado, 
de acordo com o Fórum Econômico Mundial, a lacuna de gênero só ter-
minará em 135 anos, o que significa que ninguém que leia este artigo 
jamais o testemunhará.

Na Argentina tivemos apenas duas presidentes mulheres, Maria Isabel 
Martinez de Perón (por sucessão presidencial, posteriormente derru-
bada pela última ditadura militar) e Cristina Fernández de Kirchner (por 
eleição democrática, em seus dois mandatos). Isto quer dizer que em 
206 anos desde que a independência de nosso país foi declarada e em 
71 anos desde que as mulheres puderam votar, apenas 10 delas viram 
uma mulher presidente.

Mas e os governos provinciais? Tivemos apenas 9 mulheres governa-
doras de províncias argentinas em toda a nossa história. Na província 
de Buenos Aires, María Eugenia Vidal (2015-2019); em Catamarca, Lu-
cía Corpacci (2011-2015 e 2015-2019); em Tierra del Fuego, Fabiana 
Ríos (2007-2011 e 2011-2015) e Rosana Bertone (2015-2019); em San-

ta Cruz, Alicia Kirchner (2015-2019 e 2019-2023); em Santiago del Es-
tero, Mercedes Aragonez de Juárez (2002-2004, apenas meio período) 
e Claudia Ledesma Abdala de Zamora (2013-2017); em Rio Negro, Ara-
bela Carreras (2019-2023); e em San Luis, María Alicia Lemme (2001-
2003, apenas meio período). 

Após as eleições gerais de 2019 na maioria das províncias e em 2021 
para a renovação do executivo provincial em Santiago del Estero e Cor-
rientes, chegamos a 2022 com apenas dois deles ainda no cargo: Alicia 
Kirchner de Santa Cruz e Arabela Carreras de Río Negro.

Tendo em conta esta informação, de 24 distritos, apenas 7 foram ou 
são governados por mulheres e 17 nunca tiveram uma mulher a cargo 
do executivo provincial em toda a sua história. 

Além disso, se analisarmos os dados referentes aos seus períodos de 
governo, descobrimos que todos eles chegaram ao poder após o iní-
cio do século 21 - o primeiro foi María Alicia Lemme, por sucessão, 
quando Adolfo Rodriguez Saa (governador na época) foi nomeado e 
durou 7 dias no cargo de Presidente da Nação, no final de 2001. Outra 
peculiaridade é que o período com mais mulheres governadoras ocu-
pando cargos ao mesmo tempo foi em 2015, com cinco governadoras 
ao mesmo tempo.

Paradoxalmente, a província com mais governadoras em sua história 
é Tierra del Fuego, que até poucos dias atrás não tinha uma lei de pa-
ridade para a eleição de cargos legislativos provinciais. Isto nos leva a 
refletir sobre o fato de que, além do fato de os cargos serem ocupados 
por mulheres, é necessário pensar no governo e na administração a 
partir de uma perspectiva de gênero, a fim de ampliar os espaços de 
participação.
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Se o acesso das mulheres ao poder estiver ligado aos estereótipos tra-
dicionais, às relações de poder assimétricas e à reprodução de padrões 
de desigualdade, a mudança levará mais tempo para chegar. Precisa-
mos de mais mulheres nos diferentes ramos do Estado, é claro, isto 
é necessário, mas não suficiente, porque precisamos ainda mais de 
mulheres com uma perspectiva de gênero ampla, intersetorial e pro-
gressiva.

Por outro lado, entre os 24 distritos que compõem a República Argen-
tina, encontramos 18 vice-governadores e 6 vice-governadores, todos 
eles com um governador masculino correspondente. Em nível provin-
cial, existem 18 duos executivos homens-mulheres, mas não há duos 
mulheres-mulheres. Os vice-governadores (todos em duos masculino 
e feminino) pertencem às províncias de Buenos Aires (Verónica Ma-
gario), Santa Fé (Alejandra Rodenas), Entre Ríos (Laura Stratta), Tierra 
del Fuego (Mónica Urquiza), Chaco (Analía Rach Quiroga) e La Rioja 
(Florencia López).

A situação apresentada é a expressão palpável e visível de diferentes 
barreiras ao acesso ao poder político e à permanência das mulheres 
nos espaços onde o poder é distribuído. Tornar-se governador de uma 
província requer vários anos de experiência em partidos políticos, ge-
rando legitimidade, bases militantes, recursos de campanha, aparato 
político e alianças. As mulheres são menos propensas a permanecer no 
cargo do que os homens, e por várias razões muitas delas abandonam 
a corrida devido à frustração de não conseguir superar os pisos pega-
josos, tetos e paredes de vidro que as limitam de fora, além dos níveis 
de violência política que os homens nunca experimentam.

A ausência de mulheres nos executivos provinciais (como dissemos, 
de 24 distritos, apenas dois são governados por mulheres e 18 não 
têm mulheres no duo do governo), por sua vez significa a exclusão de 
uma grande parte da população da tomada de decisões e do exercício 
do poder; é a falta de representação e o desequilíbrio na participação 
ativa na política que impede que mais mulheres cheguem a esses es-
paços.

Além disso, o déficit de representação significa obstáculos para todas 
as mulheres, tornando impossível que outras líderes potenciais pos-
sam se referenciar - pior ainda - se entendam como peças de uma ló-
gica de cálculo, na qual somos entendidas como uma cota a ser cum-

prida ou um requisito de paridade. Simplesmente como um número, 
e não como um quadro político ou técnico de valor, uma líder ou uma 
referência social com potencial para contribuir para o partido ou para 
a coalizão eleitoral. 

Na elaboração das listas, na seleção das candidaturas e em outros pro-
cessos políticos, continuamos a ouvir da boca dos líderes, geralmente 
os dos chamados “círculos vermelhos” ou “pequenas mesas”, homens 
que exibem em apenas cinco palavras séculos de machismo e misogi-
nia acumulados, expressando desdenhosamente que a elaboração de 
uma fórmula eleitoral responde a uma lógica de correção política e à 
aparência de inclusão que está muito distante da realidade. Estas si-
tuações eliminam deliberadamente qualquer tipo de legitimidade para 
as mulheres, que se tornam uma figura “posta em prática por outra 
pessoa” e tiram a liberdade de ação de nossas mãos quando chegamos 
ao poder, que é o momento em que é do nosso melhor interesse ser 
autônomo para decidir e liderar.

Devemos parar de confundir lealdade política - natural e até lógica na 
grande maioria das relações partidárias - com a assimetria de poder 
entre homens que lideram e mulheres que lhes estão subordinadas 
(mesmo que ocupem melhores posições na estrutura), disfarçada de 
lealdade. 

Na Argentina, as mulheres têm o direito de votar desde 1951, mas ain-
da hoje isso não significa que tenhamos igualdade de oportunidades 
para sermos votadas, para sermos candidatas ou para liderar partidos 
políticos.

O poder - no final do dia - não está na posição, nem no lugar da lista ou 
em quem comanda a fórmula, o poder está nas mãos daqueles que ad-
ministram os recursos intangíveis que lhes permitem definir quem está 
nos outros lugares. Também é aí que deve haver mais mulheres, de 
modo que em algum momento falaremos de mais mulheres liderando 
províncias. O processo de conquista deste poder é mais caro para a 
vida das mulheres, o caminho é mais íngreme, os tetos são mais impe-
netráveis, a violência política é mais dura e mais repetida, mas estamos 
conseguindo e vamos continuar a expandi-la.

O caminho é criando redes, capacitando outras, gerando bases militan-
tes e verdadeira legitimidade.


