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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste na análise do instituto das cotas eleitorais de gênero, com 

previsão legal no ordenamento brasileiro no artigo 10º, §3º, da Lei nº 9.504/97, realizando-

se um mapeamento dos principais pontos de discussão existentes na literatura já produzida 

sobre o tema. A pesquisa propõe-se à identificação dos debates teóricos e empíricos 

envolvendo o tema da representação política feminina e o potencial das cotas em promovê-

la. Para tanto, o estudo se destina a examinar os formatos da política de cotas existentes ao 

redor do mundo, as motivações e os objetivos de sua implementação e os atributos dos 

sistemas políticos e eleitorais que condicionam sua eficácia para promover a presença 

numérica de mulheres nos espaços políticos formais. Os recortes temáticos, quando possível, 

voltam-se também a uma análise segmentada no tocante à experiência brasileira, buscando 

compreender como esta se aproxima ou se distancia das fórmulas identificadas pela literatura 

como de sucesso ou de insucesso da política de cotas eleitorais de gênero.  

 

Palavras chave: cotas. Gênero. Estudos de gênero. Ações afirmativas. Representação 

feminina. Eleitoral. Política. Desigualdade. 
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ABSTRACT 

 

This work consists in an analysis of the electoral gender quotas institute, legally stated in 

Brazilian law system in the Law 9504/97, Article 10, 3º. It carries out a mapping of the main 

discussion topics covered by the literature on the subject. The research aim to identify the 

theoretical and empirical debates concerning female political representation and the quota 

potential to promote it. Thence, the study examine the quota policies formats around the 

world, the motivations and purposes of its implementation and the attributes of the political 

and electoral systems which condition its effectiveness in promoting the numerical presence 

of women in formal public spaces. The thematic outlines, when possible, are focused on a 

segmentary analysis concerning the Brazilian experience, in order to understand how it 

comes closer or farther of the formulas identified in the literature as successful or 

unsuccessful gender electoral quotas policies. 

 

Keywords: quota. Gender. Gender studies. Affirmative actions. Feminine representation. 

Elections. Politics. Inequality. 
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1 Introdução 

 

O Brasil é uma das poucas nações do mundo a já ter eleito uma mulher para o seu 

mais alto posto político. Quando de sua primeira eleição em 2010, Dilma Vana Rousseff era 

uma em menos de vinte mulheres a ocupar a chefia de estado ou de governo do mundo1, fato 

este que, sob uma primeira observação, poderia significar algo do ponto de vista da 

permeabilidade da política brasileira às mulheres.  

As mulheres são a maioria numérica do eleitorado brasileiro, consistindo em 52,2% 

dos eleitores aptos a votar atualmente2. Nas eleições gerais realizadas em 2018, mulheres 

eram detentoras de 31,6% das candidaturas registradas3. Ao mesmo tempo, uma das poucas 

nações do mundo a já ter sido governada por uma mulher apresenta índices irrisórios de 

representação feminina nas Casas Legislativas. 

Em 2018, as mulheres representavam menos de 10% dos ocupantes da Câmara dos 

Deputados e menos de 20% dos ocupantes do Senado Federal, desempenhos estes repetidos 

no pleito de 2014, que reelegeu Dilma Rousseff4. O percentual observou alguma melhora 

nas eleições realizadas ao final de 2018 quanto à Câmara dos Deputados, que aumentou a 

bancada feminina para 15% dos assentos5, enquanto se registrou queda no número de 

mulheres no Senado Federal6. 

Os números chamam atenção não somente pelo fato de revelarem a reduzida presença 

feminina nas Casas, mas também pelo fato de o país possuir em vigor, desde a década de 

                                                 
1 SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES. ONU divulga relatório sobre a situação 

das mulheres no mundo. Ministério dos Direitos Humanos. Portal. Notícias. Publicado em 20 out. 2010. 

Disponível em: <http://www.spm.gov.br/area-imprensa/ultimas_noticias/2010/10/onu-divulga-relatorio-

sobre-a-situacao-das-mulheres-no-mundo>. Acesso em 28 nov. 2018.  
2 TSE. Brasil tem 147,3 milhões de eleitores aptos a votar nas Eleições 2018. Portal do TSE. Imprensa. 

Publicado em 01 ago. 2018. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Agosto/brasil-

tem-147-3-milhoes-de-eleitores-aptos-a-votar-nas-eleicoes-2018>. Acesso em 28 nov. 2018.  
3 TSE. Estatísticas Eleitorais. Portal do TSE. Eleições. Estatísticas. Estatísticas Eleitorais. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais>. Acesso em 28 nov. 2018.  
4 Ver “Tabela 1: Quadro evolutivo de mulheres eleitas”. SENADO FEDERAL. Procuradoria Especial Da 

Mulher. Mais Mulheres na Política – 2ª Edição. Brasília: Senado Federal, Procuradoria Especial da Mulher; 

Brasília: Câmara dos Deputados, Secretaria da Mulher, 2015, 72p. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/proc-publicacoes/2a-edicao-do-livreto-mais-

mulheres-na-politica>. Acesso em 01 jun. 2017. 
5 CAMARA DOS DEPUTADOS. Câmara Hoje – 09/10/2018 - A nova Câmara terá o maior número de 

partidos representados desde a redemocratização. Reportagem em vídeo. Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/CAMARA-HOJE/564077-CAMARA-HOJE---

09102018.html>. Acesso em 28 nov. 2018. 
6 SENADO NOTÍCIAS. Com sete senadoras eleitas, bancada feminina no Senado não cresce. Senado Federal. 

Matérias. Especial Eleições. Publicado em 08 out. 2018. Disponível em:  

<http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/10/08/com-sete-senadoras-eleitas-bancada-feminina-no-

senado-nao-cresce>. Acesso em 28 nov. 2018.  
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1990, uma política de cotas destinadas a um registro mínimo de candidaturas de mulheres, a 

ser obrigatoriamente observada por todos os partidos. Cuida-se, aqui, de estratégia adotada 

pelo Brasil na esteira de um movimento internacional de criação de legislações de cotas 

voltadas ao fomento da presença de mulheres na política.  

A legislação brasileira conta, atualmente, com quatro espécies de medidas voltadas à 

promoção da atuação feminina na esfera política. A primeira consiste na obrigatoriedade de 

destinação, por cada partido, de percentual do tempo de propaganda partidária gratuita em 

rádio e televisão para a difusão da participação de mulheres na política. A segunda trata da 

aplicação de parcela dos recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de iniciativas 

direcionadas à promoção da participação política feminina, bem como de destinação de 30% 

das verbas obtidas pela via pública a candidaturas femininas.  

Já a terceira versa sobre a realização, pelo Tribunal Superior Eleitoral, de propaganda 

institucional destinada à promoção da igualdade de gêneros na política. Por fim, o 

ordenamento brasileiro prevê as denominadas “cotas de gênero”, isto é, percentuais 

mínimos, a serem observados por todos os partidos políticos, de candidaturas femininas e 

masculinas, não podendo o percentual de qualquer dos gêneros corresponder a menos de 

30% das candidaturas para cargos proporcionais lançadas (artigo 10, parágrafo 3º, da Lei 

nº 9.504/97). 

Mais de vinte anos depois da implementação das cotas eleitorais de gênero no Brasil, 

nota-se que o crescimento do percentual de parlamentares mulheres foi tímido. Nada mais 

natural, portanto, do que a formulação de questionamentos, seja por parte da sociedade civil, 

seja por parte da comunidade acadêmica, acerca da verdadeira eficácia das políticas 

legalmente implementadas para promoção feminina no espaço político. 

A observação de experiências de outros países, a produção acadêmica e a formulação 

de propostas de reformas legislativas são frentes que se articulam para investigar e sanar 

potenciais falhas no formato de cotas adotado no Brasil, perpassando a investigação de 

fatores históricos, sociais, políticos, culturais e econômicos que incidem sobre o debate. 

Considerando que se está diante de fenômeno enraizado em múltiplos fatores7, o estudo das 

                                                 
7 Conforme aponta Vera Soares, a “sub-representação é um problema a ser resolvido não porque as mulheres 

sejam melhores do que os homens ou façam diferença na política (...). Trata-se de uma questão de 

democratização da representação e de justiça para com o desequilíbrio decorrente da divisão sexual do trabalho 

e, portanto, são determinações políticas e históricas das desvantagens socioeconômicas derivadas de 

preconceitos e valores de gênero”. SOARES, V. Percepções e atitudes: ser mulher e participação política. In: 

VENTURINI, Gustavo; GODINHO, Tatau (Org.). Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos e 

Privado: uma década de mudanças na opinião pública. São Paulo: Fundação Editora Perseu Abramo, 2013, 

pp. 346-347. 
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cotas eleitorais de gênero como forma de correção de tal desequilíbrio fomentou, para além 

do debate na sociedade civil e nas esferas institucionais, a produção acadêmica sobre o 

assunto.  

O presente estudo objetiva a discussão, a partir de revisão da literatura existente sobre 

o tema, das principais questões relacionadas à implementação de cotas eleitorais de gênero 

e, por conseguinte, seus impactos, suas condicionantes, suas limitações e seus obstáculos 

quanto ao fomento da participação feminina na política institucional.  

Pretende-se com o presente trabalho a abordagem dos variados eixos de discussão 

apresentados pela literatura, voltando-se, em alguns momentos, à análise da política de cotas 

eleitorais de gênero atualmente existente no Brasil (artigo 10, §3º, Lei 9.504/97) e a sua 

eficácia para inserção de mulheres em postos políticos. Objetiva-se, assim, sistematizar os 

principais pontos de reflexão suscitados pela literatura existente e, a partir das conclusões 

obtidas, subsidiar alguns aspectos do modelo de cotas eleitorais de gênero adotado pelo 

Brasil. 

O estudo propõe-se a investigar a existência de um conjunto de atributos e conclusões 

compartilhados pelos estudos existentes sobre as cotas eleitorais de gênero, com vistas a 

captar as nuances de formulação e aplicação do instituto. Mapeando-se os principais pontos 

de debate levantados pela produção acadêmica, a presente análise almeja apresentar os 

indicativos encontrados pela literatura quanto ao sucesso ou insucesso da política de cotas 

para estímulo da participação política feminina, perpassando desde questões de fundo (o que 

são cotas, para que servem as cotas, por qual razão adotá-las) até questões de maior carga 

estrutural (quais sistemas eleitorais permitem maior sucesso das cotas, qual é o papel dos 

partidos políticos em seu sucesso, etc.). 
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2 Análise da Literatura 

 

O presente estudo destina-se a realizar uma análise ampla da literatura produzida 

sobre o tema das cotas eleitorais de gênero. O material utilizado como base para o exame do 

instituto é variado, permitindo um diálogo interdisciplinar, chamando atenção 

principalmente a produção que transita entre o Direito e as Ciências Sociais, sobretudo o 

ramo da Ciência Política.  

O fenômeno da representação recebe grande atenção dos estudos referentes à 

composição dos ordenamentos políticos e jurídicos. A representação, apesar de ser 

multifacetada, pode ser entendida como a dimensão institucionalizada dos interesses que 

compõem um corpo político e social. Naturalmente, acaba sendo um conceito atrelado a 

noções de democracia e justiça8, motivo pelo qual ocupa papel central em muitos estudos 

sobre a qualidade dos sistemas políticos e jurídicos.   

De uma forma literal e simplificada, “representar” é “fazer presente o ausente”. 

Trata-se de situação na qual um grupo maior de pessoas se faz presente por meio de um 

grupo menor. Um dos critérios intuitivamente empregados para a seleção dos mandatários é 

a identificação entre representado e representante a partir do pertencimento a um nicho 

social9.  

A abordagem do aspecto “gênero” no que tange à representação e às instituições 

políticas foi sendo gradualmente incluída na agenda de pesquisa político-jurídica. Na 

maioria das vezes, os estudos consistem em comparações de panoramas políticos e voltam-

se à análise da interação entre gênero e instituições no estado pronto como ela se apresenta, 

muitas vezes descolada de um exame e de explicações com fundo histórico10.  

Há autores que, diante dos materiais produzidos sobre o tema, afirmam que é 

necessário sair do eixo “gênero e política comparada” para o eixo “política comparada do 

gênero”11, de modo a integrar com maior eficácia as observações obtidas por aquelas e 

aqueles que estudam a temática e de retirar muito da marginalização do “gênero” como 

aspecto relevante da política comparada, e não como mero informativo lateral. Se, por um 

                                                 
8 PITKIN, Hanna Fenichel. The Concept of Representation. Berkley e Los Angeles: University of California 

Press, 1972, pp. 08-10.  
9 PITKIN, Hanna Fenichel. The Concept of Representation. Berkley e Los Angeles: University of California 

Press, 1972, pp. 213-214.  
10 TRIPP, Aili Mari. Historical Perspectives in Comparative Politics and Gender Studies. Politics and Gender, 

v. 3 (3), pp. 397–408, 2007. 
11 SCHWINDT-BAYER, Leslie A. Comparison and Integration: A Path toward a Comparative Politics of 

Gender. Perspectives on Politics, v. 8, n. 1, pp. 177–182, 2010. 
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lado, compreender as questões de gênero em muito depende da compreensão institucional, 

não é possível pensar as instituições tais quais as conhecemos sem perceber o gênero como 

um propulsor ou retentor de mudanças e consequências institucionais.  

Os estudos de base empírica sobre representação feminina podem ser divididos, de 

uma maneira geral, em três espécies básicas12. A primeira delas é a de estudos quantitativos, 

valendo-se de padrões de comparação de variação numérica entre países da presença 

feminina em postos políticos, não se atendo necessariamente à qualidade das democracias 

que absorvem esses parâmetros numéricos. A segunda, atinente aos estudos qualitativos, 

compreende análises que avaliam os efeitos das experiências democráticas na promoção da 

presença política feminina em países específicos. Por fim, a terceira espécie foca-se em 

examinar particularmente os efeitos das cotas na representação feminina, assumindo 

aspectos dos mais variados quanto à abrangência e quanto aos métodos.  

Apesar de as primeiras provisões de cotas de gênero datarem ainda da década de 1930 

e de alguns registros de sua adoção voluntária por partidos serem encontrados em alguns 

países na década de 1970, o instituto ganha especial atenção dos estudos com a profusão das 

experiências instituídas pela via legal nos últimos vinte e cinco anos13, em muito 

influenciada pelas conferências e espaços de discussão mundiais.  

O estudo das cotas ganha especial protagonismo no estudo envolvendo os eixos 

“representação” e “gênero” justamente por serem mecanismos mais palpáveis e mensuráveis 

em termos comparativos internacionais, além de serem a prova de que as relações de gênero, 

em sua realidade material e quando inseridas como uma preocupação a ser observada na 

estrutura do poder, têm o potencial de alterar as instituições como as conhecemos14.  

Os textos reunidos para atender a proposta do presente trabalho possuem, 

primeiramente, diferenças quanto à sua natureza. Com a finalidade de coletar uma amostra 

significativa da literatura produzida sobre as cotas eleitorais de gênero, este estudo abarca 

tanto materiais de carga predominantemente teórica quanto materiais de carga 

predominantemente empírica.  

 

                                                 
12 FALLON, Kathleen M.; SWISS, Liam; VITERNA, Jocelyn. Resolving the Democracy Paradox: 

Democratization and Women’s Legislative Representation in Developing Nations, 1975 to 2009. American 

Sociological Review, v. 77, n. 3, pp. 380–408, 2012. 
13 KROOK, Mona Lena. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. 

Nova Iorque: Oxford University Press, 2009, pp. 06-09. 
14 SCHWINDT-BAYER, Leslie A. Comparison and Integration: A Path toward a Comparative Politics of 

Gender. Perspectives on Politics, v. 8, n. 1, pp. 177–182, 2010. 
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Materiais de maior carga teórica, para os efeitos desta produção, consistem nos textos 

que se voltam a discutir os elementos constitutivos e/ou essenciais da política de cotas 

eleitorais de gênero, abordando questões de fundo como os propósitos da política de cotas, 

os problemas que justificam a sua adoção, a análise valorativa da medida, a contraposição 

das noções de representação implícitas e dos modelos de cotas em abstrato, dentre outros 

tópicos. Abordam muitas vezes, ainda, questões laterais necessárias para compreensão do 

instituto, sobretudo os estudos de gênero, os estudos da representação política e os estudos 

das ações afirmativas.   

Já os materiais de maior carga empírica voltam-se a analisar experiências fáticas da 

implementação da política de cotas, trazendo distintos enfoques para situações concretas já 

vivenciadas com o instituto. Os materiais abarcam desde estudos de caso focados em um 

país (ou, de forma ainda mais específica, em um país em um determinado período para um 

determinado cargo – ex.: eleições municipais na Índia entre 1990-2000) até estudos que 

contrapõem experiências de países distintos. Os materiais compreendem, ademais, análises 

regionais e análises globais.  

 Conforme colocam Mona Krook, Joni Lovenduski e Judith Squires15, é expressiva a 

quantidade de estudos sobre as cotas de gênero que se debruçam ou na análise de uma única 

experiência nacional específica ou, de maneira diametralmente oposta, em análises 

supranacionais comparativas. Destacam, ademais, que cada vez mais teóricos se voltam a 

realizar análises regionais (“cotas na América Latina”, “cotas no Oriente Médio”, “cotas no 

Leste Europeu” etc.), sistemática esta que possui vantagens como, por exemplo, permitir 

comparações entre países com parâmetros sociais, culturais, históricos e (geo)políticos mais 

próximos entre si e proporcionar investigações de elos mais claros de difusão da política.   

Promovendo-se um diálogo entre os diferentes materiais produzidos sobre o tema, o 

presente trabalho tenta conglomerar as preocupações e agendas de pesquisas registradas 

sobre o instituto das cotas eleitorais de gênero e, por derivação, aspectos que a elas são 

internos quando pensada a questão da representação feminina. A partir de uma análise tanto 

da produção empírica quanto da produção teórica, pretende-se mapear as discussões mais 

relevantes sobre o tema para teóricas e teóricos de diferentes regiões, visando subsidiar um 

debate qualificado sobre as experiências de cotas eleitorais de gênero no Brasil e no mundo.  

                                                 
15 KROOK, Mona Lena; LOVENDUSKI, Joni; SQUIRES, Judith. Gender Quotas and Models of Political 

Citizenship. British Journal of Political Science, v. 39, n. 4, 2009, p. 782.  
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3 As cotas eleitorais de gênero 

 

3.1 Conceito 

 

A denominação “cota eleitoral de gênero”, ou “cota de gênero” (em tradução livre do 

termo “gender quotas”, adotado pela literatura internacional sobre a temática), consiste em 

expressão utilizada pela literatura da Ciência Política e do Direito para se referir a 

mecanismos voltados à expansão da participação de mulheres na seara política. Os termos 

englobam iniciativas que partem tanto do Estado, que atua por meio de produção legislativa 

constitucional e/ou infraconstitucional, quanto dos partidos e agremiações políticas, que 

adotam as políticas de cotas como diretrizes internas.  

O conceito de “cotas” remonta à ideia de “ações afirmativas”, aqui entendidas como 

ações voluntárias ou obrigatórias, as quais assumem cunho reparatório, compensatório e 

preventivo, com o objetivo de corrigir situações de desigualdade e fomentar a representação 

de grupos socialmente minoritários e historicamente excluídos16, atuando sob uma ótica de 

distribuição de recursos considerando as iniquidades por eles desfrutadas17. As ações 

afirmativas assumem distintos formatos, tais como os modelos de “taxas e metas” e os 

modelos de “cronogramas”, sendo o mais notório deles, contudo, justamente o formato de 

cotas, atinente à ocupação numérica de determinados espaços por grupos submetidos a 

padrões de discriminação.  

O instituto das cotas, quando aplicado à esfera da política institucional, surge como 

mecanismo voltado a transformar o cenário de concentração do poder político, excludente 

de parcela dos interesses e demandas encontrados na sociedade, permitindo o acesso de 

indivíduos provenientes de minorias a espaços institucionais. As cotas, neste caso, atrelam a 

ideia de que mudanças estruturais quanto a parâmetros de discriminação se operariam com 

a viabilidade de participação significativa de grupos minoritários nas instâncias políticas 

oficiais18. 

As políticas de cotas, conforme apontam Flavia Biroli e Luis Felipe Miguel, 

representariam “uma ruptura com um princípio basilar da ordem política liberal”19 por 

                                                 
16 MOEHLECKE, Sabrina. Ação afirmativa: História e debates no Brasil. Cadernos de Pesquisa, pp. 197–

217, 2002. 
17 YOUNG, Iris Marion. Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press, 1990. 
18 SACCHET, Teresa. Representação política, representação de grupos e política de cotas: perspectivas e 

contendas feministas. Estudos Feministas, v. 20, n. 2, pp. 399–431, 2012. 
19 BIROLI, F.; MIGUEL, L. F. Feminismo e Política: uma introdução. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 97. 
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trazerem à tona a ideia de que certo segmento social possui o direito de compor e ser ouvido 

nos espaços representativos, descolando-se da ideia de que as opções individuais são o único 

fator que deve influenciar a composição dos quadros de representação. Sob a ótica liberal 

que tradicionalmente informa a concepção dos direitos políticos, as cotas seriam injustas 

vantagens, pois “se as mulheres (como indivíduos) podem expressar suas preferências nas 

eleições, então as mulheres (como grupo) não podem se queixar se estão pouco ou mal 

representadas nas esferas decisórias”20.  

Ainda sob a perspectiva liberal de consolidação da cidadania pelo sufrágio, Iris 

Marion Young, por sua vez, destaca que o pensamento liberal concebe a isonomia baseada 

em uma “universalidade artificial” baseada no tratamento igualitário que “apaga” a diferença 

para se sustentar, desconsiderando, para os fins de igualdade, os diferentes status dos 

segmentos sociais que o formam21. A crítica também é presente na obra de Beauvoir, que, 

ao descrever a “Mulher Independente”22, destaca a abstração das liberdades fundadas 

unicamente na ideia de reconhecimento legal da cidadania e do sufrágio.  

A visão de cidadania centrada unicamente na concessão do direito ao voto, portanto, 

ignora que a integridade das regras de seleção e a conferência de cidadania ativa a indivíduos 

pertencentes a minorias sociais não garante um resultado que reflita o acesso de tais grupos 

à política institucional. A linha de raciocínio em questão releva as circunstâncias desiguais 

que homens e mulheres usufruem quando ingressam ou tentam ingressar em disputas 

eleitorais, disparidades estas que as políticas de cotas se propõem a minimizar. As cotas de 

gênero rompem, portanto, com a ideia de que o sufrágio feminino seria suficiente para 

garantir a cidadania plena das mulheres, reconhecendo as disparidades culturais, históricas, 

sociais, econômicas e políticas que obstam o acesso destas aos espaços de poder.  

A minimização das repercussões políticas, sociais e econômicas derivadas das 

iniquidades com cerne no marcador social “gênero” permite entendê-lo como um campo de 

articulação e de viabilização ou óbice do exercício do poder. O marcador “gênero” deve ser 

                                                 
20 Ibidem, p. 97.  
21 Em “Justice and the Politics of Difference”, Young destaca a problemática relacionada ao tratamento 

universal dispensado comumente pela visão liberal, não atenta às questões de gênero, classe, raça, entre outros 

marcadores sociais. Sobre o que chama “humanismo liberal”, aponta Young: “The politics of difference also 

promotes a notion of group solidarity against the individualism of liberal humanism. Liberal humanism treats 

each person as an individual, ignoring differences of race, sex, religion, and ethnicity. Each person should be 

evaluated only according to her or his individual efforts and achievements.” (p. 166). 
22 “A Mulher Independente” consiste em capítulo que ocupa a quarta parte (“A caminho da libertação”) 

componente da segunda seção de “O segundo sexo”, ocupando-se Beauvoir de descrever as condições para a 

autonomia feminina, para que abandone sua condição de “vassala” perante o homem. Aponta Beauvoir que “A 

mulher sustentada (...) não se liberta do homem por ter na mão uma cédula de voto”, destacando a autonomia 

econômica como imprescindível à plena cidadania e libertação feminina (p. 879). 
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entendido como um elemento constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças 

percebidas entre os sexos, sendo uma forma primária de significação das relações de poder23. 

De se ressaltar, aqui, que a literatura comumente se detém a tratar o conceito de “gênero” 

como uma dimensão social da diferenciação biológica calcada no “sexo”. Entendendo-se o 

gênero como uma divisão socialmente imposta com fundamento nos sexos biológicos, por 

meio do qual há “propostas finais” para a natureza humana na dimensão social, esta divisão 

primária do exercício do poder acaba por reverberar em esferas distintas daquelas para as 

qual foi originalmente concebido o sistema sexo/gênero24. 

O gênero é comumente apresentado como uma categoria relacional, informando o 

conceito de mulher/feminino por meio do conceito de homem/masculino e vice-versa. Esta 

visão relacional dos polos em que opera o marcador gênero é explorada por Simone de 

Beauvoir em “O Segundo Sexo”25, levantando-se a impossibilidade de se compreender um 

sem que se compreenda o outro. As relações de gênero, portanto, partem de uma perspectiva 

cultural fincada na diferenciação dos sexos, produzida por relações sociais baseadas em 

distintas relações de poder26. 

A compreensão da ideia de “gênero” e das desigualdades por ela produzidas, 

contudo, não obsta que se reconheça que se trata de marcador que incide de diferentes formas 

em distintos sistemas políticos e culturais. A compreensão de gênero perpassa, pelo 

contrário, pela sua “historicização”27, isto é, entender como se opera a diferenciação com 

base no gênero em cada contexto histórico em relação às ideias de sexo, natureza, biologia, 

raça, entre outras. O tratamento do gênero sob tal ótica permite entender as especificidades 

que o desequilíbrio assume em cada situação concreta, não prejudicando, entretanto, que se 

fixe um denominador comum para o conceito ora em comento. 

                                                 
23 SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, v. 20, pp. 

71–99, 1995. 
24 Rubin explora em sua obra as perspectivas do sistema sexo/gênero nas obras de Lévi-Strauss, concebendo-

o originalmente como eixo paradigmático para as relações de parentesco, marcadas na “transferência” do corpo 

feminino à figura do homem, presumindo a heteronormatividade dos relacionamentos, calcados mormente em 

finalidades reprodutivas. Por meio de tal análise, a autora ressignifica o sistema sexo/gênero para a perspectiva 

político-econômica marxista e para a psicanálise, extrapolando os objetivos primários que fundamentam o 

sistema em questão.   
25 Na mais célebre parte de “O Segundo Sexo”, Beauvoir destaca que o feminino seria um “produto 

intermediário entre o macho e o castrado” (p. 361), apondo a determinação do gênero a partir da construção da 

figura do “Outro”.  
26 MORAES, Maria Lygia Quartim de. Marxismo e feminismo: afinidades e diferenças. In: Crítica Marxista. 

São Paulo: Boitempo, 2000, pp. 89–97. 
27 HARAWAY, Donna. "Gênero” para um dicionário marxista: a política sexual de uma palavra. Cadernos 

Pagu, n. 22, pp. 201–246, 2004. 
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Para além da dimensão “macro” que assume enquanto marcador, o gênero é, ainda, 

compreendido como dimensão da identidade individual, isto é, aspecto a ser assegurado 

(inclusive pelo Estado e pela sua legislação) para a completa expressão do indivíduo. 

Rememora-se, nesse sentido, os Princípios de Yogyakarta sobre a Aplicação da Legislação 

Internacional de Direitos Humanos em relação à Orientação Sexual e Identidade de Gênero, 

na qual o gênero é concebido como “a experiência interna e individual, que pode ou não 

corresponder ao sexo atribuído no nascimento, e que não corresponde ao sexo pessoal do 

corpo e outras expressões de gênero, tais como vestimentas, modo de falar e maneirismos”28.  

Considerando o gênero um marcador social de discriminação fielmente reproduzida 

pela esfera da política institucional, as cotas eleitorais de gênero surgem como ações 

afirmativas para sanar a disparidade entre a presença feminina e a presença masculina nos 

cargos eletivos, baseando-se no imperativo de igualdade consubstanciado pelos sistemas 

jurídicos democráticos. A inclusão de mulheres na política institucional, argumenta-se, seria 

fator de medição de qualidade de uma democracia, predominando a ideia de que o referido 

desequilíbrio, derivado de estruturas sociais, políticas e culturais, dificilmente será atingido 

de forma espontânea29.  

O gênero, contudo, não é o único marcador de diferença que pode inspirar a 

implementação de uma política de cotas. Em termos de ações voltadas à ocupação de cargos 

eletivos, o fator “gênero” é o mais comumente observado, não obstando, contudo, a 

existência de cotas que levem em consideração outros marcadores sociais, tais como raça, 

etnia, classe social e deficiências. Em determinados sistemas políticos e eleitorais, registra-

se, inclusive, a coexistência de políticas de cotas que almejam a inclusão de diferentes grupos 

minoritários. Tal fenômeno, aliás, representa uma constante objeção levantada àqueles que 

se opõem às cotas eleitorais de gênero, os quais comumente alegam que as cotas de gênero 

seriam o gatilho para um processo desenfreado de segmentação dos cargos disponíveis, 

gerando infinitas demandas por cotas por parte grupo sociais outros30. 

                                                 
28 Os Princípios de Yogyakarta derivam de conferência ocorrida na referida cidade no ano de 2006, na qual 

diferentes nações discutiram a aplicação dos termos internacionalmente concebidos de direitos humanos em 

termos de expressão da identidade de gênero e as dimensões da orientação sexual. CORRÊA, S. O. E 

MUNTARBHORN, V. (orgs.). Princípios de Yogyakarta. Princípios sobre a aplicação da legislação 

internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Disponível em: 

<http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf>. Acesso em 19 abr. 2018.  
29 SACCHET, Teresa. Partidos políticos e (sub)representação feminina: um estudo sobre recrutamento 

legislativo e financiamento de campanhas. In: PAIVA, Denise (Org.). Mulheres, poder e política. Goiânia: 

Cânone, 2011, p. 159–186. 
30 DAHLERUP, Drude. Increasing Women’s Political Representation: New Trends in Gender Quotas. In: 

Women in Parliament: Beyond Numbers. A Revised Edition. Suécia: The International Institute for 

Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2005, pp. 141–153. 



19 

 

 

 

Chama atenção, sob tal aspecto, o caso indiano, que carrega até os dias atuais em seu 

sistema político e eleitoral cotas que levam em conta as distintas tribos presentes no país e 

as diferenças historicamente produzidas pelo abolido sistema de castas. As cotas 

parlamentares para os “intocáveis”, por exemplo, datam do período pós-independência, 

idêntico contexto em que os membros constituintes da nova nação rejeitaram, em 1946, 

proposta referente a reserva de assentos para mulheres no Poder Legislativo31.  Pensadas 

como políticas reparatórias de transição, as cotas baseadas no antigo sistema de castas e nas 

divisões tribais seguem presentes no sistema indiano, convivendo com a posterior política 

de cotas de assentos reservados implementada para mulheres, advinda tão somente na década 

de 199032.   

Nada impede, portanto, que cotas voltadas à alocação de determinados grupos em 

postos da política institucional sejam informadas por diferenças sociais com enfoque diverso 

do fator “gênero”. Observa-se, entretanto, que se trata de marcador de diferença que informa 

grande parte dos sistemas de cotas aplicados nos sistemas políticos das mais distintas nações.  

Congregando os termos analisados, a expressão “cotas eleitorais de gênero” 

(“electoral gender quotas”) apresenta maior consenso em sua utilização pela literatura sobre 

o tema, havendo também o uso simplificado do denominador comum “cotas de gênero” 

(“gender quotas”). Mona Krook aponta a dificuldade conceitual derivada do uso dos termos 

em questão, tendo em vista que os termos “gênero” e “cota” tampouco representariam um 

consenso quando considerados isoladamente.  

Krook aponta que o termo “gênero”, para fins dos estudos produzidos pela literatura 

sobre o tema, teria uma preferência sobre o termo “sexo” em razão de expressar uma 

categoria relacional entre homens e mulheres e por ser a expressão mais comumente 

empregada para designar tal relação33. Quanto ao termo “cota”, Krook destaca o debate sobre 

o referido termo representar o mínimo ou o máximo de vagas para mulheres. “Máximo” 

porque se torna sinônimo de “o máximo de vagas que mulheres podem esperar” em razão 

do cumprimento da política proposta. Há, ainda, uma carga pejorativa muito forte associada 

                                                 
31 ALLWOOD, Gill; WADIA, Khursheed. Increasing Women’s Representation in France and India. Canadian 

Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique, v. 37, n. 2, pp. 375–393, 2004. 
32 KUDVA, Neema; MISRA, Kajri. Gender Quotas, the Politics of Presence, and the Feminist Project: What 

Does the Indian Experience Tell Us? Signs, v. 34, n. 1, pp. 49–73, 2008; NANIVADEKAR, Medha. Are 

Quotas a Good Idea? The Indian Experience with Reserved Seats for Women. Politics & Gender, v. 2, n. 01, 

pp. 119–128, 2006. 
33 KROOK, M. L. Electoral Gender Quotas: A Conceptual Analysis. Comparative Political Studies, 2013, p. 

1271. 
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ao termo, o que dificulta a recepção da política pela sociedade em geral, traduzindo-se em 

rejeição à palavra “cota” em si34.  

Diante do peso estigmatizante, diversos países passaram a adotar terminologias 

alternativas, tais como “paridade”, termo que, em tese, enfatizaria a justa igualdade entre 

mulheres e homens. Outros termos registrados no sentido de afastar o estigma da política em 

outros países são, por exemplo, “guarantees” (Reino Unido), “every other one for the ladies” 

(Suécia) e “zebra principle” (África do Sul). Há, por fim, denominações que tenderiam a 

amenizar o caráter impositivo das medidas, traduzindo-se no que se denomina “soft quotas”, 

entendidas aqui como “recomendações”, e “targets” (metas), ambos os termos aparecendo 

quando há uma rejeição às “hard quotas”35. 

Para efeitos do presente estudo, considera-se “cotas eleitorais de gênero” (ou “cotas 

de gênero”) as ações afirmativas voltadas à maior inserção de pessoas do gênero “mulher” 

nas instâncias oficiais de poder, implementados por via estatal ou adotados voluntariamente 

por agremiações políticas. 

 

3.2 Histórico  

 

A adoção de cotas pelos diferentes sistemas normativos é fenômeno relativamente 

recente, desdobramento da tardia (e, um pouco menos, mas ainda recente) discussão da 

efetivação da cidadania feminina.    

Em que pesem os registros pelos direitos políticos das mulheres do final do século 

XVIII, com destaque para as “produções manifesto” de Olympe de Gouges e Mary 

Wollstonecraft36, a primeira dimensão da expressão concreta da cidadania feminina – o 

sufrágio – passa a se tornar gradual realidade somente a partir dos anos finais do século XIX 

e do início do século XX37.  

A pauta sufragista e a luta pelos direitos políticos das mulheres, em muitos casos 

concebida no interior de causas de distintos fundos políticos38 e derivados de diferentes 

                                                 
34 Ibidem, p. 1272.  
35 Ibidem, p. 1272.  
36 Em 1791, De Gouges publica a “Declaração dos direitos da mulher e da cidadã”, na qual registra a posição 

em prol do direito das mulheres de votar e serem votadas, destacando, ainda, a participação das cidadãs nos 

espaços políticos oficiais. Ainda no final do século XVIII, Wollstonecraft publica “Reivindicações dos Direitos 

da Mulher” (Boitempo, 2016), destacando, assim como De Gouges, a importância da ocupação de postos 

políticos por mulheres, meio que possuiriam de acessar os processos decisórios que garantiriam seus direitos.    
37 O primeiro país no mundo a conceder o direito ao voto às mulheres foi a Nova Zelândia, em 1893, permitindo 

candidaturas femininas somente a partir de 1918.  
38 A exemplo do exposto, destaca-se os apontamentos de Angela Davis em Mulheres, Raça e Classe. Davis 

destaca a sobreposição das reivindicações do movimento abolicionista estadunidense com uma defesa 



21 

 

 

 

processos de construção, consiste na marca identificadora da chamada “primeira onda do 

feminismo”39. A conquista do sufrágio, entretanto, não representou automática inclusão 

política feminina na condição de candidatas, muito menos de representantes eleitas, 

permanecendo filtros diversos para o sucesso da escolha de mulheres como candidatas e, 

uma vez candidatas, para que sejam eleitas40.   

A convivência do direito ao voto concedido às mulheres com o fenômeno de sua sub-

representação política encontra raízes difusas, perpassando por obstáculos inerentes tanto à 

configuração dos sistemas eleitorais e às práticas partidárias41 quanto aos valores sociais, 

históricos e culturais associados à figura feminina42. A tripla jornada laboral vivenciada pelas 

mulheres, o domínio masculino na estruturação dos partidos políticos e a mentalidade 

machista prevalente na sociedade pautam a denominada “incompletude da cidadania das 

mulheres”43, marcada pela cisão hierarquizada entre o público, masculino, e o privado, 

feminino. As cotas seriam, nesse sentido, uma possível medida de reação a esta noção 

incompleta de cidadania. 

Para entender o contexto de implementação massiva das políticas de cotas ao redor 

do mundo, é necessário compreender as influências derivadas da incorporação da pauta da 

desigualdade de gênero na agenda internacional. Por meio dos compromissos assumidos 

pelas nações atuantes em organismos internacionais a partir da década de 1970, é possível 

entender de que forma a inserção da questão de gênero nos referidos espaços de discussão 

impulsiona, ainda que simbolicamente e como “pontos de apoio” para debates internos, a 

                                                 
necessária do direito das mulheres de se envolverem em ações políticas. Davis aponta como articulação 

essencial de pautas, do contrário, “De que outra forma convenceriam o governo a aceitar as assinaturas de 

mulheres sem direito ao voto a não ser questionando com contundência a validade de seu tradicional exílio da 

atividade política?” (DAVIS, 2016, pp. 52-53).  
39 PISCITELLI, Adriana. Gênero: a história de um conceito. In: ALMEIDA, Heloisa Buarque de; SWAKO, 

José Eduardo (Orgs.). Diferenças, Igualdade. [s.l.]: Berlendis & Vertecchia, 2009, pp. 116–149. 
40 BIROLI, Flávia. Gênero e Desigualdade: limites da democracia no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2018. 
41 MENEGUELLO, Rachel; SPECK, Bruno Wilhelm; SACCHET, Teresa; et al. Mulheres e negros na 

política: Estudo exploratório sobre desempenho eleitoral em 4 estados brasileiros. Campinas: Centro de 

Estudos de Opinião Pública Universidade Estadual de Campinas, 2012.; SACCHET, Teresa. Partidos políticos 

e (sub)representação feminina: um estudo sobre recrutamento legislativo e financiamento de campanhas. In: 

PAIVA, Denise (Org.). Mulheres, poder e política. Goiânia: Cânone, 2011, pp. 159–186. 
42 SOARES, Vera. Percepções e atitudes: ser mulher e participação política. In: VENTURI, Gustavo; 

GODINHO, Tatau (Orgs.). Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado: uma década de 

mudanças na opinião pública. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo: Edições Sesc, 2013, pp. 333–352; 

SACCHET, Teresa. Capital social, gênero e representação política no Brasil. Opinião Pública, v. 15, pp. 306–

332, 2009. 
43 MATOS, Marlise. Mulheres em busca de cidadania política: paradoxos de uma incompletude. In: VENTURI, 

Gustavo; GODINHO, Tatau (Orgs.). Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado: uma 

década de mudanças na opinião pública. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo: Edições Sesc, 2013, 

pp. 315–332. 
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auto avaliação de cada país signatário no que concerne às ações que efetivamente toma para 

a inclusão feminina nos postos decisórios44.  

A primeira manifestação de uma preocupação internacional especificamente voltada 

para as discriminações baseadas no gênero se dá com os movimentos políticos e sociais 

datados da década de 1960 e com a observação dos efeitos das políticas de desenvolvimento 

sobre as mulheres. Após trabalhos desenvolvidos na década de 1970, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) adota em 1979 a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Descriminação contra a Mulher45 (Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women – CEDAW), assinada pelo Brasil no dia 31 de março de 

1981. O Protocolo Facultativo à CEDAW é incorporado ao sistema jurídico brasileiro em 

2002, por meio do Decreto nº 4.377.  

O texto da CEDAW põe como objetivo a eliminação de toda e qualquer forma de 

distinção, exclusão ou restrição feita com base no gênero que obstam o pleno exercício de 

direitos fundamentais das mulheres nos campos político, econômico, social, cultural civil, 

dentre outros46. A adesão à CEDAW propõe aos Estados-parte que tomem iniciativas 

legislativas e, eventualmente, adotem medidas de caráter temporário para o alcance dos 

objetivos propostos, além de comprometerem-se a realizar envios quadrienais de relatórios.  

A CEDAW reserva um setor completo para expressar a preocupação com a dimensão 

política da discriminação com base no gênero. A Parte II da Convenção propõe que os 

Estados tomem medidas no sentido de promover o direito ao voto e o direito de ser votada 

às mulheres. O documento destaca, ainda, o compromisso dos Estados em garantir que as 

mulheres participem ativamente dos processos decisórios e da formulação de políticas 

públicas, seja por meio da participação em associações da sociedade civil, seja pela garantia 

de que possuem a faculdade de ocupar todas as funções nos níveis governamentais47.  

                                                 
44 REIS, Jussara; EPPING, Léa. Cidadania e feminismo no reconhecimento dos direitos humanos das mulheres. 

Revista de Estudos Feministas, v. 20, 2012. 
45 UN DEPARTMENT OF PUBLIC INFORMATION. Short Story of CEDAW Convention. UN Women. 

CEDAW. S.d. Disponível em: < http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm>. Acesso em 09 abr. 

2018.  
46 O texto propõe a definição de discriminação nos seguintes termos: “Artigo 1º - Para os fins da presente 

Convenção, a expressão “discriminação contra a mulher” significará toda a distinção, exclusão ou restrição 

baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício 

pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos 

humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer 

outro campo.”.  
47 O artigo 7º da CEDAW apresenta o seguinte texto: “Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas 

para eliminar a discriminação contra a mulher na vida política e pública do país e, em particular, garantirão, 

em igualdade de condições com os homens, o direito a: a) votar, em todas as eleições e referenda públicos e 

ser elegível para todos os órgãos cujos membros sejam objeto de eleições públicas; b) participar na formulação 

de políticas governamentais e na execução destas, e ocupar cargos públicos e exercer todas as funções públicas 
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Para além da Convenção, as Conferências realizadas no âmbito das Nações Unidas 

(Conferência do México em 1975; Conferência de Copenhagen em 1980; Conferência de 

Nairobi, 1985) também representam importantes marcos para entender a dimensão 

internacional que assume a pauta da equiparação dos direitos políticos e sociais entre 

mulheres e homens. Merece especial destaque quanto à questão do acesso aos espaços de 

poder a Conferência de Pequim, realizada em 1995, culminando na Declaração e Plataforma 

de Ação da IV Conferência Mundial Sobre a Mulher48. O documento expressamente 

menciona a necessidade de inclusão feminina nas instâncias decisórias como essenciais para 

atingir-se os objetivos da “igualdade, desenvolvimento e paz”49.  

Ainda no bojo da Declaração e Plataforma de Ação de 1995, aponta-se a ciência das 

nações participantes quanto ao déficit da presença feminina nas casas legislativas e também 

nos espaços dos mecanismos internacionais50. Há o reconhecimento, ainda, das barreiras 

impostas pelos padrões de funcionamento das agremiações políticas e pelas estruturas 

governamentais, destacando-se o “alto custo” pago pelas mulheres para acesso às instâncias 

decisórias formais51. Em decorrência do reconhecimento de tais condições fáticas, o Plano 

de Ação destaca medidas a serem adotadas tanto pelo Estado quanto pelos partidos políticos, 

organizações da sociedade civil e pelas próprias Nações Unidas52.  

Ao tratar das recomendações dirigidas aos governantes dos Estados, o documento 

destaca o comprometimento com o equilíbrio na composição de gênero de cargos das 

instâncias formais, tomando os Estados, caso necessário, medidas ativas que garantam tal 

                                                 
em todos os planos governamentais; c) participar em organizações e associações não-governamentais que se 

ocupem da vida pública e política do país.” 
48 UN WOMEN. Fourth World Conference on Women. Beijing, set. 1995. Disponível em: 

<http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/index.html>. Acesso em 09 abr. 2018.  
49 Parágrafo 13 do documento: “O empoderamento da mulher e sua total participação, em base de igualdade, 

em todos os campos sociais, incluindo a participação no processo decisório e o acesso ao poder, são 

fundamentais para a realização da igualdade, do desenvolvimento e da paz” 
50 Parágrafo 28 do documento: “Além disso, 10 anos depois da Conferência de Nairóbi ainda não foi possível 

alcançar a igualdade entre mulheres e homens. Em termos gerais, as mulheres constituem apenas 10% do total 

de legisladores eleitos em todo o mundo e na maioria das estruturas administrativas nacionais e internacionais 

tanto públicas como privadas, continuam tendo pouca representação. As Nações Unidas não constituem 

exceção. Cinqüenta anos depois de sua criação, continuam a negar a si próprias as vantagens da liderança das 

mulheres, devido a pouca representação destas nas instâncias onde se adotam decisões dentro da Secretaria e 

nos organismos especializados.”  
51 Parágrafo 182: “(…) Os hábitos tradicionais de muitos partidos políticos e estruturas governamentais 

continuam sendo obstáculos para a participação das mulheres na vida pública. As atitudes e práticas 

discriminatórias, as responsabilidades para com a família e a criação dos filhos, e o elevado custo que significa 

aspirar a cargos públicos e conservá-los, são fatores que desestimulam as mulheres a candidatar-se a cargos 

políticos. As mulheres que ocupam postos políticos e de tomada de decisões nos governos e órgãos legislativos 

contribuem para a redefinição das prioridades políticas e para a inclusão nos programas governamentais de 

novos tópicos, que refletem suas preocupações específicas, seus valores e experiências, e instilam novas 

perspectivas na corrente principal da temática política.” 
52 Parágrafos 190 a 194 do Plano de Ação.  
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equilíbrio. Recomenda-se que os governos monitorem os níveis de participação feminina e 

revejam circunstâncias de seus sistemas eleitorais que eventualmente obstem a ampliação de 

tais índices.  

O documento propõe, ademais, que os Estados estimulem as agremiações políticas a 

serem mais receptivas às candidaturas femininas e protejam o acesso igualitário de mulheres 

e homens no interior dos partidos. As recomendações, sob tal aspecto, possuem o condão de 

embasar a eventual adoção de políticas de cotas em processos “up-down”, isto é, que partem 

das instâncias governamentais para os atores políticos.  

Quanto às agremiações, o Plano de Ação propõe o exame das diferenças de gênero 

nas instâncias intrapartidárias e a efetiva incorporação da pauta inclusiva, recomendando-se, 

ainda, a garantia da participação feminina nas decisões internas dos partidos. A perspectiva 

internacional do debate considera, portanto, que a inclusão feminina não parte tão somente 

das iniciativas governamentais, demandando também a parcela de responsabilidade dos 

atores políticos para que o processo de integração de mulheres em espaços decisórios se dê 

com maior efetividade.  

Em tal contexto, voltando a atenção especificamente ao instituto das cotas de gênero, 

seu ápice expansivo pelos diferentes países se deu majoritariamente nos anos 1980, 1990 e 

2000, constatando-se que mais de três quartos das políticas de cotas atualmente existentes 

foram adotadas nos últimos vinte e cinco anos53. No período compreendido entre 1930 e 

1980, apenas dez nações possuíam mecanismos do tipo, os quais assumiam 

predominantemente o modelo de “assentos reservados” (“reserved seats”). A adoção de 

cotas de gêneros pelos mais distintos sistemas políticos, embora comungue de marcos 

temporais relativamente comuns, opera-se em diferentes formatos e sob diferentes 

justificativas e demandas relacionadas às conjunturas internas de cada país. 

Atualmente, metade dos países do mundo utilizam alguma espécie de cota em seus 

parlamentos54. Ainda assim, as mulheres representam menos de 30% das ocupantes de 

postos legislativos no mundo. Remanesce, assim, a indagação atinente aos limites das 

políticas de cotas para inclusão feminina na política e quais fatores determinam o sucesso ou 

o insucesso de determinado modelo de cotas de gênero adotado por cada nação.  

 

                                                 
53 KROOK, Mona Lena. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. 

Nova Iorque: Oxford University Press, 2009. 
54 DAHLERUP, Drude. Quotas. Institute For Democracy and Electoral Assistance – IDEA. Gender Quota 

Database. 2009. Disponível em: <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/quotas>. Acesso em 09 

abr. 2018.  
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3.3 As cotas eleitorais de gênero no Brasil 

 

O direito ao voto é garantido às mulheres brasileiras em 1932, por meio de Decreto 

que veicula o Código Eleitoral, consagrando como eleitor “o cidadão maior de 21 anos, sem 

distinção de sexo, alistado na forma deste Código” 55.  O sufrágio feminino teve sua primeira 

previsão constitucional na Constituição de 1934, a qual descrevia como eleitor “os 

brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei”56.  

Diferentemente de outros países, nos quais a possibilidade de votar e de ser votada 

se operaram em momentos distintos, é também em 1934 que o Brasil conta com a sua 

primeira parlamentar (e constituinte) mulher, Carlota Pereira de Queiroz, em momento em 

que veículos de comunicação e a sociedade, impulsionados pela regra trazida pelo então 

novo Código Eleitoral, discutiam quais indivíduos deveriam integrar o órgão de construção 

da República pós-Revolução de 193057. Ainda que não houvesse a explícita demanda 

centrada na questão do gênero, a década de 1930 simboliza período de afirmação positivada 

e de acalorado debate social quanto à ocupação da vida pública – aqui incluindo-se a vida 

política – pelas mulheres.  

A permeabilidade das estruturas do Estado pós-Revolução de 1930 se revela 

essencial para o ingresso, na via institucional, das mais variadas reivindicações sociais, não 

sendo diferente com a questão feminina. Torna-se mais clara a preocupação em entender 

como se operaria a figura tradicionalmente atribuída à mulher no âmbito privado com a sua 

inserção nos espaços públicos, tratando-se de época com elevada produção legislativa sob a 

perspectiva da tutela da mulher enquanto trabalhadora e, simultaneamente, membro nuclear 

da família. Com o fim da Era Vargas e o advento da Constituição de 1946, o voto feminino 

                                                 
55 BRASIL. Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. Decreta o Código Eleitoral. Artigo 2º. 
56 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Artigo 108. 
57 No artigo “O voto de saias: a Constituinte de 1934 e a participação das mulheres na política”, Rita de Cássia 

Barbosa de Araújo relata a pesquisa feita pelo periódico Diário de Pernambuco em 1933, a qual, dirigindo-se 

exclusivamente ao público feminino, indagava às mulheres quem deveria compor os quadros da Constituinte 

de 1934. Realizando um recorte de classe e de escolaridade, a pesquisa acabou por se dirigir a mulheres 

alocadas nas elites sociais, colhendo depoimentos que perpassavam desde a afirmação intelectual feminina até 

a construção de uma identidade da figura feminina ligada à fé católica. A autora destaca, por exemplo, o 

depoimento fornecido ao Diário por Edna Leite Gueiros, esposa de renomado advogado da sociedade 

pernambucana da época, para a qual as mulheres teriam “o direito de contribuir de qualquer modo para o bem 

da pátria comum”. Para a entrevistada, as mulheres deveriam “provar ao Brasil e como aos seus filhos ranzinzas 

que a mulher não trouxe consigo apenas, ao aparecer no mundo, a função de procriar. Que ela trouxe um 

cérebro pensador e um espírito que vibra, eis a verdade”.  



26 

 

 

é uma vez mais garantido pela via constitucional, abandonando-se o caráter facultativo do 

alistamento eleitoral de mulheres58.  

O período do regime militar e a supressão de garantias e direitos representam 

momento de menor permeabilidade das instituições às reivindicações dos setores sociais 

organizados. É necessário observar que o voto feminino no Brasil contava com apenas trinta 

e dois anos de existência, tornando-se obrigatório apenas dezoito anos antes do golpe – 

espaço muito curto para o crescimento significativo da expressão política de um grupo 

historicamente alijado das instâncias de poder. A retração institucional representa período 

de estagnação da construção de carreiras políticas, notadamente daqueles grupos que nunca 

ocuparam expressivamente os espaços institucionais.  

Os movimentos de mulheres, por vezes, acabam inseridos em organizações 

consideradas clandestinas pelo regime, muitas vezes difundindo-se dentro de pautas e 

movimentos com espectros mais amplos em razão da conjuntura política de restrição de 

direitos. Assim, o crescimento não-institucionalizado de reivindicações dos direitos das 

mulheres tomou caminhos diversos no interior de vários movimentos de diferentes 

tendências políticas, movimentos estes que diferem, ainda, daqueles trilhados pelas 

lideranças masculinas tradicionais já consolidadas dentro e fora dos espaços institucionais59. 

A transição do fim do regime militar para a abertura democrática permite uma nova 

aproximação da sociedade civil com as instâncias de poder. A década de 1980 é marcada 

pela ascensão dos conselhos estaduais e pela concepção, no nível federal, do Conselho 

Nacional do Direito das Mulheres (CNDM), criado em 1985 e vinculado ao Ministério da 

Justiça. O Conselho fixa como atribuições a promoção dos direitos das mulheres no território 

nacional, perpassando pela formulação de diretrizes, a assessoria ao Poder Executivo na 

propositura e consecução de programas, pela comunicação com movimentos da sociedade 

civil e com organismos internacionais, além da elaboração de projetos de leis que encampem 

os objetivos fixados.  

É no contexto da Constituinte de 1986 que o CNDM e os movimentos de mulheres 

organizados na sociedade se voltam para os pleitos referentes à participação feminina e a 

inserção de pautas dos direitos das mulheres na nova ordem constitucional. É a partir desta 

articulação entre a instância institucional e os movimentos da sociedade civil que surgem as 

campanhas “Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher” e “Constituinte para valer 

                                                 
58 Artigo 131 da Constituição de 1946: “Art. 131. São eleitores os brasileiros maiores de dezoito anos que se 

alistarem na forma da lei.” 
59 BIROLI, Flávia. Gênero e Desigualdade: limites da democracia no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2018. 
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tem que ter direitos de mulher”, culminando na entrega aos constituintes da “Carta das 

mulheres aos constituintes”60. Há uma ênfase quanto à questão do exercício dos direitos 

políticos das mulheres, dentre outros de dimensões distintas, ganha evidência pela noção de 

que “este país só será verdadeiramente democrático e seus cidadãos e cidadãs 

verdadeiramente livres quando, sem prejuízo de sexo, raça, cor, classe, orientação sexual, 

credo político ou religioso, condição física ou idade, for garantido igual tratamento e igual 

oportunidade de acesso às ruas, palanques, oficinas, fábricas, escritórios, assembleias e 

palácios”.  

A época da Constituinte e os manifestos lançados em direção à questão feminina 

remetem, nesse contexto, ao chamado “Lobby do Batom”, traduzindo o anseio 

representativo do setor ligado aos direitos das mulheres para o cenário da constituinte. O 

movimento teve como sua marca mais expressiva no texto final constitucional a garantia da 

igualdade formal entre mulheres e homens, consubstanciada pelo artigo 5º, I, da Constituição 

de 1988, para além das previsões atinentes ao trabalho e à família, deixando de lado a muito 

controvertida – porém amplamente apresentada aos trabalhos da Constituinte – questão dos 

direitos reprodutivos e sexuais.  

A década de 1980 é marcada, ainda, pelas Conferências levadas no âmbito 

internacional contaram com a participação brasileira, bem como pela assinatura da CEDAW 

pelo Brasil. O momento de reabertura institucional, favorável ao ressurgimento de pautas 

ligadas a grupos minoritários, aliado às discussões tomadas nos organismos internacionais, 

cria um cenário favorável no país para o debate referente a políticas que visem a equiparação 

de direitos, tais como as políticas de cotas do presente estudo.  

Em 29 de setembro de 1995, é a aprovada a primeira lei que conta com reserva de 

percentual de candidaturas femininas no Brasil. A Lei nº 9.100/95, veiculava normas para as 

eleições municipais de 1996, fixando às agremiações o percentual de 20% de candidaturas 

de mulheres. Verifica-se que, desde o início, a legislação nacional opta pelo modelo “cotas 

constitucionais” ou “cotas legais”, também denominadas por parcela da literatura como 

                                                 
60 O documento pode ser acessado na íntegra em sua versão original em <http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/constituintes/a-constituinte-e-as-

mulheres/Constituinte%201987-1988-Carta%20das%20Mulheres%20aos%20Constituintes.pdf>. Acesso em 

09/04/2018. 
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“candidate quotas”61, isto é, de cotas que são implementadas “de cima (Estado e o sistema 

político eleitoral) para baixo (partidos)”, por via legislativa ou por imposição constitucional.  

A consolidação das cotas de gênero ocorre por meio da “Lei das Eleições” (Lei nº 

9.504/97), criada para fornecer um amplo espectro de normas de funcionamento dos pleitos. 

Em sua redação original, previa o artigo 10, §3º: 

 

Art. 10 Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, 

câmara legislativa, assembleias legislativas e câmaras municipais, até 150% do 

número de lugares a preencher.  

§3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido 

ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas 

de cada sexo. 

 

A atual redação do artigo 10, parágrafo 3º, da Lei nº 9.504/97 deriva da chamada 

“minirreforma eleitoral” datada do ano de 2009. Por meio da Lei nº 12.034, foram 

promovidas pontuais alterações na Lei das Eleições, bem como na Lei dos Partidos Políticos 

e no Código Eleitoral, as quais atingiram, dentre outros dispositivos, o artigo da Lei nº 

9.504/97 referente às proporções de candidaturas masculinas e femininas.  

No que tange especificamente ao dispositivo que prevê as cotas de gênero atinentes 

aos cargos do sistema proporcional, a alteração legislativa de 2009 foi motivada pelas 

recorrentes alegações de que redação original do artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/97, tal como 

posta, não obrigaria os partidos políticos a observar as proporções entre gêneros trazidas pela 

legislação. Segundo esta linha de raciocínio, supostamente respaldada pela literalidade do 

dispositivo, os partidos estariam livres para adotar ou não a disciplina legal, não podendo ser 

punidos caso optassem por não respeitar os percentuais.  

De modo a sanar impasses concretos acerca da obrigatoriedade da adoção de cotas 

de gênero, o dispositivo teve o termo “deverá reservar” substituído pela locução 

“preencherá”, com vistas a eliminar quaisquer alegações de facultatividade da aplicação das 

proporções fixadas em lei:  

 
§3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido 

ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas 

de cada sexo. 

 

Não obstante se verifique a existência de julgados anteriores ao ano de 2009 que já 

traziam a ratificação do sentido agora expresso em lei, a modificação legislativa acabou por 

consolidar a prevalência do entendimento favorável à obrigatoriedade da observância das 

                                                 
61 DAHLERUP, D. Increasing Women’s Political Representation: New Trends in Gender Quotas. In: 

BALLINGTON, J.; KARAM, A. (Ed.). Women in Parliament: Beyond Numbers. A Revised Edition. Suécia: 

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2005, p. 142.  
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cotas pelas agremiações, conferindo maior força simbólica à política de cotas eleitorais de 

gênero brasileira.  

Importante notar a opção legislativa pelo uso da palavra “sexo”, termo ao qual remete 

a um suposto alinhamento determinista entre a designação biológica e a expressão social do 

“gênero”. É possível compreender a terminologia empregada, contudo, como sinônimo de 

“gênero” e seus desdobramentos sobre a esfera social para as aplicações concretas do artigo, 

entendimento este jurisprudencialmente chancelado, inclusive, por recente julgado do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE).   

Em março de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral, na esteira da decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.275 e no Recurso Especial 67042262, por meio de 

Consulta63 formulada à corte, manifestou que candidatas transexuais seriam contabilizadas 

nos percentuais femininos a serem aferidos quando do registro das listas partidárias para 

cargos do sistema proporcional. A decisão, nesse sentido, traz um novo matiz para a questão 

das cotas, firmando o direito à identidade de gênero também no espectro do exercício dos 

direitos políticos.  

Na ocasião, a Corte destacou que a expressão “sexo” contida no §3º do artigo 10 da 

Lei nº 9.504/97 representaria, na verdade, o conceito mais corretamente abarcado pela 

expressão “gênero”, e não “sexo biológico”, garantindo-se, assim como nos assentamentos 

civis, o uso do registro indicado pela pleiteante transexual para efeitos de registro de sua 

candidatura junto à Justiça Eleitoral. Por consequência, sua candidatura, quando voltada a 

postos do sistema eleitoral, deve ser contabilizada nos percentuais de candidaturas femininas 

apresentadas pela sigla. A política de cotas ganha, assim, um novo (e necessário) contorno 

                                                 
62 No julgamento realizado em 27 de fevereiro de 2018 e em 01 de março de 2018, a Corte entendeu pela 

dispensa de autorização judicial para o procedimento de alteração do registro civil atinente ao nome de pessoas 

transexuais, alteração esta que também dispensa a necessidade de procedimentos cirúrgicos de 

transgenitalização. Notícia disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371085>. Acesso em 09/04/2018.  
63 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Consulta nº 0604054-58.2017.6.00.0000. Formulada pela 

senadora Maria de Fátima Bezerra (PT-RN), a Consulta apresenta os seguintes questionamentos: (i) se a 

expressão “cada sexo” contida no artigo 10, §3º, da Lei das Eleições se refere a sexo biológico ou ao gênero; 

(ii) se homens e mulheres trans devem ter suas candidaturas contabilizadas nos percentuais conforme 

designação biológica ou conforme o gênero; (iii) se a indicação de nome completo exigida pelo artigo 12 da 

Lei das Eleições se refere ao nome social ou ao nome civil; (iv) se é lícito que candidatas e candidatos trans 

indiquem somente o nome social mediante comprovação dos assentos deste; (v) se, caso obrigadas a indicar o 

nome civil, pessoas trans poderiam ser indicadas na urna e demais cadastros por meio do nome social; (vi) se 

a obrigatoriedade de não deixar dúvida quanto à identidade aplica-se à identidade de gênero e (vii) se o uso de 

nome social, ainda que equiparado a “apelido” nos termos do artigo 12 da Lei das Eleições, se restringe às 

candidaturas proporcionais ou teria aplicação também às candidaturas majoritárias.  
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para afirmar os direitos de grupos cuja participação na esfera política foi historicamente 

ignorada. 

Ainda sob vigência a regra fixada em 1997, o tema da participação feminina na 

política institucional não deixou de ser objeto de questionamentos e de novas proposições 

legislativas. A questão chegou a ser objeto, por exemplo, de Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC 98/2015)64, que traz ao sistema brasileiro, inclusive, o modelo de cotas 

de assentos reservados (“reserved seats”) nas casas legislativas dos três níveis da Federação. 

A PEC foi aprovada em dois turnos na casa iniciadora, ou seja, o Senado, estando pendente 

de aprovação na Câmara dos Deputados. 

Dentre os motivos alegados pelas distintas iniciativas de reforma encontram-se a 

pouca efetividade do sistema de cotas nas listas de candidatura, a reduzida aplicação de 

recursos em campanhas femininas, a impunidade dos partidos políticos que não cumprem as 

medidas afirmativas previstas em lei e a carência de campanhas de conscientização65. Em 

2018, as mulheres não chegavam a representar 10% das eleitas à Câmara dos Deputados, 

não chegando a 20% das ocupantes do Senado Federal, apesar de o Brasil ter eleito, por duas 

vezes consecutivas, uma presidente mulher nos últimos 10 anos. Notadamente ao se pensar 

que as cotas incidem sobre as candidaturas à Câmara, mas não sobre as candidaturas 

apresentadas ao Senado, a política de cotas no formato em que é adotada – e a própria 

validade da política de cotas em si – é posta em xeque. 

  

                                                 
64 No texto da PEC 98/15, prevê-se novo teor a ADCT, constando “Art. 101. É assegurado a cada gênero 

percentual mínimo de representação nas cadeiras da Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, Câmara 

Legislativa do Distrito Federal e Câmaras Municipais, nas três legislaturas subsequentes à promulgação desta 

Emenda Constitucional, nos termos da lei, vedado patamar inferior a: I – 10% das cadeiras na primeira 

legislatura; II – 12% das cadeiras na segunda legislatura; e III – 16% das cadeiras na terceira legislatura”. 

Disponível em: <http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=171440&tp=1>. Acesso 

em 09/04/2018.  
65 PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER NO SENADO FEDERAL. + Mulheres na Política. 

Disponível em: < https://www12.senado.leg.br/institucional/procuradoria/proc-publicacoes/livreto-mais-

mulheres-na-politica>. Acesso em 09/04/2018.  
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4 Motivos e objetivos para a adoção de cotas eleitorais de gênero 

 

Um dos primeiros pontos levantados quando se discutem cotas eleitorais de gênero é 

a investigação das motivações que levam determinado país ou partido político a adotá-las, 

isto é, quais seriam as razões históricas, sociais, políticas e culturais que justificariam a 

implementação da medida em questão. Questionamento distinto, contudo, é aquele atinente 

às finalidades almejadas com a adoção da medida, isto é, quais objetivos encontram-se 

encampados na construção de uma política de cotas. 

Desse modo, para compreensão dos contornos de uma política de cotas e de um 

critério para entender a efetividade de uma política de cota adotada por determinado país, 

não basta analisar as razões de fundo que inspiram a adoção de cotas. É preciso compreender 

também qual é o tipo de fomento da participação feminina que se pretende atingir com a 

política adotada, isto é, os objetivos de uma política de cotas. 

Neste capítulo, busca-se primeiramente explorar as razões comumente identificadas 

pela literatura para que a política de cotas seja visualizada como uma estratégia de ação no 

campo político. São identificadas, nesse sentido, as razões de fundo que justificam uma 

política de cotas, como noções de representação de grupos e promoção de equidade, mas 

também questões de ordem prática para adoção da medida, tais como fatores conjunturais 

de países, partidos e elites políticas que gerariam uma permeabilidade e/ou demanda por 

política de cotas. 

Em seguida, entendidas as razões para adotar cotas, o capítulo se propõe a explorar 

os pontos de chegada pretendidos pelas políticas em estudo. Procura-se, assim, explanar o 

que seria o objetivo maior – inclusão de grupos historicamente excluídos dos processos 

políticos e decisórios –, de cunho mais amplo, estudando-se, a seguir, as formas de 

concretização deste ideal, perpassando formatos de representação comumente estudados 

pela produção acadêmica sobre o tema. 

 

4.1 Por que adotar cotas? – Os motivos 

 

Entender os motivos para adoção de cotas de gênero pressupõe admitir a composição 

plural das sociedades, marcadas pela existência dos mais distintos grupos, e o que este 

pluralismo implica no ideal democrático. O imperativo da igualdade, em seu sentido mais 

básico, pressupõe que se deve permitir a participação de todos os cidadãos, sem distinção, 
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nos processos decisórios formais e informais. Nas instâncias formais, dificilmente não se 

nota que a maioria dos sistemas políticos possuem um corpo político que tende a não refletir 

os grupos sociais na mesma proporção, questão que se torna ainda mais complexa quando 

analisadas que tipos de decisões são tomadas por este corpo político.  

A motivação mais ampla para a adoção de uma política de cotas reside, portanto, no 

reconhecimento da diferença. Iris Marion Young66 apresenta o conceito de “política da 

diferença” (tradução livre para “politics of difference”), partindo da ideia de que a real 

equidade nas democracias demanda o tratamento diferenciado a grupos em desvantagem na 

sociedade, desafiando a concepção de que a igualdade está fundamentada neutralidade, 

universalismo e abolição das diferenças sociais. 

Conforme destaca Young, a diferença é inerente à composição de sociedades. Em 

que pese o ideal de “humanidade universal”, também chamado de “ideal de assimilação” 

tenha exercido um importante papel nas primeiras lutas por direitos básicos, a mera 

igualdade de tratamento possui eficácia limitada quando consideradas as desvantagens 

desfrutadas por determinados grupos sociais que tradicionalmente foram excluídos da 

gramática dos direitos e do poder67. A emancipação de tais grupos estaria ligada à afirmação 

de sua diferença e ao reconhecimento dos impactos produzidos por esta diferença, sendo a 

sociedade justa a que não nega a diferença, e sim aquela que promove a equidade 

considerando as desigualdades dela decorrente.   

Para além das razões de ordem macro para adotar cotas, embasadas em pressupostos 

políticos de fundo, a literatura aborda os  motivos contextuais para que um determinado país 

ou partido político adira a uma política de cotas de gênero. Mona Kook sublinha quatro 

razões pelas quais as políticas de cotas chegam à agenda pública e são aprovadas e 

implementadas, quais sejam (i) a mobilização de grupos de mulheres, (ii) as estratégias 

                                                 
66 YOUNG, I. M. Justice and the Polics of Difference. Princeton: Princeton University Press, 1990.  
67 Ibidem, pp. 159-163. Young destaca três problemas na assertiva de que “igualdade” seria sinônimo do 

“apagamento” e da ignorância da diferença: (1) cria-se desvantagem para grupos cujas experiências e 

capacidades diferem daquelas ostentadas por grupos privilegiados, os quais já determinaram previamente o 

“mainstream” e já estão adaptados aos padrões de comportamento que este pressupõe, inserindo os grupos 

sociais não-privilegiados em “um jogo que já começou” e que já possui um conjunto de regras que pautarão os 

comportamentos de todos; (2) permite-se que os grupos privilegiados ignorem as próprias especificidades e as 

considerem “neutras” – sendo que nenhum grupo é “neutro”; (3) cria-se a ideia de que grupos marginalizados, 

com experiências e capacidades diversas daquelas consideradas “neutras”, por não se adequarem aos padrões 

já definidos, devem se envergonhar e ingressar em uma espiral de auto depreciação de suas identidades e 

práticas.  
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adotadas pelas elites políticas, (iii) as normas de igualdade e representação e (iv) a influência 

de organizações internacionais e redes transnacionais68.  

Sobre (i) a mobilização de grupos de mulheres, Krook destaca a importância que 

assumem ao sustentar que políticas de cotas não são aprovadas – pelos homens – sem a 

prévia organização das demandas femininas pelos movimentos de mulheres. As cotas são 

vistas como uma “pauta pragmática”, ingressando nas pautas de movimentos de mulheres 

por meio da troca de experiências nos espaços nacionais e interpartidário, no interior das 

agremiações políticas, na ação de mulheres que individualmente exercem influência sobre 

lideranças partidárias e na ação de mulheres já incorporadas no aparato burocrático e 

encampam a pauta69.  

Quanto aos (ii) cálculos e estratégias formuladas pelas elites políticas, Krook aponta 

que a reversão de pensamento pelas lideranças, tendentes a rejeitas as cotas, ocorre 

mormente em razão da adoção da política por um adversário, notadamente em cenário de 

muito tempo no posto de oposição e perda de popularidade junto ao eleitoral feminino.  

Parece intuitivo supor que as siglas são refratárias à interferência nos parâmetros de 

seleção de pleiteantes, especialmente porque visam otimizar a seleção de candidaturas que 

possuem potencial de sucesso eleitoral. Os partidos políticos voltam-se a um exercício de 

avaliação de vantagens e desvantagens que determinada mudança interna legislativa poderá 

promover no sucesso eleitoral. Quanto às candidaturas femininas, as siglas influenciam o 

recrutamento e potencial de elegibilidade destas, sendo a mudança legislativa mais um 

elemento a ser considerado.  

Um exemplo a ser destacado nesse sentido é o caso mexicano e a permeabilidade dos 

partidos aos propósitos da política de cotas de gênero quando de sua primeira implementação 

no país. Ao analisar o contexto mexicano, Baldez70 aponta que, com as democratizações 

latino-americanas, duas medidas ganharam força no contexto de renovação institucional: as 

cotas de gênero e o mecanismo de primárias partidárias, este último apontado, assim como 

as cotas, como uma forma de legitimar a escolha de candidatos pelos eleitores vinculados a 

cada sigla, isto é, uma espécie de “democracia intrapartidária”.  

Baldez teoriza, ao comparar os mecanismos em questão, que os partidos tendem a 

preferir a cota de gênero porque não tira de suas mãos o poder de escolher os candidatos – o 

                                                 
68 KROOK, M. L. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. Nova 

Iorque: Oxford University Press, 2009, p. 20.  
69 Ibidem, p. 21.  
70 BALDEZ, L. The Pros and Cons of Gender Quota Laws: What Happens When You Kick Men Out and Let 

Women In? Politics & Gender, v. 2, n. 01, pp. 102–109, 2006. 
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circunscreve a determinadas regras, mas não o elimina. Confere-se uma “falsa legitimidade” 

para o processo de escolha de candidatos, permitindo que as siglas deixem reformular os 

procedimentos internos de seleção dos candidatos71. No caso do México, contudo, a inserção 

de cotas pela via legislativa pautou inicialmente uma rejeição à medida e endosso ao sistema 

de primárias partidárias, já que, no primeiro formato de implementação, a proporção 70/30 

entre gêneros deveria ser adotada pelas siglas a não ser que adotassem alternativamente o 

mecanismo de primárias partidárias.  

O resultado observado por Baldez foi a adesão pragmática de primárias, e não de 

cotas, pelo partido de maior expressão à época – e, ao mesmo tempo, mais acusado de falta 

de lisura em seus processos interno. Isto porque, conforme o estudo, o partido sabia que 

possuiria mais condições de direcionar os resultados da seleção de candidaturas por meio 

das primárias do que pelo manejo de candidaturas femininas via cotas, influenciando as 

práticas dos demais pleiteantes72.   

A adoção de cotas, portanto, deriva da visualização de “vantagens estratégicas”73 

pelos partidos e lideranças políticas, tais como se equiparar a eventual “novidade” e 

“progressismo” de seus adversários, amoldando-se ao novo formato de seleção e competição 

que o partido rival lança. Cria-se, assim, uma espécie de “efeito contágio”74. O apoio de 

lideranças às cotas de gênero também é comum em cenário que visa apoiar um projeto 

específico para determinada candidatura feminina, utilizando-se as cotas para controle dos 

membros dos partidos e exercer impactos sobre as candidaturas rivais75. Todos esses fatores 

são avaliados pelas siglas de forma contextualizada com os desenhos institucionais e em 

comparação com todas as regras e possibilidades que lhes são lançadas.  

                                                 
71 Ibidem, p. 106.  
72 Ao analisar o contexto de implementação de cotas de gênero no México, Baldez destaca que o partido PRI, 

com expressividade nacional e que, à época, era acusado de não ter transparência na escolha de candidatos 

(praticava o chamado “dedazo” para selecionar as candidaturas internamente, pautando tal escolha em vontades 

expressas pelas elites partidárias em processos com pouca abertura a demais setores partidários e eleitores em 

geral), preferiu usar o sistema de primárias ao invés das cotas de gênero, já que primárias internas ainda 

permitiriam maior influência das elites partidárias do que uma interferência externa legislativa. Ou seja, política 

de cotas acabou por fomentar o instrumento de primárias no México, uma vez que os processos internos 

concentrados já pautariam os termos das primárias a serem realizadas (pp. 106-107). Esta análise pauta a 

distinção de duas situações sobre a eficácia das cotas de gênero: se o objetivo for o aumento numérico de 

mulheres em postos políticos, a política de cotas “certa” para determinado contexto será uma boa medida. 

Porém, se o objetivo for prezar por maior transparência no processo de seleção de candidatos, não há um bom 

resultado (p. 103). 
73 KROOK, M. L. Reforming Representation: The Diffusion of Candidate Gender Quotas Worldwide. Politics 

& Gender, v. 2, n. 03, 2006, pp. 303–327.  
74 ARAÚJO, C. Partidos políticos e gênero: mediações nas rotas de ingresso das mulheres na representação 

política. Revista de Sociologia e Política, 2005, pp. 193–215.  
75 KROOK, M. L. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. Nova 

Iorque: Oxford University Press, 2009, p. 22-23.  
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Krook confere importância também ao (iii) estado normativo dos sistemas políticos 

quanto aos valores da equidade e da representatividade. As políticas de cotas seriam mais 

bem recepcionadas em sistemas que não temem reconhecer que as disparidades de gênero e 

entre grupos sociais em geral impactam as questões de representatividade política76, 

ingressando com maior facilidade, na visão de Krook, em cenários de coadunação com 

políticas de esquerda. Outro fator determinante seria a existência de cenário típico de 

períodos de transição e (re)democratização, nos quais as cotas emergem como inovação 

democrática e instrumentos de legitimação dos novos regimes77.  

Cenários de transição e (re)democratização são postos como fatores fundamentais 

para adoção de cotas de gênero na América Latina por autores que investigam a 

permeabilidade da referida política nos quadros institucionais78. Exemplo desta 

movimentação é o caso da Argentina, primeiro país a adotar cotas na América Latina, que 

teve sua política articulada a partir do contato estabelecido entre a presidência com elites 

partidárias femininas, trazendo-se à tona o argumento de que a participação feminina em 

esferas de poder foi alijada nos períodos ditatoriais pelos quais o país havia passado. Há, 

portanto, uma renovação dos valores de equidade e representação típica de momentos de 

transição a ser considerada como contexto relevante para que uma série de nações adotassem 

cotas de gênero79.  

Por fim, Krook destaca a importância que (iv) organismos e espaços de discussão 

internacionais e a articulação de redes transnacionais assumem na adoção interna de políticas 

de cotas. Os acordos e conferências internacionais trazem aos sistemas políticos 

recomendações atinentes à adequada representação de grupos socialmente excluídos, 

especialmente em países que atravessam períodos pós-conflito80 e de renovação 

                                                 
76 Em As cotas fazem diferença? Ações afirmativas no parlamento belga, Diaz (2003) discorre sobre o processo 

de adoção de políticas de cota e de paridade na Bélgica, atribuindo à tradição do país a difusão da concepção 

de que diferentes grupos deveriam ser politicamente representados. Nesse contexto, uma política de cotas seria 

um modo “natural” de permitir o equilíbrio da representação política de mulheres e homens (p. 72).  
77 KROOK, M. L. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. 

Nova Iorque: Oxford University Press, 2009, pp. 23-24.  
78 ZETTERBERG, P. Do Gender Quotas Foster Women’s Political Engagement? Lessons from Latin America. 

Political Research Quarterly, v. 62, n. 4, pp. 715–730, 2009. 
79 Ibidem, p. 718.  
80 CONNER, Bethany. You Made a Mistake - You Selected Women: The Implementation of Political 

Gender Quotas in Postconflict African Nations. Tulane Journal of International and Comparative Law, v. 

17, p. 203–224, 2008. 
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institucional81. Cuida-se de motivações derivadas da articulação das instâncias nacionais 

com a participação em debates internacionais82.  

Conclui-se, assim, que a opção por cotas de gênero no âmbito político possui como 

premissa de fundo o ideal de inclusão de determinados indivíduos nos ambientes decisórios, 

partindo-se da concepção de que democracias demandariam a inexistência de óbices aos 

cidadãos quanto ao acesso dos espaços políticos. A ausência de obstáculos à cidadania plena 

justificaria a necessidade de medidas que conferem maior equilíbrio entre os potenciais 

pleiteantes, sendo as cotas uma resposta normalmente visualizada. Partindo-se desse 

pressuposto, articulam-se contextos fáticos que proporcionam maior ou menor tendência à 

adesão da medida.  

 

4.2 Para que adotar cotas? – Os objetivos 

 

As diversas políticas de cotas possuem como denominador comum o objetivo a 

promoção da inclusão de certo grupo em determinado cenário desigual sob o político, 

econômico, social e/ou cultural. A inclusão, representação e fomento da participação política 

constituem o “objetivo maior” de uma política de cotas, que visam mudar as relações de 

gênero e as instituições que as reproduzem83. 

As noções mais amplas de inclusão, representação e fomento da participação política, 

derivadas da concepção democrática de poder, são informadas por objetivos menores das 

cotas, consistentes nas metas fixadas em concreto para que se atinja o objetivo maior 

pretendido. Todas as políticas de cotas se voltam à correção das desigualdades de gênero no 

aspecto político, promovendo a maior participação e representação feminina, porém podem 

diferir quanto à forma como esta correção pode ser atingida, bem como quanto ao fator que 

determina se e quando há redução significativa da disparidade política entre mulheres e 

homens. 

Considerando que cotas são precipuamente concebidas como políticas de caráter 

temporário, questionamentos comumente se dirigem ao “ponto de chegada” concreto 

pretendido por elas. Uma política de cotas será bem-sucedida se culminar no aumento 

                                                 
81 ZETTERBERG, P. Do Gender Quotas Foster Women’s Political Engagement? Lessons from Latin America. 

Political Research Quarterly, v. 62, n. 4, 2009. 
82 KROOK, M. L. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. Nova 

Iorque: Oxford University Press, 2009, pp. 24-25.  
83 LOMBARDO, Emanuela; MEIER, Petra. The Symbolic Representation of Gender: A Discursive 

Approach. Burlington: Ashgate Pub Co, 2014. 
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numérico das mulheres em cargos políticos em determinado período de vigência? Em caso 

afirmativo, qual aumento representaria sucesso ou fracasso de uma política? Ou uma política 

de cotas de sucesso deve refletir, para além de aspectos numéricos, uma qualidade da 

representação de interesses femininos? Se sim, qual tipo de ação política conta como 

“representação de qualidade” e é possível definir “interesses femininos”? 

Questões como estas consistem nos objetivos menores que constroem as vias para o 

objetivo maior da inclusão política feminina, configurando metas concretas a serem 

atingidas. Estas metas podem possuir distintos conteúdos, os quais pautarão os contornos 

que a política assumirá para refletir o ideal de inclusão e, ao mesmo tempo, permitirão a 

posterior avaliação de sua eficácia em atingi-lo.  

Ao abordar as diferentes problemáticas envolvendo a promoção da igualdade pela 

“política da diferença”, conceito explorado na seção anterior (4.1), Iris Marion Young 

destaca a questão da representação política específica de grupos minoritários84. Apesar de 

não abordar explicitamente a questão das cotas de gênero85, a autora aponta que a 

representação dos referidos grupos possui como objetivo a justiça procedimental e 

substancial dos processos decisórios.  

Para Young, garantir a representação específica de grupos minoritários fomentaria a 

justiça dos processos decisórios ao conferir uma “justiça procedimental” (“procedural 

fairness”) na definição dos conteúdos da agenda pública, ouvindo-se diferentes opiniões 

sobre esta, assim como concederia espaço para que tanto os grupos privilegiados quanto os 

grupos oprimidos expressassem seus interesses publicamente. Além disso, o fenômeno 

representativo encorajaria a expressão dos interesses de grupos excluídos em termos que 

invocam a ideia de direitos, transformando o “querer” em “ter direito a”, e, por fim, 

maximizaria o conhecimento envolvido no debate político86.  

Entender as metas pretendidas por uma política de cotas perpassa, ainda, a 

compreensão das tipologias atinentes ao instituto da representação política. A representação 

é apresentada por Hanna Fenichel Pitkin em The Concept of Representation (1972) como 

um fenômeno que, apesar de ostentar um significado nuclear identificável, possui alta 

                                                 
84 YOUNG, I. M. Justice and the Polics of Difference. Princeton: Princeton University Press, 1990, p. 184. 
85 Young destaca que falar em “specific representation for oppressed groups” não necessariamente significaria 

a reivindicação por representação proporcional dos grupos nas instâncias de poder, conferindo maior 

importância à existência de espaços que acolham as experiências e interesses de grupos socialmente excluídos 

(p. 187). É possível afirmar, nesse sentido, que esboça uma preocupação voltada à questão da inserção política 

dos referidos grupos, mas não defende necessariamente uma perspectiva descritiva da representação, tendente 

mais ao ideal de representação substantiva, tipologias a serem exploradas mais adiante.  
86 Ibidem, p. 185.  
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complexidade, assumindo diferentes facetas em contextos distintos. Evocando a etimologia 

do termo e um significado unificado, Pitkin traduz a representação como a ideia de fazer 

presente o ausente, explorando os significados e características que definem o que o ato do 

“representar” e quando/em que situações é possível considerar determinado grupo como 

“representado”87.  

A literatura sobre cotas eleitorais de gênero remete com recorrência às quatro 

tipologias deste fenômeno, introduzidas e referenciadas na obra de Pitkin: (i) representação 

formal, (ii) representação simbólica, (iii) representação descritiva e (iv) representação 

substantiva. Dentre as tipologias apontadas, maior atenção é dispensada aos tipos (iii) 

“representação descritiva” e (iv) “representação substantiva”, comumente contrapostas entre 

si. 

A (i) “representação formal” designa o processo legal de habilitação do representante 

para com o representado. A representação formal, para Pitkin, deriva das visões formalistas 

do fenômeno da representação, abarcando o que chama de “authorizative view” e a 

“accountability view”. A primeira consiste na ideia de que o representante é aquele que se 

encontra autorizado a representar, investido em poderes para tanto88, ao passo que a segunda 

traduz a responsividade que o representante deve possuir perante os representados, sendo 

premiado ou punido pelos processos de escolha posteriores aos seus atos89. Em ambas as 

visões, o critério definidor da representação é externo, agindo anterior ou posteriormente à 

atividade de representação, não atingindo, portanto, o cerne do representar90.  

Já a definição de (ii) “representação simbólica” traduz a ideia de personificação de 

ideais compartilhados, sendo referenciada com maior frequência do que a primeira categoria 

apresentada. Na tipologia de Pitkin, é a forma de representação fundada na criação do 

símbolo político mediante manejo das “mentes daqueles que devem ser representados ou do 

público aceitando a simbolização”91. Assim como a representação descritiva, integra o grupo 

de situações em que Pitkin entende a representação como “Standing For”, destacando a 

autora que seres humanos também podem ser símbolos que evocam sentimentos e atitudes92.   

                                                 
87 PITKIN, H. F. The Concept of Representation, Berkley e Los Angeles: University of California Press, 

1972, pp. 8-10.  
88 PITKIN, H. F. The Concept of Representation, Berkley e Los Angeles: University of California Press, 

1972, pp. 38-39.  
89 Ibidem, p. 57.  
90 Ibidem, p. 59.  
91 Ibidem, p. 111.  
92 Ibidem, p. 97.  
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Os estudos sobre este tipo de representação tendem a focar na representação 

midiática das representantes, na questão do “role model” – isto é, o quanto a presença de 

mulheres em postos de poder influencia o engajamento de cidadãs na política – e na questão 

da mulher como “símbolo político”, estudo este ligado à construção de estereótipos93. 

Seguindo esta linha de raciocínio, a literatura se debruça, ademais, sobre a análise do 

discurso que constrói as noções de “mulher” e “homem” e, por consequência, os símbolos 

associados a tais categorias na seara política.  

Nesse sentido, Lombardo e Meier destacam que os agentes simbólicos, para além de 

performar automaticamente um significado para além de suas figuras, são afetados pela 

dinâmica discursiva, a qual contesta e negocia os atributos dos símbolos, cuja tendência é a 

imutabilidade94. As cotas de gênero seriam elas mesmas símbolos representativos da 

renovação das relações de gênero, reforçando a representação simbólica feminina e 

contestando a associação de que “homem” e “poder” são consectários lógicos e 

reformulando o conceito de cidadania95. O real efeito desta reformulação pretendida sobre 

percepção de gênero e participação política, contudo, é objeto de disputa na literatura96.   

O foco predominante da literatura sobre cotas de gênero, contudo, recai para os dois 

tipos de representação restantes e em uma suposta contraposição entre as propostas a elas 

subjacentes. A denominada (iii) “representação descritiva” traduz a noção de identificação 

entre o representante e o representado. Depreende-se, nesse sentido, uma ideia de 

representação fundada no fato de o primeiro e o segundo comungarem de características 

identitárias em comum. Pitkin a apresenta como uma das faces da representação enquanto 

                                                 
93 CHILDS, S.; LOVENDUSKI, J. Political Representation. In: CELIS, K.; KANTOLA, J.; WAYLEN, G.; 

WELDON, S. L. (Ed.). The Oxford Handbook of Gender and Politics. Oxford: Oxford University Press, 

2013. pp. 489–513.  
94 LOMBARDO, E.; MEIER, P. The Symbolic Representation of Gender: A Discursive Approach. Ashgate 

Pub Co, pp. 9-20.  
95 Ibidem, p. 129.  
96 Em “Do gender quotas foster women’s political engagement? Lessons from Latin America”, Zetterberg 

(2009) realiza levantamento de dados empíricos que comparam o engajamento político feminino antes e após 

a implementação de políticas de cotas em países da América Latina. A partir dos resultados obtidos, teoria por 

quais razões a implementação de tais políticas acaba não se revertendo em uma percepção de empoderamento 

feminino junto à população, apontando três principais: 1) questionamento sobre o fato de partidos e 

representantes estarem de fato preocupados com a equidade de gênero; 2) sentimento de que as cotas não 

alteram os mecanismos intrapartidários de escolha de candidatos, favorecendo-se unicamente candidaturas 

femininas que já contam com certa influência interna nas siglas; 3) pouca informação da população sobre a 

existência e aplicação da lei de cotas – não se pode reagir ao que se desconhece (p. 725). Kittilson e Schwindt-

Bayer, da mesma forma, realizam análise sobre o impacto de políticas de cotas no envolvimento político de 

mulheres e homens em The gendered effect of electoral institutions: political engagement and participation 

(2012), cotejando tais dados com características dos sistema eleitoral e partidário. As observações feitas por 

Kilttilson e Schwindt-Bayer e outros teóricos nesse sentido serão melhor exploradas no capítulo 6 desta 

dissertação.  
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“Standing For”, sendo comumente definida pela correspondência e proporcionalidade dentre 

os representantes a partir do substrato de representados, produzindo um espelhamento em 

termos de composição de membros, visando condensar e sintetizar os grupos que compõem 

um país97.  

Pitkin destaca que, na discussão sobre a representação descritiva, carrega-se 

implicitamente a associação entre identidade e composição dos representantes com atitudes 

específicas. As características do representante trariam atreladas a si um conjunto de 

decisões que se espera da figura daquele representante. Como forma de superar esta 

associação automática, há aqueles, ainda, que cindem o “direito de representar” do “direito 

de decidir”98.  

Na perspectiva da representação descritiva, supõe-se que pertencer a determinado 

grupo implicaria a tomada de ações que refletiriam os interesses deste setor. Representar, 

nesse cenário, corresponderia ao representante “ser como o representado”, e não 

necessariamente “agir como o representado”. Não há espaço, portanto, para a 

responsabilização do representante pelo representado, considerando que somente poderia 

haver accountability perante o fazer, não pelo ser99. A representação descritiva consistiria, 

assim, em ser ou em se assemelhar ao representado100  

A partir desta definição, as cotas eleitorais de gênero surgem como veículo natural 

da promoção das características intrínsecas à representação descritiva. As cotas 

concretizariam seu objetivo de fomento da representação de mulheres na medida em que 

promovessem um aumento numérico de eleitas, na melhor das hipóteses refletindo 

minimamente a composição de gênero de determinada sociedade, reduzindo a 

desproporcionalidade entre mulheres e homens eleitos.  

A ideia de “política de presença”, explorada por Anne Phillips101, também é 

comumente referenciada quando analisados os propósitos da representação descritiva. 

Opondo-se à concepção tradicional da “política de ideias”102, a “política de presença” ganha 

                                                 
97 PITKIN, H. F. The Concept of Representation, Berkley e Los Angeles: University of California Press, 

1972, pp. 61-62.  
98 PITKIN, H. F. The Concept of Representation, Berkley e Los Angeles: University of California Press, 

1972, p. 64.  
99 Ibidem, p. 89.  
100 Ibidem, p. 91.  
101 PHILLIPS, A. De uma política de idéias a uma política de presença? Revista de Estudos Feministas, v. 9, 

n. 1, pp. 268–290, 2001. 
102 Phillips aduz que a diferença é vista prioritariamente como uma questão ideológica em democracias, nas 

quais se tem como parâmetro de representação aquela que melhor maximiza os interesses dos representados. 

Atentar-se para as características do representante nesse cenário significa, em certa medida, fazer uma opção 

por aquilo que possui maior potencial representativo, sendo natural que o representado prefira escolher como 
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força com a ideia de que “a mensagem pode variar, mas dificilmente ocorre se o mensageiro 

sempre for o mesmo”103. Há uma preocupação cada vez maior com o fato de que a 

composição dos corpos decisórios reflita os diferentes grupos sociais. Com esta preocupação 

em mente, modelos de representação descritiva ganham força pelo seu viés prático e realista, 

pois permitem uma tentativa palpável de avanço na inclusão de grupos104. 

Conforme Phillips aponta, uma crítica comum à política de presença é a sectarização, 

isto é, que a afirmação de vieses identitários fragmentariam o espectro representativo 

inviabilizando, inclusive, alianças necessárias às mudanças que se quer promover. Phillips 

posiciona-se a favor dessa ideia e não encontra força suficiente no argumento de que a 

sociedade já é fragmentada. Outra crítica geralmente feita é a de que a representação 

específica de grupos mina a responsabilidade (accountability) do representante perante 

representado, pois configuraria um “essencialismo implausível” entre identidade e atuação 

do representante. Por fim, uma terceira objeção geralmente levantada é a de que a 

fragmentação da representação conforme grupos reduziria o republicanismo cívico e a 

coesão da sociedade como um todo105.  

Phillips conclui que a adoção isolada política de presença não é, per se, solução para 

déficits representativos e democráticos. O problema reside no tratamento de “política de 

ideias” e “política de presença” como mutuamente excludentes, dizendo-se que ou se tratam 

ideias desvinculadas das pessoas que as veiculam, ou se considera tão somente a figura que 

será o representante, a despeito de suas ideias e estratégias. O ideal político representativo é 

composição entre ideias e pessoas, conciliando estes dois fatores, não se criando uma falsa 

dicotomia entre eles106.  

                                                 
representante aquele que mais comunga de seus valores, vivências e práticas ao invés do “mais sábio”, isto é, 

aquele que comunga das mesmas ideias que devem ser levadas à arena política. PHILLIPS, A. De uma política 

de idéias a uma política de presença? Revista de Estudos Feministas, v. 9, n. 1, 2001.  
103 PHILLIPS, A. De uma política de idéias a uma política de presença? Revista de Estudos Feministas, v. 9, 

n. 1, 2001, p. 273.  
104 Nesse sentido, Phillips aponta que “Representação adequada é, cada vez mais, interpretada como implicando 

uma representação mais correta dos diferentes grupos sociais que compõem o corpo de cidadãos, e noções de 

representação “típica”, “especular” ou “descritiva”, portanto, têm retornado com força renovada. Desta vez 

elas possuem o atrativo adicional de parecerem austeramente práticas. Preocupações contemporâneas sobre 

representação justa freqüentemente se traduzem em reformas imediatamente alcançáveis, como os sistemas de 

quotas, que têm sido adotados por diversos partidos políticos europeus, para produzir paridade de gênero em 

assembléias eleitas, ou o redesenho dos limites em torno de distritos de maioria negra, para aumentar o número 

de políticos negros eleitos nos EUA. Este não é o mundo das utopias políticas no limite da imaginação, mas o 

de reformas realistas, muitas vezes realizadas.” 
105 PHILLIPS, A. De uma política de idéias a uma política de presença? Revista de Estudos Feministas, v. 9, 

n. 1, 2001, pp. 287-288.  
106 Ibidem, p. 289.  
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Por fim, a (iv) “representação substantiva” é definida pela literatura como modelo 

que preza pela representação como a efetiva atuação e defesa dos interesses de determinado 

grupo social, focando, desta forma, nas ações empreendidas pelos representantes para 

atendê-los na esfera institucional.  

Em uma primeira visão, a identificação identitária teria pouca relevância para o 

modelo de representação substantiva, na medida em que seria a atuação, e não as 

características do representante, que pautaria uma melhor representação de determinado 

grupo social. Não à toa, portanto, a literatura recorrentemente contrapõe ao modelo de 

representação substantiva ao modelo de representação descritiva, comumente exaltando uma 

das características centrais de cada uma das tipologias como sendo aquela que mais 

adequadamente veicularia o ideal inclusivo. 

Pitkin aborda este tipo de representação ao buscar um conceito substantivo do 

representar, assinalando que seria um aspecto faltante a ser agregado às formas de 

representação anteriormente mencionadas. Atenta-se, aqui, para a atividade de representar, 

entendida como “Acting For”, sendo as características dos representantes relevantes tão 

somente enquanto afetem o que fazem e as decisões que tomam em nome dos 

representados107. Pitkin não necessariamente a elege como o “melhor” tipo de representação, 

mas como aspecto a ser integrado para obter o “bom representar”.  

Quanto à atuação do representante eleito, núcleo da representação substantiva, Pitkin 

aponta o conflito apontado por teóricos da representação sobre a relação entre mandato e 

independência do representante. A discussão coloca, de um lado, a necessidade de o 

representante agir conforme o interesse dos representados e, de outro, a independência do 

eleito para buscar o bem-estar, ainda que, em algum grau, venha a colidir com algum 

interesse dos representados108.  

Os arquétipos de representação apresentados e os desdobramentos de suas 

características tornam-se foco de grande relevância da literatura sobre cotas de gênero. Isto 

porque a avaliação do cabimento e do sucesso ou fracasso das cotas acaba condicionada às 

percepções obtidas pelos teóricos seja em estudos de caso, seja na formulação de premissas 

genéricas sobre os propósitos ínsitos à implementação de cotas.  

A representação descritiva demonstra-se a tipologia mais naturalmente associada à 

finalidade de política de cotas, pois normalmente se presume que cotas permitiriam a 

                                                 
107 PITKIN, H. F. The Concept of Representation, Berkley e Los Angeles: University of California Press, 

1972, p. 142.  
108 Ibidem, pp. 144-155.  
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candidatura de indivíduos pertencentes a grupos historicamente excluídos do processo 

político, os quais, uma vez eleitos, dariam voz às demandas do grupo identitário que 

pertencem109. Parece intuitiva a ideia de que a representação descritiva, quando analisadas 

as funções da democracia, sintetizaria um ideal deliberativo110, permitindo que determinado 

corpo político, por meio da participação quantitativa111 de representantes de um grupo, tome 

como pertinente a perspectiva deste grupo para formar uma decisão que tome em 

consideração a pluralidade de interesses existentes.  

Autores como Piscopo112 alertam para uma tendência reducionista da literatura em 

entender a representação descritiva como simples similaridade de composição entre o 

eleitorado e aqueles que chegam ao poder. Sobre este particular, Mansbridge chama atenção 

para os custos envolvidos em se assumir a representação descritiva, sendo um deles o 

essencialismo113 visualizado em se atrelar a condição do representante à sua atuação. A 

objeção do essencialismo é levantada inclusive por aqueles que defendem a necessidade de 

representação de grupos, tornando-se um óbice comumente levantado quando se adotam 

determinadas estratégias políticas ligadas ao viés identitário, a exemplo da política de cotas.  

Ao mesmo tempo, a literatura destaca a dificuldade de conciliar a dimensão 

individual do representante, limitado ao seu corpo e às suas experiências, com a produção 

de uma mentalidade coletiva referente ao grupo que pertence e, em tese, representa 

institucionalmente. A associação automática entre o “ser mulher” e a personificação pela 

                                                 
109 BRATTON, Kathleen A.; RAY, Leonard P. Descriptive Representation, Policy Outcomes, and Municipal 

Day-Care Coverage in Norway. American Journal of Political Science, v. 46, n. 2, pp. 428–437, 2002; 

PISCOPO, Jennifer M. Rethinking Descriptive Representation: Rendering Women in Legislative Debates. 

Parliamentary Affairs, v. 64, n. 3, pp. 448–472, 2011; PÉREZ, Verónica. Asignación partidaria y 

especialización: las legisladoras en el sistema de comisiones de la Cámara de Diputados de Argentina. Revista 

Urugaya de Ciencia Política, v. 23, n. 2, pp. 165–184, 2014. 
110 MANSBRIDGE, Jane. Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent 

“Yes”. The Journal of Politics, v. 61, n. 3, 1999, pp. 634-636. 
111 Mansbridge destaca que, da forma como é colocada a representação descritiva, para efeitos de função 

deliberativa, bastaria que o grupo contasse com um único representante para que a veiculação da perspectiva 

se desse em momentos decisórios. Dispõe, contudo, quatro razões para que se adote um número mais 

expressivo do que um único representante para que a representação descritiva concretize suas funções 

deliberativas, quais sejam: (i) a boa deliberação depende de processos sinérgicos e maior número de 

representantes permite maior veiculação de informações para combater sensos comuns; (ii) representantes de 

grupos minoritários dependem da existência de uma massa crítica para enunciar suas posições minoritárias e 

convencer membros de grupos dominantes de que suas propostas são aquelas tidas pelos representados; (iii)  

como há várias comissões e comitês nos quadros institucionais, é necessário que haja número significativo de 

representantes para ocupar esses espaços diversos; (iv) como resultado de uma deliberação é imprevisível, uma 

variedade de representantes permite veiculação de posições heterogêneas existentes dentro do próprio grupo 

minoritário (1999, pp. 636-637). 
112 PISCOPO, J. M. Rethinking Descriptive Representation: Rendering Women in Legislative Debates. 

Parliamentary Affairs, v. 64, n. 3, pp. 448–472, 1 jul. 2011. 
113 MANSBRIDGE, Jane. Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent 

“Yes”. The Journal of Politics, v. 61, n. 3, 1999, pp. 637-639. 
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representante de “o que querem as mulheres como um grupo” é criticada em razão do fato 

de não considerar o choque de experiências individuais internas114.  

A questão torna-se ainda mais complexa quando estudos empíricos baseados em 

entrevistas com mulheres eleitas revelam que tais mulheres facilmente concordam com a 

afirmação de que possuem uma “obrigação especial de representar mulheres”, porém o 

conteúdo de quais ações e ideias constituiriam esse “representar” não encontra uma definição 

uniforme entre as eleitas115. Nesse sentido, para parte da literatura, o indivíduo não deve ser 

o locus único da representação, sendo indispensável olhar para além da figura do 

representante para otimização do lançamento institucional das demandas116.  

Assim como Piscopo, outros autores defendem ser mais profícuo compreender o 

representante como aquele que aporta informações acerca dos eleitores aos quais se 

assemelha. Idealmente, sob estas condições, o representante captura, por meio de um viés 

identitário, a essência deliberativa e os argumentos de persuasão ligados a um grupo de 

interesses. Nesse sentido, a representação descritiva ganha força em contextos em que o 

atributo de “experiência compartilhada” é valorizado, notadamente em cenários do que 

Mansbridge117 chama de “contexto de desconfiança”118 e “contexto de interesses não 

cristalizados”119, contextos estes em que a representação descritiva catalisaria os efeitos da 

representação substantiva para realizar a ligação entre “pertencer a um grupo” e “defender 

interesses deste grupo”.  

Olhar para cotas como mera veiculação de representação descritiva, assim, não seria 

um objetivo suficiente para grande parcela da literatura. Não bastaria a proporcional 

composição de um governo que reflita os percentuais da população feminina de determinada 

                                                 
114 Ibidem, pp. 636-637.  
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válida e com algum grau de segurança escolher uma pessoa que divide um mínimo de experiências com a 

pessoa do eleitor. Mansbridge fala em “experiential deliberation” nestes casos (1999, p. 643, 648).  
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localidade ou estabeleça uma meta representativa no aspecto numérico, sendo necessário que 

também se preze por comunicar as reais demandas dos grupos de mulheres120.  

Apesar da aparente contraposição entre as tipologias da representação descritiva e da 

representação substantiva, parcela da literatura analisada sinaliza para uma falsa dicotomia 

entre os modelos de representação descritiva e substantiva. Há estudos que propõem um 

“modelo integrado” que compreenda os distintos aspectos das quatro tipologias apresentadas 

e suas influências mútuas121.  

A própria obra de Pitkin, embora se debruce sobre a qualidade da representação, não 

nega que é um comportamento natural que os representados, individual ou coletivamente, 

busquem maior representatividade perante as instituições, selecionando indivíduos de 

determinados grupos como forma de informar a qualidade dos interesses que serão levados 

às instâncias formais122. Sob esta perspectiva, as políticas de cotas teriam o potencial de 

congregar as finalidades decorrentes de cada tipo de representação, não se reduzindo seus 

objetivos às características de uma única tipologia.  

A seleção com base no pertencimento do potencial representante a determinado 

segmento é, portanto, um critério que possui influência no quanto as pessoas se sentem 

representadas, não sendo a busca pela representatividade espelhada necessariamente 

excludente a uma busca por uma representação de maior qualidade. A ideia de “experiência 

compartilhada”, conforme apontado, pode representar uma boa aposta em determinados 

contextos, especialmente naqueles de abismo comunicacional entre o segmento dos 

representantes e o dos representados e de consolidação de agendas que nunca foram objeto 

de discussão123. 

Ainda que se trate de uma expectativa que pode ou não ser confirmada quanto à 

qualidade da representação, a assimilação entre pertencimento a um grupo e defesa de 

interesses deste é um fator a ser considerado para efeitos de sentimento de representação e 

para atingir os fins de inclusão de grupos historicamente excluídos em espaços que lhes 

foram negados. Nesse sentido, ampliando o ideal de representação de distintos grupos 

sociais, os resultados de políticas de cotas que se revertem em ampliação da representação 
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de grupos excluídos possuem o potencial de agregar a sensação de maior legitimidade aos 

processos decisórios.  

É bastante evidente que políticas de cotas de gênero estão bastante atreladas a uma 

perspectiva de política de presença. Isso não significa, contudo, que são um óbice à 

promoção também de um viés de política de ideias. Não é possível pressupor que, uma vez 

eleita, uma mulher irá necessariamente dar voz às demandas e exclusões sociais sofridas 

pelas mulheres. Entretanto, conforme Phillips reconhece124, há cenários em que a sub-

representação é tão grande que é impossível não admitir a injustiça do formato de 

representação que está estabelecido.  

Ademais, a avaliação da qualidade da representação constitui um fenômeno posterior 

à seleção de quem serão os representantes. Sob este aspecto, é certo que não há uma 

correlação segura entre eleger mulheres e tutela política, pelas eleitas, de interesses 

relacionados a este grupo social – ou, ainda, se é possível definir a existência de um corpo 

uniforme de interesses correlatos a este. Esta crítica, no entanto, debruça-se sobre um 

momento da atividade representativa que sequer foi atingido pelas mulheres de forma 

significativa. Afinal, a partir do momento em que não há eleição de mulheres, não há como 

avaliar se as expectativas de representação substantiva se confirmam ou não em seus 

mandatos.  

Políticas de cotas voltadas à representação política, portanto, são uma ferramenta 

para congregar a presença em cenários de exclusão patente, não inviabilizando que se busque 

por uma melhora qualitativa na representação política. Dizer que de nada adiantará alocar 

mulheres em postos políticos de forma mais expressiva sem que haja uma efetiva defesa de 

seus supostos interesses pelas eleitas não significa que a (ausência de) alocação de mulheres 

nas instâncias institucionais não seja um problema per se. As preocupações não são 

excludentes entre si e são igualmente válidas, sendo ideal que ambas sejam solucionadas, 

seja por meio de políticas de cotas, seja pela sua combinação com outras políticas e arranjos 

institucionais.  
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5 Modelos de cotas eleitorais de gênero 

 

Atualmente, metade dos países do mundo utilizam alguma espécie de sistema de 

cotas de gênero para composição de suas casas legislativas125. Nos países em que o 

mecanismo é adotado, as políticas possuem diferentes formatos, sendo os modelos existentes 

comumente agrupados pela literatura em três tipos básicos: “cotas partidárias” (“party 

quotas”), “cotas legislativas” (também referidas pelos termos “cotas legais” e “cotas 

constitucionais” - “legislated quotas” e “constitutional/legal quotas”) e “cotas de assentos 

reservados” (“reserved seats”).  

Cada um dos arquétipos encontra regiões de predominância de sua adoção126. As 

cotas partidárias, por exemplo, são geralmente observadas na Europa ocidental, sendo 

majoritariamente implementadas por partidos que se identificam com o espectro de 

esquerda. As cotas de assento reservado, por sua vez, são mais comumente observadas em 

países da África, da Ásia e do Oriente Médio, variando os percentuais de aplicação entre 

20% e 30%. Por fim, as cotas legisladas configuram fenômeno mais disperso, verificado em 

países da Europa, da África e da América Latina, com percentuais de aplicação que giram 

em torno de 25% e 50%.  

A distinção tríplice baseia-se nos aspectos diferenciais intrínsecos dos modelos de 

cotas observados empiricamente, agregando em cada um dos três tipos uma série de 

observações prévias quanto à iniciativa de implementação e quanto à etapa do processo 

eleitoral em que a cota incidirá. Entende-se, portanto, que a tipologia mais recorrentemente 

utilizada deriva da observação e combinação de características diferenciais anteriores, 

formulando-se três modelos distintos a partir do produto destes arranjos envolvendo os eixos 

“iniciativa” x “etapa de incidência no processo eleitoral”.  

No que tange à iniciativa de implementação, verifica-se que as chamadas “cotas 

legislativas” e as “cotas de assento reservado” encaixam-se nos processos em que as cotas 

são introduzidas por agentes que já estão interior do aparato estatal. Os termos “cotas 

estatutárias” (“statutory quotas”) e “cotas mandatórias” (“mandatory quotas”) designam 

situações em que o Estado, “de cima para baixo”, por meio de normas, impõe percentuais de 

                                                 
125 DAHLERUP, Drude. Quotas. Institute For Democracy and Electoral Assistance – IDEA. Gender Quota 

Database. 2009. Disponível em: <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/quotas>. Acesso em 

29/06/2018.  
126 KROOK, Mona Lena. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. 

Nova Iorque: Oxford University Press, 2009, p. 27.  
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candidaturas femininas aos partidos políticos ou fixa quantidade específica de assentos a 

serem necessariamente ocupados por mulheres na configuração das casas legislativas.  

Ainda quanto ao eixo da iniciativa, a expressão “cotas voluntárias” (“voluntary 

quotas”), por sua vez, caracteriza a adoção de cotas de gênero pelas agremiações por vontade 

própria, não se tratando, assim, de política imposta pelo constituinte ou pelo legislador. 

Nesse sentido, torna-se sinônimo das chamadas “cotas partidárias” (“party quotas”).  

Quanto à etapa de incidência no processo eleitoral, as cotas podem agir em momento 

prévio à seleção (“pre-selection quotas”), determinando as regras de nomeação de 

candidatas e candidatos pelos partidos. Trata-se de cotas que agem no momento de os 

partidos apontarem as aspirantes que deverão concorrer pela sigla, podendo ser fruto de 

imposição legal ou de decisão intrapartidária. Há, ainda, as cotas que agem no momento da 

seleção (“addressing selection”), aqui referindo-se às formas que as candidatas e candidatos 

serão selecionados e sob quais critérios, aqui restringindo-se o âmbito de “voluntariedade” 

da política de cotas, tratando-se de percentuais derivados das regras de seleção do próprio 

sistema. 

Neste capítulo, serão analisados os aspectos relevantes dos três formatos usualmente 

adotados para as cotas de gênero e suas nuances, investigando-se em quais fases do processo 

eleitoral agem e suas particularidades na promoção da representação política feminina.  

 

5.1 Cotas partidárias 

 

Em uma observação preliminar, a implementação de cotas não parece ser uma ideia 

interessante quando observada da perspectiva dos partidos políticos. Entendidos como atores 

políticos que, em última instância, visam seu sucesso nas eleições, é intuitivo crer que sejam 

inerentemente refratários a institutos que tenham o potencial de interferir na 

autodeterminação de suas estratégias.  

Um dos sensos comuns mais utilizados para explicar a ausência feminina na política 

institucional permite simplificar esta linha de raciocínio: “se candidaturas femininas se 

revertessem em sucesso nas urnas, os partidos prontamente as estimulariam”. A linha de 

pensamento em questão, baseada na premissa pouco contestada de que cada agremiação é 

livre para realizar suas opções eleitorais, acaba naturalizando a isenção das estruturas 

partidárias em diminuir as desigualdades que estão por trás da dinâmica político-eleitoral.  

Um argumento que comumente é invocado para afastar cotas (neste caso, de qualquer 

espécie) seria justamente a ingerência promovida nas decisões partidárias. Simultaneamente, 
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a maior parte dos sistemas políticos e eleitorais conta com diretrizes mínimas para a criação 

e a atuação de agremiações, não se tratando de nenhuma novidade a existência de normativas 

que impactem as estruturas partidárias.  

O Brasil em nada se distancia deste padrão de normas básicas de condução da 

atividade partidária. O registro de partidos políticos, pessoas jurídicas de direito privado127, 

conta com regras bastante restritas e está sujeita ao crivo jurídico-administrativo do Tribunal 

Superior Eleitoral128.Na esteira da alta produção legislativa eleitoral na década de 1990, 

sobreveio a chamada Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95), a qual “Dispõe sobre 

partidos políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, parágrafo 3º, inciso V, da Constituição 

Federal”.  

Com remissão ao dispositivo constitucional que condiciona a elegibilidade à filiação 

partidária129 e ao dispositivo que explicita a liberdade das agremiações130, a Lei dos Partidos 

Políticos, por exemplo, disciplina o formato dos estatutos131 e, reproduzindo a previsão 

constitucional, veda o financiamento de atividades partidárias por entidades estrangeiras132.  

Conclui-se, portanto, que não há qualquer óbice à coexistência da liberdade partidária 

e dispositivos mínimos que pretendem regular e tornar funcional a atuação dos partidos, 

inclusive em favor de valores maiores, entendidos como caros ao jogo democrático. Ainda 

utilizando o exemplo da vedação do financiamento internacional, a regra invoca a proteção 

dos valores da soberania nacional e da isonomia dos agentes políticos. Nesse sentido, 

                                                 
127 Dispõe o artigo 44 do Código Civil que “São pessoas de direito privado: (...) V – os partidos políticos.” 
128 Os procedimentos de registro constitutivo, requisitos para criação e subsequente apreciação do pedido pelo 

Tribunal Superior Eleitoral estão previstos entre os artigo 8º e 11º da Lei nº 9.096/95.  
129 Prevê o artigo 14, parágrafo 3º, inciso V, da Constituição Federal de 1988 que “São condições de 

elegibilidade: (...) V – a filiação partidária.”  
130 Consta no artigo 17 da Constituição Federal de 1988 que “É livre a criação, fusão, incorporação e extinção 

de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos 

fundamentais da pessoa humana e os seguintes preceitos: I – caráter nacional; II – proibição do recebimento 

de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes; III – prestação de contas 

à Justiça Eleitoral; IV – funcionamento parlamentar de acordo com a lei.”  
131 Prevê o artigo 15 da Lei nº 9.096/95: “O Estatuto do partido deve conter, entre outras, normas sobre: I- 

nome, denominação abreviada e o estabelecimento da sede na Capital Federal; II – filiação e desligamento de 

seus membros; III – direitos e deveres dos filiados; IV – modo como se organiza e administra, com a definição 

de sua estrutura geral e identificação, composição e competências dos órgãos partidários nos níveis municipal, 

estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição de seus membros; VI – condições e forma de 

escolha de seus candidatos a cargos e funções eletivas; VII – finanças e contabilidade, estabelecendo, inclusive, 

normas que habilitem a apurar as quantias que os seus candidatos possam despender com a própria eleição, 

que fixem os limites das contribuições dos filiados e definam as diversas fontes de receita do partido, além 

daquelas previstas nesta Lei; VIII – critérios de distribuição dos recursos do Fundo Partidário entre os órgãos 

de nível municipal, estadual e nacional que compõem o partido; IX – procedimento de reforma do programa e 

do estatuto.  
132 Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei dos Partidos Políticos que “O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito 

em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique 

provado: I – ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira;” 
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intervenções na esfera partidária em nome da promoção de valores ínsitos à democracia não 

constituem inovação jurídica. 

A liberdade partidária e seu condicionamento a balizas mínimas de atuação, partindo-

se dos parâmetros discutidos, constituem argumento favorável à imposição de cotas de 

gênero aos partidos. Cuida-se de entendimento, aliás, reforçado por julgados que impõem 

regras aos partidos quanto a disciplinas basilares de condução de suas atividades e da atuação 

na disputa eleitoral133. No caso de cotas introduzidas pela via legislativa, o porém reside no 

fato de que são justamente os partidos e seus representantes eleitos que votarão a favor ou 

contra sua adoção e consequente imposição às legendas, questão a ser oportunamente 

discutida na terceira parte deste capítulo (5.3). 

Ao mesmo tempo, ao redor do mundo, verifica-se mais de um caso de partidos que, 

por livre e espontânea vontade, a despeito de previsões legais, optam internamente por 

instituir cotas para lançar candidaturas de determinados perfis, aqui incluindo candidaturas 

femininas. Fala-se, neste caso, nas denominadas “cotas partidárias” (“party quotas”).   

Segundo levantamento realizado pelo IDEA, há notícias já na década de 1970 de 

partidos que previam internamente cotas para mulheres134. Parte das siglas listadas, para 

além das cotas direcionadas às listas de candidaturas a serem lançadas, preveem também 

cotas para suas próprias instâncias decisórias internas135 ou, ainda, mecanismos de 

ingerência e nomeação de candidaturas femininas em localidades em que o partido, por meio 

de sua estrutura local, não atinge o mínimo fixado no estatuto136.  

                                                 
133 Destaque-se, aqui, o conteúdo da ementa da ADI 5.671/DF, de 2018, com relatoria do Ministro Edson 

Fachin, na qual frisa-se que: “A autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito 

incondicional aos direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa segmentação entre o público e o 

privado que reside a principal forma de discriminação das mulheres.”. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5080398>. Acesso em 26/11/2018.  
134 A base de dados consultada remete a diferentes partidos de diferentes nações que optaram pela adoção de 

cotas em sua estrutura interna. Dentre os registros, é possível identificar alguns dos partidos e países pioneiros 

na autoimposição de cotas nas instâncias intrapartidárias, como, por exemplo, o Partido Social Democrata 

(“Socialdemokraterna”), da Suécia, que prevê internamente cotas desde 1978. IDEA. Voluntarý political party 

quotas. Gender Quotas Database. Disponível em <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-

quotas/voluntary-overview>. Acesso em 23 de setembro de 2018.  
135 Um dos registros de partidos que adotam cotas também em suas estruturas internas, de forma espontânea, é 

o partido islandês VG (“Vinstrihreyfingin-grænt framboð”, em inglês traduzido para “The Left-Green 

Movement”). Na América Latina, destaca-se o exemplo do Partido Justicialista argentino, em que percentuais 

de representantes mulheres devem ser respeitados não somente nas listas, mas também em todos os níveis 

intrapartidários. IDEA. Voluntarý political party quotas. Gender Quotas Database. Disponível em 

<https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/voluntary-overview>. Acesso em 23 de setembro de 

2018.  
136 Exemplo de partido que adota cotas partidárias e atua nesta dinâmica como forma de internamente cumpri-

las é o partido CSSD (“Česká strana sociálně demokratická”; em tradução livre, “Social Democratas”), da 

República Tcheca, o qual prevê que 25% dos eleitos pelo partido devem ser mulheres e, caso uma célula do 

local não consiga nomear pelo menos este percentual de “top candidates”, a estrutura partidária voltada à 

representação feminina tem o direito de nomear candidatas para suprir esta lacuna. IDEA. Voluntarý political 
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Infere-se que, apesar de sempre nascerem no interior dos partidos, as cotas 

voluntárias podem se propor a afetar diferentes âmbitos da atividade partidária137. As cotas 

estabelecidas partidariamente podem se voltar tão somente a aprimorar a representação 

feminina nos órgãos internos das agremiações, situação essa com influência mais dispersa, 

porém relevante138, na competição eleitoral139, como também podem se direcionar para a 

formação das listas a serem lançadas pelos partidos, caso em que possuem implicações mais 

diretas no processo eleitoral da eleição.  

No Brasil, não há registro de nenhum partido que, em período anterior à imposição 

de cotas legais, voluntariamente tenha adotado a política em tela para lançamento de suas 

candidaturas. Vale dizer: os partidos brasileiros somente passaram aplicar percentuais de 

candidaturas femininas por meio de imposição legal. Anteriormente à criação das cotas 

legislativas na década de 1990, somente se observaram experiências internas de cotas, as 

quais eram direcionadas tão somente à alocação de mulheres nos diretórios nacionais e 

regionais. O Partido Democrático Trabalhista (PDT) foi a agremiação pioneira neste 

particular, com adoção da medida em 1986, seguido pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em 

1991140.  

O movimento espontâneo de implementação de cotas por partidos permite questionar 

o que levaria uma agremiação a criá-las e reforçá-las de livre e espontânea vontade, tanto 

                                                 
party quotas. Gender Quotas Database. Disponível em <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-

quotas/voluntary-overview>. Acesso em 23 de setembro de 2018.  
137 KITTILSON, Miki Caul. Political Parties and the Adoption of Candidate Gender Quotas: A Cross-National 

Analysis. The Journal of Politics, v. 63, n. 4, 2001, pp. 1226-1227. 
138 Dahlerup e Leynaar consignam em sua obra Breaking Male Dominances in Old Democracies (2013) que a 

existência de mulheres em posições de destaque na organização interna dos partidos possui importância 

fundamental não somente para reforçar as práticas partidárias voluntárias a favor da representatividade política 

feminina, mas também para que a política de cotas ingresse na agenda política. Da mesma forma, Araújo, em 

“Partidos políticos e gênero: mediações nas rotas de ingresso das mulheres na representação política” (2005), 

destaca que o comprometimento interno das agremiações com a promoção da representação feminina acaba 

por ser fator de medição do comprometimento do partido perante a sociedade com a mesma questão.  
139 Com a afirmação de que cotas direcionadas aos órgãos intrapartidários possuem efeitos mais dispersos no 

processo eleitoral, pretende-se ressaltar que, muito embora o fato de mulheres dirigentes não implicarem 

necessariamente em mais mulheres candidatas e/ou mais mulheres eleitas, a existência de mulheres nas 

instâncias decisórias das agremiações abre a possibilidade de se alterar a cultura partidária, normalizando em 

seu interior a participação feminina nos espaços políticos e, assim, retirando parte das restrições que se possa 

ter com candidaturas de mulheres, rompendo com as hegemonias das elites partidárias e requerendo 

reestruturação dos processos de escolha internos. Araújo, em “Partidos políticos e gênero: mediações nas rotas 

de ingresso das mulheres na representação política” (2005), aponta que a ausência de mulheres na direção dos 

órgãos partidários não se trata de problema exclusivamente brasileiro, demandando a reforma do aspecto 

organizacional de cada sigla e consensualidade interna de que a participação interna de mulheres é uma questão 

relevante.  

140 ARAUJO, Clara. Quota for women in the Brazilian legislative system. Paper presented at international 

IDEA workshop The Implementation of Quotas: Latin American Experiences Lima, Peru, 23–24 February 

2003. 
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nas instâncias exclusivamente internas (diretórios, comissões, frentes, etc) quanto no 

lançamento de suas candidaturas. Em cenários em que não há imposição legal ou 

constitucional para os partidos apresentarem um determinado número de candidaturas 

femininas, investigam-se as motivações para que um organismo extremamente voltado para 

o sucesso eleitoral, com constantes tentativas de prever a lógica regente do eleitorado141, 

proponha-se a estimular candidatos integrantes de grupos historicamente excluídos e sub-

representados na esfera política.  

Detendo-se às motivações que subjazem à adoção voluntária de cotas para a 

formação de listas ou para alocação de candidaturas femininas majoritárias, versão de cotas 

partidárias com impacto mais visível no processo eleitoral e de maior interesse para os fins 

do presente estudo, a literatura aponta a importância de compreender as razões de 

implementação especialmente sob o viés das estratégias formuladas pelas elites 

partidárias142.  

Quando discutido o papel e as motivações das elites políticas, uma das explicações 

constatadas pela literatura seria a tentativa de ganhar popularidade com certos nichos de 

eleitores, visando uma conexão com setores específicos da sociedade. O cálculo 

empreendido pelas elites partidárias sob este viés é feito especialmente em ocasiões em que 

o partido se encontra na oposição e com baixa popularidade, fatores que demandariam maior 

proatividade para a (re)conquista da simpatia dos eleitores143. Dentre os setores passíveis de 

serem alvo desta tentativa de direcionamento específico de esforços, um dos que 

numericamente representa mais chance de sucesso de captação é justamente o eleitorado 

feminino. As cotas, nesse sentido, assumem importante função retórica para encampar o 

apoio de determinado eleitorado. 

Outra motivação aventada para explicar a adoção voluntária de cotas pelos partidos, 

intrinsicamente conectada à razão anterior, seria o chamado “efeito contágio”144, invocado 

pela literatura tanto para explicar as motivações dos partidos para adotar cotas partidárias 

quanto para explicar por qual razão partidos votariam a favor de propostas legislativas que 

instituem cotas obrigatórias.  

                                                 
141 DAHLERUP, Drude; LEYENAAR, Monique. Breaking Male Dominance in Old Democracies. Oxford 

University Press, 2013. 
142 KROOK, Mona Lena. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. 

Nova Iorque: Oxford University Press, 2009, p. 22.  
143 Ibidem, pp. 22/23.  
144 ARAÚJO, C. Partidos políticos e gênero: mediações nas rotas de ingresso das mulheres na representação 

política. Revista de Sociologia e Política, pp. 193–215, 2005. 
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Dahlerup e Leynaar145, ao discutirem a movimentação partidária em tela, apontam 

para uma melhor captação do fenômeno pelo termo “efeito competitivo”, e não pelo termo 

“efeito contágio”. Isto porque os partidos se voltariam às candidaturas femininas justamente 

com vistas a captar eleitorado em maior proporção do que partidos rivais que já possuem 

mecanismos voltados ao fomento da representação de mulheres, traduzindo-se, desta feita, 

em opção fundamentada na necessidade de se fazerem competitivos neste processo de 

agregação.  

A despeito das denominações, trata-se de cenário em que a ação do partido acaba 

sendo influenciada pela adoção de cotas por partido rival, ainda mais se o partido que ainda 

não adotou a política se encontra na oposição e com baixa popularidade146. Movidos pelo 

receio transmitir ao eleitorado uma imagem retrógrada ou mesmo de sofrer alguma perda de 

determinada vantagem eleitoral, os partidos passam a aderir, por decisão interna, a 

mecanismos de cotas diante de sua já existência nas estruturas internas de siglas rivais.   

Outro fator que influencia a adoção voluntária de cotas pelos partidos é visualização 

de vantagem estratégica para captação de recursos políticos e financeiros. Partidos podem 

cogitar a adotar cotas caso notem a possibilidade de obter acesso diferenciado a recursos 

eleitorais. O fenômeno é observado por exemplo, da Geórgia147, país em que não há leis 

estabelecendo cotas obrigatórias a serem observadas pelas agremiações, mas que prevê em 

seu ordenamento a concessão de financiamento público suplementar aos partidos que 

incluírem maior número de mulheres em suas listas.  

Por fim, uma quarta motivação apontada pela literatura seria a facilidade de, por meio 

das cotas voluntárias, fomentar um projeto específico de candidatura feminina, utilizando-

se as cotas não somente para diminuir as chances eleitorais dos rivais, mas também para 

maior controle dos procedimentos internos de escolha de candidatos, como forma de levar 

adiante a candidatura previamente selecionada148.  

Nesta hipótese, está-se diante de tentativa das elites partidárias de que, por meio das 

cotas, controlem interna e externamente as candidaturas, impondo restrições convenientes a 

                                                 
145 DAHLERUP, Drude; LEYENAAR, Monique. Breaking Male Dominance in Old Democracies. 1. ed. 

Oxford University Press, 2013, p. 247.  
146 KROOK, Mona Lena. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform 

Worldwide. Nova Iorque: Oxford University Press, 2009, pp. 22-23. 
147 A política foi introduzida no ano de 2011, com adoção gradual e adesão variável por parte dos partidos da 

Geórgia. IDEA. Georgia. Country Data. Gender Quotas Database. Disponível em: < 

https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/109/35>. Acesso em 01 out. 2018.  
148 KROOK, Mona Lena. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. 

Nova Iorque: Oxford University Press, 2009, pp. 22-23. 
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escolha prévia de candidata e, ao mesmo tempo, direcionada a restringir a esfera de escolha 

e atuação dos integrantes da própria sigla e dos partidos concorrentes.  

A existência de cotas partidárias, considerando o seu caráter contraintuitivo quando 

pensadas sob a lente da certeza de sucesso eleitoral, consiste em evento altamente 

dependente do cálculo pragmático realizado pelos partidos. Ainda que não se possa 

desprezar que determinadas agremiações as adotem por motivos ideológicos, as cotas 

partidárias, justamente por seu caráter voluntário, não deixam de ser submetidas a uma 

ponderação de seus benefícios para a sigla. Para sua espontânea adoção, alguma vantagem, 

ainda que de cunho principiológico, deve ser vislumbrada pelo partido. E assim como são 

adotadas, nada obsta que as cotas sejam deliberadamente suprimidas por quem as instituiu 

em caso de obtenção insuficiente das vantagens esperadas quando de sua implementação.  

 

5.2 Cotas de assentos reservados 

 

As cotas baseadas na reserva de assentos consistem em provisões legislativas ou 

constitucionais direcionadas a destinar postos específicos a mulheres, a separar distritos em 

que necessariamente será alocada uma representante mulher ou, ainda, a alocar um número 

determinado de assentos de concorrência exclusivamente feminina. Este tipo de cota, cujos 

primeiros registros datam da década de 1930, difere das cotas partidárias e das cotas 

legislativas por garantir a efetiva presença de mulheres nas instâncias em que são aplicadas, 

e não somente como mecanismos voltados possibilitar as suas candidaturas149.  

Uma ressalva levantada por parte da literatura é a de que as regras de reserva de 

assentos não consistiriam em cotas eleitorais, pois excluiriam o processo eleitoral para sua 

configuração e, em alguns casos, sendo aplicadas com simples apontamento direto. Ocorre 

que a reserva de assentos comumente é combinada com alguma regra de escolha pré-

determinada de ocupação dos postos, assumindo, portanto, diferentes formatos entre os 

países que a adotam150. Segundo levantamento do IDEA, há um fenômeno crescente de 

países que adotam cotas de assentos reservados utilizando como substrato mulheres que são 

                                                 
149 KROOK, Mona Lena. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. 

Nova Iorque: Oxford University Press, 2009, p. 57.  
150 DAHLERUP, Drude. Increasing Women’s Political Representation: New Trends in Gender Quotas. In: 

Women in Parliament: Beyond Numbers. A Revised Edition. Suécia: The International Institute for 

Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2005, p. 142.  
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submetidas ao crivo eleitoral no lugar de mulheres que são simplesmente apontadas, isto é, 

que não passam por qualquer filtro do processo eleitoral151.  

Chama atenção, ainda, a massiva adoção de cotas de assentos reservados por países 

que passaram por conflitos políticos, étnico-religiosos, sociais e internacionais. Dentre os 

países que atualmente adotam no nível nacional cotas de assentos reservados, seja em 

sistemas unicamerais, seja nas casas equivalentes às câmaras de deputados no caso dos 

sistemas bicamerais152, encontram-se Afeganistão153, Haiti154, Sudão do Sul155 e Uganda156. 

Há, da mesma forma, nações que possuem tal modelo de cotas somente nas Câmaras Altas 

                                                 
151 DAHLERUP, Drude. Quotas. Gender Quota Database. Institute For Democracy and Electoral Assistance 

– IDEA, 2009. Disponível em: <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/quotas#different>. Acesso 

em 29 set. 2018.  
152 IDEA. Reserved Seats. Gender Quota Database. Institute For Democracy and Electoral Assistance – 

IDEA, 2009. Disponível em: <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/reserved-overview>. 

Acesso em 29/09/2018.  
153 O Afeganistão, com texto constitucional datado de 2004 e lei que rege as regras eleitorais datada de 2010, 

possui cotas de assentos reservados para ambas as casas legislativas federais e também em nível subnacional. 

Para a “câmara baixa”, instituiu-se a regra de que 27% dos assentos (68 de 249) são reservados para mulheres, 

proporção baseada na regra de que nenhuma das trinta e quatro províncias contar com menos de duas mulheres 

eleitas. Entra em ação uma comissão eleitoral para determinar, nas províncias, o número de assentos reservados 

para mulheres para que a cota nacional seja cumprida. Incide, ainda, a regra de que 3 dos 68 assentos deverão 

ser ocupados mulheres Kochi, combinando-se, assim, a proteção legal de dois grupos minoritários do país. As 

mulheres que serão alocadas nas cotas serão as que tiverem maior votação e, em caso de vagas remanescentes, 

os postos são preenchidos por candidatos que atinjam o percentual de votação independentemente de qual 

gênero sejam. Na “casa alta”, dois terços dos ocupantes são eleitos indiretamente e um terço é diretamente 

apontado pelo ocupante da presidência, o qual deverá apontar pelo menos 50% de mulheres. Por fim, em nível 

local, pelo menos 20% dos assentos dos conselhos provinciais devem ser ocupados por mulheres. IDEA. 

Afghanistan. Country View. Gender Quota Database. Institute for Democracy and Electoral Assistance – 

IDEA, 2009. Disponível em: <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/44/35>. 

Acesso em 29/09/2018. 
154 O Haiti possui sistema bicameral e adota cotas para ambas as casas legislativas. Por meio de emenda 

constitucional, estabeleceu-se que todos os cargos públicos, incluindo os políticos, deveriam reservar 30% de 

seus postos para mulheres, percentual a ser respeitado também nas estruturas intrapartidárias. O sistema prevê, 

ainda, sanção premial aos atores políticos que adotarem o percentual, destinando-lhes o dobro do financiamento 

público originalmente previsto. IDEA. Haiti. Country View. Gender Quota Database. Institute for 

Democracy and Electoral Assistance – IDEA, 2009. Disponível em: <https://www.idea.int/data-

tools/data/gender-quotas/country-view/125/35>. Acesso em 29/09/2018.  
155 O Sudão do Sul, também marcado pelo bicameralismo, adota cotas de assentos reservados tanto nas casas 

legislativas nacionais quanto no nível subnacional. O texto constitucional prevê a reserva de 25% dos postos 

dos poderes executivo e legislativo para mulheres. As regras para as eleições de 2015 determinam que o 

percentual seria obtido a partir de representação proporcional com lista fechada. Para a “casa alta” (“Council 

of States”), prevê-se que cada estado tenha quatro representantes, sendo pelo menos um do sexo feminino. 

IDEA. South Sudan. Country View. Gender Quota Database. Institute for Democracy and Electoral 

Assistance – IDEA, 2009.  Disponível em:<https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-

view/314/35>. Acesso em 29/09/2018.  
156 Em Uganda, país de estrutura unicameral, as cotas são adotadas tanto em nível nacional quanto em nível 

subnacional. Cada um dos 112 distritos de Uganda deve possuir pelo menos uma representante mulher, as quais 

são eleitas em concorrência separada em cada distrito. No total, dos 465 assentos disponíveis, 238 estão 

separados para grupos específicos, sendo 112 reservados para mulheres a partir da regra firmada. Em nível 

local, um terço dos cargos dos conselhos são reservados para mulheres. IDEA. Uganda. Country View. Gender 

Quota Database. Institute for Democracy and Electoral Assistance – IDEA, 2009. Disponível em: 

<https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/293/35>. Acesso em 29 set. 2018.  
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(upper houses) – caso de Ruanda157- e países que adotam assentos reservados em nível local 

– caso da Índia158.  

É possível identificar quatro formatos clássicos da política de cotas de assentos 

reservados159.  

O primeiro deles, de reserva de cargos com abrangência nacional (“special nation-

wide tier for female candidates only”) pode assumir três formatos básicos: (i) eleição de um 

número definido de mulheres de distritos que são escolhidos para eleger mulheres 

parlamentares apenas; (ii) uma eleição separada de mulheres que vão ingressar diretamente 

em distritos de membro único; (iii) separação de uma eleição de mulheres a partir de uma 

lista nacional totalmente feminina.  

O segundo consiste na existência de circunscrições destinadas especificamente para 

mulheres (“certain constituencies reserved for women only”), por meio do qual se realiza 

um rodízio de distritos que somente vão eleger candidatas mulheres a cada ciclo eleitoral.  

Há também o chamado “best loser system”, o qual determina reserva assentos para 

mulheres que conseguiram maior número de votos em seus distritos quando comparadas a 

outras mulheres, mas que não ganharam – a título de exemplo, determina-se que “x vagas 

são reservadas para mulheres” e, a partir do resultado da eleição nacional e os x melhores 

desempenhos femininos que não atingiram as numerações necessárias.  

Por fim, há sistemas que reservam vagas para mulheres sem a necessidade de eleger 

publicamente essas mulheres, simplesmente as alocando conforme as proporções atingidos 

por cada partido, que indicam as que ocuparão as vagas. 

Tratando-se de cotas que possuem um aspecto numérico definido pela via legal ou 

constitucional, uma questão comumente levantada quanto às cotas de assentos reservados, 

aplicável também às cotas legislativas, seria o fato de tal formato, ao invés de configurar 

mínimos de participação feminina, acabar por informalmente impor um patamar máximo a 

                                                 
157 Ruanda, país que atualmente ostenta os maiores percentuais de representação feminina legislativa, com 

estrutura bicameral, os assentos reservados são aplicados na “casa alta”. Para o senado ruandês, aplica-se a 

regra constitucional de que 30% dos 26 assentos sejam reservados para mulheres. Para a “câmara baixa” e em 

nível subnacional, são aplicadas as cotas legislativas. IDEA. Ruanda. Country View. Gender Quota Database. 

Institute for Democracy and Electoral Assistance – IDEA, 2009. Disponível em: <https://www.idea.int/data-

tools/data/gender-quotas/country-view/255/35>. Acesso em 29 set. 2018. 
158 Conforme já exposto no Capítulo 2, a Índia lida com o sistema de cotas como um dos elementos de transição 

pós-colonial e de abolição do sistema de castas. Dentre as regras adotadas, há rodízio de distritos cujo mandato 

será necessariamente assumido por uma mulher. IDEA. India. Country View. Gender Quota Database. 

Institute for Democracy and Electoral Assistance – IDEA, 2009. Disponível em: <https://www.idea.int/data-

tools/data/gender-quotas/country-view/146/35>. Acesso em 29 set. 2018.  
159 DAHLERUP, Drude; HILAL, Zeina; KALANDADZE, Nana; et al. Atlas of Electoral Gender Quotas. 

IDEA, Inter-Parliamentary Union, Stockholm University, 2014, pp. 27-29. 
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esta por meio da interpretação minimalista realizada pelos partidos e atores políticos do 

instituto160.  

Diante de uma “interpretação minimalista”, desvirtuar-se-ia o real propósito da 

política de cotas: no lugar de o dispositivo legal ser interpretado como um mínimo legal de 

mulheres em postos políticos, impondo um parâmetro numérico a ser ideal e gradualmente 

extrapolado conforme a participação feminina seja naturalizada, o dispositivo de reserva de 

assentos poderia ser interpretado e, de fato, se reverter, para efeitos práticos, como o limite 

numérico de mulheres que os partidos se disporão a alocar e o sistema político toleraria 

absorver161.  

A aplicação prática das cotas de assentos reservados fornece diferentes conclusões 

sobre esta preocupação esboçada por parte da literatura. Países como Uganda e Tanzânia não 

registram resultados expressivos quanto à extrapolação do número de cargos ocupados por 

mulheres para além daqueles já reservados a elas por lei, mormente pela dificuldade em 

competir diretamente pelos demais postos com homens já detentores de mandato. 

Concomitantemente, países como Ruanda, que adotam as mesmas cotas de assentos 

reservados, ao construírem regras eleitorais que alocam mulheres em posições-chave nas 

listas partidárias, registram participação feminina excedente àquela já assegurada em lei162. 

A preocupação, portanto, subjaz muito mais à estruturação dos sistemas eleitorais e 

partidários e sua interação com as políticas de cotas do que sobre o formato da política de 

assentos reservados per se. Além disso, cotas de assentos reservados muitas vezes são 

destinadas, em um mesmo contexto político, não somente ao fator gênero, mas também à 

alocação de representantes de diferentes etnias e setores da sociedade, fator este que também 

influencia no desenho do resultado obtido com determinadas formulações. É o caso, por 

exemplo, de Uganda163, que reserva assentos para membros das forças armadas e para 

jovens, e da Índia164, que reserva assentos para reparação de desigualdades sociais derivadas 

do hoje formalmente abolido sistema de castas e para representação de etnias minoritárias.  

                                                 
160 ARCHENTI, Nélida; TULA, María Inés. Cuotas de género y tipo de lista en América Latina. Opinião 

Pública, v. 13, 2007, p. 187. 
161 KROOK, Mona Lena. Electoral Gender Quotas: A Conceptual Analysis. Comparative Political Studies, 

2013, pp. 1271-1272. 
162 IDEA. The Implementation of Quotas: African Experiences, 2004, pp. 79-80. Disponível em: 

<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/implementation-of-quotas-african-experiences.pdf>. 
163 Ibidem, p. 19.  
164 HTUN, Mala. Is Gender like Ethnicity? The Political Representation of Identity Groups. Perspectives on 

Politics, v. 2, n. 3, 2004, pp. 439–458. 
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O modelo de cota de assentos reservados revela-se vantajoso quando considerada a 

certeza que promove quanto à efetiva alocação de mulheres nos postos de poder. Não deixa, 

contudo, de possuir vicissitudes derivadas de sua combinação com as características dos 

arcabouços eleitorais e partidários, sendo, inclusive, o modelo de cotas que prescinde 

inclusive o processo eleitoral para sua implementação. Apesar disso, o modelo não deixa de 

ser uma opção válida para promoção da participação feminina nos espaços políticos 

institucionais.  

  

5.3 Cotas legislativas  

 

As cotas legislativas consistem em provisões legais e, por conseguinte, cogentes e 

impositivas, direcionadas à apresentação de candidaturas pelos partidos políticos. Agem, 

nesse sentido, em momento prévio à escolha eleitoral, condicionando as candidaturas e as 

práticas partidárias de seleção165, e não os assentos e postos a serem ocupados. Precisamente 

por esta característica, diferentemente das cotas de assentos reservados, não é um modelo 

que necessariamente garante a presença mulheres em determinados cargos. 

Este modelo de cotas de gênero consiste no arquétipo mais comumente mencionado 

nos estudos sobre o tema. O termo chega a ser tratado em parcela da produção, inclusive, 

como sinônimo natural do instituto “cotas de gênero”, mais abrangente do que simplesmente 

normas que reservam percentuais em listas partidárias ou que distribuem as candidaturas a 

serem apresentadas pelos partidos. Além do termo “cotas legislativas”, o modelo em questão 

também é referenciado como “leis de cotas” (“quota laws”) e, em alguns casos, “cotas 

legais” (“legal quotas”), ambos os termos com ênfase na forma em que tais políticas são 

introduzidas166.  

A terminologia com foco nos caminhos de adoção, entretanto, não permite 

diferenciar as cotas de assentos reservados das cotas direcionadas às candidaturas a serem 

lançadas pelos partidos. Ambos os modelos são introduzidos pela via legislativa e impostas 

aos atores políticos, motivo pelo qual, para efeitos de distinção do presente estudo, adotar-

se-á para a exposição das características o termo “cotas legislativas”.  

                                                 
165 KROOK, Mona Lena. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide. 

Nova Iorque: Oxford University Press, 2009, p. 161.  
166 KROOK, Mona Lena. Electoral Gender Quotas: A Conceptual Analysis. Comparative Political Studies, 

2013, p. 1273.  
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Assim como no caso das cotas partidárias, para além das razões de ordem macro já 

exploradas, a literatura questiona-se por qual motivo legisladores e, portanto, pessoas já 

detentoras de mandato, em sua maioria homens, votariam em favor de uma regra com o 

potencial de reduzir suas chances eleitorais. Estudos de casos permitem levantar algumas 

hipóteses para explicar este movimento aparentemente contraditório.  

Frechette, Maniquet e Morelli167, ao estudarem a aprovação da lei de cotas francesa, 

concluem que, em contextos em que a preferência do eleitorado não pende a favor de 

candidaturas femininas, a política tende a ser aprovada pelos detentores de mandato com 

características que indicam baixa efetividade; o que, no caso da França, traduziu-se na 

aprovação da lei de cotas dotada tão somente de sanções pecuniárias para partidos que não 

cumprissem os percentuais previstos.  

Focalizando experiências latino-americanas, Baldez168, ao estudar o exemplo 

mexicano, aponta como fatores relevantes para aprovação de tais políticas o contexto político 

doméstico, a atuação de cortes e o apoio suprapartidário às políticas de cotas, sobretudo 

quando os partidos mexicanos se viram obrigadas a escolher entre estas e a realização de 

primárias internas. No caso brasileiro, Araújo169 conjectura inclusive que a aprovação das 

cotas eleitorais de gênero se deu com pouca resistência por parte de partidos de diferentes 

perfis ideológicos em razão da consciência de seus baixos ônus em caso de descumprimento 

da provisão. 

Extrapolando a análise das experiências internas e observando fatores em comum 

dentre os diferentes países que adotaram cotas pela via legislativa, há um consenso de que a 

difusão, implementação e sucesso de políticas de cotas depende também do fato de os 

detentores de mandatos eletivos serem tratados como aliados estratégicos. Isto porque, 

evidentemente, não há a possibilidade de aprovação de uma política de cotas sem a 

participação masculina, sobretudo quando cotejadas as atuais configurações das casas 

legislativas ao redor do mundo170.  

                                                 
167 FRÉCHETTE, Guillaume R.; MANIQUET, Francois; MORELLI, Massimo. Incumbents’ Interests and 

Gender Quotas. American Journal of Political Science, v. 52, n. 4, 2008, p. 891–909. 
168 BALDEZ, Lisa. Elected Bodies: The Gender Quota Law for Legislative Candidates in Mexico. Legislative 

Studies Quarterly, v. 29, n. 2, p. 232, 2004.  
169 ARAÚJO, Clara. Potencialidades e Limites da Política de Cotas no Brasil. Estudos Feministas, v. 9, n. 1, 

2001, p. 246. 
170 DAHLERUP, Drude; HILAL, Zeina; KALANDADZE, Nana; et al. Atlas of Electoral Gender 

Quotas.IDEA, Inter-Parliamentary Union, Stockholm University, 2014, pp. 35-36; LOVENDUSKI, Joni. 

State Feminism and Political Representation. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 263.  
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A primeira lei de cotas direcionada às candidaturas a serem lançadas pelos partidos 

foi adotada na Argentina em 1991, país que contava não somente com a provisão de 

obrigatoriedade de que 30% das candidaturas lançadas fossem femininas, mas também de 

que essas fossem alocadas em posições “competitivas” nas listas partidárias, sob pena de 

rejeição das mesmas171. O pioneirismo argentino acaba por explicar por qual razão o modelo 

de cotas legislativas ganha especial força na América Latina172, proporcionalmente a região 

que registra o maior número de países que preveem este modelo em seus ordenamentos173. 

O fato explica, ainda, por qual motivo a área ganha especial protagonismo quando do estudo 

deste formato de cota de eleitoral de gênero174. 

Em que pesem as cotas legislativas adotadas ao redor do mundo possuam certas 

características que as permitem identificar como pertencentes a uma mesma família de cotas, 

tais como seu direcionamento às candidaturas a serem propostas e como os percentuais 

médios impositivos que variam entre 20 e 50%175, é certo que variam quanto à existência 

conjunta de regras de alocação em listas das candidaturas por elas contempladas176.  

Em alguns países, as leis de cotas voltadas às candidaturas se limitam a prever os 

percentuais de gênero a serem respeitados pelas agremiações, como é o caso do Brasil. Em 

outras localidades, as leis de cotas se voltam não somente aos percentuais, mas também 

impõem posicionamentos específicos das candidaturas derivadas da aplicação das cotas nas 

listas. É o caso, conforme mencionado, da Argentina.  

Apesar de a literatura observar que as cotas produzem, de um modo geral e 

independentemente de aspectos estruturais como o tipo de lista177, impacto positivo na 

melhora da representação feminina na esfera política, as provisões de alocação seriam 

                                                 
171 CAMINOTTI, Mariana. Ideas, legados y estrategias políticas en la reforma de las reglas de selección de 

candidatos: la ley de cuotas pionera de Argentina. Revista Urugaya de Ciencia Política, v. 23, n. 2, p. 65–86, 

2014; GRAY, Tricia. Electoral Gender Quotas: Lessons from Argentina and Chile. Bulletin of Latin 

American Research, v. 22, n. 1, p. 52–78, 2003. 
172 DEL CAMPO, Esther. Women and Politics in Latin America: Perspectives and Limits of the Institutional 

Aspects of Women’s Political Representation. Social Forces, v. 83, n. 4, 2005, p. 1707/1709. 
173 DAHLERUP, Drude; HILAL, Zeina; KALANDADZE, Nana; et al. Atlas of Electoral Gender Quotas. 

IDEA, Inter-Parliamentary Union, Stockholm University, 2014, P. 25; JONES, Mark P. Gender Quotas, 

Electoral Laws, and the Election of Women: Evidence From the Latin American Vanguard. Comparative 

Political Studies, v. 42, n. 1, 2009, pp. 56-57.  
174 ZETTERBERG, Pär. Do Gender Quotas Foster Women’s Political Engagement? Lessons from Latin 

America. Political Research Quarterly, v. 62, n. 4, 2009, pp. 717-718. 
175 KROOK, Mona Lena. Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform 

Worldwide. Nova Iorque: Oxford University Press, 2009, p. 27. 
176 KROOK, Mona Lena. Electoral Gender Quotas: A Conceptual Analysis. Comparative Political Studies, 

2013, p. 1273. 
177 JONES, Mark P. Gender Quotas, Electoral Laws, and the Election of Women: Evidence From the Latin 

American Vanguard. Comparative Political Studies, v. 42, n. 1, 2009, p. 56. 
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diferenciais comparativos para explicar o maior sucesso numérico de determinadas políticas 

de cotas na conversão de mulheres candidatas em mulheres eleitas178.  

As cotas previstas no ordenamento brasileiro encaixam-se no modelo teórico das 

cotas legisladas. Para as candidaturas do sistema proporcional, devem os partidos respeitar 

a proporção mínima de 30/70 entre os gêneros quando do lançamento de suas listas, nos 

termos do artigo 10, parágrafo 3º, da Lei nº 9.504/97. Conforme se observa, a redação do 

dispositivo não fala textualmente em percentual de candidaturas femininas, que em tese 

motivaram o estabelecimento de tal política.  

O dispositivo foi implementado texto mais abstrato, dotado de suposta 

“neutralidade”179, com enfoque na proporção entre os gêneros. A literalidade do artigo acaba 

configurando, por derivação lógica, uma possível explicação para, juntamente com o 

formato de lista aberta, entender por qual motivo não há regra de alocação das posições a 

serem ocupadas pelas candidaturas femininas. Afinal, se apenas há uma proporção entre 

gêneros, e não um percentual de mulheres candidatas, a ser respeitada, não há qualquer 

sentido em falar em regra de alocação, já que, por meio da literalidade do dispositivo, não 

se pode falar em um gênero especificamente contemplado pela medida.  

Não é possível, contudo, realizar a leitura do comando legal descolado da realidade 

com a qual interage. É difícil vislumbrar, por motivos político-sociais já explorados, um 

cenário em que um partido registrará mais de 70% de suas candidaturas do sistema 

proporcional em nome de mulheres, com base em um sistema discriminatório, de modo a 

abruptamente reduzir a presença masculina nas instâncias de poder. Considerando os 

contextos em que surgem as normas de previsão de cotas de gênero, é desarrazoado crer que 

são produzidas com atenção a um contexto em que o desequilíbrio se operará em desfavor 

da representação masculina em espaços institucionais.  

Embora o dispositivo constante da Lei das Eleições conte com redação com aparência 

de neutralidade, as cotas de gênero implementadas no ordenamento brasileiro não podem ser 

dissociadas de seu contexto de criação e da intenção específica do legislador de fomentar a 

                                                 
178 ARAÚJO, Clara. Rotas de ingresso, trajetórias e acesso das mulheres ao legislativo – um estudo comparado 

entre Brasil e Argentina. Estudos Feministas, v. 18, n. 2, 2010, pp. 567–584. 
179 Lovenduski, em State Feminism and Political Representation (2005, pp. 07-08), chama atenção para as 

formulações neutras existentes no debate político, isto é, para o fato de que problemas de gênero muitas vezes 

são formulados e debatidos por meio de termos “gender-blind”. Afirma que a linguagem neutra acaba 

construída com base na assunção de que o indivíduo político é masculino, sendo necessário pontuar e 

explicitamente mencionar como as instituições políticas agem especificamente perante mulher. Ao se realizar 

uma referência explícita ao gênero no debate político, ressalta-se justamente a diferença como forma de 

reconhecimento de um problema e de que há aprimorar a inclusão feminina na política.  
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participação política feminina ao aprová-las. No entanto, é em decorrência da redação (e 

leitura) aparentemente neutra que os atores políticos e jurídicos acabam por se esquecer ou 

por subestimar a necessidade da criação de regras de alocação em listas que interajam com 

os percentuais fixados nas leis de cotas180. 

Para além da questão dos percentuais e da existência de regras de alocação das 

candidaturas contempladas pelas cotas, outro aspecto diferencial observado entre as 

diferentes leis de cotas adotadas ao redor do mundo é a previsão de mecanismos 

sancionatórios em caso de seu descumprimento. Para parcela significativa da literatura, a 

existência de sanções para os partidos que não respeitem as frações e alocações fixadas é 

determinante no sucesso de uma política de cotas introduzida pela via legislativa181.  

Dentre as leis de cotas que adotam sanções relativas à sua não-observância, os 

estudos também realizam distinções quanto ao tipo de punição prevista e a sua força para 

compelir os partidos a aderirem às cotas. O raciocínio para entender a questão da força das 

sanções reside basicamente na antecipação do pensamento utilitarista dos partidos: é 

necessário impor penalidades que forcem as siglas a visualizar mais vantagens na adesão às 

cotas do que em seu descumprimento. 

Schwindt-Bayer182 classifica como “sanções fracas” aquelas que impõem alguma 

espécie de pena, mas mesmo assim permitem que as agremiações infratoras permaneçam na 

disputa eleitoral a despeito do não cumprimento das cotas. É o caso de legislações que não 

impedem que partidos continuem concorrendo aos postos eletivos caso paguem uma pena 

pecuniária ou caso aceitem menor financiamento público nos próximos pleitos pelo 

descumprimento da previsão de cotas. O fenômeno foi observado, por exemplo, nas eleições 

francesas de 2002, pleito no qual diversas siglas deliberadamente optaram por receber menos 

recursos públicos nas eleições seguintes ao invés de cumprir os percentuais das cotas.  

A autora destaca também como exemplos de “sanções fracas” as soluções adotadas 

pela Bélgica e pelo Brasil183, que admitem que o partido persista na disputa eleitoral caso 

reduza o número de candidaturas a serem lançadas e, assim, atinjam os percentuais previstos 

em lei. Apesar de implicarem em um decréscimo nas candidaturas possíveis, provisões deste 
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181 DAHLERUP, Drude; HILAL, Zeina; KALANDADZE, Nana; et al. Atlas of Electoral Gender Quotas. 
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tipo tenderiam, inclusive, a reforçar o pretexto comumente utilizado pelos partidos para 

explicar por qual razão não lançam mais candidaturas femininas, isto é, o pretexto de que 

não encontram número suficiente de mulheres interessadas em se candidatar. Finalmente, 

ainda se valendo desta máxima evocada pelas agremiações, cita o caso panamenho184 como 

exemplo de sanção extremamente frágil, dado que há registros de partidos que, alegando a 

insuficiência do número de mulheres que se dispuseram a concorrer, foram autorizados a 

preencher as vagas destinadas ao cumprimento de cotas com candidaturas masculinas.  

Quando da análise dos tipos de sanções que costumam compor as leis de cotas, 

verifica-se a crença relativamente compartilhada na literatura de que é preferível a existência 

de sanções que atinjam as possibilidades eleitorais dos atores políticos à aplicação 

unicamente de penalidades pecuniárias185. Ademais, destacam-se as leis de cotas que são 

acompanhadas por “sanções premiais” ou “sanções positivas”, caso da Colômbia186, da 

Croácia187 e da Geórgia, as quais beneficiam os partidos que aderem às cotas legais com 

maior volume de recursos.  

Conquanto assuma diferentes formatos, a implementação pela via legislativa das 

políticas de cotas de gênero direcionadas a candidaturas nos mais diferentes países é 

resultado de um processo crescente de difusão da política após os anos 1990. A preocupação 

que subsiste na literatura se volta para a compreensão das interações dos institutos político-

eleitorais com a política de cotas incidentes na fase de candidaturas, visto que cotas 

direcionadas às dinâmicas de recrutamento podem ter seus efeitos restritos a este âmbito188. 

Demanda-se, nesse sentido, a análise de quais cenários se revelam mais favoráveis à 

conversão de candidaturas femininas em mandatos.  

  

                                                 
184 Ibidem.  
185 DAHLERUP, Drude; HILAL, Zeina; KALANDADZE, Nana; et al. Atlas of Electoral Gender Quotas. 

IDEA, Inter-Parliamentary Union, Stockholm University, 2014, pp. 32-33. 
186 Na Colômbia, 5% dos recursos públicos eleitorais é distribuído proporcionalmente entre os partidos e 

organizações que elegerem mulheres de suas listas. Quanto maior o número de mulheres eleitas, maior a 

quantidade de recursos a serem recebidos. IDEA. Colombia. Conutry View. Gender Quotas Database. IDEA, 

2009. Disponível em: < https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/82/35>. Acesso em 

01 out. 2018.  
187 O sistema croata prevê compensação de 10% do orçamento destinado ao parlamentar para aqueles membros 

do “gênero sub-representado”. IDEA. Croatia. Country View Gender Quotas Database. IDEA, 2009. 

Disponível em: < https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/124/35>. Acesso em 

01/10/2018.   
188 ARAÚJO, Clara. Partidos políticos e gênero: mediações nas rotas de ingresso das mulheres na representação 

política. Revista de Sociologia e Política, 2005, p. 212. 
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6 Cotas e os atributos do sistema político 

 

A avaliação da eficácia de uma política de cotas demanda uma análise contextual de 

sua aplicação. Para além de compreender o instituto e seus objetivos, bem como as razões 

para adotá-lo e as facetas que assume, dizer se uma política de cotas funciona ou não 

funciona (isto é, se aumenta a quantidade de mulheres que ocupam postos eletivos) depende 

da interação entre estas e os atributos de determinado arranjo político-institucional.  

A interação entre cotas e regras e atributos dos sistemas político-eleitorais ocupa 

significativo espaço nos estudos produzidos sobre cotas de gênero, sobretudo pela tentativa 

de compreensão dos atributos de sistemas em que as cotas representaram casos de sucesso 

inclusivo189. São temas comumente levantados para exame comparativo das experiências 

com cotas o tipo de sistema eleitoral, aspecto destrinchado na observação da magnitude dos 

distritos eleitorais e do tipo de lista empregada para os cargos eletivos, e a quantidade de 

partidos existentes na competição eleitoral ou que conquistam o direito de serem 

representados nas casas legislativas. 

Cada um dos eixos de análise permite extrair uma série de conclusões sobre as 

chances eleitorais e o quanto uma política de cotas pode influenciar na eleição de mulheres 

em um determinado contexto de disputa por cargos190. A combinação de fatores permite 

apreender arranjos mais ou menos ideais para o aumento da competitividade e da conversão 

de candidaturas femininas em mulheres mandatárias191, devendo, em um mundo ideal, 

subsidiar a opção quanto ao formato de cota a ser adotado192. Não à toa a literatura existente 

sobre o tema reiteradamente aborda a interação entre cotas e os cenários político-eleitorais 

de sua implementação. 

Ainda que não seja possível falar em uma “fórmula pronta”193 de atributos políticos 

e eleitorais para a eficácia das cotas, a literatura converge de forma significativa quanto a 

alguns pontos de favorabilidade à política em questão. De uma maneira geral, as cotas 
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encontrariam maior eficácia194 quando associadas aos cargos do sistema proporcional, 

combinadas com o emprego de listas fechadas, estabelecendo-se regras de alocação das 

candidaturas femininas nas listas. Os estudos também sugerem maior êxito da política a 

distritos eleitorais de maior magnitude e a contextos de pluripartidarismo.  

Em se tratando do modelo de cota eleitoral de gênero adotado no Brasil e também do 

modelo de cota diretamente destinado à ingerência na dinâmica eleitoral, o capítulo volta-se 

primordial e predominantemente à análise das cotas legislativas (“cotas legais”). 

Logicamente, são a espécie de cota eleitoral de gênero que mais interage com as “regras do 

jogo” eleitoral, já que as cotas em si mesmas são regras que devem ser pensadas em 

articulação com as demais disposições que determinam a disputa eleitoral.  

Neste capítulo, pretende-se analisar os eixos de interação das cotas com atributos do 

sistema político e, assim, reunir e examinar os fundamentos utilizados para retirada das 

conclusões da literatura com relação ao tema. Com a reunião de tais dados, busca-se um 

possível comparativo entre as observações obtidas com a experiência brasileira, objetivando 

explorar suas potencialidades e limitações em seu atual formato.    

 

6.1 Cotas e sistemas eleitorais 

 

Ao se falar em “sistema eleitoral”, discute-se um termo que designa as regras básicas 

de votação e eleição, estipulando os pressupostos para que votos se convertam em mandatos, 

isto é, como os votos serão captados e expressados enquanto uma opção por uma ou mais 

candidaturas195. Em resumo: os sistemas eleitorais representam o caminho por meio do qual 

votos são transformados em assentos/cargos196.  

Estes pressupostos de transformação de votos em mandatos incluem o tipo de regra 

que se adota para obtenção do cargo (majoritária, proporcional e mista). Na tipologia clássica 

dos sistemas, é esta regra que acaba por nomear o tipo de sistema analisado. A espécie de 
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regra em questão igualmente aparece na literatura por meio dos termos “fórmula eleitoral”197 

e “estrutura do voto”198.  

A análise dos tipos de sistemas eleitorais inclui também aspectos implícitos do 

formato da votação, tais quais a magnitude do distrito eleitoral e, no caso da adoção da regra 

proporcional, o tipo de lista empregado e suas regras de alocação de candidaturas, atributos 

constitutivos relevantes para compreender como a estrutura do voto é consubstanciada na 

prática199.  

Enquanto os sistemas majoritários caracterizam-se pela determinação de que 

determinado distrito elegerá representantes (geralmente um único) por meio da obtenção do 

maior número de votos; os sistemas proporcionais são identificados pela eleição de uma 

quantidade ajustada de representantes para refletir numericamente a população encampada 

pela circunscrição, escolhendo-se, por meio de cálculos pré-estabelecidos, via de regra mais 

de um representante para um distrito específico, a partir de listas ofertadas por cada um dos 

partidos participantes da disputa. Os sistemas mistos, por sua vez, agregam as regras de 

votação majoritária e de votação proporcional, geralmente exigindo do eleitor a realização 

de dois juízos de escolha regrados por parâmetros distintos200.  

Fragmentando-se as derivações dos tipos ideais que fundamentam a tipologia tríplice 

clássica de sistemas eleitorais (sistemas majoritários, sistemas proporcionais e sistemas 

mistos), levantamento realizado pelo IDEA aponta para a existência de ao menos doze 

famílias de sistemas eleitorais distintas201. A tabela de sistemas eleitorais constante dos 

apêndices resume as características das famílias identificadas202, sendo possível verificar a 

predominância dos aspectos majoritários, proporcionais ou mistos.  

Os comparativos realizados pela literatura que analisa a eficácia das políticas de cotas 

eleitorais de gênero e, de uma maneira mais ampla, o fenômeno da representação feminina, 

confluem para a máxima de que os sistemas proporcionais e suas regras de estruturação de 
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voto tendem a favorecer a candidatura e, em muitos casos, a subsequente eleição de 

mulheres203. 

Dentre os modelos mais comumente utilizadas para apoiar a conclusão de que 

sistemas proporcionais seriam mais favoráveis à representação feminina204, encontra-se a 

noção de “oferta e demanda” de candidaturas abordada por Norris e Lovenduski205, calcada 

no cálculo político supostamente realizado pelos partidos e eleitores quando da decisão pelo 

lançamento e escolha de candidaturas femininas.  

Pelo modelo da “oferta e demanda”206, Norris e Lovenduski destacam que, sob o lado 

da demanda, impera o raciocínio de que o eleitor escolhe seu candidato a partir dos 

julgamentos que faz deste. Como na maioria das vezes os eleitores não possuem meios de 

acesso perfeito aos candidatos, isto é, de formas de terem certeza de que determinado 

candidato apresenta determinado comportamento207, a escolha se opera com base em um 

processo de discriminação208 dos postulantes com base nas características grupais da pessoa 

(militar, jurista, professor, mulher, negra, LGBT, etc).  

O processo de discriminação que funda a decisão eleitoral pode ocorrer na forma da 

chamada “discriminação direta” (“direct discrimination”), na qual o eleitor realiza 

julgamentos positivos e negativos com base no grupo que o candidato se amolda para avaliar 

suas habilidades e interesses, ou, ainda, na forma da  “discriminação imputada” (“imputed 

discrimination”), operação por meio da qual o partido escolhe candidatos conforme uma 

tentativa de prever a reação do eleitorado, sabendo que, diante de certas refrações a 

determinados grupos, candidatos destes setores não são uma boa escolha para sucesso 

eleitoral.  
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Já sob o aspecto da oferta, Norris e Lovenduski sublinham que, por vezes, partidos 

não possuem restrições apriorísticas em lançar candidaturas de indivíduos pertencentes a 

grupos minoritários. As agremiações alegam (ou efetivamente constatam), porém, não haver 

pessoas destes setores dispostas a assumir os riscos pessoais e recursais de uma campanha. 

Em muitos casos, um aspirante identificado com grupos minoritários sente-se desmotivado 

pelo raciocínio de que “não serei eleito mesmo, então para que me candidatar?”, presunção 

esta calcada seja na visão do eleitorado, seja nos entraves partidários209.  

Ao abordarem especificamente a questão do marcador “gênero”, Norris e 

Lovenduski210 o apontam também como um fator de discriminação intrapartidário, 

vislumbrando-o igualmente como uma distorção que se dá no eixo da oferta, pois, em razão 

da divisão do trabalho e os padrões de socialização, mulheres vão ter menos recursos, tempo 

e estímulos de confiança para se candidatarem211.  

Quando apreciados os pressupostos da oferta e da demanda, é possível compreender 

por qual motivo a maior viabilidade de candidaturas femininas está ligada ao sistema 

proporcional. A explicação encontra-se intimamente conectada, na teoria de Norris e 

Lovenduski, à apreciação do eixo da oferta, sobretudo quando considerada a tentativa de 

antecipação do comportamento do eleitorado pelos partidos. O cálculo realizado pelas 

agremiações considera o “grau de risco” 212 que se estão dispostas a incorrer ao optarem por 

candidaturas femininas, sempre com atenção às probabilidades de sucesso eleitoral. 

Com efeito, observadas as atividades partidárias, verifica-se uma “tendência 

inercial”213 das agremiações quando do lançamento das candidaturas. Quando instados a 

apresentar candidaturas únicas, as quais são tipicamente observadas nos sistemas 

majoritários, os partidos se revelam mais relutantes a escolher pessoas pertencentes a grupos 

histórica e socialmente marginalizados, temendo a refração do eleitorado ao associar tais 

indivíduos a um conjunto de características pejorativas. A opção baseada na inércia, nesse 

sentido, revela-se favorável aos partidos na medida em que tenderão a realizar uma “escolha 
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segura”, geralmente preferindo pessoas que já detêm mandato eletivo, pessoas que já tiveram 

a oportunidade de passar por postos políticos ou pessoas que ainda não os têm, mas possuem 

características similares aos atuais mandatários214. 

Por outro lado, quando chamados a ofertar diversas candidaturas, compondo listas a 

serem consideradas pela ótica das regras de proporcionalidade, os partidos não somente 

perdem parte da hesitação em lançar candidaturas de mulheres, negros, LGBTs, etc., mas 

também visualizam, em tais candidaturas, a vantagem estratégica de abranger a diversidade 

contida no interior dos distritos215. Há uma aposta no potencial sucesso eleitoral alicerçado 

na identificação entre representados e representantes, identificação esta apreciada, por este 

ângulo, como fator determinante da escolha do eleitor216. 

As explicações baseadas no modelo de “oferta e demanda”, entretanto, possuem 

algumas limitações teóricas e práticas. É possível questionar, assim como o faz parte da 

literatura, se o binômio é suficiente para explicar a exclusão feminina das competições 

eleitorais. 

Krook217, por exemplo, levanta a necessidade de se extrapolar a análise em comento, 

oferecendo o que denomina de uma teoria “feminista-institucionalista” para explicar a 

seleção de candidaturas. 

Pelo viés institucionalista, a autora alega que a teoria da oferta e demanda está 

baseada na pressuposição de competição perfeita e com completo acesso à informação, 

situação não condizente com a realidade. Já sob um viés feminista, é essencial levar em 

consideração as disparidades de gênero concretizadas em práticas, as quais minam tanto a 

oferta quanto a demanda de candidatas. Exemplo disto é a disparidade nos acessos aos 

recursos econômicos que reflete na disponibilidade que uma mulher pode ter para levar sua 

candidatura adiante. É também a concepção de gênero que cristaliza uma mentalidade de 

que mulheres são menos preparadas para a política218.  
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Considerados tanto os princípios da “oferta e demanda” quanto a perspectiva 

feminista-institucionalista, permanece a máxima de que processos de representação 

proporcional tenderiam a despertar maior satisfação nos cidadãos. Ao analisarem a referida 

assertiva, Kittilson e Schwindt-Bayer219 destacam que a proporcionalidade, antes de 

configurar uma regra em si, é o produto das demais regras eleitorais, condicionando de que 

forma os partidos alocarão recursos limitados para recrutar maior apoio político. Uma destas 

estratégias possíveis é a busca por apoios setoriais. 

Nesta busca, quanto mais proporcional a representação e, portanto, uma “boa 

representação” aos olhos do eleitorado, maiores são os estímulos para que os partidos se 

voltem às candidaturas “não-tradicionais”. Adicionalmente, sob o aspecto da função 

agregativa da democracia, a representação proporcional de interesses é tida como integrante 

da legitimidade decisória em cenários de interesses conflitantes220. 

A proporcionalidade, assim, funciona não só como uma regra a ser observada, mas 

também como um efeito desejável do processo eleitoral, promovendo um círculo virtuoso 

do fenômeno da representação. Focando-se especificamente nas cotas eleitorais de gênero, 

processos de distribuição proporcional de cargos eletivos se revelam mais receptivos à sua 

aplicação exatamente por colocarem em disputa um maior número de mandatos, amenizando 

o impacto do gênero como propulsor de vantagens e desvantagens em confrontos diretos por 

um único posto221, e por maximizarem a ideia de “espelhamento” como um dos atributos da 

proporcionalidade. Além disso, sistemas proporcionais mostram-se mais favoráveis ao 

“efeito contágio” de adoção voluntária de cotas entre os diferentes partidos222. 

O caráter benéfico dos sistemas proporcionais, entretanto, não significa que as 

políticas de cotas não podem ser aplicadas ou adaptadas para a eleição majoritária223. 

Quando da manifestação de preferência pelos sistemas proporcionais, algumas vantagens 
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dos sistemas majoritários seriam subestimadas por parcela da literatura, tais como o fato de 

que são de mais simples compreensão de funcionamento e, portanto, de efeitos mais 

calculáveis.  

Também se destaca como vantagem dos sistemas majoritários a tendência de 

diminuírem a influência de atores de orientações políticas tidas como extremas, favorecendo 

os espectros de “centro”, desejável em alguns contextos em que partidos com maior viés de 

direita tradicional e mais propensos a pautas patriarcais sejam um óbice não somente às 

cotas, mas também a agendas políticas favoráveis à inclusão de gênero. Por fim, aponta-se 

como vantagens dos sistemas majoritários a eventual maior estabilidade, permitindo espaço 

de organização feminina, e a suposta menor necessidade de produção de coalizões, que 

relegariam mulheres a postos menos competitivos224.  

Um exemplo de aplicação de cotas de gênero aplicável contextos de eleição 

majoritária, sejam elas de iniciativa partidária, sejam de iniciativa legislativa, é a prática de 

realização de “rodízios” de distritos de candidaturas únicas que receberão somente 

candidaturas femininas – caso da Índia225 –, as quais disputarão sob a regra de que será eleita 

aquela que receber o maior número total de votos. O esforço de aplicação nestes casos, 

contudo, demanda maiores concessões por parte das elites partidárias, dos mandatários e das 

estruturas políticas já consolidadas.  

Assim como a vigência de sistema de caráter majoritário não obsta a aplicação de 

cotas, não é possível falar que a opção pelas formas proporcionais de eleição e de 

representação, quando considerada autonomamente, é o único e principal fator responsável 

pela eficácia da política de cotas. Conforme explorado, a literatura atenta para a necessidade 

de se olhar para como os sistemas eleitorais influem no comportamento das elites partidárias, 

para as particularidades culturais que permitem a ascensão de lideranças femininas e para o 

grau de relação entre indicadores sociais e eleição de mulheres226. 

No caso brasileiro, as cotas são aplicadas tão somente para cargos ligados ao sistema 

proporcional, isto é, nas eleições para o Legislativo (excluindo-se, aqui, o Senado Federal) 

nos três níveis da federação. A concorrência aos cargos de vereador, deputado estadual e 
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deputado federal requerem dos partidos a apresentação de listas que respeitam a proporção 

30/70 entre os gêneros, sendo facultado ao eleitor votar em determinada candidatura ou, 

ainda, votar na legenda.  

 

6.1.1 Tipos de lista  

 

Um aspecto indissociável e intrínseco à análise da influência do sistema eleitoral no 

sucesso ou fracasso de uma política de cotas é o tipo de lista adotado para os cargos do 

sistema proporcional. As listas configuram o atributo do sistema que expressa o grau de 

vínculo entre os atores eleitorais em dois níveis de relação: o primeiro, entre o eleitor e o 

candidato; o segundo, entre o eleitor e o partido, bem como quanto se deseja valorizar o 

agrupamento227.  

As listas abertas se caracterizam pela possibilidade de voto nominal em qualquer das 

candidaturas, não se excluindo também a opção pelo voto partidário228. Configura-se, neste 

caso, um voto que traduz maior vínculo direto entre o eleitor e o candidato229, cabendo ao 

eleitor expressar a preferência de alocação dos candidatos. Inexiste uma ordem pré-fixada 

pelo partido, e, portanto, não é a sigla, e sim o eleitor, responsável por quais postulantes 

serão eleitos230. Nos sistemas de lista aberta, a competição eleitoral não se dá somente entre 

os partidos, mas também no interior destes (entre as próprias candidaturas da mesma 

sigla)231.  

Já as listas fechadas são identificadas por apresentarem nomes já definidos pelos 

partidos para ocuparem as cadeiras conquistadas conforme o percentual derivado da votação 

obtida232. Podem ser do tipo “bloqueado”, situação na qual o partido ranqueia os nomes que 

figurarão nas posições de maior, intermediária e menor preferência, pré-ordenando, de forma 

imutável, as designações das cadeiras obtidas. Esta configuração prioriza e fortalece a 

                                                 
227 ARCHENTI, Nélida; TULA, María Inés. Cuotas de género y tipo de lista en América Latina. Opinião 

Pública, v. 13, 2007, p. 190.  
228 ARAÚJO, Clara. Por que uma reforma eleitoral mais ampla é importante para as mulheres? Gênero na 

Amazônia, v. 4, 2013, p. 45. 
229 ARCHENTI, Nélida; TULA, María Inés. Cuotas de género y tipo de lista en América Latina. Opinião 

Pública, v. 13, 2007, p. 190.  
230 ROSEN, Jennifer. The Effects of Political Institutions on Women’s Political Representation: A Comparative 

Analysis of 168 Countries from 1992 to 2010. Political Research Quarterly, v. 66, n. 2, 2013, p. 309.  
231 HTUN, Mala; JONES, Mark P. Engendering the right to participate in decision-making: Electoral quotas 

and women’s leadership in Latin America. In: Gender and the politics of rights and democracy in Latin 

America. Nova Iorque: Palgrave Macmillan UK, 2002, p. 37; NICOLAU, Jairo. O sistema eleitoral de lista 

aberta no Brasil. Dados, v. 49, 2006, p. 700.  
232 ARAÚJO, Clara. Por que uma reforma eleitoral mais ampla é importante para as mulheres? Gênero na 

Amazônia, v. 4, 2013, p. 45. 



73 

 

 

 

relação entre candidato e o partido233, restringindo o campo de escolha do eleitor à sigla – e 

não ao candidato – pela qual irá optar, não interferindo sequer na posição das candidaturas 

na lista. A disputa foca-se, nesse sentido, primordialmente entre os partidos, e não entre 

candidatos234.  

As listas do tipo fechado podem ser, ainda, do tipo “flexível” (ou “desbloqueadas”), 

cenário no qual o eleitor pode votar na lista e indicar preferência nominal ou mesmo conferir 

dois votos distintos (um na sigla e um em uma candidatura específica)235. Neste formato, a 

lista acaba por atribuir maior ingerência do eleitor ao permitir que este interfira na 

“mobilidade vertical”236 da lista, isto é, qual posição ocupará o candidato dela integrante.  

De um modo geral, apesar da afirmação de que uma política de cotas devidamente elaborada 

pode ser bem-sucedida em ambos os tipos de lista237, a literatura observa maior eficácia das 

cotas eleitorais de gênero quando aplicadas em cenários de lista fechada238. O êxito é ainda 

mais amplo quando a política prevê, para as listas a serem apresentadas pelos partidos, regra 

de alocação das candidaturas femininas contempladas pela ação afirmativa239, mas também 

são identificados estudos que observam experiências em que as listas fechadas prescindem 

deste fator.240  

A diferença de eficácia entre as cotas que agem nas listas fechadas e nas listas abertas 

é marcada pela certeza de distribuição de cargos a candidatas mulheres241. Em sistemas que 

contam com a combinação formada por listas fechadas, regras de alocação de posição na 

lista e sanções de descumprimento, as cotas tendem a ficar próximas do percentual mínimo 
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em lei previsto não somente na fase de candidaturas, mas também no momento de 

distribuição de assentos.  

Já no sistema de lista aberta, não há garantia de que previsões de cotas que atingem 

a fase de candidaturas atingirão no mínimo os percentuais correlatos quando da atribuição 

dos mandatos. Chega-se à situação em que a oferta de candidatas cresce exponencialmente, 

mas tal crescimento não se reflete no número de mulheres eleitas242.  

A força de uma política de cotas inserida pela via legislativa reside justamente na sua 

aplicação a todos os atores da disputa no sentido de fomentar a equidade de gênero, 

primeiramente, entre os candidatos que serão oferecidos aos eleitores. As cotas voltam-se à 

ideia de que, exercendo-se certo controle sobre as candidaturas a serem ofertadas, aumenta-

se a probabilidade de que o eleitor opte por postulantes de características historicamente 

marginalizadas. O mesmo ocorre em partidos que, ao optarem por cotas voluntárias, 

estabelecem regras de posicionamento das candidatas contempladas por suas cotas nas listas 

que irão lançar.  

As experiências de aplicação de cotas em listas fechadas dotadas de regra de alocação 

se revelam mais benéficas porque, via de regra, permitem a minimização das incertezas de 

eleição provocadas pela alocação das candidaturas femininas conforme as preferências do 

eleitor, movimentação típica das listas abertas243. As regras de alocação seriam, ademais, a 

variável institucional de maior relevância quando da avaliação do potencial de eficácia de 

uma política de cotas244.  

Quanto mais reguladas por regras for a forma em que a oferta de candidatas mulheres 

se dará, menor será, em tese, a influência de preconcepções de gênero que permeiam o 

pensamento do eleitor no momento do voto. As listas fechadas, nesse sentido, oferecem um 

formato que permite maior controle da oferta de candidaturas, motivo pelo qual, diante da 

vigência de uma política de cotas, são mais benéficas para o aumento de representação 

feminina.  

Alguns exemplos de países que adotam cotas em lista fechada com regra de alocação 

são Argentina, Iraque, Portugal e Suécia. São países cujas cotas são tidas como devidamente 
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reforçadas com estes mecanismos pelas legislações eleitorais, desenhadas para sua eficácia 

plena245.  

Na Argentina246, as listas partidárias devem conter pelo menos 30% de candidaturas 

femininas, as quais devem ser alocadas em posições competitivas – em distritos que 

renovarão apenas dois assentos, pelo menos uma mulher deve estar nas primeiras duas 

posições das listas; já em renovações de dois assentos ou mais, uma mulher deve estar entre 

os três primeiros candidatos da lista. De forma similar, o ordenamento iraquiano247, com 

cotas fixadas em 25%, determina que “Não menos do que 1 dos 3 primeiros candidatos da 

lista devem ser mulheres, não menos do que 2 dos 6 primeiros candidatos da lista devem ser 

mulheres e assim em diante até o fim da lista”.  

O exemplo sueco, por sua vez, destoa dos demais mencionados por se tratar de um 

ordenamento em que se aplicam as chamadas cotas partidárias, isto é, cotas voluntariamente 

implementadas pelos partidos. Os partidos, ademais, adotam o chamado “zipper system”, no 

qual as listas alternam os candidatos de ambos os gêneros, ou seja, alocam uma mulher 

seguida de um homem, que por sua vez é seguida por uma mulher, e assim 

sucessivamente248. Em contrapartida, Portugal é um exemplo de país que adota regramento 

similar, mas com cotas implementadas pela via legislativa. Para os cargos com mais de um 

membro a ser eleito, os partidos não podem alocar na lista dois nomes do mesmo gênero 

consecutivamente249.  

Em contextos de inexistência de cotas de gênero ou de cotas mal planejadas, carentes 

de atributos de reforço, o efeito do tipo de lista na representação feminina não é o fator 

determinante do sucesso eleitoral feminino. Conforme observado por Jones250, em sistemas 

que não preveem cotas ou que as cotas possuem eficácia muito baixa devido à sua construção 

mal calculada para promoção do aumento numérico de mulheres eleitas, o comportamento 
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das elites partidárias, especialmente no momento de elaboração das listas, é muito mais 

crucial para o sucesso de candidaturas femininas do que o comportamento do eleitorado.  

Em casos de “cotas fracas”251, consistentes em cotas com pouco ou nenhum 

mecanismo de enforcement, ou de inexistência de uma política de cotas, cenários em que há 

prevalência de mentalidade “pró-inclusão” por parte das elites partidárias, ainda que o 

eleitorado se revele refratário ou indiferente à representação feminina, tornam o sistema de 

listas fechadas como mais benéfico à eleição de mulheres, direcionando a escolha do eleitor. 

O reverso também seria verdadeiro: na regra de lista aberta, a qual torna o eleitorado o 

protagonista da escolha, caso a mentalidade dos eleitores seja mais propensa à eleição de 

mulheres do que a das elites partidárias, este tipo de lista se revelará mais benéfico ao 

ingresso feminino.  

No Brasil, as listas de candidaturas a serem apresentadas pelos partidos são do tipo 

aberta. Faculta-se ao eleitor o voto nominal ou o voto na legenda, elegendo-se, em cada lista 

apresentada pelo partido/pela coligação252, preenchendo o número de assentos obtidos com 

os candidatos que obtiveram maior votação numérica.  

Ademais, pelas razões já exploradas no capítulo anterior, a política de cotas instituída 

no ordenamento brasileiro, assim como outros países que aprovaram cotas pela via 

legislativa253, optou por uma “neutralidade de gênero” ao fixar suas proporções e, somando-

se tal fato ao tipo de lista adotado, não prevê regras de alocação254 de candidaturas 

contempladas por cotas nas listas a serem apresentadas.  

 

Conforme previsto pela literatura para cenários que combinam o formato de lista 

aberta com cotas desprovidas de regras de alocação, as candidaturas femininas viabilizadas 
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pela política se tornam meras formalidades e possuiriam pouca competitividade255. Os 

registros de mulheres candidatas convertem-se em mera formalidade a ser cumprida pelos 

partidos que querem disputar as eleições, bastando o cumprimento do percentual estipulado.  

Com a interpretação formal e minimalista das cotas, chega-se à situação em que a 

finalidade última destas é desvirtuada. Isto porque a norma que visa a ampliar a 

representação feminina acaba sendo interpretada “restritivamente” pelas siglas, que as 

encaram como o “patamar máximo” de mulheres candidatas que irão lançar256. O mínimo 

necessário que se convenciona à representação feminina nas listas partidárias acaba se 

tornando, aos olhos das agremiações, mero requisito legal da competição.  

Uma abordagem alternativa à problemática da interpretação das cotas enquanto 

patamares máximos seria a mudança de foco da sub-representação feminina para o foco da 

super-representação masculina. Esta alteração de foco retira das candidatas mulheres o status 

de “outro”, sendo submetidas a constantes provações de sua competência política em 

decorrência desta contemplação. Ao se enfatizar a demasiada presença masculina ao invés 

da reduzida presença feminina, há registros na literatura de propostas que fixam um máximo 

de representantes homens – isto é, literalmente, cotas para homens –, inclusive fomentando 

a qualidade dos legisladores pelo potencial de aprimora-se a meritocracia na seleção a partir 

de uma maior delimitação do espaço amostral de aspirantes a candidatos masculinos257. 

Na esteira desta observação, chama atenção uma das mais notáveis distorções na 

política de cotas de gênero adotada no Brasil: o fenômeno da “candidata-laranja”. O termo 

relaciona-se a candidaturas femininas que são registradas nas listas partidárias para 

concorrência aos cargos do sistema proporcional, algumas vezes sem que tais candidatas 

sequer saibam que estão figurando em tais róis e que, ao menos formalmente, estão 

concorrendo a cargos eletivos. As candidaturas são registradas pelos partidos com ou sem o 

consentimento da candidata, porém com o único fim de viabilizar a aceitação das listas 

partidárias pela Justiça Eleitoral pelo cumprimento das cotas previstas em lei.  

O registro de candidaturas femininas fraudulentas para cumprimento artificioso das 

cotas consiste em prática recorrente nas eleições brasileiras. Viola-se, em um primeiro nível, 
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o livre exercício dos direitos políticos das eleitoras, atribuindo-as forçadamente não somente 

a condição de candidatas, mas de candidatas associadas a determinado partido. Em segundo 

plano, frustra-se, ainda que não numericamente, substancialmente a finalidade das cotas de 

gênero enquanto propulsoras da presença feminina nas esferas representativas258. 

Ao se falar da frustração substancial da política de cotas, fala-se exatamente dos 

elementos típicos da conduta partidária quanto às “falsas candidatas”, os quais, no plano 

probatório, se convertem em sinais que permitem identificar as candidaturas distorcidas. As 

candidaturas laranjas são caracterizadas por receberem quantidades inexpressivas ou mesmo 

zero nenhum voto. Também são identificadas por não receberam qualquer recurso financeiro 

eleitoral, bem como pelo descumprimento das formalidades básicas do processo eleitoral 

(apresentação de certidões, documentos, prestações de contas, etc.).  

A constatação do ardil em questão poderia levar, caso comprovado, à cassação da 

lista registrada. Nesse sentido, os órgãos de atuação jurisdicional no curso do processo 

eleitoral, sobretudo o Ministério Público e os Tribunais, exercem papel fundamental no 

ajuizamento e na apreciação judicial de medidas voltadas à identificação, retificação e 

sanção de partidos que se valem de expediente artificioso para cumprir o percentual previsto 

no artigo 10, parágrafo 3º, da Lei das Eleições. Dentre as medidas previstas pelo 

ordenamento, encontra-se, para além da denúncia pelo crime de falsidade ideológica 

eleitoral259, o ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral (AIJE)260 e/ou de ação 

de impugnação de mandato eletivo (AIME)261 em face dos candidatos homens eleitos uma 

vez beneficiados pelo ardil.  

 

 É palpável que a distorção em questão é diretamente viabilizada pelo formato aberto 

das listas. Afinal, bastando aos partidos o registro de pelo menos 30% de candidaturas 

femininas em suas listas, não estão obrigados a tomar qualquer outra providência no sentido 

de promovê-las ou de torná-las candidaturas competitivas. Predomina a máxima, portanto, 

                                                 
258 FEITOSA, Fernanda. A participação política das mulheres nas eleições de 2010: panorama geral de 
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volta-se à cassação de mandatos obtidos mediante condutas que configurem abuso de poder econômico, 
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que a mulher candidata, inclusive aquela contemplada pelas cotas, não necessariamente se 

converte em mulher eleita, sendo raríssimos os casos, ainda, de eleição por votação nominal, 

e não “por arrastamento”262.  

As campanhas brasileiras são marcadas pelo seu alto grau de personalismo, 

culminando na promoção individual de candidaturas não somente para os cargos do sistema 

majoritário, mas também para a disputa no sistema proporcional263. Além disso, a 

profissionalização política – já rara dentre as candidatas mulheres, via de regra afastadas da 

esfera da política institucional – se torna determinante para a aposta em mulheres candidatas, 

tendendo os partidos a valorizar candidaturas femininas que já demonstraram sucesso 

eleitoral, e não a incluir novas pleiteantes264.  

Passado o momento de registro da lista, cumpridos os 30% de candidaturas 

femininas, não há qualquer impeditivo quanto ao preenchimento da integralidade dos 

assentos conquistados por candidatos homens com maior votação total265. O ônus da 

promoção (e, portanto, do sucesso266) de candidaturas femininas é integralmente transferido 

à esfera da escolha do eleitor267.  

É possível questionar, nesta linha de raciocínio, se o comportamento do eleitor 

brasileiro é corresponsável pela não-eleição de mulheres. Considerando que os cargos de 

representação proporcional brasileira são marcados pelo formato de lista que valoriza o eixo 

de relação eleitor-candidata (ainda que este seja intermediado pela filiação partidária 

obrigatória)268, não seria desarrazoado investigar se o eleitorado brasileiro pode se revelar 

                                                 
262 FEITOSA, Fernanda. A participação política das mulheres nas eleições de 2010: panorama geral de 
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política. Revista de Sociologia e Política, 2005, p. 205.  
264 BOHN, Simone. Women and Candidate Quality in the Elections for the Senate: Brazil and the United States 
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JORDÃO, Fátima (Orgs.). Mulheres nas eleições de 2010. São Paulo: ABCP/Secretaria de Políticas para as 

Mulheres, 2012, p. 229–256. 
265 GRAY, Tricia. Electoral Gender Quotas: Lessons from Argentina and Chile. Bulletin of Latin American 

Research, v. 22, n. 1, 2003, p. 56.  
266 MENEGUELLO, Rachel; SPECK, Bruno Wilhelm; SACCHET, Teresa; et al. Mulheres e negros na 

política: Estudo exploratório sobre desempenho eleitoral em 4 estados brasileiros. Campinas: Centro de 

Estudos de Opinião Pública Universidade Estadual de Campinas, 2012. 
267 CHRISTENSEN, Skye; BARDALL, Gabrielle. Gender Quotas in Single-Member District Electoral 

Systems. Robert Schuman Centre for Advanced Studies Research Paper, v. 104, 2014, p. 22. 
268 NICOLAU, Jairo. O sistema eleitoral de lista aberta no Brasil. Dados, v. 49, p. 689–720, 2006. 
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uma força motriz das candidaturas femininas, estimulando a mentalidade de inclusão de 

baixo para cima, ou se possui refração ou pouca simpatia a candidatas mulheres. 

Entra em jogo aqui a percepção média do eleitorado sobre a inserção política 

feminina, na medida em que os votantes seriam influenciados pelas suas crenças ideológicas 

sobre as mulheres269. Uma primeira visão que poderia ser atribuída ao eleitorado seria a de 

que os traços normalmente associados a mulheres seriam incompatíveis com a política: 

contrapõe-se a visão da mulher dócil e reclusa à vida privada à hostilidade da vida pública, 

tipicamente masculina270. Adicionam-se a esta visão assertivas no sentido de que as próprias 

mulheres não votariam e não confiariam em mulheres e que mandatárias possuiriam menor 

competência e menor capacidade de atuar administrativamente271.  

A reação dos cidadãos à presença feminina na disputa eleitoral também pode ser 

observada sob o viés específico das cotas. Um primeiro tipo de refração seria a aversão do 

eleitor a políticas que restringem seu âmbito de escolha, refração esta transferida, portanto, 

ao grupo por elas beneficiado. O eleitor pode interpretar as cotas, ainda, como uma redução 

injusta da atividade masculina na esfera pública e, assim, passar a demonstrar rejeição a 

mulheres candidatas272. O próprio termo “cota” já representaria um desafio perante o 

eleitorado, sendo substituído, em muitos países, por expressões que amenizariam a refração 

à política pela sua denominação273.  

 

                                                 
269 PAXTON, Pamela; KUNOVICH, Sheri. Women’s Political Representation: The Importance of Ideology. 
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273 Em “Electoral Gender Quotas: A Conceptual Analysis” (2013, pp. 1271-1272), Krook descreve algumas 

das soluções terminológicas encontradas para esse estigma. Algumas nações, ao invés de empregarem o termo 
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termos usados para tirar o estigma: “guarantees” (Reino Unido), “every other one for the ladies” (Suécia), 

“zebra principle” (África do Sul). Krook destaca também a tática de implementação das chamadas “soft 
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principiológicos que acabam aparecendo quando há uma rejeição às “hard quotas”, isto é, cotas implementadas 

pela via legal.  



81 

 

 

 

Diante das percepções negativas que seriam em média encontradas, as cotas 

possuiriam também a possibilidade de proporcionar um “efeito ricochete”274 quanto à 

percepção do eleitorado perante mulheres candidatas. Discute-se, nesse sentido, a 

possibilidade de reforçarem a discriminação que os eleitores já teriam contra candidatas 

mulheres ao acharem que, por ações afirmativas, estão sendo indevidamente “privilegiadas”.  

Há aqui uma clara inversão do fluxo de alimentação dos fenômenos. Alegar que as 

cotas seriam menos desejáveis por poderem despertar sentimentos negativos perante a 

comunidade política seria deixar de reconhecer que ações afirmativas só fazem sentido 

justamente em contextos de refração naturalizada a certos grupos.  

Por isso, aliás, que as cotas consistem em medidas que almejam promover mudanças 

graduais quanto a mentalidades predominantes sobre o espaço político, contestando as 

premissas excludentes275 que pautam a presença de determinados segmentos em certos 

ambientes.  

É pela exposição do eleitorado a mulheres ocupando cargos eletivos que se 

desconstrói a ideia de que estas não pertencem à esfera pública276, e não o contrário. Não há 

qualquer sentido em deixar de se tomar medidas quanto à exclusão de gênero por receio de 

que o preconceito já existente se aflore com maior intensidade. O pensamento refratário à 

presença feminina é um dado da realidade, que interage diretamente com os demais aspectos 

da identidade dos postulantes277, não podendo configurar um receio para atitudes mais 

contundentes no sentido de se reverter, racional e simbolicamente278, o senso comum quanto 

à representatividade e engajamento políticos de mulheres.  

Em seu atual formato, a política de cotas de gênero brasileira é enfraquecida por 

aspectos sistêmicos (formato de lista aberta em distritos plurinominais nos cargos de 

representação proporcional) combinados com as práticas viciadas dos atores políticos279. 
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Nesse aspecto, é importante observar os trade-offs que envolvem as políticas de cotas, feitos 

tanto pelos partidos quanto pelos eleitores280.  

Chama-se atenção, inclusive, para o fato de o gênero poder não ser um fator relevante 

da escolha feita pelo eleitor, ao mesmo tempo em que, para as elites partidárias, raramente o 

deixa de ser, especialmente pela constante tentativa natural de previsão do comportamento 

eleitoral281. Há estudos que, inclusive, tenderiam a demonstrar inclinações do eleitor 

brasileiro a escolher mulheres caso a oferta fosse mais ampla pelos partidos282. A 

possibilidade de voto nominal converte-se em tática dos partidos para, dentre outros 

propósitos, driblar a finalidade das cotas em sua plenitude, eximindo-se as siglas da parcela 

de responsabilidade e de influência informal283 que lhes cabe na promoção de maior 

igualdade nas esferas representativas. Fato é que o sistema de lista aberta em muito 

proporciona estes questionamentos.  

 

6.1.2. Magnitude dos distritos 

 

Ao se falar em magnitude de distrito, discute-se o número de vagas que estarão em 

disputa em determinada corrida eleitoral. Em raciocínio atrelado à discussão das famílias de 

sistemas eleitorais, há um consenso em torno da ideia de que, quanto maior o número de 

vagas a serem distribuídas, maior tende a ser o sucesso eleitoral de candidatas mulheres.  

Inicialmente, cabe questionar se o tamanho do distrito configura atributo autônomo 

para o sucesso eleitoral feminino. Comumente se associa o tipo de regra que configura o 

sistema eleitoral (majoritária, proporcional ou mista) com o número de vagas em disputa, 

colocando-se o sistema proporcional como sinônimo natural de vagas diversas e o sistema 

majoritário como sinônimo de vaga única284.  
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Predomina na literatura a tese de que distritos que oferecem mais cargos a serem 

disputados resultam em maiores chances de eleição a mulheres285. Isto porque, quanto maior 

a magnitude distrital, maior número de cargos estão postos em disputa. Assim, quanto maior 

o número de cargos abertos para disputa, maior a probabilidade de que mulheres conquistem 

alguns deles286 e maior probabilidade, por parte dos partidos, de aposta em candidaturas 

“não-convencionais”.  

O raciocínio, nesse sentido, não possui um viés unicamente quantitativo. Nos termos 

das assimetrias e opções realizadas nas disputas eleitorais, há que se observar, para além dos 

critérios matemáticos, justamente a tendência inercial dos partidos, marcados por um 

“institucionalismo de escolha racional”287. Ao selecionarem candidatos, as siglas vão se 

basear nas preferências dos eleitores, informação de acesso limitado, para maximizar sua 

votação. Como forma de minimizar riscos, aposta-se na segurança de escolher como 

candidatos pessoas que já foram eleitas e, quando houver a necessidade de se escolher novos 

candidatos, opta-se pela repetição de padrões notados dentre os já eleitos288.  

A escolha, sob o aspecto do gênero, indubitavelmente pende a candidatos homens. 

Em havendo uma única vaga em disputa, o cargo somente poderá ser ocupado por um único 

indivíduo – e este indivíduo não somente pode não ser uma mulher, como também os 

candidatos a ser este indivíduo tendem a não ser uma mulher. Em havendo vagas múltiplas 

a serem distribuídas, a inércia partidária de escolha de candidaturas é amenizada, bem como 

se torna uma estratégia contestável.  

Uma primeira ressalva levantada à favorabilidade dos distritos de maiores proporções 

seriam os esforços a serem exigidos de candidatas mulheres para que figurem de forma 

competitiva na disputa. Mais cargos também seriam preditores de maior competição, 

demandando-se das candidatas mulheres maior articulação de estratégias eleitorais e também 
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maior mobilização de recursos políticos e financeiros289, questões estas que, sob o viés de 

gênero, representam patentes desigualdades. 

Outra objeção à associação necessária entre distritos de maior magnitude e maior 

representação feminina é o fato de que a existência de mais cargos em disputa pode não 

refletir em eleição de mais mulheres em contextos de maior fragmentação partidária. Esta 

objeção volta-se contra a teorização de que sistemas proporcionais, por geralmente 

envolverem mais vagas em disputa, permitiriam que os partidos ganhassem maior número 

de cadeiras e, assim, haveria mais chances de que mulheres contempladas pelas cotas 

conquistassem um desses vários assentos conquistados290.   

A objeção a esta afirmação surge, contudo, do confronto entre a magnitude do distrito 

com a chamada “magnitude partidária”, termo utilizado para designar número de cadeiras 

conquistada por cada partido. O tamanho do distrito enquanto fator diferencial poderia ter 

sua importância diminuída pela magnitude partidária pelo fato de que, em situações de 

dispersão, quanto maior o número de partidos que conquistam o direito de receber cadeiras, 

menos vagas cada um receberá e, assim, a distribuição interna pode não se converter em 

contemplação de qualquer candidatura feminina291.  

A preocupação é válida tanto para os sistemas de lista aberta quanto para os sistemas 

de lista fechada, demonstrando que o número de assentos disponíveis nem sempre se 

traduzirá em sua ocupação por uma mulher eleita, sobretudo em contextos de grande 

diversidade e disputa partidária. A título de exemplo: se 100 cargos estão em disputa e 30 

partidos conquistam cadeiras, é possível, a partir de certos cálculos, que alguns partidos terão 

uma única candidatura convertida em mandato – e há chances substanciais de que esta única 

candidatura não seja feminina, ainda que existam previsões de cotas, especialmente se as 

candidaturas alocadas nas primeiras posições forem masculinas292.  

Este efeito é observado em diversos casos estudados pela literatura. Ao analisarem 

as cotas adotadas no Peru, por exemplo, Schmidt e Saunders293 não vislumbraram correlação 
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entre a eleição de candidatas mulheres e a maior magnitude distrital. A magnitude partidária 

(quantas cadeiras serão conquistadas) é uma decorrência necessária da magnitude distrital 

(quantas cadeiras estão disponíveis para cadeiras), esta determinante para aquela, sendo 

informada por regras de alocação e pela dispersão dos votos.  

Alguns estudos também tentam desconstruir a percepção comum de que os distritos 

de membro único (“single-member districts”) representariam um entrave ao sucesso das 

políticas de cotas. A contestação desta máxima é viabilizada por estudos focados nas 

experiências práticas registradas em diferentes países que contam com distritos desta 

natureza, como França, Índia e Uganda294.  

Krook295, por exemplo, aponta que não há um obstáculo para a implementação de 

cotas em distritos de membro único, sendo mais preocupante observar as influências e 

escolhas das elites partidárias nesses contextos quanto aos processos de seleção de 

candidaturas.  

Isto significa observar o quanto os partidos, diante inclusive das nomeações únicas, 

estarão dispostos a exercer um papel determinante, perante o eleitorado, na promoção de 

candidaturas femininas. Esta preocupação ganha contornos ainda mais claros, por exemplo, 

no eventual entrave de aplicação das cotas de gênero em países que preveem sistemas de 

primárias partidárias, eximindo-se os partidos de esforços mais contundentes na alocação de 

candidatas mulheres sob o discurso de que deixaram os eleitores optarem pela melhor 

proposta de candidatura.  

 

6.2. Cotas e sistemas partidários 

 

O estudo dos sistemas partidários leva em consideração a observação do grau de 

fragmentação e a interação entre os partidos.  

Em uma primeira perspectiva, os sistemas pluripartidários (ou multipartidários) 

seriam mais receptivos ao ingresso feminino na política. Isto porque sistemas que 

comportam a pluralidade de partidos se revelariam mais abertos ao surgimento de novos 
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atores políticos, representariam um estímulo à competição partidária e, nesse sentido, à 

absorção de novos perfis sociais na esfera da política institucional296.  

Os estudos, ademais, tendem a ligar a maior sensibilidade à pauta da 

representatividade feminina e, por conseguinte, também à pauta das cotas de gênero, aos 

partidos alinhados com o espectro de esquerda297.  

A associação entre partidos de orientação de esquerda e a preocupação com medidas 

de inclusão feminina298 derivaria, por exemplo, do fato de cultivarem premissas igualitárias 

em seu bojo. Em contrapartida, partidos com orientação mais ligada à direita tenderiam a 

estimular a lógica do laissez-faire para compor suas candidaturas. Outra explicação passível 

de conectar a pauta feminina às esquerdas seria o fato de que os movimentos de mulheres 

tradicionalmente se conectaram (quando não nasceram) ligados a organizações atreladas a 

estas. 

No Brasil, de uma maneira geral, esta tendência se confirmou por período 

significativo. Os partidos identificados com o campo da esquerda não somente foram os 

atores que primeiramente internalizaram uma preocupação com a representação política 

feminina299, mas também aqueles que, historicamente, ostentam os maiores índices 

proporcionais de candidaturas femininas300.  
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Nos últimos pleitos, entretanto, principalmente nas eleições gerais de 2018301, não se 

observam disparidades numéricas significativas quanto às candidaturas femininas quando 

comparados partidos de distintos vieses ideológicos. Uma hipótese para este decréscimo de 

disparidade seria justamente o caráter obrigatório das cotas a todos os partidos, 

progressivamente reforçado durante os anos de aplicação do instituto e, quando não 

cumprido, sancionado perante o registro das listas no TSE.  

Além disso, a fluidez de orientação ideológica dos partidos brasileiros permite 

relativizar a associação comumente realizada pelos estudos de mecanismos de inclusão 

política feminina. A orientação ideológica, portanto, perde parte de sua consistência e 

importância, perda esta não restrita ao caso brasileiro302.   

Ao mesmo tempo, ainda se atentando para o Brasil, o tamanho dos partidos é um 

fator determinante para as perspectivas de campanha, havendo um diferencial também 

quanto ao respaldo que podem oferecer diante das distorções do marcador gênero. Enquanto 

partidos grandes são os que proporcionam maior apoio às campanhas, os partidos muito 

pequenos apresentam menor formalização, estruturas mais precárias e seleções de 

candidaturas muito pró-forma303.  

Os partidos médios seriam uma porta de entrada mais consistente às mulheres, na 

medida que seriam os com maior tendência a absorver candidaturas marcadas por não 

possuírem muitos recursos e, simultaneamente, por possuírem grande disposição 

competitiva304. Este é um perfil que é muito associado às candidaturas femininas, geralmente 

menos capitalizadas em termos econômicos e políticos305.  
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Em partidos grandes e pequenos, os filtros de eleição são mais consolidados e 

previamente demarcados. Observa-se restrição em especial quanto aos partidos “nanicos”, 

nos quais se observa que a dificuldade de ingresso feminina resvala também nas práticas 

pouco flexíveis destes, além do fato de exacerbarem outros atributos negativos de todas as 

siglas do cenário partidário brasileiro (grau ainda maior de personalismo e de debilidade 

nacional)306.  

Por seu turno, os partidos médios, por apresentarem o potencial de atrair pessoas com 

maior disposição a concorrer mesmo sem muitos recursos e alicerces tradicionais, seriam 

mais maleáveis quanto a fatores que indiscutivelmente beneficiam candidatos homens, tais 

como tempo de militância partidária307.  

Superada a orientação ideológico-partidária e notada a influência do tamanho do 

partido, é necessário olhar, sob a perspectiva do acirramento da competição eleitoral 

supostamente promovido pela pluralidade partidária, para a importância do “efeito 

contágio”. As siglas não deixam de realizar o cálculo preditor de sucesso de determinada 

candidatura perante o eleitorado, e sim passam a incluir nesta ponderação eventuais perdas 

advindas da não-adoção de estratégias similares às de seus concorrentes308. O raciocínio 

também é empregado na avaliação das vantagens em implementar cotas.   

De uma maneira geral, o contágio, mais efetivo em sistemas proporcionais, partiria 

de iniciativas de partidos menores, que passam a ingressar no jogo eleitoral com novas 

propostas quanto às práticas políticas. Ao promoverem candidaturas femininas, os partidos 

menores e mais novos com algum grau de competitividade mostrariam que não há 

penalização perante o eleitorado ao adotá-las, provocando os partidos maiores a fornecerem 

mais estímulos à inclusão feminina na disputa eleitoral. O receio de perder eventuais 

benefícios de inovações tiraria os partidos tradicionais de sua condição de inércia, 

viabilizando, desse modo, a naturalização das candidatas femininas309.  
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O fenômeno de “contágio” entre partidos foi observado, por exemplo, na Alemanha 

do final da década de 1980, a partir da adoção das cotas pelos Partidos Verdes (“Grüne”, 

Greens”). Em resposta a esse movimento e a uma perda perante o eleitorado feminino, os 

Sociais Democratas passaram a igualmente se utilizar de cotas para reconquistar espaço 

político310. Movimentação similar foi observada ainda anteriormente na Noruega: a partir do 

final da década de 1970, partidos passaram a isoladamente adotar iniciativas internas para 

promoção de candidaturas femininas (incluindo-se aqui as cotas), alimentando as práticas 

das demais agremiações311.  

A afirmação de que os sistemas pluripartidários seriam mais favoráveis à inclusão 

política feminina encontra objeções ao se observar a forma pela qual a fragmentação 

partidária se expressa na composição dos governos. O grau de dispersão derivado do número 

de partidos existentes pode inviabilizar a inclusão feminina quando toma proporções 

extremas para mais ou para menos.  

Quanto a este aspecto, Araújo aponta que uma excessiva fragmentação acarretaria na 

tendência de surgimento de partidos nanicos, que naturalmente priorizariam dirigentes nas 

candidaturas. Uma excessiva concentração, por outro lado, permitiria a manutenção das 

práticas dos partidos tidos como grandes e tradicionais, os quais tornariam mais difícil a 

ascensão de mulheres e indivíduos de grupos minoritários em geral312. 

Ainda quanto à fragmentação, retoma-se aqui a questão derivada da magnitude 

partidária: quanto maior o número de partidos presentes na disputa eleitoral, maior 

probabilidade de que as cadeiras sejam distribuídas entre mais partidos, ou seja, de que mais 

partidos conquistem o direito a assentos. Internamente, quanto maior o número de cadeiras 

conquistadas por um partido, maiores as chances de que mulheres sejam mandatárias313.  

Ocorre, entretanto, que o ganho de espaço feminino nessas condições é diretamente 

limitado pelo número de assentos que um partido conquista e que terá disponível para 
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distribuição interna, número este que tende a ser menor quando muitos partidos disputam 

uma eleição e podem obter votação que lhes confere o direito pelo menos um cargo314.  

No caso brasileiro, a fragmentação partidária ganha proporções extremas. 

Atualmente, o país conta com mais de trinta partidos políticos com registro válido junto ao 

TSE (observe-se, ainda, que apenas três contam com uma mulher na presidência nacional da 

agremiação)315. Desafiando as previsões da literatura, com o resultado eleitoral de 2018, a 

Câmara passará a ter o maior número de partidos com direito a assento desde a abertura 

democrática e, ao mesmo tempo, registrou o aumento da bancada feminina de 10% para 15% 

de seus ocupantes316.  

Uma primeira conjectura baseia-se na investigação da atuação partidária na seleção 

das candidaturas, isto é, se houve algum esforço dos partidos não somente em preencher a 

cota, mas também em investir em candidaturas femininas competitivas. Aprofundando-se a 

linha de investigação, seria necessário observar se siglas pequenas, novas ou que nunca 

ocuparam a Câmara tiveram maior predisposição em tornar candidaturas mulheres 

competitivas ou se visaram o perfil “puxa-voto”317 na busca por candidatas.  

As observações em questão consistem em importante conteúdo de análise a ser feito 

para compreensão do papel dos partidos políticos na inclusão feminina na esfera 

institucional. Além disso, permitem observar de que forma as características sistêmicas os 

influenciam a optar por candidaturas não tradicionais.  
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7 Conclusão 

 

A literatura existente a respeito das cotas eleitorais de gênero tende, de uma maneira 

geral, a avaliá-las positivamente, considerando que elas representam ganhos institucionais 

significativos na promoção da representação feminina. 

As cotas eleitorais de gênero se disseminaram por todas as regiões do globo e 

atualmente são encontradas em algum de seus formatos em mais de 100 países318. Em que 

pese exista uma diversidade de experiências envolvendo o instituto, este é visto como uma 

“via rápida”319 de incremento numérico da representação feminina em corpos políticos. 

A implementação de cotas por meio de imposições legais é o modelo mais 

frequentemente adotado pelos países que registram a política no presente. A medida se 

popularizou especialmente no contexto das convenções internacionais referentes ao gênero, 

com marco inicial substantivo no final dos anos 1970, observando-se que o fator 

determinante do sucesso ou fracasso de sua implementação em cada país deriva da vontade 

política dos partidos que ocupam o poder em promover condições mínimas assecuratórias 

do objetivo das cotas, isto é, de reforçar desenhos institucionais favoráveis à igualdade entre 

os gêneros na esfera política320. 

Levando em conta o pluralismo de arranjos culturais, históricos, sociais, políticos e 

econômicos que as cotas eleitorais de gênero alcançaram, é possível afirmar, à primeira vista, 

que se está diante de medida apreciada em âmbito global. Seja pela influência dos espaços 

de discussão e de tendências internacionais, seja por razões pragmáticas e principiológicas 

internas que remetem à medida, as cotas eleitorais de gênero parecem ser ações afirmativas 

que gozam de elevado grau de receptividade por diferentes países e governos. 

Destaca-se, ainda, o fato de que diversos países que implementaram as cotas eleitorais de 

gênero em seu momento de maior profusão (década de 1990) não se resignaram a observar 

passivamente os resultados (ou a falta de resultados) de suas políticas. Países como Bolívia, 

França, Marrocos, Equador, México, Bélgica e Armênia321, visando a garantir maior 

atendimento aos objetivos das cotas, produziram novos regramentos para maximizar a 

                                                 
318 IDEA. Gender quotas database. IDEA, 2009. Disponível em: <https://www.idea.int/data-

tools/data/gender-quotas>. Acesso em 22 nov. 2018. 
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93 

 

 

 

efetividade da conversão de candidaturas femininas em mandatos femininos, introduzindo 

regras de alocação em listas e/ou repensando os percentuais fixados em lei.  

Este movimento de reavaliação demonstra a necessidade de que uma política de 

cotas, após sua implementação, seja submetida a constante observação de seus aplicadores. 

Como é de sua natureza, ações afirmativas possuem caráter transitório, sendo instrumentos 

de agilização de processos de inclusão, os quais são projetados para ser paulatinamente 

eliminados conforme se atinja os parâmetros de equidade estipulados. Não há sentido, 

portanto, em sua manutenção acrítica, demandando-se uma postura ativa não só dos 

governantes, mas também da sociedade, para que a sua engenharia seja adaptada aos entraves 

que uma política de cotas venha a encontrar durante sua execução. 

Os estudos produzidos sobre as cotas eleitorais de gênero (e sobre a representação 

política em geral), sobretudo aqueles de base empírica, consistem em importantes indicativos 

dos acertos e falhas mais comumente observados na concepção e na forma de implementação 

da medida. A produção acadêmica sobre o tema permite tanto olhares particularizados sobre 

contextos específicos em que a política foi inserida quanto análises de ordem comparativa e 

macro, proporcionando contrapontos essenciais entre experiências nacionais, internacionais 

e regionais, delineando modelos de cotas e estruturas do sistema político-eleitoral mais 

favoráveis à concretização do objetivo das cotas.  

No contexto brasileiro, as cotas, fixadas em dispositivo de redação dotada de suposta 

“neutralidade de gênero”, com necessária transformação de sua literalidade para que 

passassem a ser vistas como obrigatórias pelos atores públicos, não representaram aumento 

substancial numérico de mulheres parlamentares. Em que pese o Brasil ter sido uma das 

poucas nações do mundo a, no século XXI, contar com uma mulher no mais alto cargo 

político do país, não foi verificado um aumento substancial da representação feminina nas 

Casas Legislativas após a implementação da política de cotas.  

Mudanças expressivas de padrões de representatividade dependem de 

transformações no comportamento social. As cotas seriam um catalisador, mas não são 

autossuficientes para ágeis mudanças. Trata-se aqui de processos desenvolvidos a longo 

prazo, pelo encadeamento de ações pontuais no sentido de reduzir desigualdades, sejam elas 

oriundas da iniciativa popular, sejam elas oriundas de políticas de Estado. Nesse sentido, 

entender mudanças de padrões sociais passa não somente pela compreensão do 

comportamento dos atores políticos (eleitores, partidos, candidatos), mas também pelo 
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estudo e pela estruturação adequada das políticas que se propõem a normalizar a presença 

de grupos em ambientes que lhe foram historicamente negados. 

Se, por um lado, a visão do eleitorado sobre mulheres candidatas pode ser apontada 

como uma possível explicação para a exclusão política feminina (apesar de já se cuidar de 

afirmação significativamente contestada pela literatura), é certo que há maior consenso de 

que as práticas enraizadas nos partidos políticos, viabilizadores de candidaturas, tampouco 

são favoráveis à inclusão de gênero – quando não se revelam os maiores óbices à inclusão 

de mulheres nos espaços políticos.  

Tendo em vista as considerações já realizadas a respeito dos cálculos pragmáticos 

realizados pelos partidos para a escolha de candidatas mulheres ou para se proporem à defesa 

de ações afirmativas de gênero no ramo da política, é importante ter em mente o principal 

interesse de qualquer célula agremiadora que se lança em uma disputa eleitoral: obter votos. 

Ultrapassando a dimensão histórica da exclusão feminina dos espaços públicos, é 

indispensável notar que uma mulher que se pretende candidata deverá ter um perfil atrativo 

que supere o rechaço inicial provocado pelo gênero ou por desdobramentos das disparidades 

nele calcadas. Em algumas situações, o impacto do gênero poderá ser reduzido por outras 

características e vantagens competitivas visualizadas no perfil da potencial candidata. 

Nenhum indivíduo é formado por uma faceta única, apesar da recorrente redução do 

indivíduo a uma única característica que o identifique perante o corpo social – “mulher”, 

“sindicalista”, “lésbica”, “empresário”, “religioso”, “negra”. O tratamento dos indivíduos 

por meio de designação única é uma redução que comumente passa despercebida não 

somente no dia a dia, mas também ganha pouca atenção das formulações jurídicas e políticas 

que afetam os cidadãos. Demanda-se o exercício de conciliação de interseccionalidades322 

identitárias e grupais para apreensão da diversidade de influências e de impactos das 

estruturas sociais, políticas, econômicas, históricas e culturais.  

Quando se fala em cotas eleitorais de gênero, parte-se do pressuposto básico de que 

um grupo muito grande de indivíduos, ainda que abrigue fragmentações identitárias internas, 

divide uma mesma dificuldade de acesso à política institucional. Ao mesmo tempo, é 

necessário considerar que, em algumas situações, mulheres possuirão atributos outros de 

pertencimento que poderão colocá-las em situação de maior ou menor discriminação em 

razão do gênero. 

                                                 
322 CRENSHAW, Kimberle. A Intersecionalidade na Discriminação de Raça e Gênero.: Cruzamento: raça e 
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Vale dizer: algumas mulheres, “apesar de serem mulheres”, serão valorizadas como 

potenciais candidatas por possuírem certas características atrativas, ao passo que outras 

mulheres, “além de serem mulheres”, serão ainda menos vistas como potenciais candidatas 

por possuírem também outras características tidas por negativas. Torna-se indispensável, 

nesse sentido, da análise multidimensional das candidaturas femininas para entender qual é 

o impacto que o gênero exerce em suas concretizações.  

É com base nestas considerações, aliás, que é possível extrapolar a mera questão da 

escolha dos partidos entre mulheres e homens para suas candidaturas, permitindo a 

identificação dos perfis de mulheres buscados pelas elites partidárias. Há espaço para 

discussão, inclusive, se estes perfis não seriam escolhidos ainda que não houvesse uma 

política de cotas eleitorais em vigor no Brasil, estimando-se o potencial de candidaturas 

femininas que teriam atributos outros com o poder de neutralizar ou tornar irrelevante o 

marcador gênero.  

Da análise dos perfis de mulheres brasileiras que conquistam cargos eletivos, nota-

se que há uma predominância significativa de dois vínculos identitários básicos: o primeiro 

deles ligado ao acesso ao espaço político pela via familiar; o segundo, pela via das 

militâncias e bases sociais323. 

Cuida-se aqui de mulheres que são avaliadas como possuidoras de alto capital 

social324, isto é, com alto grau  de conexão com a comunidade da qual participam, formando 

redes e normas de reciprocidade e confiança que delas derivam. Por consequência deste 

potencial agregador, fala-se, neste caso, de mulheres com grande poder de mobilização do 

eleitorado para votação em suas candidaturas.   

Mulheres cujas candidaturas são viabilizadas pelos laços familiares costumam ser 

parte de uma estratégia partidária e de homens que já ocuparam cargos eletivos para 

perpetuar legados e permanência de certos grupos no poder, atrelando-se a imagem da 

candidata às figuras de seus pais, maridos, tios, irmãos etc. Se cuida de prática, portanto, que 

nada se afasta da “política tradicional”, pela perpetuação não somente da presença, mas 

também de ideários ligados àqueles que antecederam a candidata.  

                                                 
323 ALVARES, Maria Luzia Miranda. Mulheres brasileiras em tempo de competição eleitoral: seleção de 

candidaturas e degraus de acesso aos cargos parlamentares. Dados, v. 51, n. 4, p. 895–939, 2008; 

MENEGUELLO, Rachel; SPECK, Bruno Wilhelm; SACCHET, Teresa; et al. Mulheres e negros na política: 

Estudo exploratório sobre desempenho eleitoral em 4 estados brasileiros. Campinas: Centro de Estudos de 

Opinião Pública Universidade Estadual de Campinas, 2012. 
324 SACCHET, Teresa. Capital social, gênero e representação política no Brasil. Opinião Pública, v. 15, 2009, 

p. 306–332. 
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A outra via de acesso comumente observada é aquela fincada em coletivos de 

militância, em movimentos comunitários e em organizações locais. Enquadram-se aqui 

mulheres com histórias de vida ligadas a movimentos sindicais, a comunidades religiosas, 

ao movimento estudantil e a redes de atendimento local, conexões estas que em muito 

suprem o efeito das práticas políticas tradicionais, estas com expressiva ênfase nas práticas 

familiares e hereditárias.  

Ao fim e ao cabo, os perfis comumente buscados não deixam de ser derivados de 

cálculos estratégicos formulados pelas direções partidárias quanto ao potencial atrativo de 

votos. Nunca é demais lembrar que, se há uma preocupação que universalmente se sobrepõe 

a qualquer receio baseado em discriminações de gênero, orientação sexual, raça, classe 

social, etc. na prática política, esta preocupação é a de atingir votações expressivas.  

O maior número de votos, ainda que modulado por regras de contabilização e etapas 

subsequentes à votação, transmuta-se no medidor padrão de sucesso eleitoral. Essa 

observação conecta-se intimamente a um dos aspectos que particulariza o desenho do 

sistema político-eleitoral brasileiro e os subsequentes cálculos das elites partidárias para 

escolher as candidaturas em que investirá, qual seja a tradição personalista da política 

potencializada por regras como a lista aberta. 

O formato de votação brasileira permite que ocorra, nos cargos do sistema 

proporcional, o efeito “puxa voto”. O fato de uma candidatura beneficiar outras não consiste 

em si em uma distorção, mas a naturalização deste efeito com o uso de expedientes 

questionáveis o torna uma.  

Isto porque tornou-se recorrente as apostas dos partidos em candidatos que, por 

alguma característica que os torna reconhecido perante o público em geral, possuem o 

potencial de receber votos na casa dos milhões, beneficiando, por decorrência, candidatos 

outros que não atingem votações tão expressivas. Nesse sentido, com o número muito 

elevado de votos nominais em um único candidato, o partido consegue conquistar um grande 

número de cadeiras a serem distribuídas aos próximos mais votados, contemplando em 

alguns casos, inclusive, votações tidas por irrisórias.  

O cálculo do efeito “puxa voto” não deixa de contemplar candidaturas femininas. 

Como já ressaltado, a única coisa capaz de amenizar a perpetuação das inequidades de 

gênero pelos partidos é a visualização de caracteres outros que permitam o sucesso eleitoral. 

A possibilidade de “puxar votos” não deixa de ser um fator a ser considerado no caso 

brasileiro.   
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Nas últimas eleições gerais (2018), algumas candidatas mulheres registraram 

votações nominais muito expressivas, quando não recordes. Muito se contestou em razão 

disto se aquelas e aqueles que demandam maior representação feminina não estariam errados 

sobre duas de suas percepções mais comuns: a primeira, sobre o preconceito do eleitorado 

com candidatas mulheres; a segunda, sobre o fato de partidos com certos matizes ideológicos 

não se importarem ou mesmo desprezarem candidatas mulheres e/ou, por derivação lógica, 

os interesses comumente tidos como ligados ao eleitorado feminino.  

Muito embora se trate de resultado recente e que demande maior aprofundamento, 

algumas observações levantadas no presente estudo dão margem a algumas especulações. 

Neste ponto, a linha que separa as motivações partidárias e do eleitorado é bastante tênue, 

se não originária de um processo de avaliação das candidaturas femininas que conta com 

questões em comum.  

Do ponto de vista dos partidos, uma das explicações mais plausíveis para o convite 

ou a aceitação de candidaturas de mulheres que se enquadram neste nível de desempenho é 

o fato de justamente terem previsto o fato de que teriam potenciais de arrecadar votos em 

quantidades muito elevadas. Basta atentar para o fato de que, de uma maneira geral, tratam-

se de mulheres já conhecidas em meios que agregam grande número de pessoas, usufruindo 

de conhecimento perante o eleitorado por ações prévias, ou seja, conquistando a simpatia 

deste mesmo antes de se declararem candidatas.  

Nada mais natural, assim, que as siglas se valham deste reconhecimento de tais 

candidatas perante o eleitorado para fomentar seu desempenho eleitoral, convidando-as a 

integrar listas partidárias. Embora não seja possível descartar alguma simpatia ideológica 

pelas candidatas, a previsão de sucesso eleitoral parece ser uma hipótese de mais fácil 

confirmação. Nestes contextos, a distorção provocada pelo gênero que atinge potenciais 

candidatas “menos ilustres” pouco ou nada influi para a seleção da mulher como candidata.  

Cabe ressaltar que a orientação ideológica do partido aparenta ser irrelevante ou 

quase irrelevante quando da concretização deste fenômeno, pois parece ser um exercício de 

prognóstico levado adiante por todos ou quase todos os pleiteantes. Conquanto a literatura 

tenha por muito tempo associado maior permeabilidade da participação política formal 

feminina (e das cotas) em partidos ligados aos pensamentos das esquerdas, a obrigatoriedade 

de cumprimento das cotas no Brasil e o efeito “puxa-voto” em muito ameniza eventuais 

diferenças fundadas nos vieses ideológicos das siglas quanto à receptividade de candidaturas 

femininas.   
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Do ponto de vista do eleitorado, pode-se teorizar que os eleitores de tais candidatas, 

mesmo que informados por construções sociais ligadas e derivadas do gênero, vislumbraram 

atributos positivos que superaram eventuais visões negativas sobre candidatas mulheres e 

eventuais critérios de escolha direcionados a atributos que historicamente favorecem 

homens. Se, por um lado, não é possível afirmar que tais eleitores se deixaram influenciar 

pelo gênero das candidatas e/ou determinaram seus votos com base nisto, por outro, 

tampouco é viável dizer que fizeram esta escolha por estarem conscientes do problema da 

representação feminina ou por sentirem que a política precisa de mais mulheres.  

Os cálculos comumente realizados pelos diferentes partidos brasileiros para seleção 

de candidaturas sob o aspecto “gênero”, portanto, tendem a concretizar uma racionalidade 

padronizada. Esta racionalidade pode ser resumida por meio das seguintes formulações: 1) 

entre uma mulher e um homem, se a primeira não possuir qualquer atributo capaz de oferecer 

uma vantagem eleitoral segura e substancial, entre ambos, dar-se-á preferência ao segundo 

como candidato; 2) observando-se os percentuais de cotas, haverá necessidade de, em algum 

momento, escolher algumas mulheres; 3) para selecionar mulheres, serão escolhidas aquelas 

que representam maior vantagem competitiva perante o eleitorado.  

Outro quesito a ser avaliado do ponto de vista da atuação dos partidos é a análise das 

ações que substancialmente promovem em seu interior para fomento da participação 

feminina na política. As articulações e estruturas internas de cada partido possuem grande 

capacidade de influenciar o estímulo e o sucesso ligados às candidaturas femininas, pois são 

determinantes quanto a práticas que possuem o potencial de alçar o protagonismo político 

feminino.  

Alguns exemplos das práticas a serem fomentadas no espectro partidário para 

redução das disparidades de gênero são o estabelecimento de cotas internas, a naturalização 

de mulheres em postos chave de direção (recordando-se que, em 2018, menos de 5 partidos 

brasileiros contam com mulheres em sua presidência nacional325), a gestão equitativa dos 

recursos para contemplação das campanhas e o estudo de mecanismos voltados a tornar as 

candidaturas de mulheres competitivas. 

Do ponto de vista estrutural, as cotas eleitorais de gênero encontram também 

obstáculos sistêmicos para sua aplicação no Brasil. Isto porque, conforme exposto nos 

capítulos anteriores, são aplicadas em configuração eleitoral que não favorece a conversão 

de candidaturas em mandatos femininos, considerando: 1) sua aplicação em cargos do 

                                                 
325 TSE. Partidos Políticos Registrados no TSE. Portal do TSE. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos>. Acesso em 26 nov. 2018.  
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sistema proporcional pautados pelo formato de lista aberta; 2) em decorrência desta opção 

estrutural, a inexistência de regras de posicionamento das candidaturas em postos 

competitivos da lista; 3) a ausência de regras outras que ao menos instiguem os partidos a 

tornar as candidaturas femininas contempladas pelas cotas em condição de competitividade 

com o restante das candidaturas registradas. 

Verifica-se, assim, que as “regras do jogo” eleitoral brasileiro já são, per se, 

prejudiciais à eficácia das cotas eleitorais de gênero. Simultaneamente, a média das condutas 

partidárias quanto à promoção de candidaturas femininas é baseada em inconstâncias, 

dependentes dos parcos episódios de iniciativa interna das siglas no que concerne à questão. 

Forma-se um cenário de “(ir)responsabilidade compartilhada” entre a estrutura político-

eleitoral e a prática partidária – o que, levando-se este raciocínio às últimas consequências, 

considerando que o Estado é formado de pessoas pré-selecionadas por estas elites, parece 

ser uma redundância. 

Diante da combinação de obstáculos institucionais com condutas medianas dos atores 

políticos, iniciativas pontuais surgem para tentar corrigir os déficits por ela produzidos. Um 

exemplo disto é a decisão do Supremo Tribunal Federal326, reforçada por decisão proferida 

pelo Tribunal Superior Eleitoral327 quanto ao percentual de recursos do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha a ser direcionado a campanhas de candidatas mulheres. 

Segundo os Tribunais, 30% dos recursos recebidos pelos partidos a partir do fundo 

público de financiamento eleitoral devem ser direcionados às candidaturas femininas 

lançadas pela sigla. Conforme destacado no voto do ministro relator, não cabe mais pensar 

somente na viabilização das candidaturas por meio das cotas, mas também as condições 

materiais que gozarão estas candidaturas328. Ainda assim, embora recente o debate da 

questão nos tribunais superiores, o pleito de 2018 já evidenciou manejos questionáveis por 

parte dos partidos em sua primeira oportunidade de aplicação329.  

                                                 
326 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade 5617/DF. Rel. Ministro 

Edson Fachin. Julgado em 15/03/2018. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5080398>. Acesso em 26 nov. 2018.  
327 TSE. Assessoria de Comunicação. Fundo Eleitoral e tempo de rádio e TV devem reservar o mínimo de 30% 

para candidaturas femininas, afirma TSE. Portal do TSE. Imprensa. Publicado em 22 maio 2018. Disponível 

em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Maio/fundo-eleitoral-e-tempo-de-radio-e-tv-devem-

reservar-o-minimo-de-30-para-candidaturas-femininas-afirma-tse>. Acesso em 26/11/2018.   
328 Destaca-se, aqui, a seguinte colocação constante do voto do Ministro Edson Fachin: “Nessa perspectiva, a 

inexistência de consenso revela não um limite à atuação do legislador, mas uma omissão inconstitucional, na 

medida em que priva as candidaturas de mulheres dos recursos públicos que irão custear suas aspirações 

políticas de ocupar uma posição democraticamente representativa, apenas pelo fato de serem mulheres.”.  
329 Apesar da disciplina de direcionamento do percentual de 30% às candidaturas femininas, duas práticas 

chamam atenção nas últimas eleições: a destinação de grande parte dos recursos obtidos pelo fundo público a 

candidatas mulheres já ligadas a “caciques” partidários e o emprego dos percentuais em “campanhas de vices”. 
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Como consideração final, cabe retomar o questionamento dos limites da política de 

cotas na promoção da representação feminina. As cotas se disseminaram mormente pela 

lógica de que a ausência de um determinado segmento social nas esferas de poder pode 

significar, no espaço institucional, a ausência de voz aos interesses ligados à sua identidade. 

Nesse sentido, não é desarrazoado questionar se as cotas, ao promoverem aumento numérico 

feminino, culminariam em um necessário fomento da representação de interesses – e quais 

seriam estes interesses – em tese compartilhados entre as integrantes deste grupo.   

Há, aqui, uma clara sobreposição de questões que, apesar de interligadas, não são 

interdependentes. Conforme abordado no capítulo 4, é certo que eleger mais mulheres não 

significa necessariamente eleger, por exemplo, pessoas com visões progressistas, mulheres 

que encamparão questões tidas como sensíveis às cidadãs ou, ainda, mulheres ligadas a 

articulações acadêmicas e militantes feministas. 

Em um mundo ideal, a simetria entre aspectos identitários de representantes e o 

exercício do mandato reduziria expressivamente o número de questões em torno do 

fenômeno da representação. Requer-se, no entanto, um questionamento anterior à qualidade 

da representação: não seria a exclusão histórica e sistemática de um grupo dos espaços 

deliberativos um mal em si para o equilíbrio democrático? Pelos motivos já examinados, a 

resposta é “sim”.  

Reconhecer que as cotas possuem limitações não as tornam menos valorosas. Ao 

contrário: permite entendê-las enquanto instrumentos de transformação que efetivamente 

são, notáveis pela sua pretensão de eficácia numérica e de diversificação de grupos em ritmo 

menos moroso do que aquele normalmente assumido pelos processos de desconstrução dos 

sensos comuns baseados em marcadores sociais.  

 

As cotas derivam da visualização de que a simples ausência corpórea de certos grupos 

em espaços deliberativos já acarreta em déficits do processo democrático. Caso se pretenda 

discutir a atuação de mulheres em tais espaços, é necessário que neles existam mulheres 

presencialmente, sob pena de se estar adiantando uma avaliação de qualidade representativa 

que solapa um problema anterior, maléfico por si só.  

                                                 
Sobre a primeira prática, veículos noticiaram a atribuição de quantias expressivas dos recursos do fundo 

eleitoral a candidata filha de um dos líderes dos partidos de maior expressão nacional, permitindo que uma 

única candidatura preenchesse quantidade substancial do percentual de recursos femininos. A inflação do 

percentual se deu, ainda, pela designação de recursos recebidos do Fundo às figuras das vices que figuraram 

nas chapas presidenciais, despertando a crítica de que “ninguém faz campanha para vice” ou, ainda, o ceticismo 

quanto à escolha de mulheres para o posto de vice-presidente, opção esta que desvelaria, antes de tudo, um 

“oportunismo” no aproveitamento dos recursos.    



101 

 

 

 

Em suma, a questão da representação feminina e das cotas eleitorais de gênero pode 

ser resumida por meio de algumas formulações, as quais consistem em pontos de debate 

indispensáveis à compreensão da problemática.  

A primeira consiste na necessidade de entender os usos e potenciais de uma política 

de cotas, voltada à correção primária do acesso de certos grupos no espaço político, a qual 

deverá estar sujeita a constante reavaliação e readaptação a seus propósitos. A segunda é 

embasada na observação de que, paralelamente, admitindo-se o potencial das cotas, faz-se 

essencial compreender que inclusão feminina perpassa pela sua permeabilidade junto às 

instituições que informam o processo de composição do espaço público e, portanto, da 

formatação das regras eleitorais. A terceira e final consiste em notar os aspectos da cultura 

dos atores políticos e de que modo viabilizam ou representam entraves ao ingresso de 

mulheres nas instâncias de poder.  

Os pontos em questão, levantados por uma diversa literatura sobre a temática, 

permitem compreender as bases do debate e a propositura de novas agendas de 

aprimoramento deste. As cotas, assim como demais aspectos do fenômeno da representação, 

apesar de já gozarem de substancial produção acadêmica, oferecem constantes desafios de 

aos que as estudam e aos seus aplicadores, instigados a pensar a extensão dos sistemas 

político-eleitorais e de ideias de democracia.  
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Apêndice 

 

CAPÍTULO 6: FAMÍLIAS DE SISTEMAS ELEITORAIS330 

 

Sistema Descrição 

Sistema de representação 

proporcional em listas (“List 

Proportional Representation 

– List PR”) 

Distritos eleitorais com mais de um membro a ser eleito. 

Cada partido apresenta uma lista, que pode ser aberta ou 

fechada, recebendo o número de assentos 

proporcionalmente ao número de votos recebidos.  

Sistema “First-Past-The-

Post” 

Sistema majoritário em que se elege um único membro, 

que será o candidato que obtiver o maior número de votos 

válidos.  

Sistema de dois turnos 

(“Two-Rounds System – 

TRS”) 

Sistema majoritário que pode ter uma ou duas etapas. Os 

eleitores votam em um único candidato/partido e, caso 

nenhum dos concorrentes atinja a maioria requisitada no 

primeiro turno, realiza-se um segundo turno entre os dois 

mais votados, do qual sairá vencedor aquele que obtiver a 

maioria numérica dos votos.  

 Sistemas paralelos 

(“Parallel Systems”) 

Sistema misto, no qual a escolha do eleitor serve para 

alimentar tanto a escolha de candidatos pela regra 

majoritária quanto a escolha para cargos utilizando a 

ferramenta da regra proporcional. Os resultados obtidos em 

cada uma das alocações, contudo, não se comunicam entre 

si.  

Sistema Proporcional de 

Membros Mistos (“Mixed 

Members Proportional – 

MMP”) 

Sistema misto, no qual as escolhas do eleitor são 

direcionadas, de um lado e ao mesmo tempo, para eleger 

candidatos pela regra majoritária em distritos de membro 

único e, por outro lado, para escolha por meio de listas de 

representação proporcional. Os sistemas se comunicam de 

forma compensatória: os cargos obtidos pela votação 

                                                 
330 Elaborada com base nas informações disponíveis em: LARSERUD, Stina; TAPHORN, Rita. Designing 

for Equality: Best-fit, medium-fit and non-favourable combinations of electoral systems and gender quotas. 

Estocolmo: International IDEA, 2005. 
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proporcional são considerados uma derivação e reparação 

das inequidades dos resultados obtidos nos cargos 

designados pela via majoritária.  

Sistema de Voto em Bloco 

(“Block Vote – BV”) 

Usado em distritos com mais de um membro, eleitores 

votam no número de candidatos igual ao número de cargos 

a serem preenchidos. Se há x cargos a serem preenchidos, o 

eleitor pode votar em até x candidatos. O eleitor pode votar 

no partido ou nos candidatos, sendo eleitos aqueles que 

obtiverem o maior número de votos.  

Sistema de Voto Limitado 

(“Limited Vote – LV”) 

Usado em distritos com mais de um membro, eleitores têm 

mais de um voto, mas o número de votos que podem 

depositar é menor que o número de cargos a serem 

preenchidos. São eleitos os candidatos que recebem o maior 

número de votos.  

Sistema de Voto Único Não-

Transferível (“Single Non-

Transferable Vote – SNTV”) 

Eleitores depositam um único voto em um candidato em 

distrito com diversos membros. Candidatos com o maior 

número total de votos são eleitos.  

Sistema de Voto em Bloco 

Partidário (“Party Block 

Vote – PBV”) 

Sistema majoritário usado em distritos com vários 

membros, no qual o eleitor vota em um único partido. O 

partido com maior número de votos nomeia a totalidade de 

ocupantes dos cargos disputados.  

Sistema de Voto Alternativo 

(“Alternative Vote – AV”) 

Sistema majoritário utilizado em distritos com um único 

membro a ser eleito, com voto dotado de aspecto 

preferencial. Eleitores marcam suas preferências e candidato 

que receber maioria absoluta (acima de 50%) de menção 

como “primeiro preferido” é eleito. Se nenhum atingir a 

maioria absoluta, candidatos com pior desempenho tem seus 

votos desprezados e realocados para a segunda preferência 

até que um candidato atinja o percentual. 

Voto Único Transferível 

(“Single Transferable Vote – 

STV”) 

Sistema de aspecto preferencial usado em distritos com mais 

de um membro, no qual o eleitor expressa suas preferências 

dentre os candidatos e aqueles que superarem a cota fixada 

em lei são automaticamente eleitos. Nas etapas 
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subsequentes, segundas preferências são alimentadas com 

votos dos candidatos com menor sucesso até que o número 

de cadeiras seja preenchido conforme a cota fixada.  

“Borda Count – BC”  Sistema preferencial usado tanto em eleições de distritos 

com membro único quanto em eleições de distritos que 

elegem vários membros. Todas as preferências marcadas 

pelo eleitor têm o mesmo peso e aqueles que obtiverem 

maior número de menções são eleitos.  

  


