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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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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. 
319 NORRIS, Pippa. Fast Track Strategies for Women’s Representation in Iraq and Afghanistan: Choices 

and Consequences, 2006. 
320 DAHLERUP, Drude; HILAL, Zeina; KALANDADZE, Nana; et al. Atlas of Electoral Gender Quotas. 

IDEA, Inter-Parliamentary Union, Stockholm University, 2014, pp. 16-18. 
321 DAHLERUP, Drude; HILAL, Zeina; KALANDADZE, Nana; et al. Atlas of Electoral Gender Quotas. 

IDEA, Inter-Parliamentary Union, Stockholm University, 2014, pp. 18. 
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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 

gênero. Brasília: Unifem, 2004. 
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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.    
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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.  

  


