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RESUMO 

 
A política de cotas de gênero teve início no Brasil em nível municipal em 1995. Em 1997, com 

a Lei 9504/97, essas medidas foram estendidas para todas as eleições proporcionais e 

estabeleceram a reserva de no mínimo 30% e no máximo 70% de vagas para cada sexo nas 

listas partidárias. O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar e verificar se as cotas 

partidárias de candidaturas para mulheres promovem uma inclusão feminina na política 

partidária eleitoral, ou seja, se essas ações afirmativas são garantia de que as candidaturas de 

mulheres se converterão em cargos legislativos. Desta forma, esta pesquisa visa debater as 

políticas de cotas eleitorais de gênero que foram implementadas no Brasil. Analisa-se os 

efeitos deste mecanismo, bem como a importância da igualdade na participação política entre 

homens e mulheres como mola propulsora à concretização do empoderamento feminino. Para 

a compreensão do objeto de estudo foi levantado um referencial teórico pautado nas 

discussões dos conceitos de "participação política", "políticas públicas" e "ações afirmativas", 

traçando um paralelo histórico conceitual com a implantação das cotas eleitorais no Brasil. 

Procuramos examinar o processo de aprovação do projeto de lei 783/95 que deu origem às 

cotas; analisamos ainda, as minirreformas eleitorais que o sucederam; comparamos os dados 

das eleições de 2016 e 2020, especificamente para a Câmara de Vereadores; relacionamos 

fatores sociais, culturais e institucionais. Para tanto, utilizamos técnicas de pesquisa 

bibliográfica, quantitativa e documental. A pesquisa e o levantamento de dados foram 

realizados predominantemente a partir de uma perspectiva quantitativa baseada na revisão 

bibliográfica sobre os temas “direitos políticos das mulheres”, “cotas de gênero”, 

“representatividade” e “ações afirmativas” responsáveis pela promoção da inclusão das 

mulheres através da ocupação do espaço a elas destinadas, já que representam 52,5% do 

eleitorado brasileiro. A avaliação dos resultados eleitorais indica que as cotas brasileiras não 

são instrumentos suficientes para promover o aumento da representatividade feminina na 

política formal. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que as candidaturas 

femininas, apesar de se apresentarem dentro percentual exigido pela legislação, elegeram 

apenas 16% do total de cadeiras. Os baixos índices de participação feminina e presença na 

ocupação de cadeiras no Poder Legislativo Municipal reforçam os argumentos na qual a 

política de ação afirmativa de cotas como se apresenta na legislação não tem sido eficaz para 

garantir um aumento da representatividade feminina.Entre as razões pelas quais isso se dá, 

estão as dificuldades enfrentadas por essas mulheres nas agremiações partidárias - tendo em 



vista que não se oferecem as mesmas chances e condições de disputa para com candidatos do 

sexo masculino –, a falta de incentivo financeiro para prover suas campanhas, insuficiência de 

tempo na propaganda eleitoral de rádio e TV e a crença na inépcia feminina para atuação na 

política em uma sociedade baseada em valores machistas, sexistas e misóginos. Por fim, ainda 

que as cotas de gênero se configurem como uma importante ação afirmativa para estimular o 

ingresso das mulheres às instâncias políticas, são necessárias mudanças no pensamento social 

no que se refere à figura feminina, ou seja, um aporte que assegure as candidaturas femininas 

de disputarem o processo eleitoral de forma igualitária. 

 
Palavras-chave: Cotas de gênero; Participação política feminina; Representatividade; Ações 

afirmativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The gender quota policy began in Brazil at the municipal level in 1995. In 1997, pursuant to 

Law 9504/97, these measures were extended to all proportional elections and established a 

quota of a minimum of 30% and maximum of 70% of vacancies for each sex on party lists. 

The main objective of this work is to analyze and verify if the quotas of party candidacies for 

women promote female inclusion in electoral political parties, in other words, if these 

affirmative actions are a guarantee that these female candidacies will be converted into 

legislative positions. Thus, this research aims to discuss policies regarding electoral gender 

quotas that have been implemented in Brazil. We analyzed the effects of this 

(strategy/practice), as well as the importance of equality in political participation between 

men and women as a driving force for the concretization of the rights of female 

empowerment. To understand the object of study, a theoretical framework was raised, based 

on discussions about concepts of 'political participation', 'public policies' and 'affirmative 

action', drawing a parallel historical concept with the implementation of electoral quotas in 

Brazil. We sought to examine the approval process for bill 783/95 where quotas were created; 

we also analyzed the mini electoral reforms that followed; we compared the data from the 

2016 and 2020 elections, specifically for the City Councils; we showed the relationships 

among social, cultural and institutional factors. For this, we used bibliographic, quantitative 

and documentary research techniques. The research and data collection were carried out 

predominantly from a quantitative perspective based on the bibliographic review of the 

themes “women's political rights”, “gender quotas”, “representation” and “affirmative action”, 

which are responsible for promoting the inclusion of women by occupying spaces meant for 

them, since they represent 52.5% of the Brazilian electorate. The evaluation of electoral 

results indicates that Brazilian quotas, as an instrument, are not sufficient to promote the 

increase of female representation in formal politics. Data from the Electoral Superior Court 

(TSE) shows that female candidacies, despite being within the percentage required by law, 

elected only 16% of the total number of chairs. The low rates of female participation and 

presence in occupying seats in the Municipal Legislative Branch reinforce the arguments in 

which the quotas from the affirmative action policies as presented in the legislation have not 

been effective in guaranteeing an increase in female representation. Among the reasons why 

this occurs, are the difficulties faced by these women in party associations - considering that 



the same chances and conditions of dispute are not offered to male candidates - the lack of 

financial incentive to support their campaigns, insufficient radio and TV time for electoral ad 

campaigns and the belief in the ineptitude of females to act in politics in a society based on 

sexist and misogynist values. Finally, even though gender quotas are an important affirmative 

action to encourage women to join political bodies, changes in social thinking with regards to 

the female figure are necessary. That is, a contribution that ensures female candidacies in 

disputing the electoral process on an equal basis. 

 
Keywords: Gender quotas; Women's political participation; Representation; Affirmative 

action. 
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1 INTRODUÇÃO 

No ano de 2016, trabalhando como advogada parecerista em uma empresa de 

assessoria e consultoria para municípios com sede em Turmalina/MG, foi o que me pareceu o 

mais desafiador de todos. Iniciou-se com o nascimento da minha filha, me obrigando a me 

reinventar não só como mulher, agora mãe, mas, também, como profissional. Para me firmar 

no trabalho acabei descobrindo uma nova área de atuação dentro da seara jurídica: o direito 

eleitoral. Já havia tido experiências anteriores em alguns ramos do direito público, como o 

direito administrativo e o direito municipal. No entanto, nenhuma dessas áreas haviam me 

tomado tanto com suas especificidades quanto o direito eleitoral. 

Ao iniciar os trabalhos de pré-campanha em junho de 2016, me preparando para as 

primeiras convenções partidárias que aconteceram em agosto daquele ano, me deparei com 

uma realidade que, embora conhecesse, não imaginava estar tão presente na esfera dos cargos 

eletivos: a sub-representação feminina. Como já vinha de uma experiência anterior na seara 

estatal, percebia como as mulheres ocupavam, em regra, cargos políticos estratégicos, porém, 

assessorando aos cargos masculinos e que, por vezes, estas salvaguardavam o trabalho de 

homens que detinham o poder como de presidentes de autarquias, dirigentes de entidades, 

governadores. 

Com o desenvolvimento deste trabalho com 13 (treze) coligações partidárias, feito o 

acompanhamento desde as convenções partidárias até a prestação de contas dos candidatos à 

Justiça Eleitoral, passei a observar de forma cuidadosa como mulheres que ascendem ao 

Poder Legislativo e Poder Executivo têm suas trajetórias obstacularizadas por questões que 

perpassam o machismo até a falta de incentivo financeiro dentro das próprias agremiações. 

Da seara prática profissional daquelas eleições municipais de 2016, as primeiras da 

minha vida como eleitoralista, nas quais se disputavam cargos para prefeitos(as) e 

vereadores(as), saí com uma série de questionamentos, onde passei a dedicar meus estudos de 

forma mais aprofundada sobre o tema, no intuito de encontrar respostas às minhas 

inquietações. A principal delas: por que o espaço político era considerado um lugar para 

homens? Além do mais, por que as mulheres só são “caçadas” em época de eleição para 

compor as listas e não era dispendido a elas um tratamento igualitário dentro dos partidos 

políticos? 
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Passados alguns anos, já me dedicando à vida acadêmica e no decorrer do 

desenvolvimento desta pesquisa científica tratando sobre o tema das cotas de gênero na 

política, me instrumentalizei, cursei disciplinas e, em especial, fiz alguns cursos no GEPO 

(Grupo de Estudos Gênero e Política) da Universidade de São Paulo de forma remota, me 

tornando uma embaixadora e representante do projeto VOTENELAS em Turmalina/MG, cujo 

objetivo era preparar mulheres para enfrentarem o pleito eleitoral de 2020. 

Foi dessa formação suplementar que surgiu a idéia de montar um curso voltado para 

candidatas às eleições municipais que receberam minha consultoria eleitoral. Tratamos neste 

curso de temas diversos, firmamos parcerias com outras profissionais, todas mulheres, o que 

entendíamos ser importantes para a capacitação destas 9 (nove) candidatas. Com as vivências 

de 2016, constatei que a capacitação VOTENELAS seria determinante para iniciar a mudança 

no cenário político-eleitoral de uma cidade interiorana de 19 mil habitantes que nunca elegeu 

uma prefeita municipal e nem mais de uma vereadora1 por pleito, em seus 72 anos de 

emancipação política. 

Considerando as eleições de 2016 e de 2020, as quais me trouxeram ricas e 

dissonantes experiências vivenciadas com a consultoria eleitoral voltada a candidatos e 

candidatas às eleições majoritárias e proporcionais, muitas questões ainda repercutem. E 

desenvolver a pesquisa com o respaldo prático eleitoral, sendo mulher, negra e advogada 

eleitoralista em um município sede de comarca, onde dos 15 (quinze) advogados militantes 

na seara eleitoral, há apenas 1 (uma) advogada eleitoralista, debater a sub- representação 

feminina nos espaços políticos e de tomada de decisão é uma árdua tarefa.  

Porém, de enorme importância a ser enfrentada, considerando o momento em que 

vivemos uma enorme crise ética de  tolhimento das políticas públicas no país e a análise de 

como as cotas de gênero nstituídas pela legislação impulsionam ou dificultam a participação 

feminina nos espaços legislativos se tornou tema urgente a ser debatido na sociedade e nos 

bancos  da academia. 

Nesse contexto, a presente pesquisa tem por objetivo geral analisar se as cotas 

partidárias de candidaturas para mulheres, ou cotas de gênero, são ações afirmativas eficazes 

na promoção de uma inclusão feminina na política partidária eleitoral. Além do objetivo geral, 

a pesquisa apresenta os seguintes objetivos específicos: pesquisar a evolução histórica da 

 
1 Nas eleições seguintes, em 2020, foram eleitas 2 (duas) vereadoras no município de Turmalina: Sra. Junea 
Orsine Lopes de Castro e Sra. Lucimara Soares Antunes, ambas participantes do curso VOTENELAS 
TURMALINA. 
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participação feminina no Brasil; traçar um arrazoado conceitual de Políticas Públicas e 

ações afirmativas; apresentar a trajetória histórica da legislação que implementa a política de 

cotas de gênero no país; apresentar fatores institucionais e culturais que sejam determinantes 

para a ineficácia da legislação de cotas no país e; apresentar dados e estatísticas das eleições 

de 2016 e 2020 no que tange as candidatas ao legislativo municipal brasileiro. 

O presente trabalho se justifica pela necessidade de implementação dessas 

Políticas Públicas voltadas ao incentivo da participação feminina no cenário político 

partidário eleitoral brasileiro. Ela visa levantar algumas premissas ao fim de conferir 

legitimidade as estas Políticas Públicas, tendo em consideração a especialidade destes 

instrumentos de concretização de direitos, necessitando, assim, estarem resguardados pelo 

princípio da legalidade. 

Em seguida, o debate segue no campo das Políticas Públicas. Neste momento a 

pesquisa visa amadurecer questões atinentes à efetivação das ações afirmativas já existentes, 

buscando estabelecer conceituações importantes sob o recorte constitucional e diante do seu 

enquadramento no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, os aspectos formais que vão lhes 

conferir legitimidade. 

Por fim, debate-se se esses instrumentos de concretização de direitos deveras 

contribuem para a inclusão feminina no cenário político-partidário eleitoral brasileiro, se há 

de fato uma efetivação dos direitos fundamentais, no que se refere à representação e 

participação política das mulheres, considerando a herança machista e patriarcal da sociedade 

brasileira, e como estas impactaram na implementação e eficácia destas Políticas Públicas. 

Para a consecução dos fins a que se propõe, apesar de se tratar de um estudo em 

unidade, esta pesquisa é desenvolvida em mais de uma perspectiva metodológica, o que 

implica a utilização de métodos não uniformes na construção da pesquisa. São utilizados 

como procedimentos metodológicos a pesquisa teórico-bibliográfica, jurisprudencial e uma 

abordagem quantitativa com análise de dados presentes no repositório do Tribunal Superior 

Eleitoral presentes em artigos científicos e material midiático. 

Contextualizando, os direitos políticos se mostram como direitos humanos 

fundamentais, são escopo do regime democrático trazido com a promulgação da Constituição 

Republicana de 1988. Neste bojo, se encontram os direitos das mulheres de votarem e serem 

votadas considerando o princípio da igualdade consagrado pelo ordenamento jurídico pátrio 

no Art. 5º (BRASIL, 1988). 

Ainda, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conhecida como 

constituição cidadã ou dirigente, positivou o direito à igualdade de gênero, ademais, elevou este 
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direito a um patamar de direito fundamental estabelecendo o princípio da igualdade: “todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (BRASIL, 1988), 

consequentemente, igualando as condições entre homens e mulheres conforme assevera o 

texto constitucional, “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações” (BRASIL, 

1988). Indo além, insculpiu na norma do art. 3º como objetivo da República a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 

No que se refere ao campo político, entretanto, a conquista do voto feminino no 

Brasil se deu no âmbito das lutas que remontam antes mesmo da ocorrência da Proclamação 

da República. Os direitos políticos das mulheres foram autorizados a partir da década de 

1930, por meio do Decreto n.º 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, o qual instituiu o Código 

Eleitoral, na chamada Era Vargas. Apesar de sua importância, isso não se deu de forma plena, 

uma vez que somente estavam aptas a votar as mulheres casadas que obtivessem autorização 

do marido, bem como as viúvas e solteiras que tivessem renda própria comprovada. Em 1934 

tais restrições foram retiradas do Código Eleitoral e em 1946 foi dado a todas as mulheres o 

direito ao voto. 

Marcado pela luta das mulheres pelo direito ao voto no mundo, o século XX guardou 

uma enorme importância para a temática. Robert Dahl lembra que: 

 
[…] há cerca de quatro gerações – por volta de 1918, mais ou menos ao final 
da Primeira Guerra Mundial –, em todas as democracias ou repúblicas 
independentes que até então existiam, uma boa metade de toda a população 
adulta sempre estivera excluída do pleno direito de cidadania: a metade das 
mulheres. (DAHL, 2001, p. 13, tradução livre da autora). 

 
Com a universalização dos direitos políticos a mulher conquistou o direito de 

também ser votada. No entanto, mulheres ainda ocupam pouco espaço na representação 

política nacional. Corroborando com tal afirmação, segundo a Union Parlamentary 

Internacional2, o Brasil ocupa a 140ª (centésima quadragésima) posição no ranking mundial 

em termos de representação feminina na política, considerando 193 países pesquisados. Não 

obstante, no Brasil a maioria do eleitorado é formado por mulheres, 52,5% (cinquenta e dois 

inteiros e cinco décimos por cento), o que significa que sua presença crescente no eleitorado 

brasileiro é inversamente proporcional à presença feminina nos espaços de decisão política, 

principalmente no que se refere à ocupação de cadeiras no Poder Legislativo. 

Segundo Carneiro (2018), a sub-representação feminina possivelmente está atrelada a 
 

2 Dados disponíveis disponível em: www.ipu.org e consultados em 12 de dezembro de 2020. 
 

http://www.ipu.org/
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fatores sociais estruturais de desigualdade entre homens e mulheres, além de estar relacionada 

ao poder de ingerência direta sobre as Políticas Públicas, bem como sobre a própria percepção 

acerca do papel da mulher na sociedade. 

 
Há razões bastante intuitivas, reforçadas pela literatura especializada, para se 
argumentar que, de fato, mulheres enfrentam mais dificuldades para se 
tornarem candidatas que seus pares do gênero masculino. Não raro levanta-
se a histórica exclusão das mulheres do espaço público [...], somado a 
associação feminina ao ambiente doméstico [...], como alguns dos fatores 
preponderantes de entrave à entrada das mulheres na política. (BRASIL, 
1988, p. 157) 

 
Em 1995, a IV Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher, realizada em 

Pequim, representou um marco na reafirmação de que os direitos das mulheres são direitos 

humanos e que a igualdade de gênero – inclusive na esfera política – é uma questão de 

interesse universal. A partir de então se observa uma expansão mundial da política de cotas, 

que vem se desenvolvendo de acordo com as peculiaridades de cada país no qual é 

implementada. 

Nesta Conferência, governos de vários países do mundo, entre eles o Brasil, 

comprometeram-se a implementar a plataforma de ação da IV Conferência Mundial sobre a 

Mulher. Os signatários reconheceram a importância do fortalecimento das mulheres e sua 

plena participação em condições de igualdade em todas as esferas sociais, incluindo a 

participação nos processos de decisão e acesso ao poder para o alcance da igualdade, 

desenvolvimento e paz. Tal fortalecimento consubstancia-se, entre outras ações, na promoção 

da igualdade de participação de mulheres e homens em todos os órgãos e processos de 

formulação de Políticas Públicas no âmbito nacional, regional e internacional. 

Na década de 1990, com o intuito de reverter o quadro histórico acima referido, os 

países latino-americanos iniciaram, juntamente aos movimentos sociais e grupos de interesse, 

uma movimentação que objetivava fomentar uma maior presença feminina nos espaços 

político-decisórios, instituindo a mundialmente conhecida política de “cota eleitoral de 

gênero”. 

Em 1995, no Brasil ocorreu esse importante passo no que se refere à primeira forma 

de se instituir cotas eleitorais de gênero, no âmbito da legislação eleitoral. Maschio (2003, p. 

12), a seu turno, nos mostra que “a legislação em comento foi resultado de alterações 

propostas pelo Projeto de Lei nº 783, de 1995, autoria da Deputada Marta Suplicy (PT/SP) e 

subscrito por outras trinta parlamentares”. Nos moldes desse projeto de lei, ficou definido que 

cada partido poderia registrar candidaturas para as eleições que obedecerem ao sistema 
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proporcional, sendo no mínimo 30% (trinta por cento) das vagas destinadas às mulheres. 

Porém, vale ressaltar que no texto original do projeto era claro que o registro de mulheres 

candidatas pelos partidos tinha um caráter opcional. 

A autora do projeto de lei, na justificativa da proposição, demonstrava que, até então, 

a participação das mulheres nos cargos legislativos tinha avançado muito pouco em 

comparação à participação de homens, que nos idos de 1995, ocupavam praticamente todas as 

cadeiras. Asseverava Suplicy à época: 

 
Sem ações afirmativas, esta velocidade não será aumentada de maneira que 
nós mulheres avaliamos como adequada. Além dos empecilhos para obterem 
indicações para suas candidaturas, as mulheres geralmente enfrentam 
dificuldades pessoais na infraestrutura familiar, na falta de equipamentos 
sociais (creches, escolas de tempo integral), assim como impossibilidade 
para maior capacitação. A obrigatoriedade da indicação de mulheres fará 
com que os partidos, para manterem seus assentos nos legislativos, invistam 
de várias formas (financeira, capacitação, espaço político), nas mulheres 
filiadas em suas siglas. (BRASIL, 1996, p. 7) 

 
Entretanto, a legislação que acabou incorporando o projeto de Lei 783/1995 terminou 

reduzindo o percentual de vagas para o mínimo de 20% (vinte por cento) de mulheres 

candidatas. Neste momento, refere-se à Lei n. 9.100/1995 que dispõe em seu art. 11, § 3º: [...] 

“Vinte por cento, no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidos 

por candidaturas de mulheres” (BRASIL, p. 4) (grifo nosso). 

Nas eleições seguintes à aprovação da legislação, no ano de 1996, apesar da 

exigência e entrada em vigor da legislação, muitos partidos não preencheram as vagas 

destinadas às cotas para mulheres. Recorremos novamente ao magistério de Maschio (2003): 

 
Desde 1934, o percentual de mulheres eleitas girava em torno de 1% a cada 
quatro anos. Segundo dados do IBAM3, de 3.952 vereadoras eleitas em 
1992, representando 8% do total, passou-se a ter 6.536 mulheres eleitas em 
1996, perfazendo 11%. O número de mulheres no Executivo também 
cresceu. Em 1992 foram eleitas 171 mulheres para cargos do Executivo, 
representando 3% do total de prefeitos; em 1996, foram eleitas 302 prefeitas, 
6% do total. (MASCHIO, 2003, p. 11) 

 
Dentro desse contexto, indo ao encontro do comprometimento do Brasil com os 

processos de promoção da igualdade de gênero e empoderamento da mulher, ingressou no 

ordenamento jurídico a citada Lei nº 9.100 de 29 de setembro de 1995 (BRASIL, 1995), a 

qual estabeleceu que os partidos políticos ou coligações deveriam apresentar o percentual 

 
3 IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Os dados citados foram consultados em 
http://www.ibam.org.br em 20 junho de 2020. 
 

http://www.ibam.org.br/
http://www.ibam.org.br/
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mínimo de 20% (vinte por cento) de candidatas do sexo feminino, referindo- se tal percentual 

às candidaturas deferidas. 

Em 1997, com a promulgação da Lei Eleitoral nº 9.504 (BRASIL, 1997), que alterou 

a Lei 9.100/95, o percentual de reserva para candidaturas de cada sexo passou a ser de 30% 

(trinta por cento), no mínimo, e 70% (setenta por cento), no máximo, mas referindo-se às 

candidaturas apresentadas e não às deferidas. Isso demonstra que, apesar do aumento do 

percentual mínimo de candidaturas de cada sexo, a legislação retrocedeu à medida em que 

abriu a possibilidade para a apresentação de candidaturas femininas que, ainda que não 

atendessem aos requisitos legais, permitiriam o deferimento do Demonstrativo de 

Regularidade dos Atos Partidários. 

Com o passar dos anos, porém, essa realidade vem mudando, tomando como 

exemplo a edição da Lei nº 12.034 de 2009, que alterou o art. 10, § 3º da Lei nº 9.504, de 

1997, trazendo uma nova redação que substituiu o termo “deverá reservar” por “preencherá”, 

ficando o citado § 3º com a seguinte redação: “Do número de vagas resultante das regras 

previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por 

cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo” (BRASIL, 

2009). 

Esta nova redação torna impositivo o preenchimento das vagas para as candidaturas de 

mulheres enquanto a redação anterior permitia que os partidos não cumprissem tal 

preenchimento, já que, eles apenas “deveriam reservar” e não necessariamente preencher as 

vagas com candidaturas de mulheres, o que no futuro poderiam se converter em cargos 

eletivos efetivamente ocupados. 

Estudos de teóricos, como Céli Pinto (2003), Teresa Sacchet (2012), Marlise Matos 

(2007), Cypriano e Brito (2007) e Sõnia Malheiros Miguel (2000) têm revelado, a 

participação das mulheres como candidatas em pleitos eleitorais apresenta um crescimento 

paulatino a cada nova eleição. Contudo, os percentuais de participação de mulheres ainda se 

apresentam muito abaixo dos índices considerados desejáveis pelos organismos 

internacionais. 

Vale ressaltar que as cotas partidárias para as mulheres – políticas que determinam que 

certa proporção de mulheres seja incluída nas instituições – são um dos principais 

desenvolvimentos sócio-políticos das últimas décadas. Na década de 1970, a regulamentação 

de cotas de representação legislativa de mulheres existia em poucos países. Hoje as cotas 

eleitorais existem em mais de 130 (cento e trinta) países e em todas as regiões do mundo 

(KROOK; HUGHES; PAXTON, 2017, p. 332). 
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Mesmo diante das mudanças na legislação eleitoral de implementação de cotas, 

persiste o grave déficit da representação feminina, como apontado acima, a ensejar o reforço e 

o incremento dessas políticas, a fim de atenuar a desigualdade de representação política entre 

homens e mulheres, ou, numa perspectiva otimista, de alcançarmos a paridade de 

representação. Não podemos olvidar que os partidos políticos no Brasil detêm o monopólio no 

que tange à corrida eleitoral e que têm atuado no sentido de manter a hegemonia masculina no 

cenário político, obstacularizando a inserção das mulheres na política mesmo que elas tenham 

participação efetiva na sociedade organizada (AVELAR, 2007, p. 108). Inobstante há o fato de 

que as agremiações partidárias estejam “no cerne da proteção desse bem jurídico e são dessas 

normas que se extraem sua função política e social de proteção à participação política da 

mulher no contexto do direito positivo brasileiro” (MACHADO; ALMEIDA, 2018, p. 135). 

Pesquisas (BRASIL; SENADO FEDERAL, 2014) apontam a falta de apoio dos partidos 

políticos como principal motivo à ínfima participação feminina na política. Ademais, a mídia 

especializada tem denunciado, a prática de fraudes no lançamento de candidaturas femininas 

fictícias, chamadas fantasmas ou laranjas, apenas objetivando atingir o patamar mínimo 

exigido em lei para candidaturas femininas. 

No entanto, com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 

5617, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e da Consulta n.º 0600252-18, pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), demonstrou-se que o ano de 2018 foi um divisor de águas no 

tocante à efetivação dos direitos político-eleitorais das mulheres no Brasil, uma vez que as 

cortes superiores determinaram aos partidos políticos a obrigatoriedade do emprego de, no 

mínimo, 30% de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de 

Campanha (FEFC), bem como do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão para 

que elas participassem efetivamente do processo eleitoral. 

Desta feita, esta dissertação objetiva discutir a política de ação afirmativa de cotas 

eleitorais de gênero implementadas no Brasil analisando a importância da igualdade na 

participação política entre homens e mulheres como fator determinante à concretização do 

direito ao desenvolvimento e empoderamento das mulheres. Assim, emerge a necessidade de 

analisar a (in)eficácia dessa política de cotas presente no arcabouço jurídico brasileiro diante 

da possibilidade de que o atual sistema seja insuficiente para assegurar a concretização dos 

direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. 

As democracias contemporâneas têm tido um trabalho constante no reconhecimento 

dos direitos políticos do gênero feminino. A participação social e política das mulheres é 

considerada imprescindível na busca por paridade, igualdade de gênero e amadurecimento da 
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democracia. Nessa perspectiva, é dever do Estado brasileiro garantir a proteção nacional e 

internacional dos direitos políticos das mulheres conforme legislações pátrias e tratados 

internacionais dos quais se faz como signatário. 

Cabe ressaltar que, não obstante as conquistas femininas alcançadas ao longo da 

nossa história, principalmente no que tange ao aspecto político, nos dias atuais, ainda 

necessitamos de ações afirmativas ou de criação de mecanismos voltados ao incentivo da 

presença das mulheres na política, sendo este um tema que nos exige máxima atenção e 

integra importantes pautas nas agendas feministas, bem como da própria reforma política, de 

maneira que vem se colocando como ala central de debates relativos à crise da democracia 

representativa (MILL, 1981) e do déficit democrático (SALGADO, 2011). 

Com o amadurecimento de nossa democracia e a obediência aos princípios 

constitucionais da igualdade, bem como o princípio da justiça social, questões acerca da 

promoção e da implementação de Políticas Públicas se mostram como importantes temas a 

serem discutidos na seara da promoção da cidadania e inclusão de minorias nas arenas 

políticas. 

Desses argumentos, surge a necessidade de reflexão acerca de mecanismos ou ações 

afirmativas que visem de forma efetiva assegurar uma participação feminina em maior 

envergadura no processo político-partidário eleitoral, sobretudo, nos processos de ocupação 

de cargos decorrentes do processo eleitoral. Esta pesquisa tem escopo em reflexões teóricas 

sobre a história da participação feminina no Brasil, na análise das Políticas Públicas e suas 

interfaces com as ações afirmativas de cotas de gênero, na evolução da legislação que institui 

as citadas cotas no país e na análise comparativa de dados estatísticos constantes do 

repositório do Tribunal Superior Eleitoral. 

O trabalho será organizado da seguinte maneira: no segundo capítulo, estudaremos a 

evolução da participação feminina na política do país perpassando o estudo dos conceitos de 

participação política e as formas na qual se apresentam e partindo de um arrazoado conceitual 

relacionando a temática da sub-representação feminina nos demais espaços de poder. Ao final 

do capítulo, com base nos conceitos ora estudados, analisaremos panoramicamente a 

participação da mulher na política formal. 

No terceiro capítulo analisaremos, ainda sob uma diretriz conceitual, as Políticas 

Públicas, as ações afirmativas e suas interfaces, bem como a evolução dos direitos políticos 

das mulheres no Brasil, analisando o histórico das cotas de gênero no país através do estudo 

das legislações e sua evolução de acordo com o passar dos anos e das mudanças sofridas pela 

sociedade. Ademais, também serão analisadas as decisões do Supremo Tribunal Federal e 
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Tribunal Superior Eeleitoral, que buscaram instrumentalizar e promover uma maior eficácia da 

política de cotas nesse período, porém considerando analiticamente e de forma crítica as 

questões ora apresentadas. 

No quarto capítulo analisaremos os dados que demonstram a sub- representatividade 

sob o olhar de gênero nas eleições de 2016 e 2020 com o fulcro de comprovar a ineficácia das 

cotas de gênero, com viés comparativo, considerando a compartimentação dos dados e 

cadeiras efetivamente ocupadas por homens e mulheres no Legislativo. 

Em suma, objetiva-se com esta pesquisa propor uma reflexão se a adoção do sistema 

de cotas de gênero, constitui um mecanismo eficaz para a promoção da igualdade de gênero no 

tocante à representatividade feminina na política, garantindo o acesso igualitário das mulheres 

ao poder político e impulsionando sua participação nos espaços públicos de poder e tomada 

de decisão. Demonstrar ainda a importância do aumento da representatividade feminina na 

política sob o aspecto da participação no Legislativo, com esteio em abordagens culturais e 

institucionais. 
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2 A EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA NO BRASIL 

Neste capítulo, serão destacados alguns aspectos importantes do debate acerca da 

evolução da participação feminina na política brasileira, sua história, as expoentes dessa luta, 

a contribuição de cada uma delas para a conquista do direito de votar e ser votada em nosso 

país e as formas de participação política existentes. 

O presente capítulo está dividido em duas partes. Na primeira, faz-se um debate acerca 

do caso paradoxal brasileiro em relação a participação extraparlamentar das mulheres e o êxito 

nas relações entre Estado, movimentos e redes feministas na promoção da inclusão de suas 

pautas nas agendas públicas. Nessa perspectiva, para entender o contexto que se insere a 

mulher na política extraparlamentar é fundamental conhecer a história que lhe deu origem e a 

importância dos movimentos sociais ou grupos de interesse para que fossem conquistados. 

A segunda parte do capítulo traz uma breve evolução histórica da participação política 

feminina no país, traçando uma linha do tempo entre as lutas que antecederam o voto 

feminino no país, suas principais expoentes, a participação política das mulheres no decorrer 

dos períodos. Essa seção também apresenta as principais formas de participação na política do 

Brasil, destacando a participação na política formal. 

 

 

2.1 Mulheres brasileiras e representação extraparlamentar 

Importante se faz apresentarmos alguns debates existentes na ciência política, no que 

toca à questão de representação política extraparlamentar. Segundo Avelar e Cintra, “na 

democracia brasileira, as mulheres são um exemplo de força de constituição recente, apesar da 

sua relativa invisibilidade no quadro da representação com autorização eleitoral” (2015, p. 

207). Sugerindo que, embora a representação política feminina através de cargos eletivos 

efetivamente ocupados seja ainda muito baixa em comparação a alguns países do continente, as 

mulheres brasileiras apresentam uma saída encontrada para que suas demandas chegassem às 

agendas públicas: a representação extraparlamentar por meio da participação e presença em 

diversas esferas de poder na estrutura estatal. 

Essa modalidade de participação ou representação feminina conta com redes feministas 

que intermediam com organismos estatais ou da sociedade civil organizada à constituição de 

uma dinâmica diferenciada envolvendo grupos de mulheres, Organizações não 

Governamentais (ONGs) especialistas em prestar consultorias Advocacy para o Poder 

Legislativo e Poder Executivo, dando às mulheres o status de sujeitos políticos e 

democráticos, levando a uma real difusão do feminismo e da democracia, tendo em vista os 
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avanços alcançados através dessa forma de representação na aprovação de legislações e na 

formulação de Políticas Públicas que favorecem as mulheres (AVELAR; CINTRA, 2015). 

Dando o devido destaque para o movimento feminista como movimento emancipatório da 

mulher, Avelar cita Randall: 

 
Em meados do século XX o feminismo vai se firmando com ideologia 
estruturadora dos movimentos de mulheres. Ele foi amplamente definido 
como um conjunto de ideias voltadas ao avanço do papel social e político da 
mulher com o questionamento das bases tradicionais do poder político de 
natureza patriarcal. (RANDALL apud AVELAR; CINTRA, 2015, p. 208) 

 

Conforme Avelar e Cintra (IDEM) apontam, o feminismo se identifica com as 

democracias representativas, que possuem pautas igualitárias no que se refere às Políticas 

Públicas de defesa das mulheres no que se trata de direitos reprodutivos, proteção contra a 

violência doméstica, amplo acesso ao aborto legalizado, e demais outras pautas. Como 

exemplos práticos de representação extraparlamentar das mulheres tivemos a chamada 

Bancada do batom, que teve um papel essencial na Constituinte de 1988 para garantir direitos 

femininos, e recentemente grupos organizados de mulheres que discutem o aborto atuaram 

como amicus curie no Supremo Tribunal Federal, na ADPF 54 para que houvesse a decisão  

acerca do direito das mulheres terem suas gravidezes interrompidas caso o feto sofresse de 

anencefália. 

Lado outro, o feminismo se propõe a ser discutido conforme as grandes linhas de 

pensamento social, como o feminismo liberal, o feminismo socialista, feminismo marxista, 

feminismo radical, ambos associados a diversas demandas de gênero. 

As autoras acrescentam que com a crescente mobilização feminina foi surgindo com 

o passar dos tempos o interesse da ciência política em investigar o fenômeno. Na verdade, essas 

investigações por parte da academia só tomaram corpo entre as décadas de 1970 e 1980, que 

até então contavam com uma enorme escassez de periódicos que tinham o gênero como tema. 

Os estudos foram se aperfeiçoando à medida que movimentos de emancipação feminina 

foram ganhando o mundo através de fóruns e congressos que discutiam temas atinentes às 

pautas igualitárias de gênero, como a Convenção dos Direitos Políticos da Mulher, que 

ocorreu em 1952 e 1960, dentre outros. 

Na segunda metade do século XIX a imprensa feminina era destinada às senhoras de 

classe alta com o intuito de torná-las úteis. Editoriais como o Jornal das Senhoras, Bello Sexo 

e outros traziam informações atinentes ao papel crucial da educação para a emancipação 

feminina (AVELAR; CINTRA, 2015, p.211). Vale ressaltar a importância das sufragistas, na 
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década de 1920, que eram um grupo também formado por mulheres que tinham profissões de 

destaque à época, como: dentistas, professoras, médicas etc. Uma grande expoente deste 

movimento foi Bertha Lutz, uma pesquisadora, que, assim como as demais companheiras de 

movimento, foi alvo de diversos ataques da imprensa por apresentar comportamentos 

vanguardistas diante da sociedade. 

As mulheres brasileiras nos demais estágios históricos, principalmente no período da 

repressão (1964/1985), se envolveram politicamente em diferentes organizações como as de 

esquerda comunista, grupos guerrilheiros que também eram considerados instrumentos de 

emancipação. Essas mulheres lutavam contra o regime militar e contra os códigos de conduta 

ou tradições patriarcais estabelecidos pela sociedade da época. Neste ínterim, foram sendo 

construídas como sujeitos políticos e democráticos. Lado outro, no fim da década de 1970 

também tínhamos mulheres se engajando profissionalmente no campo das Organizações não 

Governamentais (ONGs). Ambas as atuações, seja em movimentos ou em ONGs, elas abriram 

espaço para um novo formato de participação ou representação através das redes. No 

magistério de Avelar, o associativismo: 

 
A experiência associativa brasileira na ditadura (1964-1985) e na 
redemocratização do país chamava a atenção dos observadores estrangeiros. 
Apesar da emergência de públicos participativos em países vizinhos, o caso 
brasileiro, especialmente com o Orçamento Participativo de Porto Alegre, 
transformou- -se em vitrine de como a gestão pública pode ser 
democratizada com a participação de segmentos historicamente excluídos 
(Abers, 2001). A implantação dos Conselhos Gestores – de saúde, de 
economia, da criança e do adolescente, da educação, da cultura etc. –, 
prevista na Constituição de 1988, foi também um vetor do estímulo à 
participação e à gestão compartilhada. Movimentos, redes, feminismo de 
Estado Organizados autonomamente durante a ditadura, os movimentos de 
mulheres, ONGs e redes de advocacy tiveram importante atuação no período 
da Reforma Constitucional e, depois, se prolongaram nos novos espaços 
abertos pelos governos democráticos. (AVELAR, 2015, p. 213). 

 
 

Patrícia Rangel (2012) nos alinha sobre o paradoxo do caso brasileiro: 
 

As mulheres tiveram sucesso em transitar por distintos espaços e influenciar 
decisões nos três poderes por meio do novo patamar institucional de 
intermediação entre Estado e sociedade e de representação nas formas de 
participação tornando mais claras as relações entre representação substantiva 
e descritiva das mulheres e o impacto dos movimentos feministas sobre as 
políticas. (RANGEL, 2012, p. 214). 

 
Praticar pressão política, econômica ou social no poder judiciário por exemplo não é 

das tarefas mais fáceis, tendo em vista as regras procedimentais que circunscrevem o jogo 

jurídico e que acabam por blindar e restringir as interações possíveis com os tomadores de 
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decisão. Assim é que a atuação de grupos de interesse com vistas a influenciar direta ou 

indiretamente uma decisão jurídica tem limitações próprias, inerentes ao ambiente do Direito. 

No entanto, apesar dessa constatação, ao se estudar a prática do litígio de impacto, seus 

objetivos, estratégias, alcance e métodos de participação, resta evidente o liame existente 

entre ele e a atuação dos grupos de interesse. 

O grupo de defensoras dos direitos das mulheres que atuou na ADPF 54 praticou 

litígio estratégico um existoso exemplo de representação extraparlamentar, com vistas à 

obtenção de uma maior tematização e discussão dos direitos e deveres associados à questão 

do aborto. Para essas atrizes sociais, o STF passou a simbolizar um espaço capaz de 

minimamente as ouvir. Ao praticarem esse tipo específico de litígio, formou-se um grupo de 

interesse determinado a pressionar, questionar, debater e desmistificar dúvidas e ilações a 

respeito dos direitos associados ao aborto de fetos anencéfalos no Brasil. Nesse sentido, a 

partir do canal específico do litígio estratégico, tornou-se possível observar a atuação desse 

grupo de interesse no controle de constitucionalidade brasileiro com objetivo de obter direitos 

e garantias associadas ao gênero mulher. 

Com respeito às instâncias de mediação das organizações de mulheres e de redes 

feministas com o Estado às quais Rangel denominou de Instâncias de Mediação de Temas de 

Gênero (IMTG), a mesma autora constatou a atuação de: 

 
[...] agências de políticas para as mulheres, conselhos das mulheres, 
procuradorias das mulheres, bancadas nacionais, delegações, comissões de 
assessorias, agências administrativas e comissões parlamentares, enfim, um 
mosaico de organizações e redes com representação nas diferentes instâncias 
governamentais. (Ibid, p. 214). 

 
 Em seu pensamento, são estas instâncias de mediação juntamente com as 

denominadas “femocratas”, que: 

 
[...] são feministas que trabalham na burocracia do Estado, influenciando o 
processo político na formação da agenda pública com os temas de interesse 
das mulheres, incrementando o debate, movimentos, redes, feminismo de 
Estado enfatizando a sua importância para as mulheres e influenciando nas 
decisões da burocracia do Estado. (AVELAR; CINTRA, 2015, p. 216 ). 

 
São estas burocratas feministas que colocam em debate na agenda das diferentes 

esferas públicas as demandas que afetam as mulheres e a causa feminista. 

Destaca ainda a importância das três principais redes de articulação das 

plataformas feministas: a Articulação das Mulheres Brasileiras (AMB), a Marcha Mundial 

das Mulheres (MMM) e a União Brasileira de Mulheres (UBM). Elas são organizações 
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formais e juridicamente estabelecidas em todo o território nacional e que visam atender os 

interesses das mulheres em todo o país. 

Para Avelar (IDEM), na esfera estatal, as principais agências de política para as 

mulheres são o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), fundado em 1985, ligado 

ao Ministério da Justiça, e a Secretaria de Estado dos Direitos das Mulheres (SEDIM), fundada 

em 2002, sob o governo de Fernando Henrique Cardoso. Após a criação destas agências, na 

gestão do Presidente Luis Inácio Lula da Silva foram criadas mais duas específicas: a 

Secretaria de Política para as Mulheres (SPM) e a Secretaria de Política de Promoção à 

Igualdade Racial (SEPPIR), ambas com status de Ministério. A SPM foi extinta em 2015 e 

hoje suas atribuições são desempenhadas no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, 

Mulher e Família. 

As principais redes feministas AMB, UBM e MMM articularam-se para a criação 

do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), na instituição da Secretaria de 

Política para as Mulheres (SPM) e da SEPPIR, na realização da I Conferência Nacional de 

Política para Mulheres, na elaboração do Plano Nacional de Políticas para Mulheres e na 

criação das cotas por sexo (AVELAR; CINTRA, 2015, p.215). O Conselho Nacional de 

Direitos das Mulheres é o principal espaço institucional de participação da Articulação de 

Mulheres Brasileiras na esfera federal, mas todas as outras redes também ali se representam, 

dando espaço para o fortalecimento das temáticas principais na agenda pública. Conforme 

Avelar: 

 
O Ministério da Justiça além de acolher o Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher trabalha em parceria com movimentos e redes feministas na 
formulação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as 
Mulheres. É também ali que se encontra o Departamento Nacional 
Penitenciário, assim como as Delegacias Especializadas de Atendimento à 
Mulher e suas Secretarias estaduais. Já o Ministério de Desenvolvimento 
Social incorporou em seus quadros lideranças feministas que trabalham nos 
programas de combate à fome e no Bolsa Família e estabelecem cooperação 
com outros ministérios e agências estatais, na promoção de programas e 
políticas para as mulheres. (AVELAR; CINTRA, 2015, p. 215) 

 
 

Para que possamos melhor entender a representação das mulheres além do âmbito 

parlamentar, necessário se faz conhecer a diretriz conceitual de feminismo de Estado. De 

acordo com estudos de Avelar e Cintra (2015, p.216), se define como sendo “as atividades de 

feministas e “femocratas” nos governos e administrações” ou como o feminismo 

institucionalizado em agências públicas ou, ainda, como a capacidade do Estado em responder 

às demandas das agências feministas ou, simplesmente, como a advocacy dos movimentos de 
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mulheres no âmbito do Estado” (LOVENDUSKI, 2005). 

Como exemplo prático do feminismo de Estado temos o caso da ex ministra da 

Promoção da Igualdade Racial, Luiza Bairros. Proveniente do movimento negro, Luiza 

acompanhou o crescimento do movimento de mulheres negras até alçar o cargo de ministra. 

Mesmo ocupando o cargo no Ministério, ela não abandonou seu legado de lutas na militância e 

academia no combate ao racismo institucional e desenvolveu seu trabalho no âmbito estatal 

para a implementação dessas políticas. 

Sobre as experiências de representação e associativismo, Avelar destaca: 
 

As dinâmicas da ligação entre a sociedade e o Estado, apontadas 
anteriormente, somam-se outras experiências de representação e controle da 
sociedade civil em geral e, em particular, dos grupos organizados de 
mulheres. Entre elas incluem-se as Conferências Nacionais de Mulheres, os 
Conselhos Gestores e o Orçamento Participativo, três espaços de inovação 
institucional e de representação voltados à gestão compartilhada na definição 
de políticas e acompanhamento da implementação. Tais instâncias também se 
articulam com os movimentos, associações e ONGs locais, particularmente 
nos casos em que as mulheres recebem formação para se tornarem 
representantes nessas áreas participativas. São inúmeras as experiências em 
que as secretarias municipais de mulheres e ONGs feministas formam as 
mulheres para serem delegadas e conselheiras nas Conferências Estaduais e 
Nacionais, nos Conselhos Gestores e no Orçamento Participativo. 
(AVELAR; CINTRA, 2015, p. 217). 

 
Dos argumentos apresentados acerca da representação extraparlamentar e sua 

importância na articulação de políticas para mulheres, damos destaque principalmente ao que 

se refere ao êxito de sua empreitada como representação alternativa, onde a relação com o 

Poder Executivo se faz como principal forma de colocar em debate causas importantes ao 

feminismo e às mulheres, que ganham visibilidade nas agendas públicas através da atuação 

das “femocratas”. 

Avelar nos diz: 
 

[...]é inquestionável a singularidade do caso das mulheres brasileiras que 
saíram dos movimentos e construíram novos espaços participativos- 
representativos por meio do ativismo profissionalizado em ONGs, em 
parceria com o feminismo acadêmico, e que, em última instância, projetaram 
no feminismo de Estado a possibilidade real de definição e implementação 
de políticas voltadas às mulheres. (AVELAR, CINTRA, 2015, p. 123). 

 
Nesta mesma construção, as ações de advocacy dos movimentos e Organizações 

Não Governamentais nos poderes legislativos também vêm conquistando um importante 

espaço de diálogo, culminando na aprovação de leis favoráveis à expansão da cidadania das 

mulheres. Desta feita, a representação extraparlamentar, as dinâmicas relações entre Estado e 
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sociedade civil organizada, se apresentam como uma importante ponte para discussão dos 

direitos femininos no âmbito do Poder Executivo que foram se desenvolvendo ao longo da 

evolução da participação feminina no Brasil, tema que passamos a analisar na próxima sessão, 

bem como as formas de participação política existentes. 

 

 

2.2 A Evolução da Participação feminina no Brasil 

Historicamente, segundo Biroli (2015, p. 209), o papel desempenhado pelas 

mulheres nas sociedades dos países ocidentais esteve consideravelmente restrito ao âmbito 

familiar, seja como mães ou como esposas. Até pouco tempo atrás, elas eram vistas como 

cidadãs de “segunda classe”, tendo pouco acesso à direitos políticos e sociais. Além disso, 

Barreiro e Torres (2009, p.48) nos mostram que esse padrão se manifestou no impedimento 

do sufrágio, baixo acesso à educação e marginalização no mercado de trabalho, o que pode 

ser interpretado como resultado do poder de dominação masculina. Com a democracia 

representativa e a expansão do sufrágio, as pessoas passaram, pouco a pouco, a ter suas 

demandas representadas nas esferas legislativas e o Estado se tornou responsável pela 

formulação de Políticas Públicas em áreas até então negligenciadas, como saúde, educação, 

previdência e assistência social. 

No entanto, de acordo com Caminotti (2013, p. 331) os mecanismos de acesso a estas 

arenas de poder tendem a não ser equitativos e a refletir padrões históricos de injustiças e 

desigualdades. No que tange à desigualdade de gênero, nos últimos trinta anos houve uma 

rápida difusão de cotas de representação feminina em diversos países do mundo com o 

objetivo de mitigar distorções na representação, dado que, em todos eles, observava-se uma 

constante sub-representação feminina nas arenas legislativas, mesmo em regimes 

formalmente democráticos com eleições livres. 

As lutas pelo voto feminino em nosso país apesar de só ter garantido às mulheres os 

direitos de votar e de serem votadas em 1932, deram papel de vanguarda neste quesito ao 

Brasil, que figura entre os países considerados por despontar vantagem temporal à frente de 

países europeus, inclusive. Na América Latina, o Brasil segue logo depois de países como 

Equador e Chile, que asseguraram esses direitos em 1929 e 1931, respectivamente. Na 

Argentina, essa conquista se deu apenas em 1947 e, no Paraguai, em 1961. Mesmo se 

comparada aos países europeus, a vantagem temporal brasileira segue expressiva, uma vez que 

as mulheres suíças, por exemplo, só adquiriram o direito de votar e serem votadas em 1971 e 
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Portugal eliminou todas as restrições ao voto feminino só em 19764.  

Em estudo feito por Miguel (2000), nas quatro primeiras décadas do século XX, 66 

(sessenta e seis) países asseguraram algum direito político às mulheres independentemente da 

existência de restrições. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e até o final dos anos 1950 

ampliaram-se as conquistas femininas no campo político e mais 95 (noventa e cinco) países 

asseguraram às mulheres os direitos de votar e serem votadas. Acerca da correlação entre os 

movimentos feministas e a conquista dos direitos políticos femininos, Matos, Cypriano e 

Costa (2007) destacam: 

 

É em meio à condição de subordinação patriarcal que o feminismo latino- 
americano, mesmo que com poucas vozes a princípio, eclodiu através de 
gritos que ressoaram aos quatros cantos do mundo e desencadearam na 
região movimentos de reivindicação e conscientização feminina, seja na 
forma de partidos, nas organizações políticas, em periódicos, nos centros de 
estudo e organizações não-governamentais. Nem todos estes movimentos 
são considerados ou se auto-declaram feministas. Mas, a fim de entender 
toda a trajetória das mobilizações encadeadas por mulheres, levantamos 
alguns desses grupos. Os movimentos feministas per se são aqueles que 
procuram desnaturalizar os papéis de gênero, entre homens e mulheres, e 
procuram desfazer as relações hierárquicas entre esses, além de procurar 
expandir todos os direitos e capacidades às mulheres. (MATOS; 
CYPRIANO; COSTA, 2007, p. 1) 

 
 

Para Miguel (2000), como já dito, o Brasil encontra-se na vanguarda junto aos 

primeiros países que garantiram o direito ao voto feminino ainda nas primeiras décadas do 

século XX. Foi o quinquagésimo país a fazê-lo, por meio da promulgação do novo Código 

Eleitoral, em fevereiro de 1932, pelo então presidente Getúlio Vargas, através do Decreto nº 

21.076/32. Em um primeiro momento, o direito ao voto somente foi concedido às mulheres 

casadas portando autorização de seus maridos ou às mulheres viúvas e solteiras com renda 

própria. Tão logo, em 1934, a Assembleia Nacional Constituinte reafirmou o direito ao voto 

feminino e eliminou todas as restrições até então existentes, mas tornando o voto obrigatório 

apenas para aquelas mulheres que exercessem algum tipo de função remunerada em cargos 

públicos. A obrigatoriedade plena foi instituída na Constituição de 1946. 

Vale lembrar que a luta pelo direito ao voto se iniciou um século antes dessa 

 
4 O primeiro país a garantir à mulher o direito ao voto foi a Nova Zelândia, em 1893, com a possibilidade de as 
mulheres serem eleitas somente a partir de 1918. A Austrália foi o segundo país a seguir o exemplo, em 1902, 
mas ainda com uma série de restrições só retiradas em 1962. Na Europa a liderança é da Finlândia, que, a partir de 
1906, passa a permitir – sem qualquer tipo de restrição – os direitos políticos de votar e de ser votada. As norte-
americanas conquistaram esses direitos por volta de 1920 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, 2002). 
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conquista, com o movimento das sufragistas, que pode ser considerado a primeira grande 

empreitada do movimento feminista, com foco na luta pela extensão dos direitos políticos às 

mulheres e na busca de cidadania. Angela Davis (2016), em sua obra Mulheres, Raça e 

Classe, traça uma análise cruzada, interseccional e dialética no que se refere à história das 

mulheres norte-americanas do século XIX e início do século XX buscando analisar o 

território, as lutas e a vida das mulheres negras escravizadas, as lutas pela abolição da 

escravatura, pelo voto das mulheres e os/as diferentes atores/as políticos nesse cenário. A 

autora destaca a luta de personalidades antirracistas negras e brancas, e faz um relato 

pormenorizado das batalhas feministas que buscavam articular desde então questões de 

gênero, classe social e raça, argumentando sobre como cada uma dessas questões adquire 

dominância diferenciada em distintos momentos da luta política. Em suas palavras, Davis nos 

mostra que: 

 
Passando a resolução de 1893, as sufragistas provavelmente anunciaram que 
se a elas, como mulheres brancas de classe média e burguesa, fosse dado o 
poder de votar, elas rapidamente subjugavam os três elementos da classe 
trabalhadora dos estados unidos: o povo negro, os imigrantes e os não 
educados nativos trabalhadores brancos. Foram estes três grupos de povo 
cujo trabalho foi explorado e cujas vidas foram sacrificadas pelos Morgans, 
Rockefellers, Mellons, Vanderbilts – pela nova classe de capitalistas 
monopolistas que estavam estabelecidos nos seus impérios industriais. Eles 
controlavam os trabalhadores imigrantes no Norte bem como os escravos 
agrícolas e os trabalhadores brancos pobres que estavam a operar o novo 
caminho-de-ferro, nas minas e nas indústrias de aço no sul. (DAVIS, 1986, 
p. 87) 

 
Neste anseio, Avelar destaca: 

 
[...] se recuperarmos as primeiras manifestações das mulheres brasileiras na 
direção de maior igualdade, veremos que a estrutura da sociedade patriarcal 
e a posição das mulheres na hierarquia social constrangiam manifestações 
mais incisivas. (AVELAR, 2001, p. 18). 

 
Assim, as primeiras manifestações por maiores níveis de educação e direito ao voto 

iniciaram-se em 1850 com Nísia Floresta, que denunciou a situação de ignorância na qual as 

mulheres eram mantidas dado o baixo padrão educacional e protestou contra a situação de 

dependência delas em relação aos homens. Em 1852, a baiana Violante Bivar e Velasco 

fundou o Jornal das Senhoras, primeiro jornal dirigido às mulheres, que tinha por objetivo, 

conforme era apontado em seu editorial de lançamento, ampliar o acesso feminino à 

informação, melhorando sua condição de inserção na sociedade de forma a possibilitar sua 

emancipação moral (MUZART, 2003). 
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Seguindo com os argumentos da autora (2001) as disputas e os debates sobre o 

direito da mulher ao voto permeiam o Parlamento brasileiro desde o final do século XIX. Com 

efeito, ainda em 1890, durante os trabalhos de preparação da primeira Constituição 

Republicana, o constituinte César Zama defendeu o sufrágio universal, a fim de que as 

mulheres pudessem participar efetivamente da vida política do país. No ano seguinte, outro 

constituinte, Almeida Nogueira, defendeu a proposta de Zama argumentando que não havia 

na legislação qualquer impedimento a tais direitos e, nem mesmo, o projeto da nova 

Constituição não o cerceava. A proposta de extensão dos direitos políticos às mulheres não foi 

aprovada naquele momento, mas a Constituição de 1891 não proibiu explicitamente o voto 

das mulheres. Em seu artigo 70, a CF lista as categorias sociais que não poderiam participar 

dos processos eleitorais. 

No começo do século XX, a situação de inserção da mulher na sociedade começa a se 

alterar: costumes continuam a mudar, a informação se propaga, as fábricas iniciam processo 

de contratação de mulheres e algumas mulheres já saem para trabalhar em profissões como 

enfermeiras, telefonistas e professoras. De fato, a urbanização vivenciada pelo país nas 

primeiras décadas do século, acompanhada do surgimento de camadas médias e operárias e de 

canais de expressão de suas demandas, lembrando que em 1922 é fundado o Partido 

Comunista do Brasil, “criou um caldo de cultura para o aparecimento de novas formas de 

organização da sociedade” (SIMÕES, 2006, p.49). 

Nesse sentido, de acordo com Rodrigues (2002, p 234), em 1910, um grupo de 

mulheres  liderado  pela  professora  Leolinda  Daltro5  fundou  o  Partido  Republicano 

Feminino cujo objetivo era mobilizar as mulheres na luta pelo direito ao voto. A criação do 

partido foi marcante, uma vez que se constituiu em um partido político formado por pessoas 

sem direitos políticos e cuja possibilidade de atuação teria de se dar, portanto, fora da ordem 

estabelecida. Em 1917, Leolinda lidera uma passeata pelas ruas do centro do Rio de Janeiro 

exigindo a extensão do voto às mulheres, o que teve enorme repercussão na elite política da 

época. 

Em 1922, sob a liderança de Bertha Lutz6, foi constituída, no Rio de Janeiro, a 

 
5 Em 1909, impulsionada pela omissão da Constituição de 1891 no que se refere ao voto feminino, Leolinda Daltro 
requere seu alistamento eleitoral, tendo seu pedido negado. Como forma de protesto, ela funda no ano seguinte 
o Partido Republicano Feminista. O partido não se limitava à defesa dos direitos políticos das mulheres, mas já 
tratava, também, da emancipação e da independência das mulheres, bem como da questão da exploração sexual. 
(SHUMAHER; BRAZIL, 2000). 
6 A posição de Bertha Lutz na sociedade e no movimento feminista era singular, uma vez que ela pertencia a uma 
elite econômica e intelectual. Tendo passado muitos anos na França e se formado na Sorbonne, Bertha construiu 
uma trajetória bastante rara entre as mulheres da época, tornando-se representante do país no Conselho Feminino 
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Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, a mais importante e conhecida organização em 

defesa dos direitos da mulher no período. A luta da federação centrava- se no direito ao voto 

e, nesse sentido, encontrou eco entre alguns políticos da República, como o então senador 

Juvenal Lamartine, do Rio Grande do Norte, forte aliado de Bertha Lutz e representante dos 

interesses da federação no Congresso Nacional. É importante reconhecer, portanto, que, ainda 

que tenham sido muitas as manifestações masculinas contrárias à extensão dos direitos 

políticos às mulheres, alguns políticos apresentaram ativa participação e envolvimento 

favoráveis à causa feminina (COSTA, 1981). 

Com efeito, segundo o magistério de Costa, a estrutura patriarcal sobre a qual se 

organizou a sociedade brasileira – e que a caracteriza, ao menos em parte, até os dias de hoje 

– pressupõe a existência de um processo de dominação dos homens sobre as mulheres, ou 

seja, de uma hierarquia construída social e culturalmente7 e cujo polo mais fraco é 

sistematicamente ocupado pelas mulheres8. Romper essa hierarquia não era o objetivo do 

movimento feminista então nascente. Costa aponta que: 

 
Esse primeiro momento do movimento feminista, em linhas gerais pode ser 
caracterizado como de cunho conservador no que se refere ao 
questionamento da divisão sexual dos papéis de gênero, inclusive 
reforçavam esses papéis, estereótipos e tradições na medida em que 
utilizavam as ideias e representações das virtudes domésticas e maternas 
como justificativas para suas demandas. (COSTA, 1981, p.13) 

 
Na luta pelo direito ao voto, na época, o que orientava o movimento feminista 

liderado por Berta Lutz eram princípios que buscavam considerar que a conquista de direitos 

políticos pela mulher não significasse o seu rompimento com a família e seus papeis de 

gênero. A partir desse pensamento a mulher poderia ocupar-se de seu “local tipicamente 

feminino”, seu lar, sem se limitar a ele (ALVES, 1980; BORBA, 1998) ”. É nesse contexto 

que surgem algumas declarações sobre o papel da mulher na política e sobre os temas aos 

quais ela deveria se dedicar. A segmentação dos temas hoje vistos no Parlamento remete à 

declaração de Lutz de que as verdadeiras feministas lutavam pelo voto para exercê-lo com 

responsabilidade e para tratar de questões que competiam às mulheres, como “o bem-estar das 

 
da Organização Internacional do Trabalho e na I Conferência Pan-Americana da Mulher nos Estados Unidos 
(Rodrigues, 2002). 
7 Neste estudo, entende-se cultura tal como apontado por Geertz: “O conceito de cultura que eu defendo [...] é 
essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de  
significados, que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e sua análise; portanto, não como 
uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à busca de significado.” 
(GEERTZ, 1989, p. 15). Para o autor a cultura é, portanto, um contexto. 
8 Nesse processo concorreram quatro candidatas, três de São Paulo e uma do Distrito Federal. 
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crianças e de sua mãe, a legislação do trabalho, a instituição de horas mais curtas, salários 

mais adequados para as operárias...” (BORBA, 1998, p. 173). 

Segundo Avelar (2001), o movimento sufragista, embora tenha sido conduzido por 

mulheres de elite que não questionavam a estrutura patriarcal da sociedade como fazemos 

hoje, foi responsável pelo reconhecimento dos seus direitos políticos. De fato, pode-se pensar 

que, dadas as condições sociais e culturais da época, a melhor estratégia (ou talvez única) 

fosse mesmo romper lentamente com os valores vigentes, garantindo o direito ao voto para, 

depois, buscar romper com os tradicionais papéis femininos. 

Em 1932, finalmente, Getúlio Vargas promulgou o novo Código Eleitoral que 

estende o direito de votar e de ser votada às mulheres brasileiras, pelo Decreto 21.076/32. Na 

eleição de 1934, a primeira após a conquista feminina, 214 deputados federais são eleitos, dos 

quais apenas uma mulher, Carlota Pereira de Queiroz, se titula (LAVINAS; MELO, 1996). 

Logo em seguida, Bertha Lutz é empossada como suplente após a morte de um dos deputados, 

em 1936.9 Havia também 40 deputados classistas eleitos indiretamente pelos sindicatos, sendo 

uma única mulher, Almerinda Farias Gama, representante do Sindicato dos Datilógrafos e 

Taquígrafos e da Federação do Trabalho do Distrito Federal (RIBEIRO, s/d). De acordo com 

Borba (1998, p. 59) Além da pouca força do movimento feminista, “o preconceito contra as 

sufragistas, o não-envolvimento de mulheres de outras classes e o pequeno número de 

candidatas pode explicar o fraco desempenho nessa primeira eleição” (BORBA, 1998, p. 155). 

Ainda segundo a autora, o regime do 

Estado Novo, implantado por Getúlio Vargas em 1937, instalou um período autoritário 

de governo apenas 5 anos após as mulheres terem conquistado o direito ao voto. Na ocasião o 

Congresso foi fechado e os avanços consagrados na Constituição de 1934 ficaram no papel. 

Em 1946, com o fim do Estado Novo, uma outra Assembleia Constituinte foi formada e 

contou com o efetivo exercício do voto feminino.  

O pluralismo partidário foi retomado e algumas mulheres são eleitas para as câmaras 

municipais, outras para as Assembleias Legislativas estaduais, mas nenhuma para o 

Congresso Nacional, apesar de os partidos concorrerem com dezoito candidatas. Continuando 

o raciocínio de Borba, esse fato pode ser atribuído, em parte, à ditadura de Vargas, mas não é 

suficiente, já que se observou, no período, maior participação feminina em sindicatos, 

associações de bairro, nas lutas pela paz e pela derrubada do Estado Novo. A ausência de 

debate sobre a questão feminina, tal qual acontecida em 1934, pode ser a melhor explicação 

para a inexistência de mulheres eleitas neste período. 

Embora o direito ao voto feminino esteja garantido há 88 anos, a participação de 
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mulheres nas esferas que efetivamente possibilitam o exercício de poder é ainda muito baixa 

e inexpressiva. 

 
[...] assim como a cidadania universal é verdadeiramente um mito, também o 
ativismo e a participação igual para todos também o são. Na prática e na 
teoria, participação, ainda, refere-se àquela do mundo masculino, de classe 
média alta, da população branca. (AVELAR, 2001, p. 48.). 

 
Distintos estudos dedicados ao tema da mulher na vanguarda política têm sido 

embasados na compreensão do motivo da ínfima participação de mulheres na esfera política, 

conforme já ventilado, no âmbito partidário eleitoral e na tomada das decisões, seja no 

Executivo ou nos parlamentos federais, estaduais e municipais, bem como com objetivo de 

apontar as principais dificuldades encontradas para a ocupação efetiva desses cargos eletivos 

(AVELAR, 2001; COSTA, 1997). 

A cultura sexista está profundamente enraizada na consciência social. Isto se verifica 

em todas as esferas, da educação à formação das famílias, das estruturas de organização 

produtiva às condições da divisão sexual do trabalho no contexto das relações de produção 

capitalistas. Ademais, Avelar (2001, p.34) ressalta que a socialização da mulher é 

compreendida nos quadrantes da dominação masculina, que condiciona e impõe os papéis 

ainda bem definidos no campo do gênero. Mesmo que tenha havido maior ocupação de cargos 

executivos em níveis institucionais, as mulheres encontram dificuldade em lidar com tal 

poder, dadas a forma de organização estruturada sob o tacão masculino. 

Mister se faz analisar a dicotomia das esferas público-privado e a divisão sexual do 

trabalho feita desde os primórdios e das responsabilidades a serem desempenhadas por cada 

sexo. Mesmo com as mudanças sociais e os habitus (BOURDIEU, 2012)  na passagem dos 

períodos históricos em relação ao papel das mulheres na sociedade, esses fatores continuam 

sendo percalços à participação da mulher na vida pública. Com as mulheres fica todo o 

encargo com serviços domésticos relacionados aos cuidados com a casa, o marido e os filhos, 

tradicionalmente vistos pelo patriarcado como de responsabilidade feminina única e 

exclusiva, dificultando sua inserção na esfera política. 

Segundo Delaine Martins Costa (1997, p.165), um dos principais problemas da sub-

representação feminina relaciona-se com a construção do processo liberal democrático que, ao 

privilegiar a esfera pública, reforça a exclusão feminina. Democratizar o espaço público 

implica, por conseguinte, a democratização dos espaços privados. Aqui entendemos por 

espaços públicos não apenas e tão-somente os de ordem institucional, deve ser estendida a 

democratização aos ambientes de empregabilidade, de sociabilidade, como os da divisão 
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social do trabalho e, ainda de modo mais radical, o ambiente familiar. 

De fato, com base ainda nos estudos de Costa (1997, p.165) é possível afirmar que os 

partidos ainda se encontram estagnados em relação à sociedade e não acompanham no mesmo 

ritmo seu desenvolvimento, contrários à lógica das legislações que devem acompanhar a 

vanguarda da comunidade e os anseios do seu povo para garantir a segurança jurídica e o 

controle social. Isso porque, ao lado de um movimento de mulheres que se (re)constituiu com 

muita força no Brasil desde a década de 1970 e provocou importantes mudanças na sociedade 

– inclusive pressionando governos para promoverem e/ou alterarem políticas e a legislação em 

favor das mulheres –, os partidos ainda seguem sendo espaços pouco democráticos, fechados à 

participação das mulheres nas instâncias decisórias, nas candidaturas mais apoiadas, etc. O 

ingresso das mulheres na política institucional, está submetido a uma espécie de jogo de honra 

que prevalece nas relações de poder e nas relações de gênero, que afetam, sobremaneira, as 

condições de possibilidade da presença das mulheres no contexto da política e da vida 

pública, assim: 

 
As mulheres são excluídas de todos os lugares públicos (assembleia, 
mercado), em que se realizam os jogos comumente considerados os mais 
sérios da existência humana, que são os jogos da honra. E excluídas, se 
assim podemos dizer, a priori, em nome do princípio (tácito) da igualdade da 
honra, que exige que o desafio, que honra quem o faz, já é válido se dirigido 
a um homem (em oposição a uma mulher) e a um homem honrado, capaz de 
dar uma resposta que, por representar uma forma de reconhecimento, é 
igualmente honrosa. A circularidade perfeita do processo indica que se trata 
de uma partilha arbitrária. (BORDIEU, 2002, p. 15) 

 
Considerando os estudos de Araújo (2005, p. 195), por outro lado, o jogo do poder e 

da honra permanece no interior dessas organizações, na lógica que regula a disputa política, 

na permanência das mulheres no ambiente político-partidário e nas regras, tanto explícitas 

quanto implícitas, das agremiações partidárias. A dinâmica partidária em determinados 

aspectos, evolui com o desdobramento das relações de poder. Por outro lado, as organizações 

partidárias mantêm traços que persistem na longa história de dominação de gênero. Devem ser 

levados em conta os diversos fatores que compõem a complexidade e as estruturas partidárias, 

nas quais as mulheres ingressam. Essa dinâmica requer acuidade e atenção por sua parte. 

Dessa forma: 

 
Podemos pensar a inserção das mulheres nos partidos e seu acesso à 
representação política a partir desses níveis, considerando sua inserção 
organizacional, o processo de recrutamento legislativo, que inclui fases 
distintas, e o comportamento partidário diante das regras do sistema eleitoral. 
Em suma, o sistema partidário em geral e o contexto específico dos partidos 
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políticos em particular constituem variáveis que ajudam a entender não 
apenas a dinâmica da participação partidária, mas, sobretudo, os padrões de 
inserção das mulheres nas instâncias legislativas. (ARAÚJO, 2005, p. 195). 

 
Araújo (IDEM) nos mostra que, as escolhas dos partidos, sobretudo as escolhas das 

cúpulas partidárias, garantem, como é possível observar no cômputo geral dos resultados a 

partir de uma lógica que tende a manter a ordem estabelecida pela desigualdade de gênero que 

desemboca num pragmatismo político, inercialmente, o poder da burocracia controlada pela 

dominação de gênero. Contudo, tem havido mudanças, notadamente em alguns partidos em 

cujo na base se encontram fortes grupos de mulheres e movimentos feministas que têm 

pressionando-os, de baixo para cima, para uma mudança na correlação de forças nesse 

aspecto. 

Ainda segundo Araújo (2005, p.198), o cálculo eleitoral tem sido um norteador para a 

conjugação de candidaturas ao pleito eleitoral. Por esse motivo, aqueles candidatos que 

obtiveram votações expressivas e foram eleitos passam a ter a preferência das máquinas 

partidárias. Em muitos casos o pragmatismo político impera e a organização política passa 

pela articulação em favor dos ganhadores, não importam quais sejam. A lógica do vencedor 

prevalece. Como essa condição é mais difícil para as mulheres, então, o apoio aos seus nomes 

tende a ser dificultado. 

As políticas de ação afirmativa9, que surgem com maior intensidade a partir dos anos 

1990, têm grande potencial de transformação e contribuem para alterar concepções 

tradicionais a respeito dos lugares produzidos socialmente de homens e mulheres no ambiente 

dos partidos e da vida política nacionais. Lado outro, vão depender de peculiaridades dos 

locais onde foram implementadas, dos contextos em que se deram a promulgação das leis 

constitutivas desses direitos que resguardam o protagonismo das mulheres na política, como 

no caso da política de cotas, assim como os sistemas eleitorais11 estabelecidos para 

organizarem o processo eleitoral. 

Cabe salientar, a importância da conceituação das formas de representação no Brasil 

para melhor entendermos como se dá a participação feminina e suas interfaces com questões 

 
9 O Sistema Eleitoral de Lista Aberta é um sistema eleitoral proporcional que busca garantir a correspondência 
entre as demandas e a diversidade da sociedade às decisões do Poder Legislativo (NICOLAU, 2012, p. 37). A 
lista aberta é o sistema utilizado no Brasil nas eleições proporcionais para deputados e vereadores. Nesse sistema 
é apresentado ao eleitor tanto a possibilidade de votar em seu candidato de sua preferência quanto de votar na 
legenda do partido. Sistema Eleitoral de Lista Fechada é usada em diversos países nas eleições proporcionais. 
Nesse sistema é apresentada ao eleitor uma lista ordenada com os candidatos elegíveis ao pleito e, nesse caso, o 
eleitor votaria apenas na legenda partidária e não em candidatos individuais. Assim, exempli gratia, se 
determinado partido político obtiver votos para eleger oito deputados em um estado, os oito primeiros da lista 
serão eleitos. 
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que se encontram intimamente ligadas à baixa representatividade feminina na política. Na 

contramão da representação eleitoral, como já aventado na sessão anterior, no Brasil a 

participação extraparlamentar e o associativismo se fizeram como uma nova e singular 

abordagem de representação das mulheres junto aos Poderes, feito através de dinâmicas que 

envolvem redes feministas, Estado e sociedade civil organizada para incluir temáticas 

importantes às mulheres nas agendas públicas e aprovar legislações pertinentes a cidadania 

feminina. 

Assim, como forma de não subestimar a prática da política pelas mulheres, devemos 

observar também outras formas de atuação menos institucionalizadas empreendidas com o 

objetivo de influenciar os tomadores de decisão. Neste sentido nos apropriamos dos 

elementos conceituais da teoria de Maurice Duverger (1995, p.108) e Fanny Tabak (2002, 

p.87), que propõem uma classificação dessas formas de participação política. Para tornar essa 

classificação mais abrangente e suas categorias mutuamente exclusivas, tomamos a liberdade 

de reformulá-las, conforme se segue. Conforme colacionamos abaixo: 

(1) A participação eleitoral é a modalidade cuja participação política se relaciona aos 

pleitos eleitorais e seus processos, abrange as candidaturas, a disputa pelos cargos 

eletivos, as campanhas eleitorais e que o principal sustentáculo é o voto. Estudos 

nesse âmbito versam que a influência dos sistemas eleitorais e partidários, o 

processo eleitoral, os determinantes e a formação da decisão do voto pelos 

eleitores, as tendências ideológicas e partidárias do eleitorado, as siglas 

partidárias e suas coligações, a proporção do abstencionismo nas eleições, a 

militância partidária nas campanhas eleitorais e os resultados eleitorais são temas 

determinantes na decisão de se candidatar; 

(2) Por sua vez, nas Assembleias Políticas e no Governo, esta modalidade de 

participação política relaciona-se à ocupação de cargos eletivos ou cadeiras nos 

Poderes Legislativo e Executivo, em suas três esferas: Municipal, Estadual e 

Federal. Estudos nesse campo são mais específicos e podem tratar de temas como 

as proposições legislativas, a formulação de Políticas Públicas, o processo 

decisório e a tomada de decisão, a participação dos parlamentares nas comissões 

temáticas e nos debates de plenário, a definição do orçamento público, a carreira 

política, o perfil dos membros e a composição dos parlamentos, o exame de 

matérias afetas às suas competências determinadas constitucionalmente; 

(3) Participação na Administração Pública é a modalidade de participação política 

relacionada ao exercício burocrático, à administração pública ou administração, a 
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quem compete a execução de atos administrativos previstos legalmente, incluindo 

atividades a serem desempenhadas por servidores públicos ou mandatários. Estes 

são cargos não-eletivos que devem ser preenchidos de acordo com o art. 37 da 

Constituição Federal de 1988, seja no Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. 

Há também aqueles cargos de liderança indicados pelo governo, como ministros e 

secretários de Estado, secretários estaduais e municipais etc. Estudos nesse 

campo incluem temas como a composição do serviço público, atos 

administrativos, poder discricionário, a implementação e a avaliação de Políticas 

Públicas, a relação harmônica entre os poderes, as forças armadas, entre outros; 

(4) Participação em Ações Civis é uma modalidade de participação política 

relacionada ao envolvimento de sujeitos em associações civis como partidos 

políticos, movimentos sociais, organizações não-governamentais, grupos de 

interesse, associações religiosas, associações de moradores etc. Estudos nesse 

âmbito versam, em regra, sobre demandas específicas dos grupos, sua 

composição, sua dinâmica interna e sua influência sobre o processo político; 

(5) Participação na Imprensa Política e de Informação: esta modalidade está inserida 

no que tange aos veículos de informação que contêm temática política, como 

jornais, revistas ou sites especializados. Estudos nesse campo incluem tópicos 

como propaganda ideológica, formação da opinião pública e formação da agenda 

política, bem como notícias relacionadas a escândalos de corrupção praticados por 

pessoas em exercício de mandato eletivo vigente e; 

(6) Influência Pessoal, essa modalidade de participação política faz referência à ação 

do sujeito individual nas relações interpessoais e ao empreendedorismo político 

(AINSWORTH apud TABAK, 2002). Estudos sobre esse campo incluem um 

entendimento acerca da influência exercida por personalidades políticas ou não, 

em diferentes locais e áreas de atuação: bairros, aldeias, vilas, conjuntos 

habitacionais, também pode empreender o papel político individual dentro do seio 

familiar, do local de trabalho e no círculo social em que convive. 

Para Duverger (1995) e Tabak (2002), portanto, os três primeiros tipos de 

participação constituem o que chamamos de política formal, que pode ser designada também 

por participação política direta, pois nessa forma de participação os indivíduos estão 

envolvidos de forma direta nos processos decisórios. Já os três últimos tipos de participação 

constituem o que poderíamos chamar de participação política indireta, já que nestas 

modalidades os indivíduos não estão diretamente envolvidos nos processos de decisão, mas os 
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indivíduos que detêm postos decisórios procuram influenciar seus pares com seus atos ou 

suas ações para lograr algum proveito em favor de um grupo de interesse. 

          Quando tratamos da presença de mulheres na política, em linhas gerais, nos referimos 

à participação feminina na política formal. Por política formal entendemos ser as atividades 

inerentes às capacidades eleitorais ativa e passiva, quais sejam, capacidade de votar e receber 

votos e a possibilidade de ascender a cargos públicos eletivos com poder decisório. Contudo, 

o entendimento acerca da participação feminina não deve ser reducionista ou limitador ao 

campo formal da política, sob o risco de subestimar a atuação das mulheres nos diversos 

campos de atuação. Ressalta-se que a política institucionalizada não é a única forma de 

intervenção no poder, nem o único meio disponível e efetivamente usado por mulheres, ou 

outros grupos e indivíduos minoritários, de atingirem seus objetivos. 

Tendo clareza acerca das modalidades de participação política e de como evoluíram 

na sociedade brasileira, na próxima sessão passamos a desenvolver um estudo de diretriz 

mais conceitual acerca da temática das Políticas Públicas e ações afirmativas, perpassando 

por teorias que firmam o debate, bem como um breve histórico de ambas. Numa segunda 

parte traçamos um histórico do marco legal da legislação de cotas no Brasil, bem como as 

legislações que vieram com o intuito de impulsionar a efetividade desta ação afirmativa. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS, AÇÕES AFIRMATIVAS E AS COTAS DE GÊNERO NO 

BRASIL 

Neste capítulo vamos tratar, sob um viés histórico e conceitual, do papel fundamental 

das Políticas Públicas e das ações afirmativas para a efetivação dos direitos das mulheres. 

Contextualizando a implementação das cotas de gênero no Brasil, faremos uma análise das 

legislações instituidoras de 1997 e as alterações feitas para garantir a efetividade destas 

políticas de gênero. 

O capítulo está dividido em três partes. Na primeira, são apresentados o histórico e a 

conceituação de Políticas Públicas, dando ênfase ao papel do Estado como responsável pela 

criação destas. Na segunda parte, refinamos o debate, conceituaremos as ações afirmativas, 

considerando seu surgimento, sua implementação e seu fundamento. Em uma terceira parte 

trabalhamos com as legislações das cotas de gênero e sua evolução desde sua criação até o 

período atual, debatendo de forma crítica suas alterações e as contribuições ou retrocessos 

para o aumento da representatividade feminina na política formal. 

 

 

3.1 Políticas Públicas 

Neste século, em especial nos últimos anos, as mulheres têm travado batalhas em 

nome de seus direitos como jamais se viu, um fenômeno mundial, a que muitos se referem 

como a Revolução das Mulheres ou feminismo. Tomando a definição de Matos, Cypriano e 

Brito (2007, p.1), é “um movimento reivindicatório de direitos assim como é um profundo 

contestador do sistema patriarcal ainda vigente nas mais diversas sociedades contemporâneas 

e que toma forma e características em determinadas regiões que são distintas”. Este fator se 

deve ao crescimento da atuação e presença de mulheres cada vez maiores em todos os nichos 

da nossa sociedade, não se tratando como antigamente de uma exceção e do lugar restrito de 

seus lares, onde, na visão patriarcal, desempenhavam apenas as tarefas domésticas, cuidavam 

dos filhos e do marido. Conforme destaca Lopes e Nóbrega: 

 
No entanto, esse fenômeno tem mostrado uma face contraditória. Se é 
verdade que as mulheres estão cada vez mais presentes nos espaços públicos, 
o mesmo não se pode dizer da participação delas nos espaços formais ou 
institucionais de poder, considerando que esses não têm acompanhado a 
velocidade de inserção das mulheres como em outros espaços, a exemplo 
do mercado de trabalho ou do ensino superior. Nesse sentido, para Sílvia 
Camurça, “a política e o poder se, por um lado, estão no cerne do problema 
feminista são, por outro lado e por isso mesmo, campos da vida social pouco 
permeáveis à presença das mulheres e pensados, em geral no masculino”. 
(LOPES; NÓBREGA, 2007, p. 14) 
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Retornando à argumentação trazida em linhas atrás, Bourdieu, Chamboredon e 

Passeron (1999) pontuaram que a sociedade se funda historicamente na estrutura de classes, 

proveniente da divisão social do trabalho baseada na diferenciação dos meios de produção, e 

que constantemente reproduzimos esse modelo de relação social, suas hierarquias, costumes e 

valores. Nesta conjectura, passamos a compreender as Políticas Públicas institucionalizadas 

no espaço social, principalmente, no campo político. 

Ressalta-se inicialmente que a cidadania e o reconhecimento de direitos, que neste caso 

atuam como um regulador de relações sociais entre pessoas e as instituições, estão 

intimamente ligados. Dada a complexidade das relações sociais, começamos a atrelar a esta 

determinante a necessidade de haver um grande formulador ou articulador de Políticas 

Públicas que visem atender interesses de grupos específicos. 

Em se tratando de Políticas Públicas podemos considerar seus grandes expoentes: H. 

Laswell (1936), H. Simon (1957), C. Lindblom (1959) e D. Easton (1965), que contribuíram 

em suas teorias para o entendimento desta subárea da ciência política, bem como para a 

construção de suas conceituações, como veremos adiante. Celina Souza (2006, p.24) traz 

algumas definições: 

 
Não existe uma definição somente para o termo política pública e devemos 
observar a contribuição de todas elas para o verdadeiro sentido desta medida. 
Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que 
analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como 
um ‘conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos’. 
Peters (1986) na mesma direção, segue o mesmo entendimento: ‘política 
pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou 
através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos’. Dye (1984) 
define política pública como ‘o que o governo escolhe fazer ou não fazer’. No 
entanto, a mais conhecida delas ainda é a de Laswell: decisões e análises 
sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem 
ganha o quê, por que e que diferença faz.10 (SOUZA, 2006, p. 22) 

 

Noutras definições empreendem o papel da Política Pública na solução de problemas, 

no papel de formulador de soluções que afetem questões atinentes a interesses de grupos 

minoritários da sociedade. Outras definições, debatem que a gênese da política pública seria 

o embate em torno de ideias e interesses. Nesse aspecto enfatiza: 

 
 
 
 

 
10 Há mais de 40 anos atrás, Bachrach e Baratz (1962) mostraram que não fazer nada em relação a um problema 
também é uma forma de política pública. 
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[...] pode-se também acrescentar que, por concentrarem o foco no papel dos 
governos, essas definições deixam de lado o seu aspecto conflituoso e os 
limites que cercam as decisões dos governos. Deixam também de fora 
possibilidades de cooperação que podem ocorrer entre os governos e outras 
instituições e grupos sociais. (SOUZA, 2006, p. 25) 

 
E a mesma autora resume Políticas Públicas: 

 

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento 
que busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em ação” e/ou analisar 
essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças 
no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A formulação de 
Políticas Públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos 
traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações 
que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. (SOUZA, 2006, p. 
26) 

 
Quando se discute a questão das Políticas Públicas e sua definição, cabe entendermos 

também de outra definição conceitual importante: a de Estado como articulador dessas 

políticas. Conforme Souza: 

 
Debates sobre Políticas Públicas implicam responder à questão sobre o 
espaço que cabe aos governos na definição e implementação de Políticas 
Públicas. Não se defende aqui que o Estado (ou os governos que decidem e 
implementam Políticas Públicas ou outras instituições que participam do 
processo decisório) reflete tão-somente as pressões dos grupos de interesse, 
como diria a versão mais simplificada do pluralismo. (SOUZA, 2006, p. 26) 

 
 

A autora reconhece que outros segmentos, para além dos governos, se envolvem na 

formulação de Políticas Públicas, tais como grupos de interesse e os movimentos sociais, cada 

qual com maior ou menor influência a depender do tipo de política formulada e das coalizões 

que integram o governo. Apesar de uma certa literatura argumentar que o papel dos governos 

tem sido encolhido por fenômenos como a globalização, a diminuição da capacidade dos 

governos de intervir, formular Políticas Públicas e de governar não está empiricamente 

comprovada. E visões menos ideologizadas defendem que, apesar da existência de limitações e 

constrangimentos, estes não inibem a capacidade das instituições governamentais de governar 

a sociedade (PETERS, 1998, p.409), apesar de tornar a atividade de governar e de formular 

Políticas Públicas mais complexas. 

Souza (2006, p.36) sintetiza as principais características das políticas, o que nos leva 

a um melhor entendimento, conforme colacionamos: 

● A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de 

fato, faz; 
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● A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 

materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a 

participantes formais, já que os informais são também importantes; 

● A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras; 

● A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados. A 

política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo 

prazo; 

● A política pública envolve processos subseqüentes após sua decisão e proposição, ou 

seja, implica também implementação, execução e avaliação. 

 
Partindo dessa diretriz conceitual, as Políticas Públicas surgem da necessidade de 

legalização de medidas ou concretização de direitos que auxiliem a sociedade no tratamento 

“dos desiguais na medida de suas desigualdades” ou lhes outorgando uma “igualdade de 

oportunidades” após pressões de movimentos sociais e ou grupos de interesse. Segundo 

Draibe (1989, p.321), esse conceito carrega um significado de respeito às “diferenças” e 

legitimação de diferenças. De acordo com Vita (1993, p.102), essas discussões “ganham ainda 

mais força no período da ditadura militar, e que se configuram futuramente com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, quando da inserção de “todos os Direitos da 

Declaração da ONU”. 

As Políticas Públicas direcionadas às mulheres no Brasil estão atreladas às lutas do 

movimento feminista e das mulheres na sociedade, desde a conquista do direito de votar, com 

o Código Eleitoral de 1932, até as mais recentes Políticas Públicas contra a violência de 

gênero, como a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) e a Lei do Femínicidio (Lei 

13.104/2015). Estas últimas se apresentam como mecanismos para coibir e prevenir a 

violência contra as mulheres em situação familiar e em relações afetivas, no caso da primeira, 

e em todas as suas expressões, no caso da segunda. 

Como já tratamos anteriormente, o movimento feminista brasileiro se tornou mais 

expressivo nas décadas de 1960 e 1970, com a atuação das mulheres em muitas frentes de 

resistência contra a ditadura militar instaurada em 1964 no Brasil. Como exemplo deste período 

podemos tomar a criação de organizações sindicais a partir da defesa de distintas bandeiras: a 

incorporação das mulheres no mundo do trabalho e a liberdade política no país. 

A história do movimento feminista é marcada por períodos distintos que 

apresentaram uma diversidade de tendências: conservadorismo, liberalismo, marxismo, 

feminismo radical e feminismo socialista. De todos eles podemos destacar três momentos 
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marcantes: movimento sufragista no século XIX, a liberação sexual nos anos 1960 e, no ano 

de 1970, a intersecção entre o movimento político de luta das mulheres e o início dos centros 

de estudos na academia sobre mulher, gênero e feminismo. (AVELAR; CINTRA, 2015; 

SAFFIOTI, 1987). 

No âmbito das Políticas Públicas, os movimentos de mulheres e os movimentos 

feministas, enquanto sujeitos políticos, tiveram um papel fundamental nos anos de 1980 e 

1990 quando, no debate sobre os direitos das mulheres imersa na questão de gênero, 

propuseram e articularam Políticas Públicas nas diversas áreas (saúde, educação, assistência 

social, trabalho, etc.) que consolidaram mecanismos de visibilidade, garantia de direitos, 

autonomia e fortalecimento das mulheres nos espaços públicos e privados da sociedade 

brasileira. Farah neste sentido afirma: 

 
A inclusão da questão de gênero na agenda governamental ocorreu como 
parte do processo de democratização, o qual significou a inclusão de novos 
atores no cenário político e, ao mesmo tempo, a incorporação de novos temas 
pela agenda política. Os movimentos sociais que participaram de lutas pela 
redemocratização do regime tinham as mulheres como um de seus 
integrantes fundamentais. (FARAH, 2004, p. 114). 

 
De acordo com Esmeraldo (2002), uma importante passagem na história das Políticas 

Públicas de gênero no país se deu com a criação do Conselho Nacional de Direitos da Mulher 

(CNDM), através da Lei nº 7.353, de 29 de agosto de 1985. Sob a direção de Ruth Escobar e 

uma composição plural de tendências de partidos e de movimentos de mulheres, o Conselho 

foi criado com autonomia administrativa e financeira, vinculado ao Ministério da Justiça11. 

No início de seus trabalhos foram elaborados projetos que visaram implementar políticas de 

gênero nas áreas de violência, saúde, trabalho, educação e cultura, se destacando no processo 

de reabertura democrática do país, de maneira que grande parte das reivindicações do 

movimento feminista fosse incluída na Constituição Republicana de 1988. 

 
Nos primeiros anos, a repercussão da atuação do CNDM no país é visível. 
Utiliza-se amplamente dos meios de comunicação e realiza grandes 
campanhas, com o apoio dos conselhos estaduais já instalados. Interfere com 
pareceres técnicos em anteprojetos do governo ligados ao trabalho feminino 
e à saúde da mulher. Elabora propostas de Políticas Públicas ligadas à 
violência, à educação, ao trabalho, à saúde para os ministérios respectivos. 
[...] No plano nacional, a visibilidade do CNDM materializa-se quando 
assume a coordenação da campanha Mulher e Constituinte, com o lema 
Constituinte pra valer tem que ter palavra de mulher, lançada em novembro 
de 1985. O CNDM consegue aglutinar as parlamentares constituintes, os 

 
11 Ver mais em: https://www.cfemea.org.br/plataforma25anos/_anos/1985.php?iframe=criacao_cndm. 
 

http://www.cfemea.org.br/plataforma25anos/_anos/1985.php?iframe=criacao_cndm
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movimentos de mulheres e a sociedade em geral para participar da 
campanha. O chamado lobby do batom, grupo composto por lideranças de 
mulheres, é uma iniciativa dos movimentos de mulheres e feministas que se 
articula ao CNDM para acompanhar os trabalhos dos constituintes na 
elaboração e votação de Emendas Constitucionais. A votação do texto 
constitucional é acompanhada pelos grupos de mulheres e o CNDM. 
Observa-se que a Carta Magna aprovada em 1988 incorpora a maioria das 
reivindicações das mulheres. (ESMERALDO, 2002, p. 76). 

 
Segundo o autor (2002, p. 77), o CNPM se manteve atuante até 1989, quando sofreu 

um esvaziamento a partir de decisões tomadas no âmbito do Governo Federal que afetaram 

sua autonomia. Voltando a ter uma atividade relevante no período das Conferências do Cairo 

(1994) e IV Conferência da Mulher de Pequim (1995), coordenando os trabalhos da delegação 

brasileira. Em 2003, o CNDM passou a integrar a estrutura da Secretaria de Políticas para as 

Mulheres (SPM). Recentemente, sua atuação ocorre junto a SPM em suas articulações com as 

instituições governamentais e com a sociedade civil organizada. 

Em um período histórico mais recente, vale ressaltar a contribuição dos governos dos 

exs presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003- 2010) e Dilma Rousseff (2011-2014) e (2015-

2016) para a consolidação de Políticas Públicas para mulheres por meio da criação e 

fortalecimento de ministérios e secretarias que visaram debater temáticas relevantes à 

cidadania das mulheres. Em 2003, na gestão Lula foi criada a Secretaria de Políticas para as 

Mulheres (SPM), por meio da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 (BRASIL, 2003). Em 

importante análise acerca da trajetória da SPM na articulação de Políticas Públicas, Pontes 

aponta que: 
 

Em 2004, transformado em Ano da Mulher, o Governo Federal, sob a 
coordenação da SPM e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), convoca a I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, 
precedida de conferências estaduais e municipais. Esta convocação vem 
mobilizando mulheres e governos em todo o país para a discussão de 
Políticas Públicas para as mulheres e de diretrizes que culminou no primeiro 
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, revisado através das 
conferências seguintes, nos anos de 2007 e 2013. A partir da criação da 
SPM, as políticas de gênero no campo educacional ganharam impulso. Em 
2004, foi criada no Ministério da Educação (MEC) a Secretaria de Educação 
Continuada. Em 2011, com a reestruturação organizacional do MEC, 
transformou-se em Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão (SECADI). As conferências nacionais de políticas 
para as mulheres, o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação 
(MEC), em 2007, da Conferência Nacional de Educação (CONAE) em 2010, 
e do Plano Nacional de Educação (PNE 2011-2020) inauguram uma nova 
gestão nesse campo. Assim, a institucionalização da SPM e da 
SECADI/MEC possibilitou o desenvolvimento e a transversalidade de uma 
política educacional com perspectiva de gênero. A SPM induziu e apoiou a 
formulação de políticas para as mulheres, e a SECADI/MEC ficou com 
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atribuição de difundir no interior do ministério a temática da diversidade de 
forma ampla. O primeiro, segundo e terceiro planos nacionais de políticas 
para as mulheres (PNPM), formulados pelo governo e sociedade civil por 
meio das conferências, incluíram objetivos específicos para a educação. 
Embora a execução de tais políticas seja quase totalmente de 
responsabilidade do MEC, a SPM, mesmo sendo um órgão articulador 
dessas políticas, tem buscado, ao longo dos anos, desenvolver projetos 
pontuais, como o Programa Mulher e Ciência, os cursos à distância – Gênero 
e Diversidade na Escola (c) e em Gestão em Políticas Públicas de Gênero 
e Raça (GPP-GeR). (Pontes, 2017, p. 11) 

 

Ademais, no que se refere às Políticas Públicas para mulheres no Brasil, devemos 

tomar nota da importância do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) para as 

suas formulações. O principal objetivo deste instrumento de trabalho é a efetivação das 

diretrizes presentes no PNPM pelos governos federal, estaduais e municipais, bem como pelos 

movimentos sociais. Dessa forma, no executivo federal, as Políticas Públicas passam a ser 

orientadas pelo PNPM, desdobradas pelos organismos governamentais de políticas para as 

mulheres, estaduais e municipais (BRASIL, 2004). As políticas ora propostas são 

direcionadas para as mulheres, tendo a perspectiva de assegurar Políticas Públicas de gênero, 

reforçando ainda a importância das mulheres se organizarem politicamente enquanto sujeito 

coletivo na luta por políticas de igualdade de gênero. 

Adentrando ao tema de pesquisa, no que se refere à participação das mulheres no 

cenário político partidário eleitoral, na tentativa de reverter esse quadro de assimetria nos 

espaços de poder e tomada de decisão, considerando os baixos índices de participação 

feminina, surgem no ano de 1997, as ações afirmativas por meio da legislação de cotas de 

gênero, visando impulsionar o crescimento da representatividade feminina, que trataremos em 

pormenores nas sessões seguintes. 

Desta feita, pode-se inferir que a luta por Políticas Públicas no Brasil, no âmbito dos 

direitos das mulheres, sua implementação e o controle social dessas políticas se apresentam 

como lócus de crítica, reação e resistência ao patriarcado. 

 

 
3.2 Ações afirmativas 

Parafraseando Leila Bellintani (2006, p.44), as ações afirmativas surgem como 

Políticas Públicas em meados do século XX, resultado de pressões internas de grupos 

organizados da sociedade civil que lutavam pelos direitos civis dos afro-americanos, sendo 

implementadas pelo governo dos Estados Unidos da América para a satisfação de direitos 

desse grupo de interesse para minimizar os efeitos das desigualdades raciais. Esses grupos 
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integravam os denominados “movimentos negros”, tendo como líderes Martin Luther King e 

Malcon X, e grupos radicais, como os “Panteras Negras”. Inicialmente, as políticas de ação 

afirmativa foram implementadas no âmbito do mercado de trabalho, da educação superior e 

nos contratos governamentais. A influência norte- americana resultou em uma onda que 

influenciou a Europa nas “discriminações positivas” e na implementação dessas políticas. A 

autora nos mostra que os principais fundamentos para o surgimento da affirmative action 

foram a crise do liberalismo e o modo como foi sendo construída a concepção de Estado do 

Bem-Estar Social, qual seja, gradativamente a acepção formalista, a igualdade perante a lei e 

o Estado mínimo abrem espaço para atuação promocional do Estado com vistas a atingir uma 

igualdade material. Essa nova perspectiva de Estado promocional e igualdade material visam 

acabar com as desigualdades e promover o nivelamento de oportunidades entre as 

pluralidades e multiculturalidades sociais. Porém, o vocábulo “ação afirmativa” tem origens 

anteriores à década de 1960. 

 
O termo “ação afirmativa” surgiu nos Estados Unidos, em 1935, sob a 
nomenclatura “affirmative action”, quando foi usado no Ato Nacional das 
Relações de Trabalho, no qual se proibiu ao empregador o cometimento de 
qualquer forma de repressão contra membros dos sindicatos. Tal mecanismo 
consubstanciava-se, portanto, na possibilidade de o indivíduo, que 
objetivamente houvesse sido discriminado, ser relocado para a posição 
laboral que poderia, ou mesmo deveria,ter alcançado, caso não houvesse 
sofrido tal discriminação. (BELLINTANI apud LOPES; NÓBREGA, 2007, 
p. 14 ) 

 
Desta feita, oficialmente foi somente nesta citada década em que oficialmente as 

ações afirmativas apareceram oficialmente com a conformação legal que possui 

hodiernamente. Conforme Leila Bellintani (2006, p.44), ”o presidente Kennedy determinou, 

por meio de uma ordem executiva, que empresas empreiteiras contratadas pelas entidades 

públicas passassem a selecionar, para seus quadros de pessoal, indivíduos pertencentes a 

grupos minoritários, em especial os negros”. Após essa primeira normativa no sentido de 

minimizar as desigualdades raciais na sociedade americana foram criadas outras regras no que 

tange aos direitos de alunos negros estudarem nas escolas dos EUA. 

 
Essas ações afirmativas consistiam, inicialmente, em meras recomendações 
do Estado dirigidas aos particulares sobre a importância de se colaborar com 
a inserção de grupos historicamente discriminados no mercado trabalho e na 
educação formal. Não surtiram, entretanto, o efeito esperado. Como não 
havia critérios mais rígidos ou sanções para o seu descumprimento, 
constatou-se a ineficácia das ações afirmativas quando propostas com base 
nesse modelo. 
Em decorrência disso, o Estado norte-americano passou a adotar políticas de 
ações afirmativas mais contundentes, exigindo, por exemplo, metas 
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numéricas a serem alcançadas pelas empresas e instituições educacionais 
superiores (universidades). Essas medidas visavam obter já não mais uma 
igualdade de oportunidades e sim uma igualdade de resultados, o que alargou 
o âmbito de aplicação das ações afirmativas, que passaram a ser usadas não 
só nos EUA, como em outros países, como medidas de inclusão social das 
mais diversas minorias. 
Como conseqüência, as ações afirmativas não são mais entendidas como 
meras medidas estatais de encorajamento para a promoção da igualdade de 
grupos minoritários. De acordo com a moderna teoria das ações afirmativas, 
estas podem ser definidas como instrumentos temporários, públicos ou 
privados, que objetivam concretizar o princípio da igualdade substancial ou 
material, convertendo o conteúdo volátil do princípio em uma intervenção 
efetiva na realidade. Compreendem tanto as medidas que implicam em uma 
destinação de certos bens da vida a indivíduos socialmente discriminados 
(cotas ou metas numéricas, por exemplo), quanto medidas de auxílio a esses 
grupos ou indivíduos para que concorram em igualdade de oportunidades. 
LOPES; NÓBREGA, 2007, p. 15) 

 
Em suma Lopes e Nóbrega (Ibid.) nos levam a entender as “ações afirmativas”, ou 

“discriminações positivas”, como Políticas Públicas por estarem atreladas à legalização de 

mecanismos que consigam interferir na dinâmica social de modo a conseguirem acesso dos 

excluídos aos âmbitos social, político e econômico. Neste contexto, Ellis Cashmore 

(SILVA,2001, p.123) resume que: “a ação afirmativa visa ir além da tentativa de garantir 

igualdade de oportunidades individuais ao tornar crime a discriminação, e tem como 

beneficiários os membros de grupos que enfrentam preconceitos”. 

Para Joaquim B. Barbosa Gomes, as ações afirmativas podem ter a seguinte 

definição: 

 

[...] um conjunto de Políticas Públicas e privadas de caráter compulsório, 
facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação 
racial, de gênero e de origem nacional, bem como para corrigir os efeitos 
presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a 
concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais 
como a educação e o emprego. Diferentemente das políticas governamentais 
antidiscriminatórias baseadas em leis de conteúdo meramente proibitivo [...], 
as ações afirmativas têm natureza multifacerária, e visam a evitar que a 
discriminação se verifique nas formas usualmente conhecidas – isto é, 
através de mecanismos informais, difusos, estruturais, enraizados nas 
práticas culturais e no imaginário coletivo. (GOMES, 2001, pp. 40-41) 

 
Segundo Moehlecke (2002, p.78), ações afirmativas são medidas que combatem a 

discriminação por meio da compensação da desigualdade de oportunidade. São ações 

corretivas, voluntárias ou compulsórias, que pretendem eliminar desigualdades historicamente 

acumuladas, bem como compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização, 

garantindo a igualdade de oportunidades e tratamento. Elas surgem a partir da necessidade de 
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promover os grupos inferiorizados na sociedade e conferir-lhes uma preferência a fim de 

assegurar seu acesso a determinados postos que, de outro modo, estariam deles excluídos total 

ou parcialmente. Como nos afirma Martins, também podemos considerar que: 

Na arena política, as ações afirmativas são resultado da crítica aos limites de 
inclusão que tem marcado o modelo clássico de cidadania. Já que os direitos 
legais básicos relativos ao voto e à representação política não têm sido 
suficientes para reverter a significativa assimetria de espaços, há 
entendimentos favoráveis às ações no sentido de promover a representação 
de certos grupos que têm sido subordinados ou excluídos. As mulheres 
fazem parte desses grupos. (MARTINS, 2007, p. 46). 

 
Segundo Araújo (2002, p. 144), “são encontradas expressões como ‘ações 

afirmativas’, ‘ações positivas’, ‘discriminação positiva’ e ‘política de cotas’. O que tem em 

comum dentre todas as definições dada para essas medidas se trata de uma noção de 

intencionalidade relativa a um tratamento preferencial ou compensatório a um determinado 

grupo ou parcela social que se encontra em posição de desvantagem social ou sub-

representado politicamente, em razão de discriminações, preconceitos ou estereótipos 

passados ou presentes”. 

Marlise Matos (2007, p.4) analisa a questão conceitual das ações afirmativas de 

maneira muito interessante, na qual colacionamos: 

 
O que vale notar é que diferentes correntes ideológicas utilizam os 
mecanismos de formas distintas. O liberalismo igualitário tratará as ações 
afirmativas como políticas transitórias que tentam possibilitar a correção das 
falhas que são resultados da operação defeituosa do mercado. Logo, as 
desigualdades observadas entre os indivíduos não refletiram somente 
diferenças de preferências, ou, dito de outro modo, desigualdades 
provenientes de diferenças de talentos, capacidades, heranças ou 
características adscritivas; elas são justificadas e toleradas pelo conceito de 
igualdade privilegiado pelo liberalismo, visto que ‘os talentos não são 
distribuídos igualmente, de modo que a decisão de uma pessoa de trabalhar 
numa fábrica e não em um escritório de advocacia, ou de simplesmente não 
trabalhar, será governada, em boa parte, mais por suas capacidades que por 
suas preferências de trabalho ou entre trabalho e lazer’ (DWORKIN, 2001, p. 
291-292). É por isso que as identidades de grupos não são promovidas, nem 
há uma desestabilização dos padrões de valoração cultural, já que, as ações 
afirmativas não têm tais finalidades, pois só pretendem permitir a competição 
em igualdade de condições, de indivíduos com diferentes preferências, por 
bens, recursos e oportunidades. (MATOS, 2007, p. 4) 

 
Finalizando essa análise conceitual, ressalta-se que há autores, como Álvaro Ricardo 

de Souza Cruz (2005, p.43), que indicam como fundamento para a adoção das ações 

afirmativas os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da democracia e do 

pluralismo político, destacando que essas medidas são compatíveis com a Constituição 
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Republicana de 1988. O autor enfatiza: 

 
A necessidade de reconhecimento de uma sociedade plural e democrática 
exige a participação formal, material e, sobretudo, procedimentalmente 
igualitária no tocante ao tratamento estatal e sua divisão social de 
oportunidades. As ações afirmativas são, pois, discriminações lícitas que 
podem amparar/resgatar fatia considerável da sociedade que se vê tolhida do 
direito fundamental de participação na vida pública e privada. Permitirmos 
acesso a cargos e empregos públicos, mandatos políticos; garantir-lhes 
acesso à saúde, à educação, à liberdade religiosa e de expressão compõe um 
substrato essencial de democracia atual. (CRUZ, 2005, p. 43). 

 
Seguindo o embasamento teórico de Lopes e Nóbrega (2007), observa-se que o 

Estado, enquanto composto pelo conjunto de estruturas burocráticas ou administrativas, é o 

responsável, neste contexto, por conduzir os encaminhamentos das Políticas Públicas ou pela 

formulação e aplicação delas. Porém, vale ressaltar que, o Estado também é uma construção 

realizada por agentes sociais, ou seja, indivíduos homens e mulheres, também por instituições 

e organizações-governamentais ou não governamentais, que se relacionam e se inter-

relacionam no espaço social e influenciam as decisões no plano local, regional, nacional e 

internacional. Deve-se considerar eventos que se destacaram, alguns na percepção e 

preocupação de determinados segmentos da sociedade sobre o tema participação da mulher na 

política. 

Martins (2007, p.67) relembra que na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), 

de 1979, onde ocorreu a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra a Mulher12, observou-se a necessidade da tomada de medidas eficazes em relação 

à promoção da igualdade de fato entre o homem e a mulher. Tais medidas não seriam 

consideradas discriminatórias e durariam o tempo necessário para se chegar ao objetivo: 

igualdade de oportunidade e tratamento. 

Em 1995, em Beijing-China, ocorreu a IV Conferência Mundial sobre a Mulher. Em 

seu capítulo IV – Objetivos Estratégicos e Ações foram apresentadas considerações a respeito 

da necessidade e da justificativa para buscar a promoção da igualdade de participação do 

homem e da mulher nas esferas de poder e nos espaços de tomada de decisão com vistas à 

formulação de Políticas Públicas de forma democrática. Seguem algumas estratégias contidas 

na plataforma geral da Conferência: 

 
12 Foi aprovada em 18 de dezembro de 1979, entrou em vigor como documento internacional em 3 de setembro 
de 1981, ratificado por 20 países. Em 31 de março de 1981, foi assinada, em Nova Iorque, pela República 
Federativa do Brasil, ratificação depositada junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, a 
21 de fevereiro de 1984. Entrou em vigor no Brasil, em 2 de março de 1984, através do Decreto Legislativo 
89.460, de 20 de março de 1984. 
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Objetivo Estratégico G.1. Adotar medidas para garantir à mulher igualdade 
de acesso e a plena participação nas estruturas de poder e de tomada de 
decisão. 
190. Medidas que os governos devem adotar: 
comprometer-se a estabelecer a meta de equilíbrio entre homens e mulheres 
nos organismos e comitês governamentais, assim como nas entidades da 
administração pública e no judiciário, incluídas entre outras coisas, a fixação 
de objetivos específicos e medidas de implementação, a fim de aumentar 
substancialmente o número de mulheres com vistas a alcançar uma 
representação paritária das mulheres e dos homens, se necessário mediante 
ação positiva em favor da mulher, em todos os postos governamentais e da 
administração pública; 
(a)  adotar medidas, inclusive, quando apropriado, nos sistemas eleitorais  
que estimulem os partidos políticos a incorporar as mulheres em postos 
públicos eletivos e não eletivos na mesma proporção e nas mesmas 
categorias que os homens. (1995, p. 21 ) 

 
Segundo Avelar (2001), no Brasil, em 1996, toma forma o PNDH – Programa 

Nacional dos Direitos Humanos, de acordo com a recomendação feita na Conferência 

Mundial de Direitos Humanos realizada em 1993. Num sentido amplo, o programa visa 

promover os direitos humanos, e em sentido estrito, eleger prioridades, apresentar propostas 

que auxiliem de alguma forma a efetivação e a concretização desses direitos, nas perspectivas 

de curto, médio e longo prazo, atingindo todas as pessoas: homens, mulheres, crianças e 

idosos, das minorias e dos excluídos. Embora o Programa não especifique nenhuma ação 

direta com relação à participação política de mulheres, de modo geral, existem proposições 

para que o poder público promova Políticas Públicas que afastem as discriminações e 

preconceitos contra a mulher. 

A política de cotas no legislativo se configura como uma ação afirmativa no que tange 

ao empoderamento das mulheres, isto é, uma discriminação positiva necessária dentro do 

processo de geração de igualdade e equilíbrio na esfera política que visa dar oportunidades 

iguais às mulheres de ocuparem os espaços de poder e de tomada de decisão. Nesta 

conjectura, Miguel (2000), em apresentação do estudo realizado sobre mulheres e poder, nos 

mostra como sendo fundamento do seu trabalho a contribuição para uma reflexão sobre a 

necessidade e os efeitos das ações afirmativas enquanto estratégias radicais de investimento 

na construção de relações igualitárias entre mulheres e homens. Ressalta, ainda, que a adoção 

de cotas faz parte de políticas que propiciam às mulheres garantias de participação nos pleitos 

eleitorais e, ao mesmo tempo, findam um caminho que, para muitos, faz parte de grandes 

debates nacionais e internacionais, no que tange à representação feminina. 

A Deputada Marta Suplicy, em discurso no parlamento em agosto de 1995, relatando 
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os resultados do encontro das Mulheres do Parlatino13, ressalta o que em seu entendimento foi 

de grande importância - às cotas eleitorais, discorrendo: 

 
O que vem a ser isto? Trata-se de uma ação afirmativa, que é a mesma coisa 
que se falar em discriminação positiva. É quando um grupo se acha numa 
situação de prejuízo ou de inferioridade e quer uma ação para que seja tirado 
daquela situação. Daí o nome de ação afirmativa. (Diário do Congresso 
Nacional, 1995, p. 15855-15856) 

 
As sugestões feitas nos eventos citados, as legislações criadas, discussões 

apresentadas levam à constatação de que no Brasil, no século XX, mais intensamente na 

segunda metade, ocorre o reconhecimento do direito à diferença de tratamento legal (CRUZ, 

2005), ou seja, institucionalizado, a diversos grupos excluídos, embora não com a 

denominação de “ação afirmativa” ou “discriminação positiva”, ou mesmo “sistema de cotas”, 

como atualmente é conhecido. No entanto se reconhece que devem haver formas de 

tratamento diferenciadas para efetivar os direitos e garantias fundamentais, principalmente o 

direito à igualdade trazidos pela Constituição Republicana de 1988. 

Considerando a breve contextualização histórica e apresentação dos conceitos de 

Políticas Públicas e ações afirmativas, no âmbito da formulação destas políticas direcionadas 

às mulheres no Brasil, devemos destacar o protagonismo dos movimentos feministas e de 

mulheres para articulação e conquista desses direitos. Além disso, temos a percepção de que 

a política de cotas de gênero no país instituída em 1997 foi um marco no que se refere às 

políticas que visam demarcar a igualdade de direitos entre homens e mulheres. 

Na próxima sessão, passamos a uma análise histórica da implementação da política 

de cotas no Brasil por meio das legislações que instituíram, buscam atualizar e dar 

efetividade a esta política. 

 

 
3.3 Histórico da Política de Cotas no Legislativo Brasileiro: Projeto de Lei 783/1995, Lei 

9.100/95/, Lei 9.504/97/, Lei 12034/09/, Lei 13.165/15/, Lei 13.488/17 

A promulgação de uma lei ou de um dispositivo legal passa por alguns 

procedimentos previstos na Constituição Federal, nos caminhos que são percorridos dentro 

do campo jurídico burocrático, desde a apresentação de proposta na casa legislativa ou no 

Executivo, se for o caso, ocorrem trâmites como a votação,  redação, debates, redação final e  

veto se assim entenderem os legisladores, este é o devido processo legislativo para que uma 

 
13 Parlamento América Latina. 
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legislação entre em seu pleno vigor .  

Com a política de cotas de gênero no Brasil não foi diferente, foram percorridos 

caminhos necessários até aprovação do Projeto de Lei 783/1995. No entanto, devemos 

considerar a desenvoltura dos movimentos sociais, principalmente o movimento feminista, 

que constantemente empenham-se em discutir as teorias e as práticas sociais de gênero, 

enfatizando através do histórico a luta das mulheres por reconhecimento e inclusão nos 

espaços decisórios e de poder da democracia representativa.  

Segundo Clara Araújo (2001, p. 83), esses esforços esbarram (1) em problemas de 

assimetria entre homens e mulheres; (2) no fato de terem sido conquistados tardiamente os 

direitos civis, políticos, e econômicos, e (3) nas características das relações sociais de gênero, 

que imprimiram às mulheres responsabilidades materiais e simbólicas.  

     No Brasil, foi criado em 1989 o Cfemea – Centro Feminista de Estudos e 

Assessoria, uma das organizações não governamentais, dentre outras não menos 

importantes, responsável por prestar assessoria a parlamentares no quesito das Políticas 

Públicas destinadas às mulheres, já que, desenvolvem diversas pesquisas nos campos das 

agendas feministas e dos direitos das mulheres. Essa e outras organizações não 

governamentais podem ser consideradas em menor ou maior grau como “grupos de 

pressão”. Nusdeo (1978) os define como: “qualquer conjunto de pessoas ou entidades que 

procura obter normas, dispositivos e respectivas interpretações, bem como medidas de um 

modo geral favoráveis aos seus intentos.” (apud Aragão, 1994, p. 40). Conceito também 

trabalhado por Bonavides (2003), que configura a influência sobre o poder político 

institucionalizado. 

Nas casas legislativas brasileiras, através dos discursos dos parlamentares, pode- se 

constatar que a presença da mulher na política é bastante significativa e bem-vinda, conforme 

podemos observar alguns exemplos abaixo retirados do Diário Oficial do Congresso 

Nacional. Constata-se este fato através do aporte ao discurso do Deputado Dirceu Cardoso, do 

antigo MDB/ES, proferido pelo Deputado Otto Lehmann – Arena/SP, em agosto de 1978: “Nas 

relações para candidatos a Deputado, verificamos que, no próximo pleito, várias mulheres vão 

disputar o voto popular. Desejamos, sinceramente, que elas obtenham êxito, porque o Brasil 

se ressente da ausência da mulher na vida política, fato incompreensível sobretudo no mundo 

de hoje.” (CONGRESSO NACIONAL, 1978, pp. 3634-3635). 

A primeira vez que se fala e se propõem cotas para candidaturas de mulheres em 

específico para cargo legislativo no Brasil foi em 1993, através de emenda constitucional 

proposta pelo Deputado Marco Penaforte (PSDB/CE) e outros parlamentares do seu partido, a 
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qual, entre outras medidas, “garante a presença obrigatória da mulher brasileira nos 

Parlamentos de todos os níveis de poder, num percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de 

suas composições”. (DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL, 1993, p. 26400). 

Posteriormente a esse fato, um Projeto de Lei foi apresentado, o Projeto de Lei 

783/1995, de autoria da Deputada Marta Suplicy e subscrito por outras deputadas, o qual 

propunha uma cota mínima de 30% (trinta por cento) para as candidaturas de mulheres e 

sugeria uma modificação permanente na legislação, para esse percentual de participação 

feminina em todos os níveis. A parlamentar se preocupava com a lentidão no crescimento da 

representatividade feminina na política no país e na justificativa do projeto Suplicy 

enfatizava: 

 

Sem ações afirmativas, esta velocidade não será aumentada de maneira que 
nós mulheres avaliamos como adequada. Além dos empecilhos para obterem 
indicações para suas candidaturas, as mulheres geralmente enfrentam 
dificuldades pessoais na infraestrutura familiar, na falta de equipamentos 
sociais (creches, escolas de tempo integral), assim como impossibilidade 
para maior capacitação. A obrigatoriedade da indicação de mulheres fará 
com que os partidos, para manterem seus assentos nos legislativos, invistam 
de várias formas (financeira, capacitação, espaço político) nas mulheres 
filiadas em suas siglas. (SUPLICY, 1995, p. 4) 

 
Entretanto, a legislação que acabou incorporando o citado projeto de lei, terminou 

reduzindo o percentual de vagas para o mínimo de 20% (vinte por cento) de mulheres 

candidatas. Os embates e debates políticos sobre as cotas de gênero persistiram nas duas casas 

legislativas, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, antes de ser sancionada a lei 

eleitoral que regularia o pleito seguinte, conforme mostram os discursos de alguns 

parlamentares. 

O Deputado Francisco Dornelles (PPR/RJ) declara uma preocupação explícita com 

relação aos municípios que não conseguirem preencher as vagas destinadas às mulheres, 

mostrando dúvidas a respeito de como se daria o encaminhamento posteriormente à 

legislação: “O que me preocupa - é que ficou registrado da seguinte forma: ‘Deverão ser 

preenchidas por mulheres’. Isso significa que, se o Município não tiver as mulheres, a chapa 

toda pode ser contaminada e pode não ser registrada. ” (DIÁRIO DO CONGRESSO 

NACIONAL, 1995, pp. 23950-23952). Em outro pronunciamento parlamentar, o Deputado 

Inocêncio de Oliveira (PFL/PE), questiona a necessidade de estabelecer números: “Acredito 

que o ideal seria não fixar número, sobretudo porque a realidade de cada município deve ser 

respeitada. Devem existir municípios em que não se conseguirá preencher 20% (vinte por 

cento) das vagas com mulheres, e outros em que esse percentual será pouco. ” (Idem). Já o 
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discurso da Deputada Maria Elvira (PMDB/MG) traz um apelo e uma justificativa à política 

de cotas: “[...] havendo essa cota, quem sabe os chefes dos partidos possam fazer um trabalho 

de convencimento, de convites, para trazer essas mulheres à participação. ” (Idem). O 

pronunciamento do Deputado Matheus Schimidt (PDT/RS) pode ser visto como 

tranquilizante à preocupação do discurso do Deputado Francisco Dornelles (PPR/RJ): 

 
A emenda obriga o partido político a preencher suas vagas com a 
candidatura de 20% de mulheres. Se isso não ocorrer, na hipótese de o 
partido não ter candidatos para colocar na nominata, o que pode acontecer 
não é a invalidade da indicação do partido e o registro de seus candidatos, mas 
o partido vai perder 20% das suas indicações. 
A emenda do Senado não fez outra coisa senão colocar os 20% de candidatas 
mulheres na cota do partido, tirando as mulheres daquela posição 
discriminatória em que ficavam e colocando-as em pé de igualdade com os 
homens. (DGN, 1995, pp. 23950-23952) 

 
Os discursos proferidos sobre o tema da proposição das políticas de cotas realçam que 

a institucionalização de ações afirmativas são frutos dos embates entre os grupos de pressão, 

movimentos sociais e os agentes do campo político e que estes usam de seus capitais políticos 

e trunfos visando dominar a competição e reproduzir aquilo que está presente no campo, isso 

ainda com vistas a perpetuarem o poder. Quando de sua criação, a Lei nº 9100/95 (BRASIL, 

1995) estabeleceu as normas para a realização do pleito eleitoral municipal a se realizar, em 

03 de outubro do ano de 1996, e em um de seus artigos propôs, pela primeira vez no Brasil, 

cotas para mulheres nos cargos legislativos, como colacionamos abaixo: 

 
Art. 11. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara 
Municipal até cento e vinte por cento do número de lugares a preencher. 
[...] 
§ 3º Vinte por cento, no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação 
deverão ser preenchidas por candidaturas de mulheres. (BRASIL, 1995 , p. 
5) 

 
 

A Lei nº 9504/97 (BRASIL, 1997), à época, também estabeleceu normas para o 

pleito eleitoral de outubro de 1998, e houve algumas alterações, quiçá, diante de algumas 

interpretações equivocadas, ou mesmo pressões de alguns segmentos sociais, na qual tratava 

das cotas da seguinte forma: 

 
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos 
Deputados, Câmaras Legislativas, Assembléias Legislativas e Câmaras 
Municipais, até cento e cinqüenta por cento do número de lugares a 
preencher. [...] 
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada 
partido ou coligação deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o 
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máximo de setenta por cento para candidaturas de cada sexo. 
[...] 
Disposições transitórias 
Art. 80 Nas eleições a serem realizadas no ano de 1998, cada partido ou 
coligação deverá reservar, para candidatos de cada sexo, no mínimo, vinte e 
cinco por cento e, no máximo, setenta e cinco por cento do número de 
candidaturas que puder registrar. (BRASIL, 1997, p. 6) 

 

Considerando textualmente a letra da lei, pode-se observar que houve uma certa 

dificuldade hermenêutica ou de interpretação, ou uma certa acomodação frente aos partidos, 

embora, desde sua promulgação, os mecanismos eleitorais já estivessem preparados para a 

ocorrência de possíveis arranjos dentro das agremiações partidárias que não fossem como a lei 

determinava. Para facilitar a compreensão, idealiza-se um exemplo, se um partido ou coligação 

pudesse, no pleito eleitoral referido, lançar o número de dez candidaturas, seriam, nesse caso, 

duas mulheres e oito homens. Desta configuração básica, os partidos ou coligações poderiam 

registrar mais mulheres na chapa que concorreria às eleições proporcionais, entretanto, não 

poderiam lançar um número maior de homens, pois não seriam deferidas as candidaturas, em 

face de sua ilegalidade. 

A lei nº 9100/95 (BRASIL, 1995), à época, embora passível de outra interpretação no 

que diz respeito à obrigatoriedade de se lançar mulheres nos quadros partidários, já 

subentendia a reserva de candidatura para as mulheres como sendo obrigatória, e não a 

obrigatoriedade de candidatura de mulheres. Lado outro, no texto da Lei nº 9504/97 

(BRASIL, 1997) pode-se observar um maior cuidado em sua redação, pois fica bem explícita 

a questão da obrigatoriedade de reserva de candidatura, e não a obrigatoriedade dos partidos 

em apresentar candidaturas de mulheres. Noutra questão apontada desta última lei, pode ser 

constatado que, se na Lei nº 9100/95, na redação configurou discriminação o fato de se deixar 

somente a reserva para as mulheres, esta questão foi dirimida, ao menos no que diz respeito à 

redação, imputando tal obrigatoriedade de reserva por sexo. Todavia, com relação à atual 

formação dos partidos políticos brasileiros, esse fator continua atingindo, a priori, as mulheres 

por uma série de fatores culturais, de formação conservadora e patriarcal da nossa sociedade. 

Borba (1998) fez um apanhado sobre a participação da mulher brasileira em vários 

espaços sociais. A autora argumenta que “pouco se tem falado sobre a participação feminina 

no Parlamento, salvo à partir de 1996, quando foi estabelecida a cota mínima de 20% de 

candidatas nas listas partidárias para as eleições municipais daquele ano ...” (BRASIL, 1997, p. 

30). Mais adiante, afirma que a legislação não foi cumprida em sua integralidade. 

Em 2001, Miriam Pillar Grossi e Sônia Malheiros Miguel apresentaram o Dossiê: 
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Mulheres na Política, Mulheres no Poder. Num dos artigos de autoria de ambas, discorrem: 

 
Em 29 de setembro de 1995, foi aprovada a Lei nº 9100, que estabeleceu as 
normas para a realização das eleições municipais do ano seguinte, e 
determinou uma cota mínima de 20% para as mulheres. Em 1997, após esta 
primeira experiência eleitoral com cotas, a Lei nº 9504 estende a medida 
para os demais cargos eletivos por voto proporcional e altera o texto do 
artigo, assegurando, não mais uma cota mínima para as mulheres, mas uma 
cota mínima de 30% e uma cota máxima de 70%, para qualquer dos sexos. 
(GROSSI; MIGUEL, 2001, p. 169). 

 
Observa-se, com a evolução da legislação, ainda, a permanência da política de cotas 

para as eleições proporcionais e também um acréscimo de 5% (cinco por cento) no valor total 

em relação à primeira proposição que era de 20% para ser cumprida no pleito eleitoral de 

1998, e, para vigorar num segundo momento, no processo eleitoral de 2000, o aumento de 

10% (dez por cento) no valor das cotas, resultando em 30% (trinta por cento) das candidaturas 

por sexo. Em resumo, em 1995 os mandamentos da Lei nº 9.100, a qual estabeleceram que os 

partidos políticos ou coligações deveriam apresentar o percentual mínimo de 20% (vinte por 

cento) de candidatas do sexo feminino, referiu-se tal percentual às candidaturas deferidas. 

Com os novos ditames da Lei nº 9.504/97, o percentual reservado para candidaturas de cada 

sexo passou a ser de 30% (trinta por cento) no mínimo e 70% (setenta por cento) no máximo, 

mas referindo-se às candidaturas apresentadas e não às deferidas. Com a Lei 9.504/97 

embora tenha havido aumento do percentual mínimo de candidaturas de cada sexo, que 

passou dos 20% (vinte por cento) para os 30% (trinta por cento), a citada legislação apresenta 

retrocesso em relação à promoção da cidadania política das mulheres, de forma que possibilita 

que sejam apresentadas candidaturas de mulheres que, ainda que não estivessem cumprindo 

todos os requisitos legais, permitiriam o deferimento do Demonstrativo de Regularidade dos 

Atos Partidários (DRAP), em seguida dando continuidade ao processo de registro de 

candidaturas da coligação. 

No ano de 2009, com o intuito de tornar a legislação mais efetiva no que se relaciona 

às candidaturas femininas, a Lei nº 12.034/2009 foi publicada trazendo mudanças para a 

redação do parágrafo 3º do artigo 10 da Lei nº 9.504/97, abaixo descrito. No lugar do 

percentual reservado de no mínimo de 30% das vagas para candidaturas de um dos sexos, os 

partidos ou coligações, a partir dessa reforma, deviam, de forma obrigatória cumprir o 

mandamus de preencher estas vagas. O viés impositivo aos partidos para a apresentação de no 

mínimo 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas surgiu com essa reforma, chamada de 

minirreforma eleitoral de 2009. Na qual colacionamos a legislação: 
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Reserva mínima de 30% das vagas (LEI 12.034/09) 
 
Art. 10. (...) 
§ 3o Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada 
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o 
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. (LEI 
12.034, 2009, p. 5). 

 
Embora tenhamos uma política de cotas por gênero prevista de forma expressa em leis 

que, conforme tratamos, apresentam frequentes alterações para acompanhar o 

desenvolvimento social e que, sustentadas pelo escopo da promoção do ingresso das mulheres 

nos espaços legislativos, ainda se mostram ineficazes para acarretar as mudanças que o 

cenário político brasileiro necessita, considerando que a representatividade feminina nos 

espaços legislativos ainda apresenta índices muito baixos em relação aos percentuais de 

participação dos homens. Ademais, tendo em vista que a menor presença das mulheres já é 

notada nas agremiações partidárias que registram uma maior participação masculina, seja nas 

afiliações ou em seus quadros de dirigentes. 

As estatísticas do IDEA Internacional mostram que as mulheres ocupam somente 

cerca de 15% (quinze por cento) das cadeiras no parlamento brasileiro, reforçando que da 

forma que se configura a atual política de cotas de gênero, no que tange à promoção da 

representatividade feminina na política formal, observamos é que ela se mostra um 

instrumento ineficaz, inclusive, para que haja uma discussão apropriada de leis e Políticas 

Públicas que afetem avanços às demandas das agendas feministas. 

A Lei 9.504/97, em todos esses anos e pleitos eleitorais realizados, vem passando por 

muitas mudanças desde a sua publicação. Considerando todas essas alterações feitas de forma 

sistemática, o que tem se mantido estáticas em meio a todas essas mudanças é a posição 

feminina, se comparada ao homem na ocupação dos espaços de poder e decisão. Desde a 

instituição da política de cotas no país percebemos que, no que se pese ter havido diversas 

alterações legislativas, sob o fundamento de alavancar o aumento da representatividade 

feminina, até então, estas não apresentaram significativamente como mudança em função dos 

números no que se refere à presença em maior envergadura das mulheres na política. 

Conforme Santos e de Paula Braga: 
 

“a mulher política não se ajusta ao molde no qual foi talhada e tolhida, e a 
legislação eleitoral brasileira apenas reforça o estereótipo quando lhe relega 
ao plano de co-adjuvante, na medida em que cria uma política afirmativa 
ineficaz de promoção da participação do gênero feminino”. (SANTOS; DE 
PAULA BRAGA, 2020, p. 268) 
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Cumpre destacar que, mesmo diante de tantas mudanças na política institucional de 

cotas, há fatores sociais, como a manutenção da hegemonia masculina no poder, o machismo 

e o próprio patriarcado, que impedem que as mulheres ocupem espaços na política 

representativa. 

Algumas alterações importantes foram feitas a legislação instituidora na última 

década, em 2013, quando incluído na Lei nº 9.504/97 pela Lei nº 12.891 de 2013 o artigo 93-A 

dizia no que tange a propaganda de rádio e TV: 

 
Art. 93-A. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no período compreendido 
entre 1 de março e 30 de junho dos anos eleitorais, em tempo igual ao 
disposto no art. 93desta Lei, poderá promover propaganda institucional, em 
rádio e televisão, destinada a incentivar a igualdade de gênero e a 
participação feminina na política.14 (BRASIL, Lei nº 12.891, de 2013) 

 

Em 2015, por meio da Lei 13.165, são promovidas novas alterações na Lei 9.504/97, 

no que se relaciona ao tempo anteriormente destinado no rádio e na TV para incentivar formas 

de promoção da igualdade de gênero e participação feminina na política. Desta vez, a 

alteração legislativa diminuiu pela metade o tempo de rádio e TV diário destinado a tais 

práticas, claramente, um retrocesso na luta pela emancipação política feminina, , tendo em 

vista que além de diminuir pela metade o tempo ora disponível, ainda acrescentou à legislação 

mais uma possibilidade de utilização deste tempo pelos partidos para prestar esclarecimentos 

sobre o sistema eleitoral brasileiro. Sendo assim, passou a prever a nova redação do artigo 93-

A: 

 
Art. 93-A. O Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1o 
de abril e 30 de julho dos anos eleitorais, promoverá, em até cinco minutos 
diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e televisão, 
propaganda institucional, em rádio e televisão, destinada a incentivar a 
participação feminina na política, bem como a esclarecer os cidadãos sobre 
as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. (Redação dada 
pela Lei nº 13.165, de 2015) 

 
A mais recente reforma da legislação eleitoral se deu no ano de 2017, com o advento 

da Lei 13.488/2017. Novamente, esta foi uma minirreforma tratando do tema da destinação do 

período de Rádio e TV para o incentivo da igualdade de gênero e promoção da participação 

 
14 Art. 93. O Tribunal Superior Eleitoral poderá, nos anos eleitorais, requisitar das emissoras de rádio e televisão, 
no período de um mês antes do início da propaganda eleitoral a que se refere o art. 36 e nos três dias anteriores à 
data do pleito, até dez minutos diários, contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, para 
a divulgação de comunicados, boletins e instruções ao eleitorado. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015). 
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feminina na política, uma nova alteração à redação do artigo 93-A, acrescentando uma gama 

de temas a serem tratados neste tempo, questões contemporâneas e relevantes como a 

participação dos jovens e da comunidade negra na política. Porém, o legislador não considera 

ao determinar esta alteração que o tempo de Rádio e TV destinado legalmente é insuficiente 

para o debate das pautas previstas pela legislação anterior. Além do mais, se destinado a 

outras pautas, isso pode acarretar na invisibilidade de todas elas uma vez que, se inicialmente 

contava-se com 10 minutos de tempo para que fossem debatidas formas de promover a 

igualdade de gênero e incentivar a participação feminina, nos novos moldes, destina-se menos 

de cinco minutos de propaganda partidária de rádio e TV, inclusive para discutir outras 

temáticas conforme citamos: 

 
Art. 93-A. O Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1o 
de abril e 30 de julho dos anos eleitorais, promoverá, em até cinco minutos 
diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e televisão, 
propaganda institucional, em rádio e televisão, destinada a incentivar a 271 
participação feminina, dos jovens e da comunidade negra na política, bem 
como a esclarecer os cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema 
eleitoral brasileiro. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017) 

 
Apresentados os textos legais e suas respectivas justificativas, que deram origem à 

política de cotas no Brasil, bem como suas sistemáticas alterações feitas ao longo dos anos, 

podemos entender melhor seus desdobramentos no que se refere aos efeitos dessa ação 

afirmativa de gênero. Porém, há que se considerar que, infelizmente, a lei não é praticada 

conforme os seus ditames em alguns casos, onde podem haver distorções hermenêuticas que 

causam entraves à participação da mulher na política e nos demais espaços de tomada de 

decisão. 

Conhecendo a legislação pertinente à implementação da política de cotas de gênero 

no país, suas alterações, contribuições ou retrocessos para representatividade feminina, a 

seguir passamos ao estudo da jurisprudência no que que se refere ao tema e a sua importância 

para a instrumentalização das candidaturas de mulheres no panorama político nacional. 

 

 
3.4 A jurisprudência do STF e TSE e os avanços para instrumentalização das 

candidaturas femininas 

Um dos principais óbices ao aumento da representatividade feminina na política 

formal tem sido a questão da desigualdade econômica intimamente ligada à captação de 

recursos e ao financiamento de campanhas. Via de regra, se as candidaturas dispõem de 
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capital financeiro para se promoverem de forma satisfatória, elas tendem a obter mais 

visibilidade e aumentar as chances de êxito no pleito eleitoral. Recursos financeiros são 

fundamentais para a realização de diversos expedientes de uma campanha eleitoral, como 

marketing político, propagandas, dentre outros. No entanto, no âmbito das candidaturas 

femininas, essa desigualdade econômica em relação aos homens é percebida desde a falta de 

incentivo financeiro no interior das agremiações partidárias até a ausência de recursos 

privados, fatos que muitas mulheres enfrentam no período eleitoral para subsidiá-las e, muitas 

vezes, as impedem de sustentar suas campanhas. 

Os estereótipos de gênero socialmente construídos atribuem a esfera privada às 

mulheres e a esfera pública aos homens. De acordo com Saffioti (1987, p. 51) “é natural que a 

mulher se ocupe do espaço doméstico, deixando livre para o homem o espaço público (...)”. 

Diante dessa construção concebida historicamente, as mulheres enfrentam muitas barreiras 

quando fazem a opção pela vida pública, sejam relativas à estratégia e organização da 

campanha eleitoral ou atinentes ao levantamento de recursos financeiros para provê-las. 

Julie Ballington e Muriel Kahane (2015) nos lembram que, segundo pesquisa da 

IPU, de 2009, a ausência de recursos financeiros foi um dos principais impeditivos para a 

ascensão de mulheres a cargos eletivos. Neste sentido, Teresa Sacchet diz: 

 
Pesquisas relativas ao tópico do financiamento eleitoral, no Brasil e no 
mundo, identificam uma alta correlação entre esta variável e o sucesso 
eleitoral. No Brasil, em 2010, essa correlação para o cargo de deputado 
federal foi de 0,78 para as mulheres e de 0,62 para os homens; enquanto para 
a posição de deputado estadual foi de 0,82 para as mulheres e de 0,68 para os 
homens. (SACCHET, 2012, p. 171). 

 
Ainda cumpre destacar sobre os financiamentos eleitorais nas candidaturas femininas. 

Desenvolvendo pesquisa por meio da ONU Mulheres, em 2013, Ballington e Kahane (2015, 

p. 145) apontam “que a captação de recursos foi dificultada pela divisão de gênero do trabalho 

e pelos estereótipos negativos das mulheres”, o que reforça o argumento da incapacidade 

feminina para se organizar politicamente trazido pelo pensamento social machista e patriarcal, 

que reconhece as capacidades femininas apenas para desempenhar um papel restrito aos 

cuidados com o lar, os filhos e o marido. Segundo Bordieu (2012, p. 15) nos estudos em 

Cabília, Bourdieu analisa o tema por meio de “uma espécie de experiência de laboratório” 

tecendo considerações para pautar a diferença anatômica entre homem e mulher e tornando-a 

o fundamento da diferença socialmente construída entre gêneros e da divisão social do 

trabalho. O teórico chega a afirmar que: “tomar a palavra publicamente é monopólio do 

homem e a mulher deve se manter afastada dos lugares públicos e renunciar ao uso público do 
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rosto e da palavra” (BORDIEU, 20212, p. 15). 

A realidade enfrentada por mulheres que socialmente são consideradas inaptas para 

atuarem na vida política é desafiadora no que se refere às formas de angariar fundos de 

campanha. Nos partidos políticos ou coligações a distribuição dos recursos atinentes a fundos 

públicos não se faz de forma equânime com os candidatos do sexo masculino. Na outra ponta, 

contar com arrecadação de recursos junto à iniciativa privada é algo ainda mais dificultoso 

por força de um conjunto de fatores. 

Uma alternativa a esses entraves na arrecadação de recursos financeiros seria o 

financiamento próprio de campanha, embora, estatisticamente tenhamos o conhecimento de 

que as mulheres inseridas no mercado de trabalho (formal), na maioria dos cargos ocupados, 

têm uma remuneração menor que a dos homens. Além disso, cabe ressaltar que, além das 

funções desempenhadas no mercado de trabalho, os cuidados na esfera doméstica são 

naturalmente concebidos como obrigações femininas, levando ao acúmulo de jornadas. Desta 

feita, as mulheres trabalhadoras ainda dispõem de menos recursos financeiros do que os 

homens para proverem suas campanhas, dando espaço ao aumento da desigualdade 

econômica entre os gêneros. 

Dada a relevância dos recursos financeiros para a campanha eleitoral, considera- se 

que nas candidaturas femininas o financiamento de campanha pode se configurar como meio 

instrumentalizador para a promoção e êxito de campanhas. Nessa conjectura, cabe salientar, a 

legislação eleitoral contribui de forma muito singela para estabelecer o financiamento das 

candidaturas femininas. Por meio da interpretação da Lei nº 9.504/97 observamos a ausência 

no texto legal de qualquer dispositivo com conteúdo referente à temática do financiamento de 

campanhas femininas. No ano de 2017, embora uma alteração da legislação eleitoral por meio 

da Lei 13.487/17 tenha criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), a 

legislação não tratou especificamente da divisão de recursos, quiçá determinou a reserva de 

percentuais para campanhas femininas, com vistas a fomentar o aumento da 

representatividade feminina. . 

Numa análise cuidadosa da Lei 9096/95 notamos que carece das mesmas ausências, 

não contendo qualquer dispositivo que se refira ao financiamento das candidaturas femininas. 

Tivemos uma alteração feita pela Lei 12.034/09 neste sentido, com a inclusão do inciso V do 

artigo 44, destinando, no mínimo, 5% (cinco por cento) do Fundo Partidário “para a criação e 

manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres”. No 

caso de descumprimento do previsto na norma constante do inciso V o partido estaria 

obrigado a acrescer o percentual destinado a este fim em 2,5% (dois inteiros e cinco décimos 
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por cento), nos termos do parágrafo 5º do mesmo artigo. Com o intuito de promover novas 

mudanças na sistemática das candidaturas femininas, a Lei nº 13.165/15 trouxe novas 

alterações por meio da destinação de recursos financeiros, tais como a possibilidade dos 

partidos constituírem um montante em conta específica para o financiamento das candidaturas 

de mulheres15 e a alteração da redação do inciso V e do parágrafo 5º, ambos do artigo 44 da 

Lei dos Partidos Políticos. 

No tocante à destinação de parte do fundo partidário para a promoção do aumento da 

representatividade feminina na política, resta claro, que a legislação, mesmo sofrendo 

alterações em seu texto legal, ainda se mostra insuficiente para promover essa participação em 

maior envergadura das mulheres. No que se pese as mudanças feitas no parágrafo 5º visando o 

aumento de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para 12,5% (doze inteiros e cinco 

décimos por cento) o percentual de destinação em caso de não aplicação de recursos na 

promoção da participação política feminina, prevista no inciso V, foi mantido o percentual 

mínimo de 5% (cinco por cento). Por força desta alteração, que não contou com nenhum 

aporte financeiro adicional, mais uma vez a política de cotas têm alterações “pró-forma”, que 

pouco contribuem com a instrumentalização e promoção das candidaturas femininas. 

Em 2018, sob o fundamento de promover uma mudança significativa na sistemática de 

promoção das candidaturas femininas e no aumento da representatividade nos espaços 

político-formais, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão inédita, nos autos da ADI 

5617, por maioria de votos determinou que a distribuição do fundo partidário destinado ao 

financiamento das candidaturas de mulheres passaria a ser feita de acordo com a proporção 

das candidaturas de ambos os gêneros, devendo observar o percentual mínimo de 30%. O STF 

na mesma decisão, trata de outra questão controversa acerca do limite temporal de três eleições 

para a aplicação da regra inserta no artigo 9º da Lei nº 13.165/15 dada a inconstitucionalidade 

de se fixar três eleições como limite. Isso porque a política afirmativa de distribuição do 

fundo partidário para o financiamento de campanhas eleitorais direcionadas às candidaturas 

de mulheres deve perdurar enquanto se fizer necessária a composição mínima dessas 

candidaturas. Vale colacionar parte da decisão: 

 
 
 

 
15 Nas três eleições que se seguirem à publicação desta Lei, os partidos reservarão, em contas bancárias 
específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do 
Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas 
candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei no 9.096, de 19 de 
setembro de 1995. 
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Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou 
procedente a ação direta para: i) declarar a inconstitucionalidade da 
expressão “três”, contida no art. 9º da Lei 13.165/2015, eliminando o limite 
temporal até agora fixado; ii) dar interpretação conforme à Constituição ao 
art. 9º da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo 
de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, 
ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a 
lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do 
montante do Fundo alocado a cada partido, para as eleições majoritárias e 
proporcionais, e (b) fixar que, havendo percentual mais elevado de 
candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a 
campanhas lhe seja alocado na mesma proporção; iii) declarar a 
inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei 
9.096/1995. (Supremo Tribunal Federal, ADI 5617. Relator: Ministro Luiz 
Edson Fachin. DJ: 23/03/2018. Disponível em) A Ação Direta de 
Inconstitucionalidade foi proposta pela Procuradoria Geral da República, sob 
o argumento de que a então redação do artigo 9º da Lei nº 13.165/2015 
contrariava o princípio fundamental da igualdade, não protegia o pluralismo 
político, além de falhar quanto a um dos objetivos do Estado Brasileiro, qual 
seja o de “construir uma sociedade livre, justa e solidária” (BRASIL, 1988). 

 

Conforme Santos e de Paula Braga (2020, p.275), com a decisão do STF, proferida nos 

autos da ADI nº 5617, senadoras e deputadas propuseram a Consulta nº 0600252 junto ao 

TSE questionando se a decisão do STF em comento seria aplicável também no caso da 

distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) previsto nos artigos 

16-C e 16-D da Lei nº 9.504/1997, bem como para a distribuição do tempo destinado à 

propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV. 

Na relatoria, a Ministra Rosa Weber entendeu pela aplicabilidade da mesma diretriz 

hermenêutica da decisão do STF, de acordo com o que dispõe: 

 
Nesse contexto, se a distribuição do Fundo Partidário deve resguardar a 
efetividade do disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de 
viabilizar o percentual mínimo de 30% de candidaturas 276 por gênero, 
consoante decidiu a Suprema Corte ao julgamento da ADI 5617, a mesma 
ratio projeta-se ao exame da aplicação dos recursos do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha (FEFC) – cuja vocação é, exclusivamente, o 
custeio das eleições – que há de seguir a mesma diretriz.(TSE, Cta nº 
0600252-18.2018.6.00.0000. Relatora: Ministra Rosa Weber). 

 
Na decisão unânime, na qual os ministros acompanharam a relatora, no que se 

relaciona aos demais quesitos, Rosa Weber ressaltou que o tempo de propaganda eleitoral 

gratuita no rádio e TV também deve observar os percentuais mínimos de candidaturas por 

gênero e que, no caso de aumento no percentual de candidaturas femininas, impõe-se o 

acréscimo de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do tempo de 

propaganda na mesma proporção. 
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É importante destacar que, em 2020, uma questão foi tratada em consulta recente 

formulada pela Deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, ao TSE, sob o número 

0600306-47 e nos autos da ADPF 738 do Supremo Tribunal Federal, acerca de questão 

semelhante no tocante à destinação proporcional de recursos de Fundos Públicos e 

distribuição de tempo de rádio e TV igualitariamente para candidaturas negras e candidaturas 

brancas ante o pleito eleitoral. Neste caso houve no STF uma liminar deferida pelo Ministro 

Lewandoski que garantiria essas medidas válidas e cogentes para as eleições de 2020, 

entretanto, encontra-se em trâmite no plenário virtual do STF para ser votado por todos os 

ministros, havendo uma perspectiva que a maioria siga o relator da liminar e as medidas 

vigorem de imediato para aplicação, conforme decisões abaixo: 
 

Decisão Liminar Ad Referendum:Isso posto, defiro a medida cautelar, ad 
referendum do Plenário do STF, para determinar a imediata aplicação dos 
incentivos às candidaturas de pessoas negras, nos exatos termos da resposta 
do TSE à Consulta 600306-47, ainda nas eleições de 2020. Requisitem-se 
informações ao Tribunal Superior Eleitoral. Após as informações, dê-se vista 
ao Procurador-Geral da República. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 
2020. (ADPF 738 – Relator Ministro Ricardo Lewandwski). 
Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a liminar concedida para 
determinar a imediata aplicação dos incentivos às candidaturas de pessoas 
negras, nos exatos termos da resposta do TSE à Consulta 600306-47, ainda 
nas eleições de 2020, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro 
Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 25.9.2020 a 2.10.2020. (ADPF 
738 – Relator Ministro Ricardo Lewandwski). 

 
Ao contrário do que se espera, diante dos fundamentos apresentados, temos a 

percepção de que as alterações feitas na legislação eleitoral se encontram formalizadas 

somente “pro forma” e não se apresentam como uma política de ação afirmativa capaz de 

ampliar o debate e a participação das minorias sub-representadas na política formal brasileira. 

Além do mais, essas mudanças promovidas por diversas minirreformas, no campo prático, 

alteram de forma pouco significativa o estado das coisas. 

Expomos neste capítulo a conceituação das Políticas Públicas e ações afirmativas, bem 

como o histórico das legislações que demarcaram as políticas de cotas no Brasil e as 

atualizações feitas nestas legislações buscando dar efetividade às mesmas. Ademais, 

passamos a tecer no próximo capítulo uma análise com base nos dados do repositório do TSE 

nas eleições para o Legislativo Municipal de 2016 e 2020, considerando os baixos índices de 

participação feminina na política formal. 
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4 ESFERA PÚBLICA E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA SOB O OLHAR DE 

GÊNERO NAS ELEIÇÕES DE 2016 E 2020: UM ESTUDO COMPARADO ATRAVÉS 

DOS DADOS 

O presente capítulo é um estudo acerca da representatividade feminina feito por meio 

de dados das eleições de 2016 e 2020 para o Legislativo Municipal apresentados pelo 

Tribunal Superior Eleitoral. Dividido em duas partes, na primeira, debateremos o tema da 

representatividade feminina considerando a política de cotas no Brasil e alguns dados 

relevantes da participação da mulher em países da América Latina. Na segunda parte serão 

analisados dados da representatividade feminina nas Câmaras Municipais nas eleições de 2016 

e 2020, tendo em vista que são as mais recentes e por se tratarem dos pleitos em que esta 

pesquisadora atuou como advogada eleitoral, despertando inclusive para o estudo do tema de 

pesquisa. 

 

 
4.1 A representatividade feminina nas eleições e as cotas de gênero 

A implementação de cotas de gênero na política se deve, em grande parte, à 

mobilização organizada das mulheres lutando por direitos políticos conforme explicitamos. 

Segundo Prá (2013. p.87), a busca por reconhecimento da cidadania política feminina ocorre 

em três fases distintas: a primeira se fundamenta na luta das mulheres pelo sufrágio universal 

e se estende do fim do século XIX até os anos 1960, a segunda fase se baseia na difusão da 

agenda feminista em prol da igualdade de oportunidades para a participação nas decisões 

políticas, o que levou à criação dessas cotas políticas na Europa a partir do fim dos anos 1970 

e na América Latina, a partir dos anos 1990, e sua última fase, iniciada após os anos 1990, é 

marcada pela busca por paridade de gênero nas relações sociais, econômicas e culturais por 

meio da produção de políticas de defesa dos direitos das mulheres pelo Estado, o que, 

teoricamente, culminaria num crescimento da presença feminina através da implementação 

das cotas de gênero nos espaços de poder e decisão. 

Considerando o pensamento de Rubin (2016, p.134), os movimentos sociais 

femininos se concentraram na luta por maior igualdade no acesso à representação política 

tendo como pano de fundo uma conjuntura onde os direitos políticos já eram formalmente 

universais na maioria dos países ocidentais. A partir disso começa a surgir na América 

Latina as cotas de gênero por meio da mobilização de grupos sociais e pelas conferências 

internacionais, uníssonas sobre a necessidade de inclusão feminina nos espaços de poder e 

tomada de decisão. 



67  

Considerando a relevância dessas conferências, foi divulgada a Declaração de Atenas 

Sobre Mulheres e Poder de Decisão16, onde argumenta-se pela “necessidade de se conseguir 

uma distribuição equilibrada do poder político e público entre homens e mulheres” e propôs 

o conceito de “democracia paritária”17. Dentre outras, também tivemos a Plataforma de 

Pequim em 1995, na qual signatários, incluindo o Brasil se comprometeram com o incentivo 

de firmarem legislações sobre o tema da igualdade de gênero na representação política 

(SPOHR et al, 2016). 

Em nosso continente, a Argentina foi vanguardista na adoção e implementação de 

cotas femininas de gênero promulgando a lei federal 24.012 de 1991 que determinou que 

30% (trinta por cento) dos candidatos incluídos nas listas partidárias fossem mulheres. O país 

foi seguido por outros já nos anos 1990, dentre os quais o Paraguai, em 1996, e o Brasil, 

Bolívia, Equador e Peru em 1997. 

Notamos um consenso entre os órgãos internacionais acerca da sub- 

representatividade feminina. Rankings, como o do IPU (União Interparlamentar) e da ONU 

MULHERES, são ferramentas importantes que através de dados buscam mensurar essa 

representatividade e evolução do país na questão da participação feminina na política, 

conforme podemos observar no mapa abaixo que comprova que a participação feminina nos 

espaços de poder no Brasil encontra-se bem distante de alguns países latinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 A Declaração de Atenas foi proposta na Conferência Europeia "Mulheres no Poder", realizada em 1992 e está 
disponível em: http://arquivo.sinbad.ua.pt/Cartazes/2006004927. Acesso em: 20 mai. 2020. 
17 Este conceito marca o surgimento de um novo paradigma de participação paritária de homens e mulheres por 
meio da criação de mecanismos efetivos e contribuindo, assim, para o fortalecimento da democracia. A 
Conferência de Beijing, realizada em 1995, estabeleceu a paridade como meta para a década, porém esta foi 
seguida apenas por alguns países. Prá (2013) determina a democracia paritária como pauta atual e futura da 
agenda feminista. 
 

http://arquivo.sinbad.ua.pt/Cartazes/2006004927
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Quadro 1 - Mapa Mulheres na Política na América Latina 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas democracias ocidentais, com a adoção da política de cotas, se reconhece a 

necessidade e a urgência de reduzir o quadro de desigualdade de gênero na política, assim 

como, também, se manifestam os esforços nacionais e internacionais para a ampliação da 

representação feminina. Conforme Prá: 

 
[...] devemos ir além da admissão da igualdade formal e da universalização 
dos direitos políticos, o aprimoramento das instituições democráticas deve 
passar pela promoção do conceito de democracia paritária e pela 
proatividade governamental na redução de desigualdades estruturais e 
históricas, como as de gênero. (PRÁ, 2013, p. 65) 

 
Segundo dados da União Interparlamentar (IPU), em maio de 2017 a porcentagem 

mundial de mulheres nas Câmaras Baixas (ou únicas) foi de 23,4% (vinte e três e quatro 

décimos por cento) e no Senado foi de 22,8% (vinte e dois inteiros e oito décimos por cento). 

Lado outro, nos contextos regionais, a América Latina contava com 28,1% (vinte e oito 

inteiros e um décimo por cento), apresentando uma das porcentagens mais altas, enquanto a 

África e Ásia apresentaram 23,6% (vinte e três inteiros e seis décimos) e 19,4% (dezenove 

inteiros e quatro décimos), respectivamente. Esses dados apenas reforçam a persistência de 

um quadro global de desigualdade e distorção da representação, em que as mulheres são 
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sistematicamente sub-representadas politicamente. 

As estatísticas demonstram que na América Latina as mulheres são mais 

representadas em países como a Bolívia, que conta com presença feminina de 53,1% 

(cinquenta e três inteiros e um décimo por cento) na Câmara dos Deputados, seguida por 

México, com 42,6% (quarenta e dois inteiros e seis inteiros). Esses dois países latino- 

americanos são os únicos que já estiveram entre os 10 primeiros colocados no ranking do IPU 

de representação feminina para congressos, dentre 193 países. Contrariamente, a Colômbia 

aparece com 18,7% (dezoito inteiros e sete décimos por cento), Paraguai e Panamá com 

18,3% (dezoito inteiros e três décimos por cento) e Brasil, um dos piores ranqueados no 

mundo, com 10,7% (dez inteiros e sete décimos por cento). Ademais, devemos considerar um 

fator importante: todos esses países citados adotam cotas legislativas, tornando mais 

complexa a variação entre eles. 

Há pelo menos 30 anos temos um debate em torno das cotas de gênero na América 

Latina, embora se apresente de forma tão atual. Temos propostas legislativas de ampliação das 

cotas na Argentina e leis que impõem cotas de gênero às listas partidárias foram 

implementadas de forma recente no Uruguai (2009), Colômbia (2011), Haiti (2012), 

Nicarágua (2012), El Salvador (2013) e Chile (2015). 

De acordo com Caminotti (2013, p. 43), a política de cotas “(...) favoreceu a 

ampliação dos direitos das mulheres nos campos da vida social, mediante a incorporação de 

novas preocupações e olhares na agenda legislativa nacional”. Além do mais, Norris (2006) 

salienta a urgência de as mulheres ocuparem posições nos parlamentos para que possam 

incidir nas agendas políticas e fazer avançar legislações que afetem os interesses femininos, 

uma vez que, ao se tornarem parte do processo decisório, conseguem fazer avançar essas 

demandas do seu país, em todos os níveis federativos. 

Archenti (2002) nos aponta que as cotas de gênero têm apoio nos dois princípios de 

justiça formulados pelo filósofo norte-americano John Rawls: o primeiro princípio determina 

que todos os cidadãos devem ter igual acesso a postos de poder político e, o segundo, 

denominado “princípio da diferenciação”, promove a igualdade de oportunidades e “aceita o 

benefício de algumas desigualdades (...) ao estabelecer que estas devem garantir o máximo 

benefício para os setores menos favorecidos da sociedade” (Ibid., p.32). No entanto, como 

consequência da ineficácia do princípio de igualdade formal, é desejável a criação de 

alternativas relacionadas à ideia de não-discriminação para coibir práticas que discriminem as 

mulheres. 

Sob uma ótica com abordagem otimista acerca da capacidade da representação 
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feminina gerar mudanças concretas na sociedade, Kittilson (2005) nos mostra que as cotas têm 

o poder de ressignificar atitudes, valores e ideias com relação à participação e aos papéis 

desempenhados pelas mulheres na política e que “podem ser um símbolo poderoso para a 

democracia e justiça para além das fronteiras nacionais” (KITTILSON, 2005, p. 32). Também 

orientada por essa perspectiva, Hopp (2015) argumenta que as cotas e, consequentemente, uma 

maior presença feminina “é um meio útil para aumentar a diversidade do parlamento e 

aumentar a qualidade de seus resultados políticos” (HOPP, 2015, p. 12). 

Conhecendo alguns dos números sobre a representatividade feminina no Brasil e em 

alguns países da América Latina, onde foram implementadas as cotas de gênero a partir da 

década de 1990, introduziremos aqui um estudo mais aprofundado nos dados da participação 

feminina na política brasileira nos dois últimos pleitos eleitorais, principalmente para as 

Câmaras Municipais, conforme veremos a seguir. 

Inicialmente, já se denota que a política de cotas, no caso da legislação brasileira, já 

se apresenta como mecanismo insuficiente para alavancar a participação feminina na política, 

tendo em vista os parcos percentuais apresentados. 

 

 
4.2. Os dados sobre a representatividade feminina nas eleições 2016 e 2020 

A adoção de cotas de gênero tende a ser justificada pela percepção de que homens e 

mulheres são tratados de forma diferente em suas relações sociais e políticas, por isso, têm o 

objetivo de “assegurar que os legisladores reflitam os princípios do equilíbrio de gênero e a 

representação igual de ambos os sexos” (DAHLERUP, D. et al, 2013, p.18). Percepções 

socialmente difundidas de que homens e mulheres cumprem funções sociais distintas geram 

dificuldades para as mulheres desempenharem atividades que tradicionalmente tenderam a ser 

desempenhadas por homens, como a ocupação de cargos eletivos. 

Lembrando, com a devida importância, contudo, que a igualdade entre os homens e 

mulheres perante a lei é assegurada pela Constituição Federal Brasileira de 1988 e, 

primordialmente, em países democráticos como o nosso. Isto torna, segundo Phillips (2001), a 

exclusão ou sub-representação de mulheres na política, em virtude de barreiras sociais, 

culturais e institucionais, um fenômeno moralmente questionável que deve ser combatido com 

a implementação de políticas adequadas. A partir de argumentos como estes e considerando a 

participação feminina na política formal brasileira, passaremos a analisar nesta sessão dados 

das eleições das Câmaras Municipais de 2016 e 2020 por todo o Brasil como forma de 

demonstrar como o sistema eleitoral de lista aberta vigente no país, concomitantemente a 
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fatores culturais e institucionais, contribuem para a sub- representatividade feminina nos 

parlamentos. 

 
Gráfico 1 - Eleitorado Brasileiro nas Eleições 2016 por gênero 

 

Fonte:TSE 
 
 

Neste gráfico correspondente ao eleitorado brasileiro das Eleições de 2016, 

observamos que, apesar das mulheres representarem 52,5% (cinquenta e dois inteiros e cinco 

décimos por centos) do eleitorado brasileiro, não significa que a vantagem em números de 

eleitoras garanta o reflexo na diferenciação de eleitos nos pleitos municipais para vereadores, 

conforme veremos no decorrer do capítulo. Embora a lei de cotas determine o percentual a ser 

seguido de 30% (trinta por cento) de mulheres nas listas de candidaturas, o resultado nas urnas 

não condiz com essa diversidade de gênero, tendo em vista que homens ocupam muito mais 

cadeiras no Legislativo do que as mulheres, o que se deve aos diversos fatores culturais e 

institucionais. Exemplificando, tínhamos, no ano de 2016, a ausência do mesmo volume de 

financiamento ou recursos que os homens auferiam para suas campanhas eleitorais, pois 

nessas eleições isso ainda não havia sido determinado por meio de decisão do Supremo 

Tribunal Federal. Foi apenas em 2018 que determinou-se que as mulheres têm o direito de 

receber o mesmo volume de recursos que os homens para disputarem os pleitos eleitorais, 

visando uma equidade financeira aos gêneros. 
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Gráfico 2 - Candidaturas por gênero nas eleições de 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: TSE 
 

A percepção é que o percentual de mulheres candidatas de acordo com o Tribunal 

Superior Eleitoral nas eleições de 2016 ficou em 31,9% (trinta e um inteiros e nove décimos 

por cento), tratando do cumprimento apenas da quota estabelecida na legislação de cotas 

(9.504/97) pelos partidos políticos, na qual deve haver 30% de mulheres candidatas aos 

cargos ao Executivo e Legislativo. Os números apresentados no gráfico comprovam que 

permanecem na sociedade os estigmas que obstaculizam a participação feminina nos pleitos 

eleitorais. Eles também expõem como a contribuição do patriarcado institucionalizado neste 

momento visa ofuscar a finalidade da Lei de Cotas de Gênero diante do cumprimento apenas 

dos ditames legais e não fazendo diferenças substanciais na representatividade feminina na 

política brasileira no pleito de 2016, ora analisado. 
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Gráfico 3 - Resultado das Prefeitas e Vereadoras Eleitas em 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: TSE 
 
 

Neste gráfico, também disponibilizado pelo TSE, temos o nexo causal das situações 

vividas pelo nosso país, no que tange às questões de gênero, expondo os parcos 13% (treze por 

cento) das mulheres eleitas a cargos públicos eletivos municipais no Brasil. Isso reafirma de 

forma nítida a timidez do número de mulheres nos poderes Executivo e Legislativo no pleito 

de 2016, contra os percentuais de chegada dos homens a essas cadeiras ficando em torno de 

87% (oitenta e sete por cento). Observa-se que, mesmo havendo o mínimo de candidaturas 

estipulado em Lei 9.504/97 de 30% (trinta por cento) e com um percentual de 52% (cinquenta 

e dois por cento) do eleitorado representado por mulheres, foram eleitas em pleitos ordinários 

apenas cerca de 13% por cento das candidaturas femininas para os cargos de prefeita e 

vereadora. Ademais, pode-se elencar ainda a situação das candidatas que não obtiveram 

nenhum voto, o que, por si só, já é fato que tem muito a nos dizer, mesmo diante das hipóteses 

de: o candidato contar unicamente com seu voto e não poder comparecer às urnas ou de 

anulação posterior por decisão judicial. Isso já nos dá indícios de fraudes nas listas 

envolvendo candidaturas fictícias, que vem ganhando as mídias e sendo popularmente 

chamadas de candidaturas “laranjas”, que são aquelas mulheres que figuravam nas listas 

somente para que o partido pudesse cumprir os mandamentos legais. 
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Gráfico 4 - Mulheres nas Câmaras Municipais em 2012 e 2016 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: G1 e TSE 
 
 

Considerando tais percentuais elencados no gráfico acima, traçamos um comparativo 

de acordo com dados do TSE e do G1 Eleições em Números18 para comparar o crescimento de 

apenas 0,2% das eleições de 2012 para as eleições de 2016 nas Câmaras Municipais. Mais uma 

vez fica claro o baixíssimo crescimento, que se configura quase que estável, da participação 

feminina com êxito na ocupação de espaços no Legislativo. 

Desta análise feita, temos a comprovação da massiva participação masculina e 

ocupação das cadeiras em detrimento da presença feminina nas Câmaras, em menor 

envergadura. Novamente comprova-se a sub-representatividade feminina nesses espaços e a 

necessidade de se promover cada vez mais Políticas Públicas apropriadas que discutam e 

tornem efetiva a inclusão das mulheres e a instrumentalização de suas candidaturas para que 

elas possuam chances reais de êxito nos pleitos eleitorais e se tornem vozes ativas na defesa 

das causas que afetem os direitos femininos. 

 
 
 
 
 
 

 
18 Gráfico constante na reportagem: http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/blog/eleicao-2016-em- 
numeros/post/proporcao-de-vereadoras-eleitas-se-mantem-apos-quatro-anos.html, consultado em 22 de 
novembro de 2020. 
 

http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/blog/eleicao-2016-em-
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Gráfico 5 - Perfil dos candidatos homens a prefeito em 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte G1 TSE 
 

 
Embora o foco desta pesquisa se fundamente na sub-representatividade feminina no 

Legislativo, percebemos através deste e de outros gráficos como a condição do homem branco 

na sociedade brasileira influencia em sua chegada ao Executivo e ao Legislativo19.  

   De acordo com este gráfico eles somam 87,4% (oitenta e sete inteiros e quatro 

décimos por cento) dos candidatos eleitos em 2016, sendo 66,4% brancos, possuindo 

ensino superior completo e com ocupações de chefia, como empresários. Em suma, os 

eleitos são pessoas que possuem todo o aparato das agremiações partidárias, além de 

aporte financeiro, apoio da sociedade machista, racista e patriarcal, forjadas por séculos de 

escravidão. Estes mesmos homens são os que ainda detêm os poderes sobre as instituições 

como a família, a igreja, escolas e instituições no geral, levando as mulheres a travarem uma 

luta diária na busca por seu protagonismo em todos os espaços da sociedade. 

A esse exemplo podemos observar que, embora as mulheres venham buscando seus 

espaços na política, in casu, muito há que ser modificado no pensamento social que tem 

arraigado em si que, mesmo as mulheres estando presentes no mercado de trabalho, as 

 
19 O gráfico constante na matéria está disponível em: 
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/blog/eleicao-2016-em-numeros/post/perfil-do-candidato- prefeito-
homem-branco-com-superior-completo.html, consultada no dia 24 de novembro de 2020. 
 

http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/blog/eleicao-2016-em-numeros/post/perfil-do-candidato-
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/blog/eleicao-2016-em-numeros/post/perfil-do-candidato-
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ocupações com a casa, com o marido e com os filhos continuam sob sua responsabilidade, a 

sobrecarregando e a impedindo, por exemplo, de concorrer a um pleito de forma satisfatória. 

Atrapalha também a participação ativa, até mesmo, em muitos atos políticos, uma vez que, se 

elas não possuir condições financeiras de arcar com custos de creches, babás e secretarias do 

lar para ajudá-las, acabam por se verem impedidas de exercer plenamente sua participação, e 

suas chances de sucesso no caso de concorrerem a um cargo eletivo diminuem 

consideravelmente. Enquanto os homens, claro que com exceções raras, possuem o aval da 

sociedade para desempenharem de forma tranquila todos os passos necessários para a corrida 

eleitoral, incluindo a isso a facilidade com a questão financeira, como traz o gráfico, têm 

acesso facilitado À vitória. 

Vale ressaltar a questão das mulheres negras. Estas se veem ainda mais prejudicadas 

por este sistema devido aos fatores interseccionais tratados pioneiramente pela jurista norte 

americana Kimberlé Crenshaw (1989), por Patricia Hill Collins (2016), e no Brasil por 

expoentes, como Lélia Gonzalez (1984), Sueli Carneiro (2003) e Carla Akotirene (2018). 

Essas teóricas expõem como tais fatores tornam o caminho a ser percorrido ainda mais penoso 

a essas mulheres de cor. Conforme Akotirene nos diz acerca da interseccionalidade: 

 
Dessa forma, por vezes, a interseccionalidade aparece como um método de 
se compreender os contatos entre sistemas de opressão. Contudo, aparece 
também, outras vezes, como os próprios sistemas de opressão em seus 
pontos de contato [...] ela é simultaneamente método de apreender tais 
sistemas, a teoria que os descreve e instrumento de combate. Há uma falta de 
clareza que não se fez presente em Creenshaw, para quem a 
interseccionalidade expressa as sobreposições de raça e gênero, e que não se 
pronuncia, por exemplo, em termos de metodologia. ” (AKOTIRENE, 2018, 
p. 28) 

 
Nessa mesma conjectura, analisando sob a perspectiva de raça, porém, no caso 

masculino, temos em 2016 outro diferencial: a presença de homens brancos com poder 

aquisitivo, em linhas gerais, ser muito maior do que a de homens negros. Os primeiros saem 

na frente com a vitória nos pleitos eleitorais devido ao capital político e econômico que 

possuem, fazendo frente aos candidatos negros acometidos pelo racismo estrutural 

(ALMEIDA, 2018), escancarado no país, e a desigualdade social existentes, o que faz com 

que estes atores percam espaços e condições de igualdade na disputa. 

Tendo em vista que vivem à margem da sociedade e fazem parte da parcela mais 

pobre da população, que possuem menor escolaridade e que, desde a infância, estão propensos 

às diversas vulnerabilidades, como a entrada para a criminalidade (BORGES, 2019), sendo 

em certos momentos presos ou mortos, se associando ao crime organizado e afins. Vale 
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ressaltar que esse dado se encontra diariamente em manchetes de jornais, mesmo não se 

aplicando a toda a população negra. Porém não é exagero generalizar que a população negra 

pobre viva a carência de quase tudo que o Estado deveria oferecer à população por meios de 

Políticas Públicas, como saneamento básico, moradias dignas, educação de qualidade etc. 

Alinhando ao nosso foco de pesquisa, voltamos a tecer uma análise sobre a 

participação das mulheres e os partidos políticos nas eleições de 2016 no país. 

 
Gráfico 6 - Mulheres nas eleições (distribuição partidária) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: G1 (Eleição em números) e TSE 

 

 
Observamos na imagem do G1 Eleições em números20 que em 2016, com base nos 

dados do TSE, 3 em cada 10 mulheres foram candidatas a cargos eletivos. Os gráficos mostram 

também que, na época, 5 a cada 10 brasileiros eram mulheres e os percentuais de candidatas 

 
18 20 Gráfico constante da matéria disponibilizada no sitio eletrônico: 
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/blog/eleicao-2016-em-numeros/post/cada-10-candidatos- apenas-3-
sao-mulheres.html, consultada em 22 de novembro de 2020. 

 

http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/blog/eleicao-2016-em-numeros/post/cada-10-candidatos-
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2016/blog/eleicao-2016-em-numeros/post/cada-10-candidatos-
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por partido. Neste caso, o que o gráfico sintetiza, é que o número de candidatas mulheres 

se apresentou muito abaixo do esperado em função do eleitorado feminino. Colacionamos um 

trecho da matéria que mostra dados importantes desses partidos: 

 
A cada 10 candidatos das eleições de 2016, apenas 3 são mulheres, segundo 
dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A proporção não evoluiu desde 
as últimas eleições municipais, em 2012 - em que 31,5% dos candidatos 
eram mulheres - e continua abaixo da média da população brasileira. No país, 
a cada 10 pessoas, 5 são do sexo feminino. 
Entre os partidos, o com o percentual mais alto é o Partido da Mulher 
Brasileira (PMB), com 43% dos candidatos mulheres – ou 1.923 das 4.477 
pessoas participando das eleições pela sigla. Ele é seguido por PSTU 
(39,4%), PT (33,4%) e Partido Novo (32,6%). 
Na outra ponta, o partido com o pior percentual de representação feminina é 
o PCO, com 28% – ou 23 dos 82 candidatos. O PCB (29,1%) e o PDT 
(30,1%) vêm em seguida com os índices mais baixos. (VELASCO; REIS; 
D’AGOSTINO, 2016) 

 
No entanto, esse gráfico nos mostra que de forma muito lenta as mulheres estão se 

encorajando a buscar seu protagonismo na política de forma combatente, indo contra toda a 

argumentação trazida linhas atrás acerca das limitações impostas a sua presença na política. 

Porém, recorrendo a mesma linha de raciocínio, importante salientar, que há ainda uma 

necessidade de se evoluir no pensamento social e instituições de maneira a fomentar o 

fortalecimento, a instrumentalização e a promoção de incentivos financeiros de maneira séria 

no processo eleitoral que possibilitem às mulheres a terem uma paridade em relação ao homem 

nas disputas eleitorais, principalmente no interior das agremiações partidárias. 

É importante considerar que as agremiações partidárias são as instituições, onde, 

inicialmente, as mulheres são desacreditadas por seus pares masculinos, que têm suas 

formações advindas de estruturas com bases machistas e que, muitas vezes, reconhecem as 

mulheres em seus partidos somente com o fim de cumprirem a lei e disputarem os 30% (trinta 

por cento) dos cargos eletivos masculinos determinados em lei, como exposto acima. 
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Gráfico 7 - Participação e desempenho das mulheres nas eleições para as câmaras municipais no Brasil 
(2014/2006) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: TSE/Politize 
 

 
O gráfico acima, constante de artigo no sítio eletrônico Politize21, desenvolvido com 

dados presentes no TSE, nos remete à análise de um período mais longo das eleições. Nele 

encontramos um comparativo feito desde o pleito de 2004 até o pleito de 2016 com o intuito 

de mostrar a participação e o desempenho das mulheres nas eleições das Câmaras Municipais 

Brasileiras, por meio das porcentagens de candidatas, dos votos recebidos por elas e das 

mulheres eleitas em todos esses pleitos. Ele demonstra que, em todas as candidaturas 

femininas, houve um pequeno crescimento no número de candidaturas femininas, desde a 

minirreforma eleitoral da Lei 9504/97, feita em 2009. Esse gráfico também nos mostra a 

diminuição de votos nessas mulheres, no período elencado, e que permanece abaixo de 15% 

(quinze por cento) o total do número de candidatas eleitas. Resumindo ao que este gráfico nos 

chama a atenção, no Brasil, na época, havia 7 vereadores eleitos para 1 vereadora eleita, 

demonstrando que as cotas já não surtiam o efeito esperado pelo legislador do período, e que 

 
21 Gráfico constante do artigo disponibilizado no sítio eletrônico https://www.politize.com.br/participacao- das-
mulheres-na-politica-brasileira/, consultado em 22 de novembro de 2020. 
 

http://www.politize.com.br/participacao-
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os brasileiros e brasileiras não confiaram seus votos às mulheres candidatas para representá-

los. 

Após observarmos de forma crítica os dados constantes no repositório do Tribunal 

Superior Eleitoral para as eleições de 2016, no que se refere a participação feminina neste 

pleito, constatamos que os percentuais ainda permanecem muito aquém do esperado para as 

mulheres alcançarem um patamar de igualdade com os homens. O que se tem é uma clara 

demonstração que os cargos no legislativo brasileiro, no âmbito das Câmaras Municipais, ou a 

grande maioria deles, permanecem ocupados por homens que representam também a maioria 

dos filiados às agremiações partidárias, mantendo uma hegemonia masculina nestas casas 

legislativas, o que significa a manutenção da estrutura opressora, machista e patriarcal. 

As eleições durante todos os anos, desde a reabertura democrática no Brasil, 

registraram especificidades que impactaram diferentemente as campanhas eleitorais, 

principalmente no modo como os candidatos ou candidatas conduzem suas campanhas e o 

acirramento que está sempre presente nelas, dentre outros fatores demonstram isto na busca 

pelo êxito pelas vagas ora disputadas. 

Passemos, agora, a analisar dados constantes das eleições de 2020 referentes à 

participação feminina nas disputas eleitorais por vagas no Poder Legislativo. Concomitante a 

essas eleições vivemos sob a maior crise sanitária mundial já vista. A pandemia causada pelo 

Novo Coronavírus (COVID-19), na qual ainda estamos vivendo, foi o palco para as eleições 

municipais de 2020 que se realizaram em 5.570 cidades brasileiras. 

O mundo se viu diante de um acontecimento inédito que nos priva de tudo o que já 

havíamos vivenciado até então. Estamos lidando desde março de 2020 com o fechamento de 

países inteiros, cidades, aeroportos, escolas, teatros e parques em decorrência do risco de 

contágio de um vírus letal que, somente no nosso país já levou à morte, aproximadamente, 

222.000 pessoas, e mais milhares pelo mundo. 

Neste cenário, a sociedade brasileira, assim como a mundial, se viu diante da 

necessidade de se reinventar para que a população que já está vivendo os efeitos catastróficos 

da pandemia não se visse ainda mais prejudicada. Com esse pano de fundo, o desafio era 

realizar as eleições em 2020 como se fez nos pleitos anteriores. Porém, o Congresso Nacional, 

para que elas acontecessem, optou por alterar suas datas e diretrizes através de Resoluções, 

procedimento que tratam todos os anos dos trâmites procedimentais para que a Justiça 

Eleitoral possa realizar a escolha dos representantes municipais, sem deixar de obedecer aos 

protocolos que evitassem a propagação do vírus. Assim, com a Emenda Constitucional de 

número 107, de 20 de julho de 2020, alterou-se as datas das eleições para 15 de novembro, no 
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primeiro turno, e, nas cidades com segundo turno, 29 de novembro. Esse adiamento da data 

prevista para as eleições foi fundamental para que fosse feito um novo planejamento pela 

Justiça Eleitoral e pelos candidatos para a disputa do pleito nas condições trazidas pela 

pandemia. 

Com as questões relacionadas à pandemia, começou-se a levantar a hipótese de que 

este contexto prejudicaria a presença e as chances de mulheres candidatas, isso porque a 

dupla jornada exercida pelas mulheres aumentou por conta das políticas de isolamento, 

reduzindo ainda mais o tempo que tinham para se dedicarem às candidaturas, que já é 

normalmente escasso. Apesar disso, o que se registrou nesta eleição foi um pequeno 

aumento do percentual de mulheres candidatas, as quais alcançaram 33,6% (trinta e três 

inteiros e seis décimos por cento), uma melhora nos parcos percentuais de candidaturas 

femininas em um país com péssimos índices de mulheres representantes. 

No quadro abaixo, observa-se o percentual de eleitores por gênero em 2020: 
 
 

 Gráfico 8 - Eleitorado brasileiro nas eleições 2020 por gênero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:TSE 
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Neste gráfico disponibilizado pelo TSE correspondente ao eleitorado constante nas 

Eleições de 2020 observamos que as mulheres mantiveram praticamente o mesmo percentual 

de votantes das eleições de 2016, representando 52,5% (cinquenta e dois inteiros e cinco 

décimos por cento) do eleitorado brasileiro. O eleitorado masculino, embora não 

predominante, com cerca de 47,5% (quarenta e sete inteiros e cinco décimos por cento), 

continuou a ditar as regras dos processos eleitorais através de uma maior participação em atos 

de campanha e congêneres. Lado outro, essa vantagem em números do eleitorado masculino 

não afetou muito as disputas municipais com os homens para os cargos eletivos concorridos, 

conforme veremos adiante. 

 
Gráfico 9 - Candidaturas nas eleições brasileiras por gênero em 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: TSE. 
 

De acordo com o TSE, nas eleições de 2020 as candidaturas femininas tiveram um 

recorde no tocante aos números, ficando em torno de em 33,6% (trinta e três inteiros e seis 

décimos por cento), um percentual um pouco acima do cumprimento da cota estabelecida pela 

Lei 9.504/97. Estes percentuais corroboram com o aumento da representatividade feminina 

que ocorre de forma lenta no país, levando em conta a implementação das cotas de gênero, de 

acordo com que já tratamos. 

Como já ressaltado, as candidaturas femininas no pleito de 2020, apesar de terem tido 
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um aumento em função dos números, contudo, não chegaram a se converterem em 

candidaturas eleitas neste mesmo patamar percentual por uma série de fatores que vêm sendo 

tratados nesta pesquisa, como o fundamento para o cenário da sub-representatividade 

feminina nas cadeiras do legislativo brasileiro. Por outro lado, ao analisar as candidaturas 

masculinas, constatamos que elas continuaram a seguir a mesma tendência de outras eleições, 

contando com 66,4% (sessenta e seis inteiros e quatro décimos por cento) de registros feitos e 

mantendo uma maior filiação nos partidos políticos, conforme se depreende de dados 

presentes nas fichas cadastrais de afiliados e a presença massiva nas convenções partidárias, 

fatos registrados nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. 

Ante a análise feita das candidaturas femininas no âmbito dos partidos políticos em 

que são lançadas, a seguir trabalharemos sob essa perspectiva para trazer algumas questões 

interessantes ao tema da representatividade e das cotas de gênero enquanto política 

institucional. 

Gráfico 10 - Candidaturas a vereador, por gênero, nos partidos em 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Portal G1 

Em 21 dos 33 partidos 
que lançaram 
candidaturas, as 
mulheres ocuparam 
apenas 34% das vagas de 
candidato a vereador. 
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Igualmente ao baixo número de candidaturas de mulheres ao Executivo, o mesmo se 

repete na disputa para as Câmaras Municipais Legislativas. Nestas eleições, as mulheres 

foram 34% (trinta e quatro por cento) dos candidatos à vereança22, somando um total de 

175.312 candidaturas femininas, de um total de 509.969 candidatos ao cargo. Segundo dados 

do Repositório do TSE, em 2016 esse percentual era de 32% (trinta e dois por cento) e em 

2012, 31% (trinta e um por cento). 

Novamente constatamos aqui, ao fazer uma comparação aos dados dos pleitos de 

2012, 2016 e 2020, que a representatividade feminina vem crescendo a passos lentos e, da 

forma que se propõe na legislação vigente de cotas no âmbito das Câmaras Municipais, 

somente alcançarão a paridade de gênero daqui a 56 anos, conforme assevera José Eustáquio 

Alves em entrevista ao sítio eletrônico Gênero Número23. Vale colacionar o argumento: 

 
A barreira está nos partidos políticos, que são controlados por homens, que 
controlam os recursos das candidaturas, que querem continuar tendo poder. 
Eles impõem uma série de barreiras. 
Como os partidos têm essa estrutura de os homens controlarem o processo, 
eles não abrem o espaço adequado para o crescimento das mulheres. Então, 
para mim, a principal culpa é dos partidos. Até 2012, por exemplo, não tinha 
nenhum partido presidido por mulher. Mesmo um partido igual ao PC do B, 
que já elegia muitas mulheres, que tinha um discurso em defesa da mulher, 
nunca tinha tido eleito mulher para presidir o partido em 90 anos. 
Então, como é que a gente vai mudar a estrutura de gênero na política só a 
partir de uma lei federal? Se os partidos não querem mudar internamente e o 
Congresso é formado a partir dos partidos, você cai em um ciclo vicioso. 
Mas se a sociedade civil pressionar, pode acontecer. (ALVES, 2020, s/p) 

 
Desta feita, já tratamos da importância de promover o aumento da representatividade 

feminina e da eficácia das políticas de cotas de, no mínimo, 30% (trinta por cento) para 

candidaturas de mulheres que passou a vigorar após a minirreforma eleitoral de 2009. Porém, 

aos partidos políticos em nosso país não interessa que a ocupação dessas cadeiras seja feita 

por mulheres e mostram esse desinteresse com o tratamento desigual oferecido às mulheres 

que adentram suas estruturas partidárias, conforme salienta Alves (2020). 

Um fator interessante que nos chama atenção é que nestas eleições os percentuais de 

candidaturas femininas a vereança são, principalmente, de partidos à esquerda no espectro 

político, como PSTU, PSOL, PT e do estreante UP. Na corrida por prefeituras, PCB e Novo 

lançaram menos mulheres. Para o Legislativo municipal, o PCO registrou o percentual mais 

 
22 Ver: https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/eleicao-em-numeros/noticia/2020/09/29/so-1-a-cada- 10-
candidaturas-a-prefeito-e-de-mulher-nenhum-partido-lanca-mais-candidatas-mulheres-do-que- homens.ghtml, 
consultado em 06 de dezembro de 2020. 
23 Ver: http://www.generonumero.media/56-anos-paridade-genero/, consultado em 2 de dezembro de 2020. 
 

http://www.generonumero.media/56-anos-paridade-genero/
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baixo de mulheres, abaixo da cota: 21% (vinte e um por cento). 

A associação de mulheres a certos campos ideológicos é algo que vem sendo 

debatido desde a inclusão de mulheres na política. Os primeiros estudos dedicados á avaliação 

da posição política das mulheres as colocaram à direita do espectro ideológico, enquanto 

estudos mais recentes apontam para uma maior presença feminina à esquerda, conforme 

salienta Inglehart e Norris (2003). Porém, é sempre bom frisar que mulheres não são um 

grupo homogêneo, criando espaço para múltiplas demandas e formas de atingir resultados 

(PHILLIPS, 1995; DAHLERUP et. al., 2006; BERNAUER et al., 2015). 

De acordo com Gomes: 
 

As agremiações partidárias se encontram em fluxo, com partidos sendo 
criados constantemente, com o sistema partidário ainda em processo de 
estabilização de suas atuações. Apesar de existir um consenso na academia e 
também de senso comum sobre o que configura, atualmente, esquerda, 
centro e direita, isso não quer dizer que essas determinações são fixas ou 
aplicáveis a atuação das mulheres, que podem se associar a qualquer um 
destes espectros que julgar mais conveniente. (GOMES, 2016, p. 5) 

 
Em 2009, pesquisas feitas com elites políticas mostram a presença feminina em 

maior envergadura na esquerda partidária. O Centro Feminista de Estudos e Assessoria (2009) 

mostra que 67% (sessenta e sete por cento) das parlamentares se posicionam à esquerda, 

contra 50% (cinquenta por cento) dos homens, enquanto se colocaram à direita 27% (vinte e 

sete por cento) das mulheres e 39% (trinta e nove por cento) dos homens. As mulheres se 

mostram mais favoráveis em relação às medidas que aumentem suas presenças na política: 

74% (setenta e quatro por cento) acreditam que deveria haver punição se as cotas eleitorais 

não são cumpridas. Apenas 27% (vinte e sete por cento) dos homens escolheram a mesma 

opção. 

Deve-se considerar, ante a estas pesquisas realizadas pelo Cfemea e o quadro 

apresentado acima, que partidos de esquerda tendem a oferecer plataformas políticas que 

promovam pautas de inclusão e criação de políticas afirmativas, dentre outras semelhantes, 

que configuram, em linhas gerais, ambientes mais inclusivos para as mulheres, sabendo que 

elas buscam agremiações que incluam suas pautas nas agendas públicas de discussão. Porém, 

com o avanço dos espectros centro-direita nas eleições mais recentes, caberia uma análise 

pormenorizada das candidaturas femininas e seus partidos para afirmar se os partidos de 

esquerda, ainda nas eleições de 2020, mostram uma maior presença feminina do que partidos 

de outros espectros políticos. 

Daremos continuidade ao estudo dos dados da representatividade feminina nas 
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eleições 2020, no âmbito das Câmaras Municipais brasileiras. 

 
Gráfico 11 - Mulheres não chegam a 50% de nenhuma Câmara Municipal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Gênero Número 
 
 

O gráfico acima elaborado pelo sítio eletrônico Gênero Número24 traz um 

levantamento feito das candidatas eleitas nas capitais brasileiras ao Poder Legislativo. Os 

dados ressaltam que os parcos percentuais alcançados por mulheres nas eleições de 2020 não 

chegam a 50% (cinquenta por cento) em nenhuma delas. A cidade que se destaca, no topo da 

proporção de mulheres eleitas nas eleições de 2020 é Porto Alegre, capital do Rio Grande do 

Sul, com 31% (trinta e um por cento), valor este próximo às cotas reservadas às candidaturas 

para elas. A mais votada entre todos os vereadores foi Karen Santos (PSOL), com 15.702 

 
24 Gráfico constante do artigo disponibilizado no sítio eletrônico: http://www.generonumero.media/negros- 44-
capitais-brasileiras/, consultado em 12 de dezembro de 2020. 
 

http://www.generonumero.media/negros-
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votos. A capital mineira, Belo Horizonte (MG), ocupa o ranking, em seguida, das capitais que 

mais elegeram mulheres para a Câmara Municipal em 2020, com percentuais de 27% (vinte e 

sete por cento). 

Alguns dados peculiares e que merecem um destaque são de outras capitais. 

Conforme se segue na análise, João Pessoa (PB) elegeu somente uma mulher como vereadora 

e tem a menor proporção entre as capitais (4% (quatro por cento). Na cidade de Vitória (ES), Rio 

Branco (AC), Porto Velho (RO) e Manaus (AM) são outras capitais que não passam de 10% 

(dez por centro) de mulheres eleitas nas câmaras municipais. Ainda assim, Vitória teve Camila 

Valadão (PSOL) como segunda parlamentar mais votada, com 5.625 votos. 

 Outros dados que podem ser interessantes: ocorreu em Aracaju, capital do Sergipe, a 

eleição de Linda Brasil (PSOL), uma mulher trans, como a mais votada, com 5.773 votos. 

Com ela, outras três mulheres também iniciaram seus mandatos a partir de 2021, o que 

representa 17% (dezessete por cento) do total de parlamentares da cidade. Belo Horizonte, 

capital de Minas Gerais, na mesma trilha de Aracaju/SE, também teve uma mulher trans 

como a vereadora mais votada de sua história, a professora Duda Salabert (PDT) que 

recebeu 37.613 votos. Outras dez mulheres também ocuparão cadeiras na câmara municipal 

de BH, o que faz da cidade a segunda capital com maior proporção de mulheres eleitas no 

Brasil, 27% (vinte e sete por cento). Ademais, sobre as eleições para a Câmara de Vereadores 

em Belo Horizonte, cumpre destacar que, tivemos um considerável crescimento na 

representatividade feminina, considerando que, em 2020, foram eleitas quase três vezes mais 

representantes do que as 4 vereadoras eleitas em 2016 para ocuparem os referidos cargos. 
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Gráfico 12 - 937 Cidades não têm nenhuma vereadora 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A Folha de São Paulo, 2020. 
 

Gráfico 13 - Proporção de gênero nas Câmaras Municipais 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte:  Folha de São Paulo, 2020. 
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O jornal A Folha de São Paulo, no dia 06 de dezembro de 2020, em reportagem 

intitulada “Apenas 44 cidades do país terão maioria de mulheres nas Câmaras Municipais”25, 

mostra dados que contribuem de forma certeira para a comprovação do cenário de sub-

representação feminina na política formal apresentado nesta pesquisa. Os dados constantes da 

reportagem citada demonstram em números e percentuais a proporção de gêneros nas 

Câmaras Municipais e nos levam a refletir sobre diversas perspectivas em relação à sub-

representatividade feminina no âmbito das casas legislativas municipais. 

 
Gráfico 14 - Comparativo de sub-representatividade feminina as eleições 2016 e 2020 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CEPESP Data FGV 
 
 

Nas eleições de 2020 tivemos um leve aumento na representação de mulheres nas 

Câmaras Municipais, conforme o gráfico elaborado pelo CEPESP Data FGV26. Nos 

dados constantes do gráfico comparativo, Barbieri e Ramos (2020) trabalharam com a 

representatividade feminina nas Câmaras Municipais considerando a porcentagem do total de 

câmaras por Estado e fazendo uma comparação entre as eleições de 2016 e 2020. Nas eleições 
 

25 Gráficos constantes de artigo publicado no sítio eletrônico: 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/12/apenas-44-cidades-do-pais-terao-maioria-de-mulheres-nas- 
camaras-municipais.shtml, consultado em 07 de dezembro de 2020. 
26 Gráfico constante em artigo no sítio eletrônico: http://www.cepesp.io/candidatas-em-jogo-mulheres-
conquistam-16-das-vagas-em-camaras-municipais-o-que-afeta-essa-representacao/, consultado em 08 de 
dezembro de 2020. 
 

http://www.cepesp.io/candidatas-em-jogo-mulheres-
http://www.cepesp.io/candidatas-em-jogo-mulheres-
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de 2016 13,5% (treze inteiros e cinco décimos por cento) das cadeiras nas Câmaras de 

Vereadores do país passaram a ser ocupadas por mulheres. A partir de 2021, serão cerca de 

16% (dezesseis por cento). Conforme as pesquisadoras, esses índices 

 
[...] refletem as lutas de muitos movimentos sociais que atuam intensamente 
para ampliar a diversidade da composição das Câmaras de vereadores. Com 
isso, melhoram as chances de se pensar em Políticas Públicas locais mais 
inclusivas e atentas aos mais variados problemas e demandas de uma 
sociedade tão desigual. (BARBIERI e RAMOS, 2020) 

 
Ademais, conforme as pesquisadoras, considerando os resultados obtidos pelo Centro 

de Política e Economia do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas (FGV CEPESP) a partir 

de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o percentual de vereadoras eleitas cresceu nas 

últimas eleições em todos os estados do Brasil. Alguns estados merecem destaque por 

apresentar a maior média de presença de mulheres, como é o caso do Rio Grande do Norte, 

com percentuais em torno de 21,5% (vinte e um inteiros e cinco décimos por cento). As 

Câmaras Municipais do Estado do Rio de Janeiro registraram a menor média de presença 

feminina, 9,8% (nove inteiros e oito décimos). 

Outros dados relevantes a serem apresentados são os que se referem às 

candidaturas femininas negras. Neste pleito de 2020, sob o recorte de gênero e raça, houve um 

aumento na proporção de mulheres negras eleitas para as Câmaras de Vereadores. Os parcos 

percentuais de vereadoras negras eleitas em todo o país passaram de 36,8% (trinta e seis 

inteiros e oito décimos por cento), em 2016, para 39,3% (trinta e nove inteiros e três 

décimos por cento) de mulheres eleitas em 2020, segundo dados do CepespData e do TSE. 

Acreditamos que esse aumento da representatividade feminina negra nas Câmara 

Municipais, também presente no aumento das candidaturas apresentadas ao TSE, ocorreu 

como efeito das lutas do movimento negro e ascensão do Movimento Vidas Negras 

Importam, que, advindo dos EUA, tem trazido para o debate diversas pautas antirracistas. 

Ainda que, distantes de alcançarmos uma paridade de gênero e raça nos papéis políticos, o 

Brasil tem avançado lentamente na representação de mulheres na esfera política. Tais 

avanços merecem destaque, principalmente se considerarmos os entraves enfrentados 

(jornada excessiva de trabalho e afazeres domésticos, falta de incentivo dentro das 

agremiações partidárias, ausência de recursos financeiros, violência política de gênero, entre 

outros) por essas mulheres para obterem êxito em suas candidaturas e conquistarem cadeiras 

no legislativo municipal. 

Segundo Barbieri e Ramos, outro entrave as candidaturas de mulheres: 
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Outro obstáculo importante está relacionado às regras, formais e informais, 
que moldam a disputa político-eleitoral. Tendo isso em mente, pesquisa 
realizada FGV Direito SP, em parceria com o CEPESP/FGV procurou 
entender qual o impacto de algumas dessas regras na inserção de mulheres 
na política institucional brasileira. A pergunta que guiou o desenvolvimento 
da pesquisa foi: como as regras jurídicas vigentes em 2018 em relação às 
cotas de candidaturas e de financiamento eleitoral, bem como as regras 
informais relativas aos capitais políticos e ao uso de redes sociais na 
campanha, impactaram a dinâmica do processo eleitoral em termos da 
desigualdade de gênero na política? (BARBIERI e RAMOS, 2020, s/p) 

 
Partindo da análise de dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral, das decisões 

dos tribunais eleitorais, das campanhas em redes sociais e das trajetórias de deputadas e 

deputados federais, a obra “Candidatas em Jogo” (RAMOS et al, 2020)27, traz os resultados 

da citada pesquisa, que se subdividem em seis resultados centrais, conforme colacionamos: 

 
● As cotas de candidaturas ainda não são plenamente cumpridas, o que reduz o número 

de mulheres candidatas e, potencialmente, a quantidade de eleitas; 

● A ausência de um conceito jurídico uniforme de candidaturas laranjas prejudica a 

participação das mulheres na política; 

● A ausência de critérios claros para aplicação das cotas de financiamento eleitoral e a 

consequente dificuldade de fiscalização podem enfraquecer a aplicação das novas 

regras de financiamento de campanhas de mulheres; 

● A distribuição de recursos de campanha ficou menos desigual entre mulheres e 

homens com a cota de financiamento baseada em gênero, mas continua muito 

desproporcional no que diz respeito à raça das candidaturas; 

● O  uso  de  redes  sociais  por  candidatas  nem  sempre  é  capaz  de  contornar  as  

desigualdades socioeconômicas e a falta de recursos financeiros que marcam a sua 

campanha e; 

● A construção dos capitais políticos pelas novatas eleitas em 2018 passou por 

caminhos diferentes dos trilhados pelos homens. 

 
Historicamente as mulheres foram excluídas do exercício da cidadania política, bem 

como de cumprir quaisquer papéis nas arenas de poder. Seu papel nas sociedades ocidentais, 

por séculos, ficou restrito aos cuidados com o lar, o marido e os filhos. Deste passado de 

submissão e obediência ao sexo masculino, um padrão era estabelecido às mulheres, o que as 

 
27 Disponível no sítio eletrônico e consultado no dia 12 de dezembro de 2020 em 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/29826/Livro.pdf.  
 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/29826/Livro.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/29826/Livro.pdf
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impedia de exercer o sufrágio, às distanciava das escolas e as marginalizava no mercado de 

trabalho. 

Em tempos atuais, há ainda heranças desse sistema que oprime e discrimina 

mulheres, mantidas por uma sociedade cujas bases são machistas, sexistas e misóginas com 

um único objetivo: garantir a superioridade masculina e sua hegemonia. Nesse contexto 

hostil, se inserem mulheres que buscam representar e serem representadas no âmbito político. 

 
Gráfico 15 - Percentuais comparativos entre vereadoras eleitas nas eleições de 2012, 2016 e 2020 (%) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência Câmara e TSE 
 

 
A Câmara dos Deputados, com dados do TSE, elaborou um quadro comparativo dos 

percentuais das Eleições de 2012, 2016 e 2020 em relação a eleição de Vereadores Eleitos nos 

municípios brasileiros28. Nele são comparados os percentuais alcançados por homens e 

mulheres nas eleições, no período citado, em todo o Brasil e confirmou, mais uma vez, a sub-

representatividade feminina presente nas casas legislativas no decorrer desses anos. Isso 

revela que a vigência da Lei de Cotas se mostra insuficiente para alcançar sequer a metade dos 

 
28 Dados constantes em artigo disponível no sítio eletrônico: https://www.camara.leg.br/noticias/708248- 
mulheres-representam-16-dos-vereadores-eleitos-no-pais/, consultado em 20 de dezembro de 2020. 
 

http://www.camara.leg.br/noticias/708248-
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resultados exitosos masculinos na ocupação de cadeiras nos parlamentos municipais por meio 

dos cargos eletivos conquistados. 

Ao traçar este comparativo, percebemos que os percentuais de 4 em 4 anos têm 

ficado praticamente estáveis em um percentual baixo, que varia de 13,3% (treze inteiros e três 

por cento) à, no máximo, 16% (dezessete por cento). Ou seja, nem mesmo com o início da 

vigência da legislação de cotas, das mudanças na legislação desde 1997, das tentativas de 

campanhas de incentivo de participação de órgãos, como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, 

até mesmo, por meio das minirreformas implementadas às leis vigentes para impulsionar e 

incentivar essas candidaturas femininas não têm tido os efeitos esperados nas eleições para 

vereança. 

As tentativas para que as mulheres encontrem os caminhos da participação política em 

paridade com o gênero masculino ainda não obtiveram o êxito esperado. Corroborando com 

esse entendimento, a representatividade continua aumentando lentamente no decorrer dos 

anos. Leva-se em consideração que a participação das mulheres nas Câmaras Municipais 

cresce em patamares ainda tímidos e acaba por atrasar as discussões e votações de pautas que 

vão ao encontro dos temas atinentes aos anseios das agendas feministas e que sejam de 

interesse das mulheres nos municípios. Isso é afirmado tendo em vista que, à medida que 

tivermos mais mulheres nas câmaras municipais, as questões de gênero irão se valer no 

momento de proposição de legislações importantes a esse público. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho o objetivo foi analisar e verificar se as cotas partidárias de 

candidaturas para mulheres promovem uma inclusão feminina na política partidária eleitoral, 

ou seja, se essas ações afirmativas são garantia de que as candidaturas de mulheres se 

converterão em cargos legislativos. Nos capítulos foram abordadas discussões sobre os 

conceitos de participação política e suas formas, políticas públicas e ações afirmativas, 

traçando um paralelo histórico conceitual com a implantação das cotas eleitorais no Brasil. 

Desta forma, esta pesquisa visou debater as políticas de cotas eleitorais de gênero que foram 

implementadas no Brasil em 1997, os efeitos deste mecanismo e a importância da igualdade na 

participação política entre homens e mulheres como mola propulsora à concretização do 

direito ao desenvolvimento e empoderamento feminino. 

O presente estudo, por meio dos debates histórico-conceituais e dos dados 

apresentados no capítulo 4, permite chegar a algumas considerações acerca da política 

pública institucionalizada através das ações afirmativas, in casu as cotas de gênero 

instituidas no Brasil em 1997 para promover a inclusão de mulheres na política formal 

através de legislação que, em seu fim último, preconiza o aumento da presença feminina nos 

Poderes Executivo e Legislativo. Conforme constatamos, todo o processo de construção da 

política pública de cotas em nosso país contemplou diversos atores perpassando pelo campo 

político nacional e internacional. Essa construção se deu por meio das lutas e articulação dos 

movimentos femininos, merecendo destaque a representação extraparlamentar e 

associativista das mulheres brasileiras, que foram em busca da efetivação de seus direitos 

políticos garantidos constitucionalmente e do comprometimento do Brasil com tratados, 

plataformas internacionais com o escopo de promover a paridade de genêro nos espaços de 

poder e tomada de decisão. 

Diante disso, esse trabalho foi apresentado como um convite a refletir sobre 

cidadania, efetivação dos direitos políticos das mulheres e a relevância da representatividade 

feminina nos espaços de poder e decisão, bem como sobre os fatores culturais, sociais e 

institucionais que se mostram como entraves para o aumento significativo da presença 

feminina nestes espaços. Nesse sentido, foi apresentada brevemente a história da política de 

cotas no Brasil, as alterações legislativas pela qual esta ação afirmativa vem passando ao 

longo de suas décadas de existência. Além disso, foi feito o exame dos dados da presença 

feminina nas eleições municipais de 2016 e 2020, com escopo de demonstrar como os 

percentuais de participação tem crescido de forma lenta no país, considerando ainda os 

indíces apresentados por países da América Latina que também adotam cotas de gênero. 
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Apresentado o estudo histórico-conceitual das políticas de cotas no país, juntamente 

com o panorama da participação das mulheres na vida política institucional, passamos a traçar 

uma análise sob o olhar de gênero nos últimos pleitos municipais, por meio dos dados 

estatísticos constantes no repositório do TSE, que especificamente foram escolhidos por se 

tratar de períodos mais recentes. Ademais, sob o olhar desta pesquisadora, que esteve 

envolvida com a disputa eleitoral de algumas mulheres nestas últimas eleições exercendo seu 

trabalho como advogada eleitoralista, os dados revelam uma persistente ausência feminina 

nessas esferas de poder, particularmente nas Câmaras Municipais. 

Desta feita, inicialmente consideramos que os baixos índices de participação feminina 

e da presença na ocupação de cadeiras no Poder Legislativo Municipal reforçam os argumentos 

na qual a política de ação afirmativa de cotas como se apresenta na legislação não tem sido 

eficaz para garantir um aumento da representatividade feminina. Concluimos que isso se dá 

por causa de um conjunto de fatores, desde as dificuldades enfrentadas por essas mulheres nas 

agremiações partidárias, tendo em vista que não são oferecidas a elas as mesmas chances e 

condições de disputa que aos candidatos do sexo masculino, a falta de incentivo financeiro 

para prover suas campanhas, a insuficiência de tempo na propaganda eleitoral de rádio e TV e 

a crença na inépcia feminina para atuação na política da sociedade baseada em valores 

machistas, sexistas e misóginos. 

Segundo Ballington e Kahane (2015, p. 283), as agremiações partidárias “são o elo 

vital para alcançar a igualdade e a participação inclusiva das mulheres”. Consequentemente, 

“as mulheres podem precisar ser parte de órgãos decisórios dos partidos a fim de garantir que 

os fundos sejam desembolsados de uma forma que beneficie todos os candidatos” (Ibdi, p.283), 

tendo em vista que o repasse dos fundos partidário e eleitoral tende a desprezá-las quando não 

ocupam posições de liderança na estrutura partidária. 

Diante da competência do Estado para criar ou formular políticas públicas por meio 

da atuação do Poder Legislativo, o Poder Judiciário brasileiro, no ano de 2018, sob a 

justificativa de garantir efetividade à política pública de cotas e instrumentalizar uma 

promoção no aumento das candidaturas femininas, se posicionou sobre importante questão. 

Com as decisões da ADI n.º 5617 (STF) e da Consulta n.º 0600252-18.2018 (TSE), ao 

destinar, nos termos do art. 10, § 3º, da LE, o mínimo de 30% (trinta por cento) do fundo 

partidário, do fundo especial para financiamento de campanha e do tempo de propaganda 

eleitoral no rádio e na TV, sendo, até então, um dos mais importantes passos em direção à maior 

presença feminina na política formal brasileira, essas instituições combateram dois dos 

principais entraves encontrados pelas mulheres nas disputas eleitorais: a ausência de recursos 
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financeiros e de espaço na propaganda eleitoral partidária, como dito linhas atrás. 

No tocante à análise quantitativa, alguns dados merecem destaque: de acordo com a 

União Interparlamentar (IPU), em maio de 2017, a porcentagem mundial de mulheres nas 

Câmaras Baixas (ou únicas) era de 23,4% (vinte e três inteiros e quatro décimos por 

cento) e no Senado era de 22,8% (vinte e dois inteiros e oito décimos por cento). Lado outro, 

nos contextos regionais, a América Latina contava com 28,1% (vinte e oito inteiros e um 

décimo por cento), apresentando uma das porcentagens mais altas, enquanto a África e Ásia 

apresentam 23,6% (vinte e três inteiros e seis décimos por cento) e 19,4% (dezenove inteiros e 

quatro décimos por cento), respectivamente. Esses dados apenas demonstram a persistência 

de um quadro global de desigualdade e distorção da representação no qual as mulheres são 

sistematicamente sub-representadas politicamente. 

No que se refere aos dados estatísticos do nosso país, a Câmara dos Deputados com 

base nos dados do TSE elaborou um comparativo29 dos percentuais das Eleições de 2012, 

2016 e 2020, em relação a eleição de vereadores nos municípios brasileiros. Nas eleições de 

2012 a presença de mulheres nas Câmaras Municipais somou 13,3% (treze inteiros e três 

décimos por cento), nas eleições de 2016 foram 13,6% (treze inteiros e seis décimos por 

cento). Por fim, nas Eleições de 2020 elas representaram 16% (dezesseis por cento) dos 

vereadores. Comparando os percentuais alcançados por homens e mulheres demonstrados no 

estudo, nas eleições no período citado em todo o Brasil, confirma-se a sub-representatividade 

feminina presente nas casas legislativas no decorrer desses anos e, mesmo se considerarmos a 

vigência da lei de cotas, esta se mostra insuficiente para alcançar sequer a metade dos 

resultados exitosos masculinos na ocupação de cadeiras nos parlamentos municipais por meio 

dos cargos eletivos conquistados. 

Ao traçar este comparativo percebemos que os percentuais de 4 em 4 anos têm 

ficado praticamente estáveis num percentual baixo que varia em cerca de 13,3% (treze 

inteiros e três décimos por cento) à no máximo 16% (dezesseis por cento), o que não significa 

que tais percentuais não devem ser celebrados. Insta salientar que, nem mesmo com o início 

da vigência da legislação de cotas, com as mudanças feitas na legislação desde 1997 por meio 

das minirreformas implementadas as leis vigentes, bem como as tentativas do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) através de campanhas de incentivo à participação para impulsionar e 

incentivar as candidaturas femininas, obtêm-se o alcance esperado no aumento da 

 
29 Dados constantes em artigo disponível no sítio eletrônico: https://www.camara.leg.br/noticias/708248- 
mulheres-representam-16-dos-vereadores-eleitos-no-pais/, consultado em 20 de dezembro de 2020. 
 

http://www.camara.leg.br/noticias/708248-
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representatividade feminina. 

A realização da pesquisa foi de enorme valia para a minha formação pessoal e 

profissional, ampliando o meu olhar sobre a importância da presença feminina nos espaços de 

poder e tomada de decisão e sua contribuição para garantir a inclusão de temas prioritários para 

mulheres na pauta política. Foi algo motivador, que refletiu desde o início do desenvolvimento 

da pesquisa de forma bastante positiva na minha atuação como eleitoralista. Prova disso está 

na realização da capacitação das candidatas a vereadora realizada no munícipio de 

Turmalina/MG, uma importante consequência prática que a pesquisa nos levou a propor e 

obter êxito com a eleição de duas candidatas – o que aconteceu pela primeira vez no 

município em seus 72 anos de emancipação política. 

Por fim, as reflexões suscitadas muito contribuíram para um repensar das práticas 

pessoais e profissionais, além de fomentar questionamentos para a construção de novos 

olhares sobre os sujeitos supracitados. No que se refere à política pública de cotas, a pesquisa 

sinaliza para a necessidade de um oferecimento de condições estruturais igualitárias e aporte 

para que a legislação seja eficaz para promover o aumento da representatividade feminina no 

poder legislativo. É imprescindível que os dados apresentados sejam considerados de modo a 

possibilitar a construção de uma sociedade mais inclusiva e plural. Espera-se que essa pesquisa 

contribua para ratificar a importância das políticas de ações afirmativas de gênero tendo em 

vista a exclusão feminina presente há séculos em nossa sociedade. 
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