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RESUMO
As cotas eleitorais são ações afirmativas que promovem a atuação feminina em cargos políticos, consoante o disposto
na Lei nº 9.504/1997, em seu Art. 10 e §3º. Em meio a isso, há a intrínseca relação com o princípio da isonomia ao qual
fundamenta-se as mencionadas cotas, resguardando os ideais de tratar os desiguais de forma diferenciada dos demais,
para  que  a  almejada  isonomia,  consagrada  pela  Constituição  Federal,  transpasse  a  formalidade  e  galgue  à
materialidade. Para tanto, será operado o método bibliográfico, mediante pesquisa na doutrina, em artigos científicos,
jurisprudência e demais livros. Espera-se, dessa forma, investigar os obstáculos que desafiam o pleno exercício dessas
políticas públicas.
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1 INTRODUÇÃO

Ao consagrar direitos e deveres equivalentes a mulheres e homens, a Constituição de 1988
valorou  a  equidade  de  tratamento  entre  os  gêneros  como  um dos  direitos  fundamentais.  Este
instituto sobreveio da necessidade de proteger sobretudo a mulher, dado que “a diferença sexual
tem representado historicamente, e ainda continua a representar para as mulheres uma verdadeira
marca de inferioridade” (AÑAZCO, 2014, p. 171).

Treviso (2008, p. 24), ressalta, contudo, que "[...] a igualdade meramente formal, na realidade,
não traz a efetiva igualdade, no mundo substancial”. Fez-se necessário que o Estado intervisse por
meio de ações afirmativas com a finalidade de sanar as irregularidades históricas entre os gêneros.
Neste sentido, assevera Flavia Piovesan (2006) que "[...] são essenciais as estratégias promocionais
capazes de estimular a inserção e inclusão de grupos socialmente vulneráveis nos espaços sociais".
Entende-se como as referidas estratégias as ações afirmativas, que Piovesan define como políticas
compensatórias adotadas com vistas a atenuar um passado discriminatório.

O regime institucional brasileiro acompanhou a cultura de dominação masculina, refletindo no
desencorajamento  da  participação  feminina  em  cargos  políticos.  Conforme  afirma  Gislene  de
Almeida Vaz (2008), “mesmo sendo maioria nos quadros demográficos, as mulheres representam
50,7%  da  população  brasileira,  e  51,2%  do  eleitorado  nacional,  elas  são  sub-representadas
politicamente, não ultrapassando dez por cento dos cargos legislativos”. A Lei das Cotas (Lei nº
9.504/1997),  por  meio  do  §3º  do  Art.  10  configura-se  como  o  principal  agente  normativo  em
benefício da participação das mulheres na política e é um claro exemplo de ação afirmativa adotada
pelo  Estado,  visando a  promoção da igualdade de gênero.  Ela  determina que cada sexo deve
ocupar no mínimo 30% e no máximo 70% das vagas de candidatura de cada partido.

A criação da lei não foi o suficiente para impor o cumprimento das cotas aos partidos políticos.
Pereira (2014, p. 17) diz que “foi necessário a intervenção e manifestação do Ministério Público e
também a força da Resolução nº 23.373/2011 do Tribunal Superior Eleitoral para que o previsto na
Lei 12.034/09 viesse a valer, de fato, apenas nas eleições municipais de 2012”.
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Joelson  Dias  e  Vivian  Grassi  Sampaio  (2011)  explicam  que  as  cotas,  por  si  só,  não
asseguram às mulheres o protagonismo nas estruturas de poder, dado que elas são subjugadas
também em outros ambientes. Esse seria um problema enraizado na sociedade brasileira:

O problema da sub-representatividade feminina nas esferas de poder demanda mais do
que  medidas  afirmativas,  como  o  estabelecimento  de  cotas.  Fazem-se  necessárias
mudanças reais  e  perenes  nas  características  da  sociedade brasileira,  que  incluem,
dentre muitas outras medidas, a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade dos
serviços e políticas públicas de primeira necessidade, como educação, saúde, moradia,
infraestrutura sanitária e transportes.

De acordo com Wilma dos Reis Rodrigues (2009, p. 60), grande parte da ineficácia da Lei das
Cotas  é  responsabilidade  dos  partidos  políticos,  uma  vez  que  as  mulheres  recebem  menos
investimentos financeiros para suas respectivas campanhas.   Numa disputa desigual, não lhes são
ofertadas condições adequadas para a disputa dos cargos deliberativos, reflexo do conservadorismo
que não atribui à mulher a mesma confiança depositada ao homem em ocupações de governança.
Para Vieira (2017, p. 15), “coloca-se em dúvida a capacidade das mulheres de assumir variados
cargos  de  poder,  nos  quais  as  decisões  são  tomadas,  exigindo-se  uma  postura  agressiva  e
imponente, vista como sendo características dos homens”

Aline Boschi Moreira (2016, p. 156) elucida que a reserva de ao menos 30% das candidaturas
não influencia no número de eleitas. Isso porque, muitas das candidatas concorrem exclusivamente
por  mera  formalidade,  com  o  intuito  de  preencher  os  números  exigidos  pela  lei,  desistindo
posteriormente ou não consumando as campanhas eleitorais. A Lei nº 13.165/2015, que enseja o
incentivo econômico das candidatas, estabelecendo o financiamento de 5% do Fundo Partidário com
vistas às campanhas femininas também oferece desvantagens, dado que o apoio não é permanente
- os Partidos obrigam-se ao seu cumprimento tão só para as eleições de 2016, 2018 e 2020. A Lei nº
13.165/2015 ainda não faz menção à nenhuma sanção em razão do seu não cumprimento pelos
Partidos,  o  que  tende  a  desmotivar  sua  prática.  Por  fim,  defende  a  possibilidade  dos  Partidos
Políticos enveredarem a uma só candidata todo o percentual prescrito, o que não alteraria o quadro
anterior à Lei de 2015.

As leis das cotas são um avanço, mas há objeções que devem ser consideradas, pois requer-
se ações mais diretas que assumam, de forma inequívoca, a disparidade de gêneros na política.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O método utilizado é o bibliográfico, por meio da análise de artigos, livros e jurisprudências.
Através de uma leitura seletiva, far-se-á uma filtragem das informações que concernem ao tema,
classificando-as em relevância, de forma que resulte em uma bibliografia delimitada e pertinente ao
tema de estudo.

Mais  tarde,  o  foco  será  numa  uma  leitura  mais  atenciosa,  almejando  um  entendimento
aprofundado no que diz respeito ao modelo institucional brasileiro, o sistema político adotado e as
suas  respectivas  implicações  nas  cotas  eleitorais,  recorrendo  à  história  para  traçar  o  papel  da
mulher  na política brasileira,  desde os movimentos  sufragistas até a Constituição de 1988,  que
consagrou a igualdade formal entre os gêneros. Espera-se, dessa forma, traçar um comparativo que
propicie despertar o porquê da imprescindibilidade das políticas públicas para a efetivação da Lei
Maior.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Enseja-se,  ao  término  desta  pesquisa,  suscitar  uma  discussão  ampla  acerca  da  sub-
representação feminina no modelo institucional brasileiro. Partindo do pressuposto de que há meios
tangíveis de fazer valer o princípio da isonomia, mas que ainda não foram adotados pela legislação
vigente,  deve-se fazer  uma correlação  entre  dois  fatos:  a  mulher  enquanto  minoria  social  -  no
sentido de que são negados os mesmos direitos ostentados pelo outro gênero - e a mulher enquanto
minoria política, partindo daqui o impulso necessário para situá-la em posição de equidade.

4 CONCLUSÃO

Este  trabalho  aborda  a  políticas  de  cotas  eleitorais  brasileiras  em  favor  das  mulheres,
traçando um paralelo com o seu histórico discriminatório e alcance do Princípio Constitucional da
isonomia de gênero.

Em que pese a pesquisa ainda estar em curso, supõe-se que as cotas, enquanto elemento
isolado de ação afirmativa eleitoral, não conseguiram equiparar o sexo feminino ao masculino na
política. Espera-se descobrir que as políticas públicas concebidas para este fim tratam-se apenas de
um mero instrumento idealizado para um período passageiro, pois a transformação dessa realidade
deve partir de aspectos culturais, de forma estrutural. Os homens, e especialmente as mulheres,
precisam associar o sexo feminino à noção de mando, para que, enfim, as ditas cotas eleitorais
percam sua razão de existir.
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