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Introdução 
 

Em Setembro de 1995 ocorreu na China a IV Conferência Mundial sobre a Mulher. No evento 

aconteceram debates e resoluções em torno da temática de acesso ao poder. A bancada feminina do Congresso 

brasileiro participou dessas atividades e se viu influenciada a articular uma proposta que fosse incluída na nossa 

legislação eleitoral uma política de cotas que assegurasse, dentro dos partidos ou coligações, vagas para candidaturas de 

mulheres. 

A deputada Marta Suplicy propôs a lei nº 9100/95, aprovada em 29 de setembro de 1995 e que 

regularizou as normas para as eleições municipais de 1996. Essa lei estabeleceu uma cota mínima de 20% de 

candidatura para as mulheres, mas em 1997, a lei nº 9504/97 estende a medida não só para eleições municipais, mas 

também no âmbito estadual e federal. Além disso, essa mesma lei alterou a porcentagem de cotas para no mínimo 30% 

e no máximo 70% de candidaturas para ambos os sexos. 

Mirian Pillar Grossi e Sônia Malheiros Miguel [1] acreditam que podemos inserir a política de cotas num 

contexto amplo de ações afirmativas, e como tal elas servem para modificar um quadro de desigualdades, seja ela de 

qualquer tipo. As ações afirmativas reconhecem que existe o preconceito, mas tentam fazer o máximo possível para que 

ele não se estenda e cresça ainda mais.  

Céli Regina Jardim Pinto [2] cria um paradoxo em relação às questões aqui propostas até agora, e mostra 

em seu estudo o lado contrário ao sucesso da política de cotas. A autora questiona a real participação das mulheres, 

mesmo após as cotas eleitorais, citando que muitos partidos simplesmente não obedecem à lei, ou conseguem 

candidatas “laranjas” que apenas registram suas candidaturas, mas não chegam a fazer campanha eleitoral. 

Clara Araújo e José Eustáquio Diniz Alves [3] também corroboram nesse aspecto analisando resultados 

de eleições e percebendo que a participação da mulher ainda não é satisfatória, mesmo com a política de cotas eleitorais. 

Os autores ressaltam dois fatores que podem explicar essa situação; primeiro, a falta de punição aos partidos que não 

cumprem as cotas; e segundo, a ampliação do número de vagas que, como citado anteriormente, diminui o impacto das 

cotas. Os autores chegam a questionar a viabilidade das cotas e seu real sucesso através de dados estatísticos de países 

que possuem cotas e que se equiparam ao Brasil, e de países que não adotam cotas e obtêm sucesso em relação ao 

número de candidatas eleitas. É levantada ainda uma possibilidade de associar diretamente desenvolvimento 

socioeconômico e maior participação de mulheres. 

O objetivo dessa pesquisa consiste em analisar a aplicação da Lei de Cotas Eleitorais através de dados 

obtidos junto ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A cidade escolhida é Nova Porteirinha, norte de 

Minas Gerais, que tem características que a tornam peculiar no campo político. Desde sua formação a cidade apresenta 

significativa participação de mulheres nas esferas de poder e na sociedade em geral, tendo, nas eleições de 2004, sido a 

única Câmara de Minas Gerais a ter maioria de mulheres eleitas, sendo cinco vereadoras e quatro vereadores. 

Demonstrada a importância das ações afirmativas no campo político, procuramos analisar se a lei é cumprida pelos 

partidos no momento de registro das candidaturas, reafirmando sua importância para a evolução da participação 

feminina nos cargos de poder. 

 

Material e métodos 

 
O material selecionado para a pesquisa foi, primeiramente, a bibliografia pertinente ao tema com escolha 

de autores que têm variados trabalhos dedicados à área. Assim, foi possível conhecer o campo de estudo pretendido e as 

análises que poderiam ser desenvolvidas. Observamos também a legislação das cotas eleitorais, especialmente as duas 

leis que abordam essa política, são elas a Lei Nº 9100/95 [4] que regulamentou as eleições municipais do ano seguinte, 

determinando que cada partido pudesse registrar até 120% do número de lugares a preencher, nas quais no mínimo 20% 

deveriam ser preenchidas por mulheres. A Lei Nº 9504/97 [5] ampliou a política de cotas para as eleições em todos os 

âmbitos, aumentou o número de candidatos que os partidos poderiam apresentar de 120% do número de lugares a 

preencher para 150%, também alterou a reserva de cotas de no mínimo 30% e no máximo 70% para candidaturas de 

cada sexo. De posse da legislação que regulamenta o tema proposto, partimos para pesquisa do número de candidaturas 

apresentadas por partido, divididas por sexo na cidade de Nova Porteirinha, todos os dados recolhidos encontram-se no 

sítio eletrônico do TSE [6]. Após a análise e cruzamento de dados, foram produzidos gráficos para a demonstração dos 

resultados obtidos. 



 

 

Resultados e Discussão 

 
As primeiras eleições na cidade ocorreram em 1996, com uma relevante participação feminina. Mesmo 

considerado um período recente,para os padrões da época já era bastante significativa, pois no período ainda subsistia o 

preconceito com relação à participação das mulheres na política. No referido ano, segundo informações obtidas no site 

do TSE, houve 32 candidatos, sendo 26 homens e seis mulheres, tendo sido eleitos seis candidatos do sexo masculino e 

três do feminino. Verificamos que nem todos os partidos cumpriram o determinado, e não se tem conhecimento de que 

houve punições aos partidos pelo descumprimento da lei. Conforme observamos no Gráfico 1, dos cinco partidos que 

registraram candidatos, apenas dois cumpriram o disposto na lei, sendo o Partido da Frente Liberal (PFL) com 33,33% 

de candidatas e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) com 22,22%. O Partido Progressista Brasileiro 

(PPB) ficou com 18,18%. Já o Partido Liberal (PL) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) não registraram nenhuma 

candidatura feminina. 

No ano de 2000 foram registrados 39 candidatos, que disputaram nove cadeiras no Legislativo, desses 32 

eram homens e sete eram mulheres. Novamente foram eleitos seis candidatos do sexo masculino e três do feminino. O 

Gráfico 2 demonstra que apenas três partidos apresentaram candidaturas coerentes com a nova proposta de cotas 

eleitorais, foram eles: Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), com 33,33% de candidatas; Partido 

Popular Socialista (PPS), com 50%; e PSDB com 30%. O Partido Progressista (PP) apresentou 12,5% de candidatas, já 

o Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Social Brasileiro (PSB), Partido Social Democrático (PSD), PFL, PL 

e PTB não apresentaram nenhuma mulher concorrendo a uma vaga no Legislativo. 

Em 2004 o TSE registrou 43 candidatos que disputaram as nove vagas na Câmara Municipal, desses 30 

eram homens e 13 mulheres. Foram eleitas cinco mulheres e quatro homens. Em relação às cotas eleitorais, mais uma 

vez não foram cumpridas. As informações do Gráfico 3 demonstram que apenas quatro partidos aplicaram a legislação 

ao registrar suas candidaturas, foram eles: PMDB, com 40% de candidatas; PP, com 42,85%; PSDB, com 57,14%; e 

Partido dos Trabalhadores (PT), com 33,33%. O PDT extrapolou a legislação apresentando apenas uma candidata, ou 

seja, 100% de candidatas do sexo feminino, sendo que a lei permite o máximo de 70% para qualquer um dos sexos. Em 

contrapartida, sete partidos registraram apenas candidaturas masculinas, foram eles: PFL, PL, PPS, PSB, PTB, Partido 

Trabalhista Cristão (PTC) e Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). 

 

Considerações Finais 
 

As leis abordadas podem ser vistas como um grande avanço para a participação das mulheres na política 

que neste caso obtiveram grande apoio da bancada masculina no Congresso. Mas, em contraponto, os deputados 

conseguiram aumentar o número de candidaturas que os partidos poderiam apresentar o que de certa maneira diminuiu 

o impacto da política de cotas anteriormente aprovada. A introdução desta política incidiu muitos fatores positivos, 

inclusive trazendo à tona debates e reflexões acerca da participação das mulheres nas esferas de poder, discutindo ainda 

formas de enfrentamento desse novo cenário.Diante dos números apresentados, cabe-nos uma reflexão acerca do que 

pode ser feito para a melhoria da aplicação dessas ações afirmativas, para que se conclua efetivamente a ocupação 

feminina em cargos de poder, propiciando às mulheres os direitos que por muito tempo lhes foram negados. Portanto, 

concluímos que a lei favorece a ampliação da participação de mulheres na política, entretanto, torna-se necessário maior 

rigor no seu cumprimento, principalmente no momento de registro das candidaturas. 

 

Referências 

 
[1] GROSSI, Míriam Pillar; MIGUEL, Sônia Malheiros. Transformando a diferença: as mulheres na política. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, nº 1/2001, p. 167-

206, 2001. 

[2] PINTO, Céli Regina Jardim. Paradoxos da participação política da mulher no Brasil. Revista USP, São Paulo, nº 49, p. 98-112, 2001. 

[3] ARAÚJO, Clara; ALVES, José Eustáquio Diniz. Impactos de indicadores sociais e do sistema eleitoral sobre as chances das mulheres nas eleições e suas interações 

com as cotas. Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 50, nº 3, p. 535-577, 2007. 

[4] Lei nº 9100/95. Disponível em: <http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/111051/lei-9100-95>. Acesso em: 10ago. 2015. 

[5] Lei nº 9504/97. Disponível em :<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm>. Acesso em: 10ago. 2015. 

[6]www.tse.jus.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/111051/lei-9100-95
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm
http://www.tse.jus.br/


 

 

 

 

 

PFL PSDB PPB PL e PTB 

Candidaturas Masculinas 66,67 77,78 81,82 100 

Candidaturas Femininas 33,33 22,22 18,18 0 
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Gráfico 1: Eleições 1996 

PMDB PPS PSDB PP 
PDT/PFL/PL/PT

B/PSB e PSD 

Candidaturas Masculinas 66,67 50 70 87,5 100 

Candidaturas Femininas 33,33 50 30 12,5 0 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Gráfico 2: Eleições 2000 

PMDB PP PSDB PT PDT 
PFL/PL/PPS/
PTC/PSB/PTB

/PRTB 

Candidaturas Masculinas 60 57,15 42,86 66,67 0 100 

Candidaturas Femininas 40 42,85 57,14 33,33 100 0 
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Gráfico 3: Eleições 2004 


