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Resumo: Estudos que buscam entender quais fatores levam os parlamentos a terem uma 

representação feminina mais próxima daquela encontrada na sociedade são cada vez mais 

frequentes. Apesar de variáveis culturais e socioeconômicas apresentarem relevância para 

explicação desse fenômeno, aquelas que recebem maior atenção são as que fazem parte do 

sistema político, como fórmulas eleitorais, magnitude dos distritos e aplicação de cotas. Essa 

pesquisa segue esse caminho ao tentar explorar quais seriam as consequências para a bancada 

feminina da Câmara dos Deputados e das Assembleias Estaduais caso o Distritão fosse adotado. 

Simulações foram criadas e estão sendo analisadas para tentar entender qual seria a dinâmica 

eleitoral para as candidatas caso esse sistema entre em vigor. Além disso, pretende-se examinar 

também a melhor forma das cotas de gênero serem inseridas nesse novo contexto político. 

Palavra-chave: Representação feminina; Sistemas eleitorais; Cotas de Gênero; Reforma 

Política; Poder Legislativo 

Abstract: The number of studies that seek to understand what factors lead parliaments to have 

women’s representation closer of the found in society are increasing. Although cultural and 

socioeconomic variables show results for explaining this phenomenon, those that attend more 

attention are the components of the political system, such as electoral formulas, magnitude of 

districts and existence of gender quotas. This research follows this path trying to explore what 

would be the consequences for the female bench of the Chamber of Deputies and State 

 
1 Cefor - Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados 
2 Conle - Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados 
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Assemblies if the SNTV was adopted. Simulations are used to help the understanding of the 

new electoral dynamics to the women if this system enters into force. In addition, it is intended 

to examine also how gender quotas will be inserted in this new political context. 

Keywords: Women’s Representation; Electoral Systems; Gender Quotas; Electoral Reform; 

Legislative Power 

Resumen: Son cada vez más frecuentes los estudios que buscan comprender qué factores llevan 

a los parlamentos a tener una representación femenina más cercana a la que se encuentra en la 

sociedad. Las variables culturales y socioeconómicas arrojan buenos resultados para explicar 

este fenómeno, sin embargo las que más atienden son los componentes del sistema político, 

como fórmulas electorales, magnitud de distritos y existencia de cuotas de género. Esta 

investigación sigue este camino tratando de explorar cuáles serían las consecuencias para la 

bancada femenina de la Cámara de Diputados y Asambleas Locales si se adoptara el SNTV. Se 

utilizan simulaciones para ayudar a la comprensión de la nueva dinámica electoral a las mujeres 

si este sistema entra en vigencia. Además, se pretende examinar también cómo se insertarán las 

cuotas de género en este nuevo contexto político. 

Palabras clave: Representación Femenina; Sistemas Electorales; Cuotas de Género; Reforma 

Electoral; Poder Legislativo 

 

1 Introdução  

A representação feminina nos parlamentos é tema que nas últimas décadas tem 

conquistado grande destaque na literatura da Ciência Política (NORRIS, 1985; RULE, 1987; 

MATLAND, 1998; REYNOLDS, 1999; FALLON, 2012; SACCHET, 2018; PETERS, 2018), 

se tornando também um dos pontos mais discutidos nos debates sobre reforma política ao redor 

do mundo (NORRIS, 2006). Desde os primeiros trabalhos sobre essa temática, especialistas têm 

apontado a importância de dois elementos centrais dos sistemas eleitorais para o número de 

eleitas ao legislativo: fórmula eleitoral e magnitude dos distritos.  

Historicamente a fórmula proporcional tem sido associada a melhores resultados 

eleitorais para as mulheres que os decorrentes de da aplicação de fórmulas majoritárias. Assim 

como a magnitude das circunscrições tende a apresentar um efeito que quanto maior o número 

de vagas em disputa, mais fácil para mulheres se elegerem. Há, contudo, inúmeros elementos a 

considerar nos casos concretos, como, por exemplo, o tipo de lista adotada nos sistemas 

proporcionais ou o grau de fragmentação do sistema partidário. Dessa forma é muito importante 
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um estudo aprofundado para saber o que esperar de mudanças em casos de sistemas eleitorais 

específicos, pois alterações decorrentes de reformas eleitorais podem ter grande impacto sobre a 

representação feminina, ainda quando este não tenha sido o efeito desejado. 

Uma pesquisa a respeito da representação feminina nos parlamentos não pode deixar de 

analisar também o perceptível crescimento do número de mulheres eleitas no mundo nas últimas 

décadas nos países democráticos. Matland (1998) aponta que mudanças culturais e 

socioeconômicas ocorridas nesse período desempenharam papel relevante nesse aspecto. Por 

exemplo, nos últimos 25 anos houve crescimento de índices como a participação de mulheres no 

mercado de trabalho e na representatividade das mulheres em posições de poder, o que 

demonstra uma elevação do nível de desenvolvimento social dos países refletindo em um 

ambiente favorável para o melhor desempenho feminino na arena eleitoral (MATLAND, 1998). 

Porém, segundo Backes (2021), a Conferência de Pequim, realizada em 1995, em que houve 

intensos debates sobre a utilização de cotas foi responsável pelo impulso determinante para o 

aumento da representatividade feminina. A partir dali o uso de cotas de representação se 

disseminou pelo mundo com sucesso nos mais diferentes sistemas eleitorais.  

Na década anterior à conferência, apenas dez países apresentavam leis de cotas de 

candidaturas de mulheres, sendo que dez anos depois mais de sessenta países tinham adotado 

algum mecanismo legal desse tipo. Em 2020 já eram 82 países adotando algum tipo de cota por 

lei, seja a reserva de vagas, seja a cota de candidaturas. Além disso, em diversos países, 

centenas de partidos adotam cotas voluntárias internas (INTERNATIONAL IDEA, 2021). Com 

isso de uma média de 11,3% de mulheres nos parlamentos em 1995, passou-se para uma 

média de 25% em 20203. A literatura mostra que as cotas podem ser usadas com sucesso 

independentemente do sistema eleitoral em vigor (BACKES, 2011; MARTELOTTE, 2016). 

Destaca-se a eficácia dos “mandatos de posição4” verticais nas listas preordenadas de sistemas 

proporcionais e dos “mandatos de posição” horizontais, como os casos da França e do México, 

em sistemas majoritários –, mas mostra também que bons resultados das cotas dependem 

diretamente de sua adaptação às características do sistema eleitoral no qual se inserem.  

A partir desses elementos, esta pesquisa pretende estudar os índices de participação 

política das mulheres no Brasil com foco nas suas relações com o sistema eleitoral e com as 

 

3Média internacional considerando a Câmara Baixa e a Câmara Alta, nos países em que ela existe (INTER-

PARLIAMENTARY UNION, 2021).  
4 Mandato de posição: norma que assegura posição competitiva das mulheres na lista de candidatos do 
partido, em países que adotam o sistema de listas preordenadas. Recentemente instituiu-se a distinção entre mandato 

de posição vertical, para o caso da aplicação em listas ordenadas, e mandato de posição horizontal, para a aplicação 

em países com sistema distrital puro, onde é exigido que os partidos lancem mulheres em determinado número de 

distritos. Na literatura internacional conhecido como Quotas with placement mandates (SCHWINDT-BAYER, 2016) 
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cotas de candidatas. Serão avaliados os possíveis impactos sobre o número de eleitas de uma 

mudança que vem sendo discutida há alguns anos no Congresso: a adoção do sistema de voto 

único não transferível5, que aqui ganhou o apelido de Distritão. Entre as perguntas que essa 

pesquisa pretende analisar estão: 

i) Quais impactos esperados que esta mudança na fórmula eleitoral pode causar na 

representação feminina na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas? 

ii) Estes impactos seriam diferentes de acordo com a magnitude das circunscrições (os 

estados)? 

iii) Como funcionaria a cota de candidatas que existe hoje no país a partir desta mudança?  

Para tentar elucidar esses questionamentos foi realizada uma extensa revisão 

bibliográfica. Nela se procurou estudar os principais achados da literatura sobre os efeitos 

decorrentes de dois elementos do sistema eleitoral, a magnitude dos distritos e a fórmula 

eleitoral, para a eleição de mulheres. Examinou-se também os efeitos das cotas de candidatas 

em diferentes situações, avaliando que condições são associadas com sua eficácia. Realizou-se 

um levantamento histórico sobre a evolução da representação feminina no Brasil procurando-se 

entender quais poderiam ser as causas de seus baixos índices, como os problemas relacionados 

ao sistema eleitoral de lista aberta e à baixa eficácia das cotas adotadas. Todos esses pontos são 

fundamentais para-se construir hipóteses sobre o que esperar da mudança para o Distritão.  

Essa comunicação de pesquisa apresenta parte dessa revisão bibliográfica. Ela é base 

para a fundamentação teórica que está sendo utilizada na análise dos resultados das diferentes 

simulações desenvolvidas sobre a adoção do Distritão na Câmara dos Deputados e Assembleias 

Estaduais. 

     

2 Impacto da magnitude dos distritos na representação feminina 

Diversos estudos analisam a relação da magnitude dos distritos com os índices que 

medem a proporcionalidade dos sistemas eleitorais (LIJPHART, 1990; RAE, 1995; BENOIT, 

2001; NOHLEN, 2006; SHUGART e TAAGEPERA, 2017). De forma geral, espera-se que 

quanto maior o número de vagas a ser disputadas, mais fiel será a proporção dos eleitos em 

relação ao número de votos distribuídos. Mas como esse efeito poderia influenciar na eleição de 

mulheres? O trabalho de Rule (1987) que analisa dados das eleições de 23 democracias foi 

 
5 Single-NonTransferable Vote (SNTV). 
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precursor nesse campo de estudo. Sua hipótese era que mulheres, como um grupo sub 

representado politicamente, teriam melhores chances de obter sucesso eleitoral em distritos de 

maior magnitude, em particular, quando aplicadas fórmulas que privilegiassem o sistema de 

representação proporcional. 

Entre os países estudados por Rule (1987) havia aqueles que adotavam sistemas 

proporcionais, majoritários e mistos. A pesquisadora realizou uma série de análises estatísticas 

para verificar as possíveis relações entre variáveis do sistema eleitoral e socioeconômicas com a 

representação feminina nos parlamentos. De acordo com seus resultados a aplicação da fórmula 

proporcional de lista fechada foi o fator com maior peso explicativo para o sucesso eleitoral 

feminino, vindo em sequência variáveis relacionadas a índices do número de mulheres 

empregadas e número de mulheres com nível superior concluído. Em decorrência dos sistemas 

eleitorais dos países analisados, a magnitude dos distritos acabou se mostrando altamente 

correlacionada com a variável que determinava a aplicação da fórmula proporcional de lista 

fechada. Isso pode ser explicado porque, entre os países analisados, apenas o Japão adotava a 

combinação de distritos plurinominais com uma fórmula majoritária. Assim, na amostra 

considerada os países com distritos plurinominais estavam associados predominantemente a 

sistemas proporcionais ou mistos, sendo, portanto, esperada a manifestação da correlação entre 

essas duas características.  

Apesar desse resultado, na conclusão de seu estudo, Rule (1987) destaca a importância 

da magnitude dos distritos eleitorais para o sucesso eleitoral feminino. Ela aponta que mesmo 

países com pequeno número de representantes por distrito (três a seis membros) apresentaram 

proporções mais altas de mulheres parlamentares do que os países com distritos uninominais. 

Sua suposição é que mesmo países que combinam fórmulas proporcionais com distritos de 

baixa magnitude teriam mais chances de aumentar sua representação feminina no decorrer das 

eleições que países com fórmulas majoritárias em distritos de vaga única. Segundo ela, isso se 

manifestaria em países de sistema misto, como a Alemanha, em que recorrentemente a parte 

proporcional do sistema elege mais mulheres que a parte majoritária independentemente do 

tamanho do distrito. 

O estudo de Norris (2006) é também de grande relevância entre aqueles que investigam 

a influência da magnitude dos distritos na eleição de mulheres para o parlamento. Sua 

explicação para esse fenômeno é baseada na influência que essa variável tem no comportamento 

dos partidos. Segundo ela, nos sistemas eleitorais que apresentam distritos de alta magnitude, 

em particular os sistemas de representação proporcional, os partidos teriam incentivos 

consideráveis para criar uma lista equilibrada de candidatos, tentando evitar quaisquer 

penalidades eleitorais do aparecimento de discriminação contra qualquer grupo particular. Este 



 
Thiago Alexandre Melo Matheus; Ana Luiza Backes e João Carlos Afonso Costa 

Simpósio Interdisciplinar sobre o Sistema Político Brasileiro & XI Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos 
Deputados   6  

incentivo eleitoral estaria ausente em eleições locais com fórmula majoritária e distritos 

uninominais, onde cada partido local privilegia a competitividade escolhendo candidatos 

homens com menor preocupação de apresentar um perfil que transmita à sociedade a ideia de 

representatividade. 

Com foco na análise da influência da magnitude dos distritos eleitorais dos municípios 

brasileiros na representação de mulheres nas Câmaras Legislativas, o trabalho de Meireles e 

Andrade (2016) segue caminho semelhante ao traçado por Norris (2006). Uma de suas hipóteses 

é que em municípios com poucas vagas em disputa, os dirigentes partidários estariam mais 

dispostos a vetar candidaturas femininas em favorecimento a de homens, geralmente 

considerados mais competitivos. Segundo os autores, isso decorreria do efeito psicológico de 

Duverger nas decisões partidárias, e sua repercussão não influenciaria apenas pelo lado da 

oferta, mas também pelo lado da demanda. De acordo com este argumento, os eleitores teriam a 

tendência de apresentar um comportamento utilitarista que prejudicaria o desempenho das 

candidatas quando há menos vagas em disputa. Para os autores, “eleitores não votariam em 

mulheres por temerem desperdiçar seus votos, ou, em outras palavras, eles poderiam deixar de 

votar numa candidata preferida, mas com menos chances de ser eleita, para votar em um 

candidato menos preferido, mas com mais chances de ser eleito” (MEIRELES E ANDRADE, 

2016, p. 84).  

Na eleição para a Câmara dos Deputados, ainda existe um fator pouco estudado que se 

relaciona com a magnitude dos distritos e que também pode causar um efeito prejudicial para a 

eleição de mulheres: a hiperfragmentação partidária. Em decorrência da estrutura do sistema 

partidário brasileiro, que apresenta grande número de partidos competitivos nas disputas 

federais, não é incomum a eleição de apenas um candidato por partido nos distritos de baixa 

magnitude6. Considerando que em geral os principais candidatos das legendas são homens isso 

pode dificultar ainda mais o sucesso eleitoral de mulheres nesses distritos.  

O que estes estudos sugerem é que o efeito da magnitude eleitoral pode não ser algo 

automático, e sim dependente da relação entre essa variável e todos os demais elementos do 

sistema político. Desta forma, o ideal é que os efeitos da magnitude eleitoral sejam investigados 

em cada caso particular, pois o seu contexto faz diferença (NOHLEN, 2006). No entanto, algo 

que é quase unânime na literatura, como foi visto nos estudos citados anteriormente, é que 

sistemas de representação proporcional são mais benéficos para a eleição de mulheres que 

sistemas de representação majoritária, e entre aqueles, verifica-se que os de lista fechada 

garantem uma representatividade feminina maior que os de lista aberta. Uma breve análise sobre 

os motivos que provocam esse fenômeno será apresentada na próxima seção.  
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3 Os efeitos das fórmulas eleitorais para eleição de mulheres no legislativo 

Desde as primeiras investigações na década de 80 sobre fatores que explicam a eleição 

de mulheres para cargos no legislativo, o sistema eleitoral é considerado variável chave para 

tentar entender esse fenômeno (RULE, 1987). Entre os elementos que compõe o sistema 

eleitoral7, a fórmula eleitoral é a que mostra maior fator preditivo. Sacchet (2018) se baseia nos 

arranjos eleitorais e estratégias partidárias decorrentes das diferentes formas de disputa para 

explicar impacto determinante de cada fórmula eleitoral na representação política. A autora 

acredita que nos países que adotam fórmulas proporcionais os partidos teriam interesse em se 

apresentar com perfil mais inclusivo e democrático e por isso seriam estimulados a apresentar 

listas de candidatos com maior diversidade de gênero. Já em locais que fórmulas majoritárias 

são aplicadas, particularmente em distritos uninominais, as legendas teriam a tendência de se 

arriscar menos selecionando candidatos que apresentam mais segurança, que geralmente não são 

nem mulheres nem pertencentes a grupos minoritários (SACCHET, 2018).  

Dessa forma a utilização de fórmulas eleitorais proporcionais seria mais favorável ao 

lançamento de candidatas que a aplicação de fórmulas majoritárias. Segundo a autora, os casos 

particulares de fórmulas mistas dependeriam do balanço existente em cada caso pela 

combinação das regras da parte proporcional e majoritária aplicadas. 

Levantamento realizado por Norris (2006) com dados de democracias ao redor do 

mundo mostrou que no começo dos anos 2000 mais mulheres eram eleitas para o parlamento em 

países que adotavam fórmulas proporcionais (19,6% de mulheres) do que qualquer outro. A 

proporção era de quase o dobro quando comparado com lugares que adotavam fórmulas 

majoritárias (10,5%) para eleição de membros do legislativo. As fórmulas mistas ou 

combinadas resultavam em um valor médio intermediário entre os dois extremos (13,6%). Em 

estudo contemporâneo ao de Norris, específico sobre a América Latina, Htun (2002) encontrou 

percentuais mais baixos para essa região. Porém, mesmo nesse contexto, os países que adotam 

sistemas proporcionais de lista fechada teriam índices mais altos que os demais apresentando 

em média 17% de mulheres em suas câmaras baixas. No caso particular de sistemas 

proporcionais de lista aberta o resultado seria bem pior, uma média em torno de 12% de 

representação feminina nas câmaras baixas. 

 
6 De 8 a 12 vagas. 
7 Adota-se nesse trabalho o conceito de Lijphart (1990) que defende que sistemas eleitorais são compostos por três 

elementos: a fórmula eleitoral, magnitude dos distritos e forma de alocação de cadeiras 
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Dados mais recentes8 da região mostram que nos últimos anos a representação feminina 

cresceu mesmo em contextos considerados patriarcais como os parlamentos latino-americanos 

(SACCHET, 2018). 

 

Gráfico 1 – Percentual médio de mulheres nos parlamentos latino-americanos de 

acordo com a fórmula eleitoral adotada 

 

Fonte: Sacchet (2018) 

Aproximadamente 15 anos depois do trabalho de Htun (2002), houve um crescimento 

geral na proporção de mulheres eleitas para o legislativo dos países da América Latina, 

independentemente da fórmula eleitoral aplicada. Porém, o índice de 15% apresentado pelo 

Brasil ainda é um dos menores do continente.  

Segundo Schwindt-Bayer (2016), as características do sistema lista aberta, como o do 

Brasil, dificultam a instituição do mandato de posição, variável considerada essencial para o 

sucesso das cotas de candidatas. Além disso, os sistemas apresentam características de maior 

competitividade entre os candidatos individuais, obrigando a que as candidatas necessitem 

dispor individualmente de acesso a recursos essenciais, como os financeiros (SACCHET E 

SPECK; 2006). Por isso, ao analisar o impacto dos sistemas proporcionais sobre a eleição de 

mulheres, torna-se necessário introduzir a distinção entre os de lista aberta e de lista fechada, já 

que a literatura tem apontado que os bons resultados apontados para a fórmula proporcional 

estão associados principalmente com os sistemas de lista fechada (MARTELLOTTE, 2016; 

 
8 Dados de 2017 da União Interparlamentar 
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SPOHR, 2016). 

Surpreendentemente, no Brasil, observa-se que em toda discussão sobre reforma de seu 

sistema eleitoral surgem no Congresso correntes políticas favoráveis a mudanças para sistemas 

majoritários. Existem duas hipóteses explicativas para esse fenômeno: a ausência de 

conhecimento sobre as consequências que cada sistema eleitoral pode provocar na representação 

feminina; ou a falta de prioridade para se encontrar uma solução para esse problema. É 

preferível imaginar que o problema é informacional, e espera-se trazer com esse estudo uma 

melhor compreensão sobre as consequências esperadas para essas mudanças, em particular para 

o caso da adoção do Distritão. Porém, antes de se voltar para análise das mudanças que 

aconteceriam em decorrência dessa mudança, é necessário dedicar um tempo para discutir 

também como a existência de cotas de candidatas pode interferir nas taxas de eleitas.  

 

4 A importância das cotas de candidatas para o aumento do número de eleitas 

Além dos efeitos decorrentes das fórmulas eleitorais, do tamanho dos distritos e de 

fatores socio-culturais, a literatura tem apontado de forma muito consistente que a instituição de 

cotas de candidatas teve fundamental importância para impulsionar o crescimento dos índices de 

mulheres nos parlamentos (BACKES, 2021; MARTELLOTE, 2016; SCHWINDT-MAYER, 

2016; SPOHR, 2016). Este crescimento se deu independentemente da fórmula eleitoral aplicada 

nos países, mostrando ser possível desenvolver mecanismos capazes de impulsionar a eleição de 

mulheres nos mais diversos sistemas eleitorais. 

Entretanto, variantes decorrentes de barreiras estruturais, institucionais e sociais acabam 

por influenciar a efetividade ou não dessas medidas. O grau de efetividade das cotas ainda varia 

de acordo com o tipo adotado. Os principais são: a) cotas legais, que estabelecem percentual 

mínimo para o número de candidaturas femininas e geralmente é associado a listas preordenadas 

com mulheres em posições competitivas; b) reserva de assentos, que assegura às mulheres um 

percentual das cadeiras nas Casas legislativas; c) cotas partidárias voluntárias, que são 

percentuais de candidaturas femininas introduzidas voluntariamente por cada partido 

(BACKES, 2021; HERRON, PEKKANEN, SHUGART, 2018).  

No Brasil são aplicadas as cotas legais para candidaturas femininas, porém, com um 

limitador. No sistema de lista aberta não há como definir previamente posições para as mulheres 

na lista do partido, sendo impossível instituir o chamado mandato de posição. Assim, apesar da 

existência desse mecanismo em prol das mulheres, ele não apresenta grande efetividade. 

Estudos recentes têm mostrado que a eficácia das cotas está associada aos seguintes fatores: a 
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existência de mandato de posição; a existência de sanções para o não cumprimento; o 

engajamento dos partidos; o tamanho da cota (BACKES, 2021; MARTELLOTE, 2016; 

SCHWINDT-MAYER, 2016; SPOHR, 2016). Dessa forma, a literatura mostra que bons 

resultados das cotas dependem diretamente de sua adaptação às características do sistema 

eleitoral no qual se inserem.  

 

5 O Caso Brasileiro 

No Brasil ocorreu nos últimos anos um tímido progresso na representação feminina em 

cargos do legislativo. Isso aconteceu em decorrência da adoção de uma série de alterações na 

legislação eleitoral (SACCHET, 2018; VOGEL, 2018) e também de decisões do Poder 

Judiciário. A primeira medida significativa para ampliar a participação política das mulheres 

após 1932, quando a mulheres passaram a ter direito a voto, só aconteceu na década de 90. Isso 

ocorreu com a Lei 9.100/1995 que estabeleceu a reserva de cotas mínimas de 20% para 

candidaturas femininas a cargos do legislativo. Essa medida foi válida para a disputa das 

eleições municipais a partir de 1996, porém, posteriormente, a Lei 9.504/97 estendeu essa 

obrigação também para as eleições estaduais e federais, aumentando o percentual mínimo da 

reserva de vagas dos partidos para 30%.  

Segundo Sacchet (2018) essas medidas, no entanto, inicialmente eram desrespeitadas 

pelos partidos sem que houvesse aplicação de qualquer sanção a eles. Os partidos em muitos 

casos apenas reservavam vagas para as mulheres, lançando chapas em que a proporção de 

candidatas estava abaixo da determinada pela lei, sob a explicação de que as vagas estavam 

reservadas, porém que não encontravam mulheres suficientes para preenchê-las.  Apenas após 

mais de dez anos esse problema foi corrigido pela Lei 12.034/2009, que determinou o efetivo 

preenchimento de 30% das vagas da chapa partidária com mulheres, sob pena de lhe ser negado 

o registro.  

Duas outras inovações benéficas para as mulheres foram trazidas por essa lei. A 

primeira foi a obrigação que as agremiações investissem no mínimo 5% do valor recebido do 

Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação 

política feminina. Os partidos que não cumprissem essa regra deveriam no ano subsequente, 

acrescentar mais 2,5% para essa finalidade, ficando impedido de utilizar esses recursos para 

outros fins. A segunda inovação foi o estabelecimento do tempo mínimo de 10% da propaganda 

partidária gratuita com intuito de promover e difundir a participação política das mulheres. 

Porém, como pode-se verificar na tabela a seguir, a criação dessas regras não foi 
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suficiente para um crescimento significativo da representação feminina no legislativo brasileiro, 

e, em particular, na Câmara dos Deputados:  

 

Tabela 1 – Percentual de candidatas e eleitas (2002 – 2014) 

 Deputadas Estaduais Deputadas Federais 

Ano % candidatas % eleitas % candidatas % eleitas 

2002 14,7 12,5 11,5 8,2 

2006 14,3 11,7 12,7 8,8 

2010 21,0 13,0 19,1 8,8 

2014 30,1 11,2 29,4 9,9 

                 Fonte: Sacchet (2018) 

 

O gradual aumento na proporção de candidatas, mais intenso após a edição da Lei 

12.034/2009, não se refletiu no número de mulheres eleitas para o Legislativo, que cresceu 

apenas de forma marginal.  

Então, mudanças importantes ocorreram em 2018, a partir de decisões dos Tribunais 

Superiores. Em maio daquele ano, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou 

que os partidos políticos deveriam reservar pelo menos 30% dos recursos do Fundo Especial de 

Financiamento de Campanha (Fundo Eleitoral), para financiar as campanhas de candidatas, em 

consonância com decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (STF) que já havia estabelecido 

no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.617/2018 a destinação de pelo 

menos 30% dos recursos do Fundo Partidário às campanhas de candidatas. Na mesma ocasião, 

os ministros do TSE também entenderam que o tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita 

no rádio e na televisão de candidatas mulheres também deveria obedecer a regra do mínimo de 

30%.  

Anos antes, estudo realizado por Sacchet e Speck (2006) já indicava que o 

financiamento eleitoral seria um dos principais fatores que explicaria o baixo desempenho 

eleitoral das mulheres. Os autores não negam a importância de outros fatores (como o capital 
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político), porém, sua análise de dados sobre recursos e votos indicaram que a diferença entre 

homens e mulheres permanece, mesmo isolando os demais fatores. De acordo com esse estudo, 

as mulheres receberiam menos recursos do que seus colegas em qualquer situação e essa 

diferença permanece à medida que os valores se aproximam de um patamar que viabiliza o 

sucesso das campanhas (SACCHET, SPECK; 2006). Portanto, a partir dessa análise sobre a 

importância do financiamento eleitoral das candidatas para o seu desempenho eleitoral e 

considerando as mudanças provocadas pela Lei 13.488/2017 e pelas decisões do TSE e do STF 

seria esperado um melhor desempenho feminino nas eleições de 2018. Pode-se observar esse 

fenômeno na próxima tabela: 

Tabela 2 – Comparação do percentual de candidatas e eleitas em 2014 e 2018 

 Deputadas Estaduais Deputadas Federais 

Ano % candidatas % eleitas % candidatas % eleitas 

2014 30,1 11,2 29,4 9,9 

2018 31,1 15,5 31,6 15,0 

Fonte: Backes et al (2019, p. 7) 

Observa-se que, apesar da proporção de mulheres candidatas não ter variado 

significativamente, o percentual de eleitas cresceu em 2018, tanto para a Câmara dos Deputados 

como para as Assembleias Legislativas/Câmara Distrital. Este fenômeno foi acompanhado do 

aumento do percentual de receitas das candidatas, como pode-se observar na tabela a seguir: 

Tabela 3 – Comparação do percentual de receitas das candidatas (em relação ao 

total) em 2014 e 2018 

  2014 2018 Variação 

Candidatas a deputada 

estadual/distrital 
13,2% 31,3% 137,5% 

Candidatas a deputada 

federal 
9,8% 22,2% 126,5% 

Fonte: Backes et al (2019, p. 10) 

 A relação entre o aumento de recursos, fator crucial para o sucesso nas eleições 

(SACCHET, SPECK; 2006), e o aumento no índice de eleitas, comprova a importância da cota 

de 30% dos recursos financeiros (ainda que outros elementos, como a entrada de novos grupos 
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na política, o intenso uso de redes sociais, o estabelecimento de limites de gastos para as 

campanhas por lei, possam também ter contribuído para esta direção). 

No entanto, apesar dessa recente evolução da representatividade das mulheres no 

legislativo brasileiro, quando esses dados são comparados com outros países democráticos, 

observa-se que ainda há uma grande defasagem. De acordo com os dados da Organização 

Internacional União Interparlamentar, em um ranking com 193 países, a bancada feminina da 

Câmara dos Deputados ocupa apenas a 143ª posição em termos de representatividade entre as 

câmaras baixas. Mesmo no contexto da América Latina, o Brasil ainda está muito atrasado, 

estando à frente apenas de algumas nações caribenhas como Bahamas, Belize e Haiti. Ou seja, 

apesar de o país ter sido um dos primeiros a adotar a política de cotas femininas nas Américas, 

elas não foram tão efetivas no Brasil quanto nos demais países do continente (SACCHET, 

2018). O seguinte gráfico ilustra como a situação do Brasil é ruim na comparação com os 

demais países da América Latina: 

 

Gráfico 2 – Comparação do percentual médio de mulheres nos parlamentos latino-

americanos com o Brasil 

 

Fonte: Sacchet (2018) 

Verifica-se que a bancada de mulheres na Câmara dos Deputados tem uma 

representatividade menor que o valor médio até dos países latino-americanos que não adotam 

políticas de cotas para mulheres. Um dos casos emblemáticos de sucesso no continente foi o da 

Argentina que liderou em 1991 a iniciativa de reservar 30% de vagas para candidatas para sua 
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Câmara dos Deputados e 30 anos depois alcançou o percentual 38,8% de mulheres no 

legislativo. Mais impressionante ainda é a Bolívia que adotou a política de cotas para mulheres 

no mesmo ano que o Brasil, em 1997, e hoje é um dos poucos países do mundo com paridade de 

gênero em seu parlamento, tendo 46,2% de mulheres.  

Por que as mudanças nas regras eleitorais desses países foram mais eficazes que a 

brasileira para solucionar esse problema? Sabe-se que política de cotas, como a adotada por 

esses países, tem sido importantíssima para aumentar a representatividade feminina no 

legislativo (NORRIS, 2006), porém, diversos estudos (MATLAND 1998; NORRIS, 2006; 

REYNOLDS, 1999; PETERS, 2018) mostram que seu efeito não é uniforme em todos os 

lugares porque as estratégias e contextos costumam variar bastante. Em particular, a literatura 

aponta que a lista aberta usada no Brasil é considerada uma fórmula prejudicial às mulheres e 

associada à baixos índices. 

De qualquer forma, é importante reter neste momento que, apesar de certa melhora, o 

quadro para a representação feminina no Brasil não é favorável, suscitando discussões tanto no 

parlamento quanto na sociedade civil e na Academia sobre que medidas seriam necessárias para 

impulsionar a participação política de mais mulheres no país. Neste contexto, a discussão sobre 

uma mudança no sistema eleitoral como a implementação do Distritão adquire grande 

importância na perspectiva das mulheres, pois é necessário entender que impactos esta mudança 

pode trazer para o número de eleitas. 

 

6 Breve histórico do Distritão e a discussão sobre seus impactos na representação feminina 

na Câmara dos Deputados 

O SNTV – mais conhecido no Brasil como Distritão – é uma fórmula eleitoral 

majoritária em que os distritos são plurinominais e de voto único não transferível. Seu 

funcionamento é bastante simples (e talvez essa seja sua maior qualidade), os representantes são 

eleitos em distritos plurinominais, pelo critério de maior votação dos candidatos. De acordo com 

as propostas já apresentadas no Congresso Nacional para adoção desse modelo, as unidades da 

federação seriam transformadas em grandes distritos onde os candidatos disputariam as vagas, 

que seriam iguais ao número de cadeiras que existem atualmente (MATHEUS, 2017). Com a 

sua implementação, a grande mudança seria então a alteração da representação majoritária para 

a representação proporcional e em cada distrito passariam a ser eleitos os candidatos mais 

votados, independentemente da votação dos partidos. 

Durante os debates nas reformas políticas de 2015 e 2017, os principais argumentos 
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apresentados pelos parlamentares giravam em torno da simplicidade do sistema para os eleitores 

e da facilidade que traria para os partidos organizarem suas listas de candidatos. Outro ponto 

bastante destacado durante a discussão da proposição é que o fato de lançar um número menor 

de candidatos tornaria as campanhas mais baratas. Para os defensores desse modelo, o Distritão 

também invocaria o princípio de justiça representativa em que a vaga deve ser daquele que 

recebeu mais votos, mesmo que os resultados da distribuição das cadeiras possam distorcer a 

representação dos partidos do ponto de vista dos votos recebidos por cada um (NICOLAU, 

2007). 

Após intensos debates, a proposta foi derrotada tanto em 2015, quando apesar da 

maioria não obteve o quórum necessário para PEC, quanto em 2017, quando obteve apoio ainda 

menor dos parlamentares, não chegando a alcançar nem a maioria dos votos dos deputados. No 

entanto, apesar desse fracasso, de forma surpreendente, a discussão sobre a adoção do Distritão 

voltou novamente à pauta do Congresso Nacional em 2021. 

É importante ressaltar que em nenhuma das vezes que a adoção do Distritão foi 

discutida, o impacto que poderia causar na representatividade feminina esteve entre os temas 

com mais destaque nos debates (MATHEUS, 2017). Com esse problema em mente, esse 

trabalho pretende verificar a hipótese de que a adoção dessa fórmula eleitoral poderia ter como 

consequência o aumento de barreiras para o acesso de mulheres aos cargos no legislativo, caso 

não houvesse alteração de outras regras. Atualmente o que se observa é que as mulheres não são 

privilegiadas pelos partidos nas eleições majoritárias para cargos do executivo e para o Senado 

Federal (12,58%). Sabe-se também que a implementação do Distritão aumentaria ainda mais a 

disputa intrapartidária entre os candidatos, pois deixaria de existir a contribuição coletiva de 

seus votos para o partido (SHUGART, TAAGEPERA, 2017, P. 230). Então, a hipótese de 

trabalho é que o Distritão poderia causar mais prejuízos para a representação feminina no 

legislativo brasileiro que o sistema atual já proporciona. 

 

7 Método 

A criação de simulações é um dos principais recursos que estão sendo utilizados nessa 

pesquisa para analisar os possíveis efeitos do Distritão na representatividade feminina no 

Legislativo. Porém, deve-se destacar que sua função é exploratória, para tentar trazer uma 

abordagem empírica ao problema colocado e sem o afã de gerar, por si, conclusões definitivas 

sobre as hipóteses levantadas. Nem poderia ser diferente, visto que, caso as regras vigentes 

fossem outras, outro seria também o comportamento dos atores políticos e suas estratégias. 

Nicolau (2017) argumenta que é comum os políticos e estudiosos caírem na ilusão da simulação 
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eleitoral e serem influenciados por ela, por isso, reforça-se que essas simulações servem apenas 

para indicar tendências. 

A fonte dos dados utilizados é obtida do Repositório de Dados Eleitorais (RDE) 

mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral e disponibilizada ao público geral em seu portal 

(BRASIL, 2020). Neste ponto, é de suma importância identificar a data de geração da base 

consultada, de modo a assegurar a repetibilidade dos cálculos. Isto porque o RDE é a fonte dos 

dados oficiais das eleições e não necessariamente reflete a “fotografia” da apuração quando 

finda. Os resultados, e mesmo as candidaturas, podem ser questionadas na Justiça, o que deixa o 

resultado apresentado sub judice. No que respeita ao sistema proporcional, quando ocorre a 

inaptidão de um candidato e os votos a ele atribuídos são invalidados, deve-se proceder a novo 

recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, de modo que a retotalização pode apontar novos 

parlamentares. 

Isso dito, a base referente às eleições de 20149 trabalhada foi gerada em 26 de outubro 

de 2018 e não necessita maiores clarificações. Contudo, a base de 2018 mais recente quando da 

elaboração das simulações foi gerada em 11 de fevereiro de 2021 e não trazia os resultados do 

pleito para a Câmara dos Deputados em Alagoas, Amazonas, Amapá, Paraíba e Sergipe. Assim 

sendo, foi necessário mesclar com outra base anterior que possuía tais dados, gerada em 

31/1/2019. 

Os dados da votação nominal são integrados à base de candidaturas, de modo a 

possibilitar o uso das características individuais de cada candidato. A seguir, são selecionados 

apenas candidatos aptos e que apresentam votação nominal. São considerados eleitos aqueles 

com maior votação até o número de vagas da unidade da federação e comparados com os 

resultados oficiais apresentados na mesma base. 

 

8 Resultados e Discussão 

A seguir será apresentada uma das simulações que servirá como base para a realização 

das análises sobre a implementação do Distritão no Brasil e suas consequências para a 

representação feminina. Apesar da relativa fragilidade já mencionada sobre esse método, por ser 

decorrente da utilização de resultados eleitorais produzidos sob as regras de outro momento, 

sem as simulações os debates se restringiriam a discussões puramente teóricas, considerando a 

impossibilidade de realização de pesquisas empíricas para comprovar as teses apresentadas.  

 
9 Importante destacar que 2014 ainda era permitido o financiamento empresarial. 
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Tabela 3 – Comparação entre o número de mulheres eleitas em 2014 e 2018 pela 

regra eleitoral da época e número de eleitas caso o Distritão fosse aplicado 

UF VAGAS 

2014 2018 

REGRA À 
ÉPOCA 

SNTV VARIAÇÃO 
REGRA À 
ÉPOCA 

SNTV VARIAÇÃO 

AC 8 1 1 0 4 5 1 

AM 8 1 1 0   1 1 

AP 8 3 3 0 3 3 0 

DF 8 1 1 0 5 4 -1 

MS 8 1 1 0 2 2 0 

MT 8       1 1 0 

RN 8 1 1 0 1 1 0 

RO 8 2 2 0 3 3 0 

RR 8 2 2 0 2 1 -1 

SE 8         1 1 

TO 8 3 2 -1 2 2 0 

AL 9       1   -1 

ES 10   1 1 3 2 -1 

PI 10 2 2 0 4 4 0 

PB 12       1 1 0 

SC 16 2 1 -1 4 5 1 

GO 17 2 2 0 2 2 0 

PA 17 3 3 0 1 1 0 

MA 18 1 1 0       

CE 22 2 2 0 1 1 0 

PE 25 1 1 0 1 1 0 

PR 30 2 2 0 5 4 -1 

RS 31 1 1 0 3 2 -1 

BA 39 3 3 0 3 4 1 

RJ 46 6 6 0 10 9 -1 

MG 53 5 3 -2 4 3 -1 

SP 70 6 6 0 11 10 -1 

BR 513 51 48 -3 77 73 -4 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (elaboração própria) 
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Com base na literatura discutida e a partir dessa e demais simulações que estão sendo 

realizadas, serão construídos diversos recortes com os dados buscando entender melhor os 

fenômenos decorrentes da adoção do Distritão para a eleição das mulheres. Pretende-se, por 

exemplo, realizar análises verificando o papel da magnitude dos distritos nos resultados, 

possíveis efeitos da hiperfragmentação partidária brasileira e qual seria o tipo de cota feminina 

com maior efetividade para essa nova fórmula.  

Experiências eleitorais de Taiwan e Afeganistão, países com tradição recente na 

utilização do Distritão, e seus índices de representação feminina serão utilizados como 

referência e comparados aos resultados obtidos para o caso brasileiro. Além disso, estão sendo 

realizadas também simulações com dados das eleições estaduais com intenção de verificar se 

existe diferença para os fenômenos que ocorrem na esfera federal.  

 

9 Conclusão 

 Essa comunicação de pesquisa se propõe a apresentar a revisão bibliográfica que será 

utilizada para analisar os impactos que podem ser esperados para a representação feminina se o 

Distritão for implementado. Entre eles se destacam, os possíveis impactos nas circunscrições 

com diferentes magnitudes, como funcionaria a cota de candidatas nessa nova realidade e se 

existe algum ajuste possível nesse modelo para que não ocorra prejuízo para eleição de 

mulheres para o legislativo.  

 Foi apresentada também uma breve análise da situação da representação feminina no 

Brasil e quais as possíveis causas dos seus baixos índices, destacando os problemas 

relacionados as quais acredita-se estarem relacionadas.  

 De antemão, pode-se afirmar que os condicionantes apontados convergem para a 

tendência de mais restrições e dificuldades para a eleição de mulheres aos Legislativos caso o 

Distritão entre em vigor e não sejam feitas alterações em demais elementos que compõem o 

sistema eleitoral brasileiro. Por ser uma pesquisa em andamento, essas hipóteses ainda serão 

devidamente testadas, assim como, será examinada a compatibilidade da nova fórmula eleitoral 

com a cota legal de 30% de candidatas, atualmente empregada, para analisar se existiria algum 

desenho de cotas mais eficaz para esse novo cenário. 
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