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As cotas de participação
como estratégia de igualdade
Instrumentos de participação política, com o objetivo de superar desigualdades, as
cotas foram incorporadas, depois de um longo processo de luta organizada, à legislação
eleitoral brasileira, para garantir espaço para  as  mulheres na atividade política

Jô Moraes

Vereadora pelo PC do B à Câmara

Municipal de Belo Horizonte

N
as duas últimas déca-
das, as lutas organiza-
das das mulheres im-
puseram aos governos
do mundo a necessi-

dade de políticas públicas que bus-
cassem implantar estratégias de
igualdade. Cresceu na sociedade a
idéia de que a discriminação de gê-
nero é um obstáculo ao desenvol-
vimento humano. Uma série de me-
didas constitucionais e jurídicas foi
sendo conquistada para enfrentar as
desigualdades sexuais.

Esse processo teve como mo-
mentos privilegiados as conferên-
cias mundiais convocadas pela
ONU, onde as instâncias de gover-
no ali representadas institucio-
nalizaram o combate às discrimina-
ções de gênero.

É na Conferência de Nairóbi, em
1985, a terceira organizada pela
ONU, que se �insiste no estabeleci-
mento de medidas para alcançar a
igualdade na participação política�
(Mauleon). Um debate inicial que
levaria, no seu desenvolvimento, à
formulação das cotas como instru-
mentos de discriminação positiva.

As políticas de discriminação po-
sitiva ou ações afirmativas �atribu-
em direitos diferentes que signifi-
cam vantagens para as mulheres, a
fim de superar a desigualdade de
fato� (Fontenla e Bellotti). São pro-
postas conjunturais que correspon-
dem a um determinado estágio de
desenvolvimento de tal ou qual so-
ciedade.

A cota em si não resolve o pro-
blema de garantir a ampliação dos
espaços de poder para as mulhe-
res. Ela tem que vir acompanha-
da, necessariamente, de políticas
de formação,  in formação e
capacitação para as novas funções.
Exige-se nova imagem da mulher
quanto ao seu papel social. Acres-
cente-se, aqui, a necessidade de
impulsionar o debate sobre a di-
visão de responsabilidades e a
democracia doméstica no âmbito
do núcleo familiar. As cotas, no
entanto, são instrumentos de de-
bate com a sociedade e com as
mulheres, para a tomada de cons-
ciência do quadro de desigualda-
des e para o estímulo à amplia-
ção de sua participação.
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Muitos são os avanços alcança-
dos. Mas as conquistas realizadas
nesse campo não se constituíram
concessões dos sistemas de poder.
As sociedades de classe sempre se
apoiaram nas diferenças sociais, de
gênero e raciais, para ampliar suas
possibilidades de domínio. Essas
políticas resultaram de transforma-
ções no processo produtivo, como
a grande incorporação das mulhe-
res na maior visibilidade de sua con-
tribuição social e na sua resistência
organizada.

O Brasil dá um passo efetivo,
no campo institucional, com o es-
tabelecimento de cotas na legisla-
ção eleitoral. Foi a Lei nº 9.100,
de 1995, que instituiu, pela pri-
meira vez, no Brasil, o percentual
mínimo de 20% de mulheres nas
chapas eleitorais, embora essa
definição se destinasse apenas às
eleições de 1996.

É evidente que a simples medi-
da não trouxe respostas muito sig-
nificativas, em especial para os car-
gos executivos. Em 1992, foram
eleitas 178 prefeitas em meio aos
4.491 municípios, significando um
percentual de 3,9% (dados divulga-
dos em artigo do �Fêmea�). Em
1996, esse percentual chegou a
3,53, segundo dados do Tribunal
Superior Eleitoral, tendo sido elei-
tas 190 mulheres nos 5.378 muni-
cípios brasileiros. Na eleição ante-
rior a 1992, que se realizou em
1988, o percentual de prefeitas elei-
tas foi de 2,4%. Um longo percurso
desde Alzira Soriano, primeira
prefeita do Brasil, eleita em 1929,
na cidade de Lages, no Rio Grande
do Norte.

No caso das vereadoras, cargos
de representação, o crescimento,
nas primeiras eleições com cota, foi
significativo. Estudo de Fanny Tabak
aponta que, em 1982, existiam 1.672
vereadoras eleitas no País, signifi-
cando 3,0% do total. Em 1996, fo-
ram eleitas 4.420 vereadoras
(7,59%).

As políticas de discriminação
positiva não ficaram restritas à di-
mensão institucional. Elas passa-
ram a ser debatidas e assimiladas
nas diversas organizações da so-
ciedade civil. O movimento sin-
dical foi o primeiro que incorpo-

20% das vagas de direção da enti-
dade para as universitárias.

O debate que precedeu o esta-
belecimento dessas cotas demons-
tra bem as resistências conservado-
ras que impregnam a sociedade. No
âmbito do movimento sindical, ne-
nhuma outra questão enfrentou tão
radical e, inicialmente, até raivosa
resistência, como a discussão sobre
a presença obrigatória das mulhe-
res nos níveis de poder das entida-
des. A cota na legislação eleitoral
teve oposição declarada de mem-
bros das mais altas instâncias jurídi-
cas do País. Um membro do tribu-
nal eleitoral chegou  a inquirir a
inconstitucionalidade do artigo que
estabelecia o percentual de 20%
para as mulheres, na Lei nº 9.100,
de 1995, alegando que ele discri-
minava os homens. Mesmo no fórum
máximo dos jovens universitários do
Brasil, surgiram com força reações
ao estabelecimento de cotas.

Os argumentos contra essas me-
didas de discriminação positiva, ei-
vados de preconceitos variam pou-
co. �Se a mulher é capaz, ela con-
quista seu espaço em qualquer se-
tor�, repetem os opositores das
cotas.

A resistência exposta, assumida
até mesmo por mulheres, é uma
forma dissimulada de negar a exis-
tência da discriminação de gênero
e dos condicionantes que limitam a
democracia representativa em nos-
sa sociedade de classes.

Os homens e as mulheres não
são iguais, mas a sociedade, nas suas
mais diferentes dimensões, é
estruturada a partir da especificidade
masculina que se constitui em
paradigma de humanidade. �As con-
dições de trabalho, as técnicas de
produção não têm sido inventadas
nem adaptadas para a igualdade des-
de a perspectiva da diferença se-
xual� (Irigaray).

No cotidiano da vida da mulher,
reproduzem-se situações de desvan-
tagem que são efetivos obstáculos

rou a prática de cotas de partici-
pação para as mulheres nas suas
instâncias. As primeiras discussões
se realizaram no 4º Congresso
Nacional da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), em 1991. A 5ª
Plenária Nacional da Central dis-
cute e indica, por consenso, que
a deliberação se dê na próxima.
Em 1993, a Plenária aprova a me-
dida que será implantada no 6º
Concut, em 22 de maio de 1994.
A partir daí, as trabalhadoras tive-
ram assegurados 30% das vagas
nos cargos de direção.

A União Nacional dos Estudan-
tes, entidade de grande tradição pro-
gressista, estabeleceu também sua
política de cotas, mas somente no
seu Congresso de 1997  garantiu

 As políticas de

discriminação

positiva não

ficaram restritas à

dimensão

institucional. Elas

passaram a ser

debatidas e

assimiladas nas

diversas

organizações da

sociedade civil

AS COTAS DE PARTICIPAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE IGUALDADE



58 REVISTA DO LEGISLATIVO58 jan-mar/98

para sua inclusão igualitária em to-
dos os processos. O mais importan-
te deles é a dupla jornada decor-
rente de sua presença nos espaços
públicos produtivos � como traba-
lhadora � e nos serviços e práticas
domésticas � como mantenedora da
família. O que poderia diminuir es-
ses obstáculos decorrentes do du-
plo papel da mulher seria a implan-
tação de políticas sociais que ga-
rantissem equipamentos de apoio
tais como creches, lavanderias e
restaurantes públicos.

Nessa fase de neoliberalismo
econômico, onde se procura
reestruturar o Estado, diminuindo o
alcance de sua intervenção no de-
senvolvimento harmônico do País,
as mulheres são diretamente atingi-
das com o desmonte dos poucos
equipamentos sociais existentes. As
redes públicas de creche e de pré-
escolar se restringem cada vez mais,
sem que haja qualquer novo inves-
timento na área. Restaurantes pú-
blicos e lavanderias são cada vez
mais exemplos solitários de
governantes sensíveis. A crise por
que passa a educação e a saúde
aumenta ainda mais as tarefas das
mulheres no cuidado com os filhos
e com os doentes da família.

Que condições de igualdade as
mulheres possuem, por mais pre-
paradas que sejam, para participar
das prolongadas e noturnas reuni-
ões sindicais ou de partidos quando
não dispõem de quem cuide de seus
filhos menores? Que condiciona-
mento cultural as mulheres tiveram
para enfrentar, no mesmo nível dos
homens, a disputa por espaços, o
acesso aos microfones ou palanques,
a necessária audácia para os per-
manentes confrontos dos processos
políticos e sociais? Não são as brin-
cadeiras de bonecas e de casinha
que as preparam para tais expe-
riências. E ainda enfrentam blo-
queios da subjetividade feminina
onde existe a idéia da transferência
da própria representação para �os

mais capazes, os que falam melhor,
os que estão mais preparados�, em
geral homens. Embora pouco assu-
mido publicamente, o imaginário da
mulher ainda está impregnado da
idéia de que �política é coisa de
homem�.

exclusão e de transferência de re-
presentação se repetem não ape-
nas nos níveis econômicos e soci-
ais, mas, sobretudo, nos níveis po-
líticos e nas instâncias de poder. �A
democracia como sistema político,
hoje em dia, está fundamentalmen-
te significada pelo voto que, nas
condições atuais, não produz um
sistema democrático, pois as alter-
nativas para votar são sempre as
mesmas, por serem diferentes pro-
jetos de uma mesma cultura�
(Pisano).

Que trabalhador rural, numa ação
individual, teria condições para en-
frentar o poderio econômico numa
disputa eleitoral? Além de que sua
vida cotidiana traz enormes barreiras
para uma participação política. Qual
mulher, a não ser aquela das classes
dominantes, que reproduz o modelo
de exclusão social e discriminação de
gênero, disputa em condições de
igualdade instâncias de poder?

As cotas são mecanismos de in-
clusão que devem ser estabeleci-
dos a partir de cada realidade; não
há uma cota fixa, como se fosse o
número mágico. Ela é estabelecida
a partir do número de mulheres do
movimento ou setor onde se vai in-
cluir esta ação afirmativa, do seu
nível de participação nas atividades
e do grau de preparação alcança-
do. Em longo prazo, o processo de
inclusão das mulheres só poderá ser
garantido, de forma mais
abrangente, a partir de mudanças
estruturais na sociedade. Partindo da
necessidade de conquistas imedia-
tas na sua luta do dia-a-dia, mesmo
que parciais, as mulheres devem
saber que uma sociedade que usa a
discriminação de gênero como re-
forço para a manutenção de suas
relações de exploração não pode
garantir sua plena representação.
Por isso, a luta pela inclusão das
mulheres em todas as instâncias da
sociedade tem um componente de
radicalidade que a associa à luta por
mudanças estruturais profundas.

Um dado que espelha a dificul-
dade da mulher em participar, de
forma efetiva, no processo social é
revelado nos levantamentos do
IBGE relativos a 1988. Dos 5.977
sindicatos existentes, apenas 1.563
contavam com a participação de mu-
lheres em suas diretorias, represen-
tando 20% do total.

Paralelamente a essa situação
particular da mulher, acrescentem-
se as deformações e limitações da
democracia institucional vigente,
que, em certa medida, reproduzem-
se, em maior ou menor grau, nas
instâncias das organizações popu-
lares.

A democracia atual simula a par-
ticipação de todos. Vive-se numa
sociedade onde os mecanismos de

 As mulheres ainda

enfrentam bloqueios

da subjetividade,

onde existe a idéia

da transferência da

própria

representação para

�os mais capazes, os

que falam melhor, os

que estão mais

preparados�, em

geral, homens

AS COTAS DE PARTICIPAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE IGUALDADE

n


