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Eleições 2020: A participação de mulheres no pleito eleitoral
O prazo para registro de candidaturas para as
eleições municipais de 2020 se encerrou no último dia 26
de setembro, conforme determinado pela Emenda
Constitucional nº 107/2020, que estabeleceu o novo
cronograma eleitoral em razão da pandemia de Covid-19.
Em todo o Brasil, foram registradas 511.356
candidaturas ao cargo de vereador, dentre as quais 175.888
são de mulheres, conforme dados extraídos do sistema do
Tribunal Superior Eleitoral¹. O número representa 34,4%
das candidaturas, maior percentual já registrado de
mulheres postulantes a um assento nos parlamentos
brasileiros. Veja-se quadro comparativo:
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de candidaturas femininas a serem indicadas pelos partidos
políticos, bem como a reserva do tempo de propaganda
eleitoral e da distribuição de recursos financeiros partidários.
O referido estudo encontra-se disponível na página da
Consultoria, no Portal da Câmara Municipal do Rio de
Janeiro², e aborda a história da participação política feminina
no Brasil, bem como a evolução da legislação e o panorama
da representação política ao redor do mundo.
Resta saber se a quantidade expressiva de candidatas
ficará refletida no número de mandatárias eleitas. Isto porque,
apesar do crescente número de candidaturas, os assentos
ocupados por parlamentares mulheres, em todas as esferas da
federação, permanecem limitados a cerca de 10%. Tais dados
levam o Brasil a ocupar a 143ª posição no ranking global de
representação feminina no Poder Legislativo Federal, pior
colocação dentre todos os parlamentos da América do Sul³.
Em um país cuja população feminina já ultrapassa a
masculina4, a participação das mulheres no meio político é
fundamental para a busca de uma sociedade mais democrática
e igualitária.
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No Município do Rio de Janeiro, por sua vez,
foram registrados 1.772 candidatos à vereança, sendo 564
mulheres, o que representa um percentual de 31,83%.
Apesar de inferior à média nacional, os números cariocas
também demonstram um recorde de participação feminina
no pleito eleitoral.
As razões que explicam o aumento gradual de
mulheres postulantes a uma vaga em casas legislativas ao
redor do país foram exploradas extensamente no Estudo
Técnico nº 1/2020, elaborado pela Consultoria e
Assessoramento Legislativo desta Casa. Dentre os
principais fatores, podemos citar a reserva mínima de 30%
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¹ Disponível em http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticaseleitorais (acesso em 01/10/2020)
² Disponível em http://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/file/doc/CMRJCAL%20-%20Mulheres%20no%20Poder%20Legislativo.pdf (acesso em
01/10/2020)
³ Disponível em https://data.ipu.org/women-averages (acesso em
01/10/2020)
4
A última pesquisa censitária realizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, apontou a existência de 97.348.809
mulheres e 93.406.990 homens na população brasileira. Disponível em
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censodemografico-2010.html?=&t=destaques (acesso em 01/10/2020)
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