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As eleições municipais de 2008 acabaram no final de outubro. Partindo dos resultados 
eleitorais do 1º e 2º turno coletados no site Tribunal Superior Eleitoral em 04/11/2008, o 
CFEMEA elaborou a sistematização abaixo, comparando os dados de 2008 com os das 
últimas eleições municipais. 

Vereadoras eleitas  

Em 2008: 
Em 2008, foram eleitas 6.512 mulheres (12,5% do total de eleitos/as) e 45.474 homens 
(87,5%), totalizando 51.986 eleitos/as. 

Em 2004: 
Em 2004, foram eleitas 6.555 mulheres (12,65% do total de eleitos/as) e 45.238 homens 
(87,33%), totalizando 51.800 eleitos/as (7 eleitos não informaram o sexo). 

Em 2000: 
Em 2000, foram eleitas 7.001 mulheres (11.61%) e 53.266 homens (88,35%) em um total 
de 60.287 eleitos/as. 

Constata-se em 2008, uma diminuição de 43 mulheres e um crescimento de 236 homens 
eleitos/as em relação às eleições de 2004. A queda no percentual de mulheres eleitas foi 
0,66%, enquanto o crescimento percentual de homens eleitos foi de 0,52%. Podemos 
constatar que, desde 2000, o número absoluto de mulheres eleitas vem decaindo, ao passo 
que o mesmo só aconteceu para os homens de 2000 para 2004. 

A queda, em números absolutos, de homens eleitos em 2004 se deveu principalmente à 
redução no número de cadeiras nas Câmaras Legislativas (elas diminuíram em mais de 
8.000, intensificando a competição entre os/as candidatos/as). 

Regiões 

 De uma forma geral, os percentuais de mulheres eleitas para as Câmaras de Vereadores nas 
regiões do Brasil são relativamente homogêneos. O menor percentual é da região Sudeste 
(10,61%) e o maior é do Nordeste (14,81%). Norte teve 13,64%, Centro-Oeste teve 12,42% 
e Sul 11,46% de mulheres sobre o total de vereadores/as eleitos/as. Sendo a média nacional 
12,52%, somente Norte e Nordeste ficam acima da média. As maiores disparidades se 
mostram na comparação entre os Estados. 

Prefeitas eleitas  



Em 2008: 
Em 2008, foram eleitas 505 mulheres (9,08% do total de eleitos/as) e 5.053 homens 
(91,92%), totalizando 5.558 eleitos/as: 

- No 1º turno, foram eleitas 503 prefeitas (9,1%) e 5.025 prefeitos (90,9%), totalizando 
5.528 prefeitas/os. 

- No 2º turno, a disputa continuou em 30 cidades. Mais duas mulheres se tornaram 
prefeitas, totalizando 505. Os homens eleitos no 2º turno foram 28, totalizando 5.053. 

Em 2004: 
No 1º turno foram eleitas 405 prefeitas (7,32% do total) e 5.070 homens (92,6%). No 2º 
turno mais 2 mulheres foram eleitas, totalizando 407 prefeitas (7,35%). Os prefeitos 
homens totalizaram 5111 (91,95%). O total de eleitos foi de 5.558, sendo que 40 pessoas 
não informaram o sexo. 

Em 2000: 
Foram eleitas 317 mulheres (5.70%) e 5.241 homens (94,28%), totalizando 5.559 eleitos/as. 

O crescimento absoluto das mulheres eleitas foi de 98 cadeiras de 2004 para 2008, 
representando um crescimento de 23,58%. Elas ampliaram a sua participação em 1.7 
pontos, passando de 7,35% para 9,08% do total de prefeitos/as eleitos/as. 

Regiões 

De uma forma geral, os percentuais de mulheres eleitas para as Câmaras de Vereadores nas 
regiões do Brasil são relativamente homogêneos. O menor percentual é da região Sudeste 
(10,61%) e o maior é do Nordeste (14,81%). Norte teve 13,64%, Centro-Oeste teve 12,42% 
e Sul 11,46% de mulheres sobre o total de vereadores/as eleitos/as. Sendo a média nacional 
9,08%, somente Norte e Nordeste ficam acima da média. As maiores disparidades se 
mostram na comparação entre os Estados. 

Outras comparações 

Entre o percentual de candidatas e de eleitas nas eleições de 2000, 2004 e 2008. 

Em 2000, as mulheres candidatas à vereadora somaram 70.321, sendo eleitas 7001, o que 
representa 9,95% das candidatas. 
Naquele ano, as mulheres candidatas à prefeita somaram 1.139, sendo eleitas 317, o que 
representa 27,83%. 

Nas eleições de 2004, as mulheres candidatas a vereadora somaram 76.762, sendo eleitas 
6.555, o que representa 8,53% das candidatas. 
Nas eleições para prefeita, as mulheres candidatas somaram 1.494, sendo eleitas 407, 
representando 27,24%. 



Finalmente, nessas eleições de 2008, as mulheres candidatas a vereadora somaram 69.341, 
sendo eleitas 6.512, o que representa 9,39% das candidatas. 
Nas eleições para prefeita, as mulheres candidatas somaram 1.641, sendo eleitas 505 

representando 30,77%. 
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