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Neste artigo, objetivou-se elucidar os fatores associados à elegibilidade de mulheres 
para as Câmaras Municipais brasileiras, nas eleições de 2012, enfocando-se, neste 
sentido, a importância dos aspectos socioeconômicos e da política de cotas. Para 
isso, foram analisadas as características individuais das candidatas e dos municípios, 
procurando-se identificar os fatores que determinam o sucesso eleitoral das mulheres 
e, consequentemente, a diminuição da desigualdade de gênero nas eleições municipais.
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Mujeres en las Elecciones para los Ayuntamientos en Brasil en 2012

En este artículo, el objetivo es elucidar los factores asociados a la elegibilidad de mujeres 
para los Ayuntamientos brasileños en las elecciones de 2012; planteándose, en este 
sentido, la importancia de los aspectos socioeconómicos y de la política de cuotas. 
Para ello, se han analizado las características individuales de las candidatas y de los 
Municipios, se ha buscado identificar los factores que determinan el éxito electoral de 
las mujeres y, consecuentemente, la disminución de la desigualdad de género en las 
elecciones municipales. 
Palabras clave: mujeres, elecciones, política, cuotas, género. 

Women’s Performance in the 2012 Elections for City Councils in Brazil

This paper aimed to elucidate the factors explaining women’s performance at the elections 
for city councils held in Brazil in 2012. The socioeconomic aspects of  the issue and the 
policy of  quotas were given special emphasis in the analysis. The individual profiles of  
the female candidates and the characteristics of  the municipalities were examined in 
order to identify the factors that had led to women’s successful electoral performance 
and consequently to a decrease in gender inequality in the municipal elections in Brazil. 
Keywords: women, elections, politics, quotas, gender.
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