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Na antiguidade grega, algumas cidades-estado, seguindo o exemplo de Atenas, 

eram modelo de democracia, espaço de liberdade, de questionamento do instituído, de 

relação com o outro, modelo citado ainda na contemporaneidade, embora todos saibam 

quão restrita era essa democracia já que, entre outras exclusões, era um espaço tão-

somente masculino. Na pólis grega, o campo político, a assembleia, a ágora, era o lugar 

onde se podia exercer a liberdade e a autonomia, pois espaço de igualdade onde 

conviviam os cidadãos, indivíduos (homens) não submetidos, não governados, e não 

pessoas privadas, isto é submetidas, governadas, como as mulheres, os menores e os 

escravos na família, além dos depauperados e estrangeiros. 

A esfera doméstica, como ainda hoje se reproduz largamente, era o espaço 

onde se vivia em função das necessidades vitais. Local onde a força do Estado e da lei 

não alcançava, por isso um lugar privilegiado da violência masculina sobre aqueles que, 

sem acesso à cidadania, só contavam com a proteção do próprio algoz, que lhes tinha 

direito sobre a vida e a morte. O espaço privado também era o lugar de trabalho e de 

vida de não adultos, mulheres e escravos, e qualquer coisa relacionada à economia, 

sobrevivência e trabalho não intelectual, era tida como assunto doméstico e 

desprestigiado. Assim, sob total subordinação de um cidadão com plenos direitos, as 

pessoas privadas de exercerem a cidadania viviam isoladas existências invisíveis. 

Viver uma vida inteiramente privada significa, acima de tudo, ser 
destituído de coisas essenciais à vida verdadeiramente humana: ser 
privado da realidade que advém do fato de ser visto e ouvido por 
outros, privado de uma relação ‘objetiva’ decorrente do fato de ligar-
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se e separar-se deles mediante um mundo comum de coisas, e privado 
da possibilidade de realizar algo mais permanente que a própria vida. 
A privação da privacidade reside na ausência de outros; para estes, o 
homem privado não se dá a conhecer e, portanto, é como se não 
existisse. O que quer que ele faça permanece sem importância ou 
consequência para os outros, e o que tem importância para ele é 
desprovido de interesse para os outros (ARENDT, 1989, p. 68). 

 

O modelo político em voga na antiguidade grega, com total exclusão das 

mulheres dos centros de poder e de tomada de decisão, foi repetido ao longo da história, 

tornando a ausência feminina das assembleias e do espaço público tão comum que se 

naturalizou e se estendeu até hoje. A percepção do espaço público como um lugar 

masculino e do espaço privado como próprio para as mulheres estabeleceu-se, assim, 

“na ordem das coisas”, já que consagra a ordem estabelecida e está “nos corpos e nos 

habitus dos agentes, funcionando como sistemas de esquemas de percepção, de 

pensamento e de ação” (BOURDIEU, 2003, p.17).  

Essa “ordem das coisas” impregnada nos “corpos e nos hábitos dos agentes” 

que separou tão rigidamente o espaço público do espaço privado, faz parte da ordem 

social que confere aos homens poderes para atuarem na esfera pública quase que com 

exclusividade e legitimidade estabelecendo regras e normas para o conjunto da 

sociedade e, portanto, oprimindo a parcela que não frequenta esse ambiente.  

Além de não deterem o habitus instituído na esfera pública, por terem sido 

excluídas durante muito tempo, as mulheres estiveram confinadas no âmbito privado, do 

que resultou o “desinteresse” e “inabilidade” das mulheres pelo campo político e na 

subalternidade nas relações de poder que regem a sociedade, da mesma maneira que o 

domínio masculino sobre o espaço público e às assembleias que conferem poder aos 

homens e legitimidade às suas decisões, resultou na falta de domínio e habilidade para 

com as coisas do âmbito familiar e do afeto. 

Nesse processo, o campo político formou-se levando em consideração 
as fronteiras estabelecidas pelo papel atribuído às mulheres, criando 
códigos reguladores e leis sem a intervenção feminina, circunstância 
que, sem dúvida, reforça esta ausência, impossibilitando-lhes o acesso 
aos instrumentos necessários à plena participação na política. Assim, 
instituiu-se um ambiente frequentado exclusivamente por homens, 
desenvolvendo-se práticas só por eles exercitadas, a ponto de terem 
adquirido uma maneira ou marca peculiar daquele grupo – um habitus 

(RABAY, 2008, p.202). 

 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



3 

 

A dicotomia herdada da histórica separação entre a esfera pública e privada reduziu, 

por muito tempo, a atuação das mulheres ao espaço privado – familiar – materno - a ponto de, 

nos dias atuais, de ruptura (ainda que parcial), se repetir esse limite. Atualmente, no entanto, não 

existe proibição legal ou aberta para a participação da mulher no espaço público ou no campo 

político, “a interdição do acesso das mulheres, ao campo político, geralmente não é explícita. 

Não é proibida a entrada, mas há desconforto no ambiente, a presença não passa despercebida, 

todos os gestos e palavras são medidos e vigiados” (RABAY, 2008, p.202). Conseguir adentrar 

neste espaço, tanto tempo reservado apenas aos homens, exige de todos, mas excepcionalmente 

das mulheres, o acúmulo de grande “capital delegado ou heroico”, ou qualidades excepcionais 

valorizadas pelo grupo, o que significa, pelo menos, uma certa apropriação do habitus 

dominante pois, conforme Bourdieu (2004, p.191) o capital político, enquanto capital simbólico, 

depende do reconhecimento dos próprios pares. 

Em praticamente todos os espaços públicos a presença e a força do habitus e da 

ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação, os homens não 

precisam explicar por que querem o poder, o desejo de candidatar-se a um cargo 

político e participar das decisões que afetam a sociedade. Pois, como assinala Bourdieu 

(2003, p.18), a presença masculina se mostra como algo neutro, não marcado, ao 

contrário da presença feminina, que necessita se justificar para legitimar-se nos 

ambientes onde esteve ausente, da mesma forma que não precisam se explicar se se 

mantém recatadas e do lar. 

Apesar da presença das mulheres no espaço público/político, particularmente no que 

se refere ao poder local, a explicitação do desejo pelo poder envolve muitas contradições e 

parece às mulheres que não é legítimo almejá-lo. Que justificativas são usadas pelas prefeitas 

paraibanas para disputarem o poder?  

Para responder esta questão, utilizamos como fonte de pesquisa, narrativas 

autobiográficas de 23 prefeitas eleitas no pleito de 2012, na Paraíba, realizadas no âmbito do 

Projeto As paraibanas no poder municipal de 2013 a 2016, aprovado na Chamada Nº 32/2012 

do CNPq. O procedimento metodológico foi a análise textual das narrativas. 

 

A participação das mulheres no poder municipal em 2012, na Paraíba 

 

Passados 85 anos da conquista do sufrágio feminino, as mulheres ainda não 

alcançaram a paridade na participação e representação política no Brasil. No âmbito 

municipal, esfera onde se fazem mais presentes, nacionalmente, nunca atingiram um 
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percentual superior a 13%. As eleições municipais de 2012 foi marcada por um 

crescimento no número de mulheres eleitas para no poder executivo.  

Segundo dados do TSE, a participação das mulheres no total de eleitos no 

Brasil, tem lenta e gradativamente aumentado, especialmente no âmbito municipal, 

passando de 171 (3,43%) mulheres, em 1992, para 662 (12,1%), em 2012, o maior 

percentual até hoje, já que nas eleições de 2016 esta tendência de crescimento foi 

interrompida, diminuindo um pouco com 641 mulheres eleitas, e perfazendo 11,84% de 

municípios brasileiros governados por mulheres.  

No contexto paraibano esse crescimento também ocorreu e nas eleições de 

2012, 48 mulheres foram eleitas prefeitas. Em termos percentuais foi a Paraíba o estado 

brasileiro que mais elegeu mulheres para as prefeituras no pleito de 2012, em todo país. 

Em números absolutos, os estado de Minas Gerais (71), São Paulo (67) e Bahia 64), 

elegeram, naquele pleito, mais mulheres para as prefeituras do que a Paraíba. No 

entanto, percentualmente Minas Gerais elegeu mulheres para apenas 8,3% dos 

municípios, São Paulo para 10,3% e Bahia para 15,6%, enquanto a Paraíba elegeu para 

22% do total dos municípios.  

Apesar do pequeno percentual de mulheres no âmbito do poder municipal 

quando comparado a outras esferas da política partidária, é no âmbito municipal que 

elas se fazem mais presentes. Diversas podem ser as explicações para justificar tal fato, 

dentre os quais destacamos a proximidade entre a prefeitura e o lar, ou seja, a presença 

destas mulheres nas prefeituras não implicaria numa ruptura com suas obrigações 

relacionadas ao espaço privado. Nessa direção Rabay e Carvalho (2014) destacam, 

Por diversos motivos, o poder local tem sido pensado como um espaço 
privilegiado da participação feminina no campo político. A 
proximidade do lócus de atuação política (a prefeitura) do lar, 
permitindo a conciliação entre as obrigações políticas e as obrigações 
familiares, a percepção de que a edilidade demanda ações próximas às 
necessidades reprodutivas relacionadas à saúde, educação, limpeza 
urbana, e o questionamento corrente a respeito de uma dependência 
feminina em relação à família e aos esquemas político-familiares, são 
elementos que podem contribuir para uma percepção sobre a cidade 
como um espaço que demanda cuidados femininos, especialmente 
quando se trata das pequenas cidades do interior (RABAY; 
CARVALHO, 2014, p, 02). 

 

Para as mulheres, o conciliar, verbo crucial na vida de quase todas as mulhere, 

passa a ser pré-requisito para sua entrada e permanência da política partidária. Esta 
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conciliação ocorre de maneira mais fácil quando a vida profissional, familiar e política, 

três universos altamente envolventes e de múltiplas demandas, acontecem na mesma 

cidade (AVELAR, 2001, p.69). 

Outro fator pertinente à participação feminina junto ao poder municipal diz 

respeito às estratégias de manutenção do poder local. As elites políticas locais, a fim de 

perpetuar sua influência junto à comunidade, envolvem diferentes figuras familiares, 

dentre elas filhas, filhos e esposas. Vale lembrar que tal característica não é inerente 

apenas à participação feminina. A “construção” e inserção de herdeiros políticos no 

campo partidário é marca constante da cultura política brasileira.  

A tradição de dispor de todos os cargos políticos ocupando-os 
pessoalmente, indicando membros da família ou correligionários para 
preenchê-los, constitui a forma tradicional de dominação do poder 
local. Por isso o ‘chefe’ político local procura criar, no interior de sua 
família nuclear ou extensa, uma predisposição para o desenvolvimento 
de carreiras políticas (BLAY, 2015, p. 39). 

 

Quanto ao perfil das eleitas em 2012, 40% das perfeitas tinham, na ocasião, 

mais de 50 anos de idade. 51% tinham entre 30 e 50 anos de idade, e 9% tinham entre 

20 e 30 anos. Já em estudo sobre as prefeitas eleitas na década de 1970, Blay (2015) 

aponta que a maioria das eleitas atingiu o chefia municipal na faixa etária de 36 e 55 

anos, considerado um grupo de mulheres “maduras”, característica que se manteve até a 

atualidade.  

No que diz respeito ao estado civil, das 48 eleitas em 2012, 55% das gestoras 

eram casadas, 11% divorciadas, 11% viúvas e 23% solteiras. Relacionada à questão da 

maturidade, o casamento se coloca então como uma característica daquelas que se 

elegeram em 2012, na Paraíba. 

Outro fator observado diz respeito à escolaridade das prefeitas eleitas. Das 48 

eleitas em 2012, 62% possuíam o ensino superior completo, 21% o ensino médio, 11% 

o ensino fundamental completo, e 6% das prefeitas eleitas tinham apenas o ensino 

fundamental incompleto. Tais dados evidenciam um cenário no qual as eleitas possuíam 

acesso à educação formal. Além de terem atuado junto à gestão municipal em 

momentos anteriores.  

O PMDB foi o partido que mais elegeu prefeitos e prefeitas na Paraíba, 

atingindo um total de 41 prefeitos e 17 prefeitas. Em seguida temos o PSB, elegendo 29 
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prefeitos e cinco prefeitas; o PSDB, 23 prefeitos e seis prefeitas; e o DEM. com 18 

prefeitos e quatro prefeitas. Os demais municípios paraibanos governados por mulheres 

são Conde, Pilões e Santo André, do PT do B; Juazeirinho e Santana de Mangueira, do 

PTB; Brejo do Cruz, do PR; Juarez Távora e Ouro Velho, do PSD; Alagoinha, do PHS; 

Pilar, do PP; Mãe d’Água, do PPS; Massaranduba, do PSC; Borborema, do PSF; 

Livramento e Pombal, do PT. Os partidos que mais elegeram mulheres no âmbito 

municipal são aqueles considerados de direita ou do centro. “Costa (1998) e Avelar 

(2001) e Blay (2015) destacam esse fato, e aponta-os como parte de estratégias desses 

partidos para se perpetuarem no poder” (RODRIGUES, 2016, p.108). 

Ainda destacamos neste breve perfil das prefeitas eleitas em 2012 o contingente 

populacional dos municípios comandados por elas. Em sua grande maioria, 31 dos 48 

municípios governados por prefeitas, possuem menos de 10 mil habitantes, o que 

evidencia uma maior presença feminina no poder executivo de pequenas cidades. 

Também se observou que dos 31 municípios com menos de 10 mil 
habitantes, 11 deles se emanciparam politicamente em 1994, 
possuindo pouco mais de 20 anos de municipalidade. Isso demonstra 
que além das prefeitas paraibanas governarem os municípios menos 
populosos, elas governam os mais jovens municípios do estado. São 
duas características muito importantes, tendo em vista os empasses 
encontrados no processo de gestão de uma localidade, principalmente 
aquelas com pequeno porte, que carregam consigo características 
peculiares, como o baixo investimento financeiro e pouca circulação 
econômica (RODRIGUES, 2016, p. 108). 

 

Em suma, podemos então apresentar o seguinte perfil das mulheres eleitas em 

2012 para o exercício do poder executivo municipal do estado da Paraíba: em sua 

maioria mulheres acima dos 30 anos de idade, casadas, possuidoras de ensino superior, 

eleitas por partidos de centro-direita, para governar municípios de pequeno porte.  

 

Motivação e interesse 

 

Apesar da maioria das mulheres eleitas para as prefeituras paraibanas em 2012 

serem consideradas apenas “herdeiras” de algum político local, isto nem sempre é uma 

vantagem para as mulheres já que muitas vezes a família  

é tanto uma oportunidade de acesso à política, quanto um obstáculo, 
uma vez que a “liberação” para atuar no campo depende de fatores 
externos à política, como a sua substituição nos afazeres domésticos e 
concordância dos familiares, em especial do marido, além do 
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impedimento do homem para o exercício político. Em boa parte dos 
casos, anos de serviço ao candidato e seu partido ou grupo político só 
são levados em consideração quando o marido está impedido. Um 
sentimento de despreparo, de estar abandonando o lar — cobrado pela 
sociedade como sua principal responsabilidade — a concepção do 
palanque como um espaço impróprio para elas, a necessidade de 
liberação por parte dos familiares, mostra que apesar da família 
oferecer a oportunidade para o sucesso no campo também coloca 
grandes obstáculos para o sucesso político das mulheres. Obstáculos 
objetivos e subjetivos construídos ao longo de toda a vida através das 
próprias concepções do que seja uma mulher. (RABAY; 
RODRIGUES; SILVA, 2017. P. 10-11). 

 

Assim, mesmo com as “vantagens” gozadas pela maioria de serem inseridas na 

política carregando uma herança familiar, apenas cinco das 24 prefeitas entrevistadas 

declararam abertamente terem desejado e planejado a candidatura, a maioria delas 

disseram terem sido movidas por algo externo, que foram pressionadas a se 

candidatarem e aceitarem o poder como uma missão que não podia ser rejeitada e 

muitas vezes foi aceita, segundo declararam, a contragosto, com o sentimento de estar 

deixando tarefas do âmbito privado a descoberto ou contrariando o próprio desejo.  

Quando foi no dia da Convenção, todo mundo lá, os políticos todos lá, 
e eu, chorando…, em casa, chorando [...] Eu não queria, mas por 
causa do meu trabalho, todo mundo na cidade também cobrava 
meu compromisso [...] acabei aceitando. (Francisca, prefeita de 
Patos). 

Ele me apresentou como vice nas últimas eleições. Fui candidata à 
vice e aí não deu certo, a gente não ganhou. Aí ele disse: ”Você vai 
ser candidata daqui a quatro anos’’ e eu não gostei da ideia. Porque 
eu sei que eu sou muito mãe para os filhos, não para as coisas da 
cidade. Eu gosto de dar muita atenção aos meus meninos, não gosto de 
deixá-los abandonados, crescer sem a presença. Aí eu fiquei o tempo 
todinho dizendo que ”não ia, não ia, não ia”, e no fim eu fui” (Ana de 
Nal, prefeita de Santana de Mangueira). 

 

No discurso destas mulheres a decisão da candidatura foi inicialmente de 

outros agentes, o “povo”, o marido, o filho, os correligionários. As mulheres são 

apoiadas por um “sujeito abstrato e sem canal claro de manifestação, que é “todo 

mundo”, a “comunidade”, a “população”, os “eleitores” ou mesmo a “cidade”. É em 

nome deles que as mulheres, geralmente, declaram aceitar a disputa pelo poder” 

(RABAY, 2008, p.240).  

Meu pai gostava de política demais! Ave Maria, como gostava! E eu 
era o contrário. [...]Aí, quando terminou esse período da gestão dele, 
todo mundo se virou pra mim para ser a sucessora. [...]  porque foi 
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quase que assim: “Só tem tu, vai tu mesmo”. E eu topei enfrentar o 
desafio (Adriana Andrade, prefeita de Pilões). 

A população toda se uniu e clamou para que eu continuasse o 
trabalho, [...] Eu não queria, relutei, mas naquele momento eu achei 
que não poderia negar ao povo e entrei (Pollyanna, prefeita de 
Pombal). 

A primeira vez que me candidatei foi em 2004. Antes disso, pensei: 
‘Meu Deus, quero ajudar Pilar, mas não quero me meter nisso [na 
política], não tenho mais idade’. [...] Eu estava no escritório do 
partido, em João Pessoa, quando fui surpreendida por um ônibus 
repleto de gente , juntamente com meu filho. Ele disse: 'você não 
tem como fugir, porque todo esse pessoal acha que você deve 
enfrentar'... E foi uma campanha linda! (Virgínia, prefeita de Pilar) 

 

Uma tragédia familiar também pode ser a justificativa para que as mulheres 

lancem seu nome num processo eleitoral, uma dívida, uma homenagem ao esposo, mas 

também um sacrifício pessoal para não deixar que a “obra” do marido seja esquecida, 

três das prefeitas entrevistadas alegaram que a morte o marido, político influente ou 

prefeito da cidade, e o desejo de manter o seu legado como motivação para a 

candidatura. 

[...] eu nunca queria me incluir na política. Não, eu achava que não 
queria [...], era como se eu fosse apenas uma auxiliar, eu não era a 
política. [...] mas ele morreu em novembro, não conseguiu nem 
terminar os três anos de mandato. Foi quando eu achei deveria ser 
a candidata, natural né? (Alcione Beltrão, prefeita de Alagoinha). 

Então, eu acho que foi o que tinha de ser mesmo. Fico pensando: se eu 
não tivesse aceitado, como é que eu ia ficar depois? Eu, que tinha feito 
a vida toda o que ele quis, ajudando e ficando ao lado dele todo o 
tempo, ia negar uma coisa na última hora? [...] Fiquei muito 
gratificada comigo mesma porque atendi o último pedido dele. [...] 
Eu não podia negar (Francisca, prefeita de Patos).  

 

Algumas relataram que seu nome foi lançado à candidatura quase que por 

acaso, por brincadeira. Nestes casos é evidente que não se acreditava na força da 

candidatura feminina. Deusaleide Jerônimo Leite, prefeita de Igaracy, conta que seu início na 

política foi assim: “Começou com uma brincadeira, meu pai tinha ido pegar uma pessoa, o meu 

irmão, para ser candidato e ele disse que não queria ser. Aí eu disse: ‘então eu vou’, isso tudo 

numa brincadeira”, neste caso além de ser uma “brincadeira”, também se deu por falta de opção, 

já que o homem da família destinado ao cargo não quis assumir a tarefa. 

Também em função de um parente não poder ou querer assumir o cargo 

político, muitas mulheres eleitas em 2012, declararam terem assumido a candidatura em 
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função da ilegibilidade de seus maridos em função de alguma pendência na justiça 

eleitoral. 

Eu estou política pela contingência de campanha, havia necessidade 
de nosso grupo apresentar um nome que não dispersasse o grupo, que 
unisse essas forças políticas que estavam próximas para a gente 
marchar todos juntos. Para essa substituição foi escolhido o meu nome 
pelo grupo político porque era o nome que mais unia o grupo se ele 
não pudesse ser o candidato. Então a gente fez uma substituição ao 
nome dele, eu não esperava ser um dia prefeita de Cajazeiras 
(Denise Oliveira, Prefeita de Cajazeiras).  

Ele tinha algumas pendências na justiça [...], o grupo foi vendo que 
ele tinha menos chance que eu e, por via das dúvidas, pra gente não ter 
expectativa de ele ser candidato e vir o julgamento e ele não ter 
condições de se candidatar, então foram logo apitando para que eu 
fosse a candidata (Joana Darc, prefeita de Massaranduba).  

Nunca me passou pela cabeça ser eu a prefeita, não. Eu disse: “vocês 
tem certeza que é melhor ser eu?” Eles falaram: “é!, o pessoal gosta 
de você. Você trabalha tanto!” (Iris de Céu Sousa, prefeita de Zabelê) 

 

Outro aspecto comum em muitos depoimentos foi o elemento surpresa. 

Mulheres se disseram surpresas por seu nome ter sido apontado para candidatar-se, 

como conta Iris de Céu Sousa, prefeita de Zabelê: “Então disseram assim: ‘você é uma 

pessoa que é da casa da gente, é você! A gente te conhece, tudo da gente é contigo, vai 

ter que ser você!’. Eu disse: ‘gente, e isso dá certo?’ A surpresa foi grande!” 

 

Considerações finais 

 

O discurso destas mulheres indicam razões humanitárias e familiares para justificar a 

disputa pelos cargos que, em geral, são descritos como um sacrifício realizado em “favor” do 

povo, do grupo, da família ou do marido. Ao que parece, na maioria das vezes, a entrada destas 

mulheres no campo da política ocorreu sem que houvesse planejamento ou um treinamento 

formal que as legitimasse e empoderasse para o acesso ao poder. Esse improviso nas 

candidaturas femininas descaracteriza sua participação como uma ação legítima e racional. 

Maria Rita Kell (1993 s/d), assinala que a explicitação do desejo pelo poder envolve muitas 

contradições e parece que não é considerado legítimo às mulheres, já que construído como 

objeto de desejo masculino. 

Declarar o desejo de candidatar-se e lutar pelo cargo majoritário na cidade talvez se 

contraponha às expectativas de docilidade, recato e de atuação no âmbito privado - o lar, que 
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muitas mulheres ainda acreditam que se têm em relação a elas. Já que a atuação no espaço 

público e campo político sempre esteve relacionada ao homem, e também à ambição pelo poder 

e consequentemente à agressividade, astúcia e estratégias, atitudes consideradas masculinas.  
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