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Resumo: O presente estudo analisou a inserção das jovens mulheres candidatas nas 
eleições municipais de João Pessoa e Campina Grande/PB, em 2008 e 2012. Trata-se de 
estudo documental, contemplando a coleta de dados nos sites DivulgaCand2008/2012 do 
Tribunal Regional Eleitoral, realizado de setembro/2012 a janeiro/2013. A análise dos dados 
se deu pela estatística descritiva. Essa consulta possibilitou o acesso quantitativo do número 
de candidat@s homens e mulheres jovens (15-29 anos) nos pleitos analisados, demarcando 
que apesar de ainda haver maior número de homens inscritos houve significativo aumento 
de mulheres jovens candidatas, quando comparado as inscrições dos anos de 2008 e 2012. 

 Palavras-chave: Gênero. Mulheres Jovens. Participação 

Política Partidária.  
 
Abstract: This study analyzed the inclusion of young women candidates in municipal 
elections of João Pessoa and Campina Grande / PB , in 2008 and 2012. It is a documentary 
study , covering data collection sites in DivulgaCand2008 / 2012 of the Regional Electoral 
Court held September / 2012 to January / 2013 . Data analysis was made using descriptive 
statistics. This consultation enabled the quantitative access the number of candidat @ s 
young men and women ( 15-29 years) in the analyzed elections , marking that despite a 
greater number of males enrolled significant increase of young women candidates compared 
the markings years 2008 and 2012. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
Discutir sobre a participação social e política dos jovens toma uma importância 

fundamental no âmbito das discussões acadêmicas, bem como, na sociedade em geral. 

Apesar de existir indagações de que os jovens não se interessam pela política se faz 

necessário refletir como está se dando este processo. No que se refere às mulheres jovens, 

enfatizar a inserção delas nos espaços de participação política nos possibilita analisar como 

está se dando atualmente o nível de envolvimento político das mesmas, nestas instâncias 

formadas historicamente e majoritariamente por homens.  

Sabe-se que historicamente a cultura patriarcal exige da mulher a sua passividade, 

começando no espaço familiar e indo para os espaços da sociedade, inclusive em âmbito 

político partidário. Pois de acordo com Steans (2007) os sistemas patriarcais enfatizam a 
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fragilidade das mulheres, bem como, a sua inferioridade, insistiam nos deveres domésticos 

restringindo as mulheres aparecerem em público. O alcance do patriarcado foi poderoso e 

extenso. Dessa forma esta cultura patriarcal repercute ainda nos dias atuais, limitando as 

mulheres a se inserirem em instâncias públicas democráticas.  

Importa destacar que apesar de todas as conquistas alcançadas nos últimos anos, 

sobretudo pelas lutas dos movimentos feministas, muitas mulheres ainda continuam 

excluídas fora da vida pública e muito distante de exercer cargos políticos, porém esse 

quadro vem paulatinamente ganhando outros contornos, fato verificado quando 

identificamos uma maior movimentação das mulheres em especial às mulheres jovens no 

que se refere a candidaturas nas eleições de 2008 e 2012 nas cidades de Campina Grande 

e João Pessoa- PB.  

Ao analisar as inserções das mulheres jovens nos espaços dos partidos políticos 

numa dimensão de gênero, temos as possibilidades tanto de observar o nível de 

envolvimento político das mulheres, como também perceber o processamento das relações 

de gênero entre elas. Desta forma, poderemos constatar se estas mulheres jovens 

estabelecem os papéis sexuais formados historicamente pelas relações sociais, ou se 

buscam modificar, através da construção de novas formas de relacionamento entre homens 

e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens. 

No que se refere ao presente artigo, há uma amostragem de dados nos quais 

observa-se em termos quantitativos que das eleições 2008 para as 2012, a inserção de 

mulheres jovens na instância política partidária, sobretudo no que se refere a candidaturas a 

vereadoras na cidade de João Pessoa e Campina Grande estado da Paraíba aumentou 

significativamente. Nas eleições de 2008 esta inserção em termos de candidatura de 

mulheres foi ínfima, já nas eleições de 2012 a presença das mulheres jovens foi em maior 

número.  

Vale ressaltar que o presente trabalho tem o intuito de mostrar a real participação das 

mulheres especificamente às jovens no tocante aos partidos políticos, através da amostra 

de dados pesquisados e obtidos pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral), resultante do 

Programa de Inciação Cientifica  financiada pelo Programa de Incentivo à Pós-Graduação e 

Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba - PROPESQ/UEPB (cota Pibic 2012_2013) 

que objetivou verificar a inserção de jovens homens e mulheres, com especial atenção para 

as mulheres jovens, como candidad@s nas eleições municipais de 2008 e 2012, nos 

municípios de João Pessoa e Campina Grande, estado da Paraíba.   

Portanto, o enfoque dado será analisar o movimento das jovens mulheres em termos 

quantitativos nas eleições 2008 e 2012, através de um estudo documental de análise 

estatística descritiva. 
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2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

2.1  Breve histórico sobre a participação política das mulheres e dos jovens 

 

Antes de remetermos a participação política partidária d@s jovens e, sobretudo das 

mulheres é importante mencionarmos a conquista ao voto como um marco significativo 

principalmente no tocante às mulheres. O voto feminino foi fruto de muita luta no Brasil e 

não se caracterizou pelo movimento de massas. Começaram a surgir  questionamentos de 

mulheres no século XIX quanto ao direito ao voto, contestando à mentalidade vigente na 

sociedade naquele período, a qual entendia que a natureza feminina era incompatível com 

as atividades políticas. Afrontando a sociedade, algumas mulheres reclamaram seus 

direitos, dentre eles a mudança na educação oferecida a elas, que em sua maioria possuía 

o perfil de analfabetas e voltadas exclusivamente para as atividades domésticas. “A 

instrução feminina era tida como desnecessária” Saffioti (1976). Nas palavras do autor 

podemos identificar a situação de menosprezo as quais as mulheres eram submetidas, se 

eram privadas ao acesso à educação básica, como poderiam avançar nas reivindicações 

em poder opinar suas escolhas políticas?  

 

O desuso do cérebro a que a sociedade condena a mulher, negando-se a instruí-la, 
seria o responsável pela menor evolução verificada das capacidades mentais 
femininas. Ora, se a desigualdade de capacidades intelectuais entre os sexos se 
devia a fatores de caráter histórico, a mulher não estava condenada a persistir na 
ignorância e, portanto, na inferioridade mental e social. A solução encontrava-se na 
educação feminina, capaz de permitir uma recuperação do atraso a que esteve 
sujeita [...] (SAFFIOTI, 1976, p. 206)  

 

 Assim a educação de qualidade para as mulheres passou a se tornar um fator 

fundamental para que elas buscassem o seu direito a participação política. Muitos 

questionamentos acerca da participação política das mulheres e também da juventude 

surgem ao longo das discussões sobre o assunto. Observa-se que atualmente, se 

analisarmos a participação política das mulheres percebe-se que estas vêm paulatinamente 

se inserindo mais na política partidária, usufruto das lutas feministas, a mulher aos poucos 

vêm conseguindo espaços nas instâncias públicas construídas historicamente como sendo 

espaço do sexo masculino. Dessa forma,  

Ao longo dos séculos XIX e XX, a experiência dos movimentos feministas no mundo, 
e em particular no Brasil, se inscreve numa perspectiva contraditória ao provocar 
uma ruptura no modelo de pensamento que é pautado em princípios biológicos para 
justificar as desigualdades entre homens e mulheres. Esses movimentos além de 
expressarem a forte resistência das mulheres também representam com 
radicalidade uma crítica à razão patriarcal em que foram fundadas as sociedades 
ocidentais. ( SENA, 2004, p.74 ) 

 
 O feminismo expressa a organização política das mulheres para lutarem por seus 

ideais.  Com bandeiras específicas como exemplo, o direito ao aborto, a uma sexualidade 
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livre, o confronto com o modelo patriarcal de família, o movimento feminista vem lutando 

para que a mulher tenha acesso aos direitos de exercer as suas próprias vontades. 

Embora hoje as mulheres ocupem grande parte nos postos de trabalho formal, estão 

em grande maioria nas universidades, e ocuparam espaços até então interditados para elas, 

quando analisamos a participação e inserção destas na política partidária percebe-se que 

ainda é muito ínfima. A cultura política brasileira ainda está enraizada de valores que 

reforçam o ideal de masculinidade para o âmbito das relações públicas, e portando na 

política partidária. (SANTIAGO et alii, 2012) 

No que se refere à juventude, em pesquisa realizada em 2011/2012 envolvendo as 

duas maiores cidades do estado da Paraíba (Campina Grande e João Pessoa) intitulada 

“Gênero, participação política e mulheres jovens”, percebeu-se que a maioria das jovens 

mulheres entrevistadas, quando não se filiaram ao partido por via da influência familiar, 

vinham de movimentos sociais antes de inserirem em partidos políticos.  (SANTIAGO et alii, 

2012). O movimento estudantil sempre foi um ponto chave para os jovens se inserirem 

nestes espaços de militância e posteriormente se inserir nos partidos políticos. Quando se 

analisa pelo o ponto de vista da escolaridade, podemos perceber que, 

 

No Brasil também foi realizada uma pesquisa com jovens, intitulada “Perfil da 
Juventude brasileira”, que contou com a contribuição de inúmeros autores para a 
análise dos dados coletados. Como produto final, vários artigos foram produzidos. 
Dentro dessa pesquisa, foram analisadas diversas variáveis, entre elas a relação 
entre juventude, política e participação, em que foi identificado que 83% dos jovens 
entrevistados souberam se posicionar quanto ao assunto - porcentagem essa que 
sobe, de acordo com a escolaridade. Entre os jovens que têm o ensino fundamental, 
78% se posicionaram quanto ao assunto „política‟. Dos que têm curso médio, 86% 
se posicionaram e entre os que têm curso superior, o índice atinge os 93%. Sendo 
assim, é possível concluir que como os índices de escolarização brasileira estão 
aumentando,é também previsão que o interesse político entre os jovens aumente 
(SINGER, 2005 apud  CALIARI 2009, p.95) 

 
Outro ponto em destaque dentro desta pesquisa (“Perfil da Juventude brasileira”) foi 

à conclusão de que muitos jovens “consideram muito pouco a opção de mudar a política 

brasileira [...] A visão do jovem brasileiro é de puro desencanto e frustração” (LASSANCE, 

2005, p.82 apud CALIARI, 2009, p.95)   

Observa-se, contudo que o interesse pela participação política da juventude, muitas 

vezes, tem origem no seio da família, incentivados pelos pais, avós, tios muitos jovens se 

inserem na política para dar continuidade ao ideário político familiar, são cargos políticos 

que perpassam gerações e que estão muito presentes na política de nosso país. 

 Percebe-se que além da desmotivação dos jovens por assuntos políticos gerados por 

falta de incentivo e de estrutura dos próprios partidos, um dos fatores que levam a juventude 

a não se interessarem pela inserção na política partidária pode estar vinculado ao que a 

mídia vem propagando em relação à palavra corrupção que tem sido usada frequentemente 

nos noticiários quando tratam da política de forma pejorativa.  Este tipo de informação 
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configura uma imagem de que a política está ligada apenas as pessoas que estão 

preocupadas exclusivamente  com interesses individuais e pessoais. 

Na verdade os jovens mudaram o jeito de como demonstram seus interesses pela 

política. Pesa sobre os jovens essa crítica dirigida a eles pelo mundo adulto, de que a atual 

geração política tende ao egoísmo, a indiferença ao outro a apatia cívica. Contudo, é 

necessário um maior estudo não só da ciência política, mas das outras áreas de 

conhecimento das ciências sociais, sobre a participação dos jovens nas instâncias 

partidárias. 

 

2.2  Lei de cotas para candidaturas de mulheres nos partidos políticos 

 

È válido ressaltar que a conquista das mulheres brasileiras como, por exemplo, o 

direito de votar e serem votadas, até a garantia de cotas nas candidaturas através dos 

partidos políticos, são fatos notáveis e que fazem parte da construção de um processo 

eleitoral democrático na história recente do Brasil. 

Uma das conquistas e avanços para as mulheres em âmbito da política foi à 

aprovação das cotas para candidaturas femininas que passaram a incidir sobre as eleições 

proporcionais de todo o país a partir de 19981. Desde então, os partidos que lançaram 

candidatos para Câmara de Vereadores, em nível municipal, para as Assembléias 

Legislativas, em nível estadual e, no nível federal, para a Câmara dos Deputados deveriam 

respeitar as disposições da Lei n. 9.504, de 1997 quanto ao percentual mínimo reservado 

para cada sexo em suas listas.  

A partir das eleições do ano de 1998, começou a ser regida em todo país a referida 

lei, onde a reserva das cotas passou a ser obrigatória. Passou-se a reservar um percentual 

mínimo de 30% e máximo de 70% para cada sexo na lista dos partidos políticos que 

lançarem candidatos no âmbito municipal, representado pela Câmara de Vereadores, 

estadual nas Assembléias Legislativas e federal pela Câmara dos Deputados. (Diário Oficial 

da União de 02/10/97). Esta lei vem paulatinamente mudando o quadro de participação 

política das mulheres, repercutindo também nas mulheres jovens, no que se refere ao 

aumento quantitativo de participação. 

 Dessa forma o objetivo imediato das cotas femininas na política é, então, acelerar o 

ritmo de acesso das mulheres às instâncias de representação. Outros efeitos que se espera 

das cotas são transformações de ordem cultural, aptas a subtrair do imaginário coletivo a 

ideia de que a mulher é incapaz de agir na política. No Brasil, a aprovação da política de 

                                                 
1
 Esta é, na verdade, a segunda experiência com cotas eleitorais no Brasil. A primeira foi em 1996, 

nas eleições para as Câmaras de Vereadores, sendo assegurada uma cota mínima de 20% para as 
candidatas mulheres (Lei n.9.100, de 29 de setembro de 1995). 
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cotas e a sua implantação é, em si, um fato positivo, pois possibilita tornar visível a sub-

representação das mulheres e estabelecer as responsabilidades do estado quanto à 

alteração deste quadro. Sendo necessário também que isso se traduza em resultados 

eleitorais.  

 O que importa analisar em relação à conjuntura da cotas é se a crescente inserção 

de mulheres nas instâncias políticas, sobretudo candidatas a vereadoras nas eleições 

municipais estão se dando de forma não apenas em termos de quantidade, mas, sobretudo 

em qualidade.   

 

2.3 Análise da incidência de candidatu@s a vereadores de homens e mulheres jovens 
nas eleições 2008 e 2012 em Campina Grande e João Pessoa estado da Paraíba 

 

Ao analisar a tabela 01 (Jovens homens e mulheres candidat@s em João Pessoa e 

Campina Grande nas eleições municipais de 2008 e 2012) percebe-se que em relação às 

mulheres jovens houve mais movimentação de que dos homens jovens, quando 

comparamos as candidatas nas eleições 2008 com as das eleições 2012. Importa destacar 

que Campina Grande considerada uma cidade do interior, possui estimativa de população 

de 389.995 habitantes (IBGE, 2012) com 117 locais de votação 850 seções eleitorais e 

280.207 eleitores segundo o TRE, sendo a segunda cidade mais populosa da Paraíba, 

depois da Capital. Assim, observa-se que no ano 2008 teve um total de 04 (quatro) 

candidatas jovens e no ano de 2012 esse número foi de 20 (vinte), ou seja, quintuplicou. Já 

em relação no mesmo ano e mesmo município vemos que os homens jovens no ano de 

2008 tiveram um total de 13 (treze) candidaturas aumentando para 23 (vinte e três) o 

número de candidaturas nas eleições 2012.  

 É notório que as mulheres jovens tiveram maior movimentação, pelo fato do aumento 

significativo quando analisamos 2008 para 2012 as candidaturas do município de Campina 

Grande elevaram com diferenciação de 16 candidatas a mais, se relacionarmos aos 

candidatos jovens que aumentaram nos respectivos anos no referido município em um 

número diferencial de aumento de 10 candidatos.  

  No município de João Pessoa o fato foi mais impressionante do que no município de 

Campina Grande em relação ao movimento de mulheres jovens comparados aos dos 

homens jovens. Ao analisar a tabela (01) percebemos que nas eleições municipais de 2008 

houve um número de 02 (duas) mulheres jovens candidatas já no ano de 2012 esse número 

cresceu significativamente chegando a um total de 25 (vinte e cinco) candidatas. Ou seja, 

esse movimento foi bastante considerável, pois tivemos um aumento de 23(vinte e três) 

candidatas. 
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 Em relação os homens jovens nas eleições municipais de João Pessoa em 2008 

percebe-se que as candidaturas já vinham com um número bem considerável totalizando 

em 28 (vinte e oito) o que em 2012 aumentou para 33 (trinta e três) candidatos significando 

uma diferença de apenas 05 (cinco)  candidatos. Essa diferença de aumento de candidatos 

entre os homens jovens não foi algo tão significativo por sabermos que  João Pessoa possui 

1.775 locais para votação, 9.200 seções eleições e um eleitorado de  2.655.369,dados do 

Tribunal Regional da Paraíba. 

 Nessa perspectiva conclui-se que a movimentação de candidaturas se deu em maior 

número com as jovens mulheres candidatas tanto em Campina Grande quanto em João 

Pessoa, o que indica que estas jovens mulheres analisadas o aumento em termos 

quantitativos mostraram-se mais inseridas nas referidas candidaturas nos anos de 2008 

para os anos de 2012.  

 
 

Tabela 01 

 
TABELA 01- Jovens homens e mulheres candidat@s em João Pessoa e Campina Grande nas 

eleições municipais de 2008 e 2012. 
Fonte: pesquisa documental nos sites  DivulgaCand2008 e DivulgaCand2012 realizada no período de  

Setembro/2012 a janeiro/2013 
 

       Jovens                    
          candidat@s 
                
 
Municípios 
 Por ano 

 
Mulheres jovens 
(Entre 15 e 29 
anos) 
 

 
Homens jovens  
( Entre 15 e 29 
anos) 

 
Total  

f(nº) 
 

f(%) 
 

f(nº) 
 

f(%) 
 

f(nº) 
 

f(%) 
 

Campina Grande 
2008 
 

   04 23,5%  13 76,5% 17 100% 

Campina 
Grande2012 
 

  20 46,5%  23 53,5% 43 100% 

João Pessoa 2008   02 6,7% 28 93,3% 30 100% 

João Pessoa 2012  25 43,1% 33 56,9% 58 100% 

TOTAL 51 34,5% 97 65,5% 148 100% 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Numa perspectiva de gênero, para fins das análises, os resultados da pesquisa vem 

demonstrar que apesar das dificuldades enfrentadas historicamente pelas mulheres, 

sobretudo no que se refere à participação nas instâncias políticas muito já foi conquistado. 

Verificou-se que em relação às mulheres jovens houve um aumento da movimentação em 

candidaturas, em termos quantitativos bem significativos. Percebe-se que a partir da 

efetivação da lei de cotas para mulheres nos partidos houve uma maior movimentação delas 

no que se refere a candidaturas eleitorais para vereadores nas cidades de Campina Grande 

e João Pessoa-PB. 

O que se tem observado na dinâmica das mulheres jovens em relação à  

participação política partidária é que, embora muitos desafios estejam postos, elas vem 

conquistando mudanças significativas no que se refere aos espaços na vida pública.  

Apesar de tais mudanças nessa conjuntura política em relação, sobretudo as 

mulheres jovens, importa enfatizar, que há falta de representação feminina em parlamentos 

em algumas localidades, fato este, observado e comprovado através de nosso estudo, pois 

tanto no município de Campina Grande, quanto no município de João pessoa não foram 

eleitas uma candidata jovem nas eleições 2008 nem tão pouco nas eleições 2012.  

Embora, os dados apresentados no presente artigo,  indicam um aumento 

quantitativo bem significativo do número de candidatas mulheres jovens (15 a 29 anos) nas 

eleições 2012 nas cidades já referidas quando comparadas com as eleições 2008, há que 

se refletir que essas quantidades não foram suficientes para se eleger uma vereadora jovem 

nos respectivos municípios, fato que vem a demonstrar que algo de mais concreto e efetivo 

deve ser feito para mudar essa realidade a qual as mulheres jovens estão inseridas de uma 

forma que contribua para o aumento no quadro de participação política levando-as ao pleno 

exercício da democracia. 
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