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Mulheres no Poder: entre os espaços privados de convivência e a arena
pública e política
Nilson Almeida de Sousa Filho
Maria Luzia Miranda Álvares
Neste artigo, são evidenciados aspectos sobre empoderamento, participação, competição
e representação feminina nas eleições municipais de 2008, no Estado do Pará. Nesta
intenção, foram extraídas informações coletadas durante a pesquisa “Mulheres na
Política: histórias de percursos e de práticas(2010-2012)”. Para as análises e conclusões,
considerou-se a teoria democrática contemporânea relativamente às questões de espaço
social e de gênero, na arena política.
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Mujeres en el Poder: entre los espacios privados de convivencia y la arena pública y política
En este artículo, se evidencian aspectos sobre empoderamiento, participación,
competición y representación femenina en las elecciones municipales de 2008 en el
Estado de Pará. En este sentido, las informaciones fueron extraídas de la recogida
de datos durante la investigación “Mujeres en la Política: historias de recorridos y
de prácticas (2010-2012)”. Para los análisis y conclusiones, se consideró la teoría
democrática contemporánea referente a las cuestiones de espacio social y de género, en
la arena política.
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Women in Power: between the private spaces of contact and the public and political arena
This paper describes aspects regarding empowerment, participation, competition
and female representation at the 2008 municipal elections held in the State of Pará,
Northern Brazil. The study resorts to the research carried out by the author from 2010
to 2012 called “Women in politics: histories of trajectories and practices” for data. The
contemporary democratic theory concerning the issues of social space and gender in
the political arena grounded the analyses performed and the conclusions reached at.
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