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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho tem como finalidade verificar como se deu a inserção feminina na política 

partidária em Feira de Santana entre 1967 a 1995, no poder legislativo. A partir da análise de 

notícias e pequenas notas de jornais, Atas das Sessões Extraordinárias da Câmara de 

Vereadores, Atas do Livro de Posse do Arquivo da Câmara, e de depoimentos de algumas 

mulheres que disputaram cargos eletivos no período estudado, foi discutido como a presença 

feminina na política partidária ocorreu no município, atentando para as lacunas existentes em 

relação a fontes primárias acerca dessa participação feminina. Apresentou-se em primeiro 

plano, uma retrospectiva dos movimentos de mulheres pela conquista de seus direitos no 

Brasil nos séculos XIX e XX e particularmente em Feira de Santana - Ba, que foram pautados 

na construção de um novo caminho através da inserção social, na participação e representação 

política, enfim no direito de exercer a cidadania. Como resultados, aponta-se que a 

participação da mulher no legislativo feirense se deu de formas diversas considerando a 

trajetória das mulheres citadas. Entretanto as qualidades de educadora, de comportamento 

exemplar, de esposa de líder político, destacaram as mulheres no campo público e político. O 

caminho dessas mulheres até a política institucionalizada não foi fácil, sobretudo pela 

discriminação e pelo lugar de submissão mantido pelo poder estabelecido no seio das 

sociedades. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This present work aims to check how was the female insertion in partisan politics in Feira de 

Santana between 1967 to 1995, in the legislative power. From the analysis of news and notes 

from small newspapers, Minutes of the Extraordinary Session of the City Council, Minutes of  

Books of Possession Chamber´s  File, and testimony of someone woman who dispute elective 

in the period studied, was discussed how the presence of women in party politics occurred in 

the city paying attention to the gaps existing the primary sources about that female 

participation. Appeared in the first plan  a retrospective the women´s movement by conquest 

for their rights in Brazil in the 19th and 20th century, particularly in Feira de Santana, which 

were based on the construction of new path through the insertion social in participation and 

representation politics finally the right to exercise citizenship. Points out that women's 

participation in legislative Feirense occurred variously considering the trajectory of women 

cited. But the qualities of an educator, exemplary behavior, the wife of a political leader, 

outstanding women in public and political field. The way these women to institutionalized 

politics was not easy, mainly by discrimination and the place of submission maintained by 

established power within societies. 

 

Keywords: Gender; Woman; Politics Participation; Feira de Santana. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A história das mulheres sempre me fascinou antes mesmo do meu ingresso à 

academia. Um tema que sempre me chamou atenção foi a mulher galgando espaços na esfera 

pública até então nunca ocupados por elas, principalmente os espaços destinados ao 

masculino. Antes de escolher o tema a ser investigado fiz um levantamento do que havia sido 

escrito sobre a mulher, em especial a de Feira de Santana. Constatei que ainda não havia 

pesquisa acerca da inserção da mulher na política partidária, apesar dessa discussão ocorrer no 

ambiente acadêmico e estar em evidência nos últimos anos. 

É notória a produção historiográfica sobre estudos de gênero no Curso de Historia da 

UEFS, e entre os temas pesquisados sobre a mulher feirense, destacam-se a atuação da mulher 

no campo da educação, em instituições beneficentes, também como trabalhadoras domésticas, 

chefes de família, ou ainda como mulher divorciada. Entretanto, existe uma lacuna nos 

estudos femininos sobre a mulher na política institucionalizada feirense. A partir dessa lacuna 

decidi a escolha desse tema, que além de ter interesse, poderia somar-se aos outros trabalhos 

acadêmicos sobre a história das mulheres. Uma história que por muito tempo foi 

profundamente silenciada, na produção de fontes ou em inserir esse sujeito como construtor 

da história, ou seja, a mulher. Contudo esse silêncio não foi acatado. 

 

O silêncio é um mandamento reiterado através dos séculos pelas religiões, 

pelos sistemas políticos e pelos manuais de comportamento. Silêncio das 

mulheres na igreja ou no templo; maior ainda na sinagoga ou na mesquita, 

onde elas não podem nem mesmo penetrar na hora das orações. Silêncio nas 

assembléias políticas povoadas de homens que as tomam de assalto com sua 

eloquência masculina. [...] Evidentemente as mulheres não respeitaram essas 

injunções.1 

 

Foi numa visita ao Arquivo Público Municipal de Feira de Santana, que me deparei 

com um livro indicado por um funcionário deste lugar sobre mulheres que eram vultos 

feirenses que tive conhecimento acerca da primeira mulher a ocupar uma cadeira no 

legislativo feirense no ano de 1967.  

A partir de outras pesquisas, iniciei a coleta de fontes e estabeleci como recorte 

temporal o ano de 1967, considerando a primeira atuação de uma mulher na política eletiva 

até a década de 1990 que foi deflagradora da participação política das mulheres tanto no 

 
1 PERROT, Michele. As mulheres ou os silêncios da história. Bauru, SP: EDUSC, 2005. p. 9-10. 



 

Brasil como no mudo, segundo Solange Jurema2. Destaco o ano de 1995, ano em que foi 

aprovada a lei 9100/95, que estabelecia que no mínimo 20% das vagas de cada partido ou 

coligação deveriam ser preenchidas por candidaturas femininas nas eleições municipais do 

ano de 1996. Com isso, o período estudado é de 1967 a 1995. 

A participação da mulher na política eletiva em todo o mundo foi e ainda continua 

sendo muito difícil, como afirma Perrot é um “círculo de cidadania particularmente resistente 

e fechado”. Contudo as mulheres não aceitaram essa dificuldade e por um longo período 

lutaram para o reconhecimento dos seus direitos. 

Um dos direitos que lhe foi negado foi o de ser cidadã, de exercer a cidadania, o que as 

excluía do direito de votar e ser votada. Na sua discussão sobre o que significa cidadania num 

sentindo amplo, Michele Perrot assinala que “é a participação na vida da Cidade (ela própria 

definida como o conjunto de cidadãos), gozo dos direitos que são ligados a ela, exercício dos 

deveres que lhe são atribuídos”.3 Na diferenciação dos tipos de cidadania e o alcance da 

mulher a eles ela assinala que: 

 

Poderíamos distinguir também uma cidadania civil, uma cidadania social, 

uma cidadania política, e, todas, colocaram problemas de acesso para as 

mulheres. Entrar na Cidade, com direitos reconhecidos e iguais, sempre foi 

um problema para elas. Mas entre esses direitos, os direitos cívicos e 

políticos constituíram um círculo de cidadania particularmente resistente e 

fechado. 

 

A contribuição das mulheres no processo de construção de cidadania deve passar pela 

valorização da sua experiência, a sua história e a sua participação nas lutas sociais, na 

igualdade de gênero. 

O movimento sufragista no Brasil inspirou-se nos Estados Unidos e Europa. Ideais e 

movimentos estrangeiros sempre foram influentes e imitados entre a elite brasileira. O voto 

feminino era um movimento de classe média por direitos políticos, por uma reforma jurídica 

que garantisse o voto às mulheres nas mesmas qualificações que aos homens.4  

 Bertha Lutz foi a primeira mulher a conseguir posição de destaque no Museu Nacional 

do Rio de Janeiro no século XX. Lutz foi uma das líderes sufragistas no Brasil. Foi a 

responsável direta pela articulação política que resultou nas leis que deram direito de voto às 

 
2JUREMA, Solange Bentes. Ações e estratégias do CNDM para o “empoderamento” das mulheres. Estudos 

Feministas,  v. 9, n. 1, p. 207-212, 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ref/v9n1/8610.pdf >. Acesso 

em 15 jul. 2010.  
3PERROT, 2005, p. 327. 
4 HANHER, June E. Um apelo ao voto feminino. In: A mulher no Brasil. Civilização Brasileira: Rio de Janeiro: 

1978. p. 99. 

http://www.scielo.br/pdf/ref/v9n1/8610.pdf


 

mulheres e igualdade de direitos políticos nos anos de 1920 e 1930. Em 1918, publica na 

Revista da Semana uma carta denunciando o tratamento dado ao sexo feminino. Quatro anos 

depois, em 1922, é constituída no Rio de Janeiro a Federação Brasileira pelo Progresso 

Feminino, a FBPF, sob a sua liderança. 

 A crescente participação das mulheres na vida política, deflagrada no século XX, deve 

ser vista sob a perspectiva das transformações de âmbito social e político das sociedades. 

Dentre essas mudanças, o rompimento dos padrões familiares patriarcais, as novas formas de 

produção no mundo do trabalho impactando sobre as relações sociais que acabaram por 

destruir estruturas em todos os setores da vida pública e privada.5 

 A participação da mulher no campo político partidário não foi facilitada com a 

promulgação da lei de 16 de julho de 1934, que permitia o voto feminino sem restrições. A 

mudança na lei por si só não promove uma mudança nos comportamentos, na estrutura social, 

nas relações de gênero, nos padrões de socialização e no próprio modelo de cidadania 

construída a partir da imagem masculina. Com isso a participação da mulher nesse processo 

se deu de forma gradativa, pois estas necessitavam de um prazo maior de adaptação, de 

formação política e especialmente de ações que possibilitassem seu aprendizado.6 

 Enquanto em outras partes do Brasil havia movimentos expressivos em prol do direito 

ao sufrágio feminino, destacando a região Nordeste, que vai sair à frente permitindo o 

alistamento das mulheres e o voto nos âmbitos municipal e estadual, antes mesmo da lei de 

1934 e elegendo uma prefeita, Alzira Soriano, de Lajes no Rio Grande do Norte. Em Feira de 

Santana vai haver uma participação mais expressiva da participação feminina nesse sentido, 

em 1950, com a candidatura de uma mulher a uma vaga no legislativo. Contudo, a escrita da 

história das mulheres é dificultada com as imensas lacunas provocadas pelo homem, que no 

intuito de silenciá-las, deixá-las à margem da sociedade, omitem a sua participação nos 

diversos eventos políticos existentes em um lugar. O que não deve ter sido diferente em Feira 

de Santana, a falta de escritos sobre outras mulheres que possivelmente podem ter sido 

candidatas, se destacado em outros aspectos que não fosse o exigido pela sociedade patriarcal, 

o de uma mulher exemplar, por ter feito muito “barulho”, que atemorizou o homem que não 

viu outra saída a não ser excluí-la dos fatos e dos escritos históricos. Esse vazio deixado pela 

falta da mulher nos acontecimentos políticos que provocaram transformações na sociedade, 

 
5 AVELAR, Lucia. Mulher e política: o Mito da igualdade. Revista Social Democracia Brasileira. São Paulo: 

Instituto Teotônio Vilela, 2002. p. 40-54. 
6 COSTA, Ana Alice Alcântara. Refletindo sobre as imagens da mulher na cultura política. In. Imagens da 

mulher na cultura contemporânea. Salvador: NEIM/ UFBA, 2002.  p.76. 



 

ocasionou também uma lacuna nos resultados das investigações, que por muitas vezes é 

construído apenas utilizando uma linguagem masculina. 

 Mesmo a participação das mulheres nos processos de lutas sociais não ter sido escrita 

durante muito tempo e sua colaboração em grandes eventos, como a Revolução Francesa, ter 

sido de fundamental importância, os homens por muito tempo, as deixou de fora das decisões 

políticas, entretanto estas não aceitaram essa condição passivamente e muito lutaram por seu 

direito de cidadã. Como resultado dessa luta que não se findou, temos a conquista da mulher a 

concorrer com os homens por um cargo eletivo. Essa disputa pôde ocorrer por diversos 

motivos. Assim também foi em Feira de Santana. Como as mulheres que buscavam uma vaga 

na Câmara de Vereadores, conseguiram participar dessas disputas e chegarem a ocupar uma 

vaga, uma vez que política era vista como profissão de homem, concebida e organizada no 

masculino, em seus ritos, em seus ritmos, em seus horários, em suas formas de sociabilidade,7 

é o que se pretende verificar na presente pesquisa. 

 Esse trabalho teve com objetivo geral verificar como se deu a inserção feminina na 

política de Feira de Santana nas décadas de 1967-1995. Para contemplá-lo tiveram os 

seguintes objetivos específicos: identificar os motivos que levaram mulheres a ingressar na 

política em Feira de Santana; verificar os motivos determinantes do acesso de algumas 

mulheres e não de outras a carreira política; verificar como essas mulheres eram vistas pela 

sociedade do período estudado; identificar as principais dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres eletivas nas instâncias do poder feirense.  

Para o desenvolvimento desse trabalho a utilização do livro de Raquel Soihet foi de 

grande importância, uma vez que a autora percorre a trajetória de luta da mulher que foi um 

marco na luta sufragista brasileira, Bertha Lutz. Os estudos das autoras Joan Scott, Denise 

Carreira e Menchu Ajamil, nos quais discutem a questão de gênero, também foram de grande 

relevância na construção desse trabalho. Scott8 assinala que o gênero é utilizado igualmente 

para demonstrar as relações sociais existentes entre os sexos, o uso deste, não aceita os 

argumentos biológicos como aqueles que encontram um ponto comum, para as inúmeras 

formas de subordinação. De acordo com Carreira a Ajamil, trata-se de uma categoria de 

análise social que estuda as relações existentes entre homens e mulheres na sociedade, 

relações estas que foram manifestadas de maneiras diferentes, dependendo de cada lugar e 

cada época. Juntamente a elas está Michele Perrot com a discussão sobre o lugar do homem e 

 
7 PERROT, 2005, p. 130-131. 
8 SCOTT, Joan W. “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”. Educação e Realidade. Porto Alegre, v. 

16, nº 2, p. 5-22, jul.-dez., 1990. 

 



 

da mulher na sociedade e Ana Alice Costa que traz uma discussão sobre feminismo e 

consciência de gênero.  

Para a realização deste trabalho primeiramente foi realizado o levantamento bibliográfico 

acerca do tema. Depois uma pesquisa no Arquivo Público Municipal onde tive acesso a 

informações fundamentais para o andamento desta por meio do livro Mulheres que deixaram 

marcas, de Lélia Vitor Fernandes Oliveira, como já havia citado. Foi feito pesquisa nas Atas e 

Livro de Posse do Arquivo da Câmara Municipal, na Biblioteca Municipal, pesquisei nos 

Jornais Folha do Norte e Feira Hoje. A pesquisa de maior intensidade foi realizada no Jornal 

Folha do Norte. Através dessas fontes foi permitido não só fazer uma trajetória de luta das 

mulheres, como discutir aspectos latentes, omissos, desvendamentos de discursos da imprensa 

feirense carregados de uma ideologia e de uma linguagem masculina. Mesmo tendo realizado 

uma investigação minuciosa, não podemos generalizar determinadas questões, pois vem a 

dúvida se foram apenas às mulheres citadas no trabalho que atuaram na política partidária 

feirense.  As lacunas existem no sentido da participação de outras mulheres. 

Em relação às fontes orais ocorreu resistência por parte das mulheres que foram 

selecionadas para conceder a entrevista. Uma parte dessas não atendeu meu pedido, mesmo 

prometendo atendimento dificultou o meu acesso a elas. Essa negação por parte de uma 

dessas mulheres me deixou impossibilitada de avançar nas informações a seu respeito. Entre 

as depoentes, houve uma que apresentou muito receio e insegurança em responder as 

perguntas. Mas apesar das dificuldades que essa parte da investigação me proporcionou, em 

compensação os depoimentos concedidos contribuíram grandemente para o desenvolvimento 

desse trabalho. 

O presente trabalho é composto de dois capítulos. Sendo que, no primeiro capítulo foi 

possível fazer um balanço sobre os movimentos das mulheres brasileiras pelo reconhecimento 

dos seus direitos. Discuto a luta dessas pelo seu direito a educação, que permitiria às mulheres 

a tomarem consciência de sua condição de inferiorizada,9 seu inconformismo em relação ao 

lugar que socialmente a ela foi destinado confinada ao lar e a responsabilidade exclusiva de 

cuidar da casa e dos filhos. Em outro ponto discuto sobre a luta feminina pelo seu direito ao 

sufrágio no Brasil e na Bahia destacando a Proclamação da República como acontecimento 

motivador das mulheres letradas para o sucesso da sua luta. É abordado o ressurgimento do 

feminismo, e a luta feminina não só pela consolidação dos direitos das mulheres, mas também 

dos direitos coletivos, o que foi uma das características desse novo feminismo. 

 
9DUARTE, Constância Lima. Feminismo e literatura no Brasil. Estudos Avançados. v. 17 n. 49. São Paulo set.-

dez. 2003. Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.php?>. Acesso em: 20 jul. 2012   



 

No segundo capítulo, detive-me em Feira de Santana desde a instalação da Câmara 

Legislativa bem como do surgimento dos poderes legislativo e executivo, fazendo uma 

construção com os principais fatos que marcaram a instalação da Câmara. Discuto acerca dos 

partidos políticos em Feira de Santana e a presença feminina nestes, destacando a importância 

da educação formal para o acesso feminino em lugares antes proibido. A inserção da mulher 

no legislativo feirense é abordado nesse capítulo, bem como as primeiras mulheres a ocupar 

esse campo de poder, a trajetória política destas, as dificuldades enfrentadas e a lei 9100/95, 

que estabelecia que todo partido ou coligação deveria reservar 20% do número de vagas para 

serem preenchidas por mulheres. 

 Contudo, é possível constatar que as mulheres brasileiras, particularmente nas últimas 

décadas, das mais diversas formas, conseguiram firmar sua cidadania, constituindo-se como 

sujeitos sociais através dos movimentos por ela organizados e ações por elas praticadas. 
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1. AS LUTAS DAS MULHERES BRASILEIRAS PELA CONQUISTA DOS SEUS 

DIREITOS 

 

 

O movimento de mulheres no Brasil se constitui um dos mais respeitados do mundo1 

sendo referência indispensável em determinados temas relacionados ao interesse das mulheres 

no plano internacional. Constitui-se também, dentre os movimentos sociais no país, o que 

obteve melhores resultados no que diz respeito ao atendimento de suas reivindicações. 

O presente capítulo tem a finalidade de demonstrar a trajetória de luta das mulheres 

brasileiras pela sua emancipação bem como pela igualdade de direitos entre os sexos. 

 

 

1.1 PÚBLICO E PRIVADO: O INCONFORMISMO DAS MULHERES EM RELAÇÃO A 

ESSES ESPAÇOS 

 

 

 O século XIX foi profundamente marcado por mudanças nas estruturas econômicas e 

sociais da Europa ocidental, transformações que se espalharam por todo o mundo em 

consequência das características do processo de expansão e que mexeram também com os 

detalhes da vida cotidiana, como a maneira de se portar em determinado ambiente, cuidar do 

corpo ou se dirigir ao outro. Nesse século também surgiram os movimentos sociais, o 

socialismo e os feminismos, o movimento sufragista e a Nova Mulher. Na nova figuração que 

definiu o ser humano como é entendido hoje, ainda foi redefinido as atribuições da mulher.2 

 No Brasil, esse século foi cenário de transformações importantes de ordem política, 

econômica, social e ideológica indispensáveis ao processo de tramitação de um passado 

colonial. O ponto de referência desse processo é a vinda da Corte portuguesa em 1808, que 

marca o começo de mudanças relevantes na política e na economia do país, juntamente a essas 

mudanças vai haver um crescimento do sentimento de identidade nacional aliado às ideias 

liberais, burguesas que vão estimular uma nova ordem econômica e política no país.3 Vai 

ocorrer também mudanças na organização da sociedade. 

 

 
1 CARNEIRO, Sueli. Mulheres em movimento. Revista Estudos Avançados. v. 17, n. 49, não paginado, set-dez. 

2003. Disponível em: Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?=arttex&pid=S0103-40142003000300008. 

Acesso em 24 nov. 2012. 
2 TELLES, Norma. Escritoras, escritas, escrituras. In: DEL PRIORE, Mary (org.). História das mulheres no 

Brasil. São Paulo: contexto/UNESP, 1997.  p. 401-402. 
3 COSTA, Ana Alice A. SARDENBERG, Cecília M. B. Feminismos, feministas e movimentos sociais. In. Mulher 

e relações de gênero. Maria Luiza Ribeiro Brandão e Maria Clara L. Bingemer (orgs). São Paulo: Edições Loyola, 

1994. p. 97. 

http://www.scielo.br/scielo.php?=arttex&pid=S0103-40142003000300008
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(...) a sociedade brasileira sofreu uma série de transformações: a consolidação 

do capitalismo; o incremento de uma vida urbana que oferecia novas 

alternativas de convivência social; a ascensão da burguesia e o surgimento de 

uma nova mentalidade – burguesa – reorganizadora de vivências familiares e 

domésticas, do tempo e das atividades femininas. Presenciamos ainda nesse 

período o nascimento de uma nova mulher nas relações da chamada família 

burguesa, agora marcada pela valorização da intimidade e da maternidade.4  

 

 

Ana Colling5 afirma que as representações da mulher atravessaram os tempos e 

determinaram o pensamento simbólico da diferença entre homem e mulher, tal diferença foi 

hierarquizada e convertida em desigualdade; aos homens foi reservado o espaço público, o 

político, onde o poder é centralizado e à mulher foi reservado o espaço privado, o santuário do 

lar. Para Colling a diferenciação entre esses espaços define a separação do poder. 

O espaço que historicamente foi destinado à mulher na sociedade, ou seja, o privado, 

confinado ao lar e excluída das esferas públicas está relacionado a diversas justificativas que 

vai desde a sua incapacidade de lidar com situações que requerem “forças” consideradas 

pertencentes ao masculino, a questões relacionadas ao biológico, que embasam os discursos 

masculinos acerca da inferioridade da mulher em relação ao homem.  

 

As diferenças biológicas diagnosticadas pelos cientistas passam a oferecer a 

base para que pensadores sociais dissertem sobre as supostas diferenças inatas 

entre homens e mulheres e a consequente necessidade de diferenciações 

sociais. A natureza já tinha se encarregado de postular a divisão e caberia à 

sociedade respeitá-la e promover um comportamento adequado6. 

 

 

Conforme Leila Coelho e Marisa Baptista7 essa condição foi atribuída à mulher a partir 

do advento da modernidade, com a ocorrência de expressivas transformações nos papéis de 

gênero, resultando numa reorganização econômica e social da Europa do século XVIII em 

virtude da crescente industrialização. Em consequência disso surge a família burguesa, num 

distanciamento entre os espaços público e privado. Contudo o mundo moderno imputou a 

mulher atribuições pertencentes ao ambiente doméstico, como o zelo ao lar e aos filhos, 

 
4 D`INCAO, Maria Ângela. Mulher e família burguesa. In. DEL PRIORE, Mary (org.). História das mulheres 

no Brasil. São Paulo: Contexto; UNESP, 1997. p. 223. 
5 COLLING, Ana.  As Mulheres e a Ditadura Militar no Brasil. A questão social no novo milênio. VIII Congresso 

Luso-Afro-Brasileiro-Congresso de Ciências Sociais, 2004. Disponível em: 

<www.ufpel.edu.br/ich/ndh/...história_em_revista_10_ana_colling.pd...>Luso-Afro-Brasileiro. Acesso em: 18 

set. 2012. 
6 ROHDEN, Fabíola. A construção da diferença sexual na medicina. Cad. Saúde Pública, v. 19 sup. 2, Rio de 

Janeiro. Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.php?>. Acesso em: 16 jul. 2012. 
7 BAPTISTA, Marisa; COELHO, Leila Machado. A história da inserção da mulher no Brasil: uma trajetória do 

espaço privado ao público. Psicologia Política. v. 9, n. 17, não paginado, jan-jun. 2009. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1519-549X2009000100006&script=sci_arttext. Acesso em 8 jun. 

2012. 

http://www.scielo.br/scielo.php
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1519-549X2009000100006&script=sci_arttext
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mantendo uma estrutura que possibilitou aos homens se envolver e participar dos assuntos 

políticos e econômicos, próprios do domínio público. Sendo assim o fator econômico é que vai 

impulsionar uma divisão sexual do trabalho, sendo que o trabalho doméstico é destinado 

exclusivamente às mulheres, e aos homens cabe apenas o exercício do trabalho assalariado.  

A divisão das tarefas e a segregação sexual dos espaços chegaram ao seu ponto máximo 

no século XIX. Seu racionalismo buscou estabelecer de forma estrita o lugar de cada um. O 

lugar das mulheres: a Maternidade e o Lar as limitaram completamente8. Contudo, na prática 

esse ideal não será possível em todos os setores da sociedade brasileira, pois as mulheres 

pertencentes às classes desfavorecidas inevitavelmente terão que trabalhar fora para ajudar no 

sustento da casa e um dos lugares que absorveram o trabalho feminino foram as fábricas.  

 

O homem reconhecido socialmente como chefe da família será obrigado a 

vender sua força de trabalho no mercado. Mas a mulher não ficará afastada 

desse processo. Ela se verá, de repente, também requisitada, em consideráveis 

proporções, para o trabalho na produção fabril. O avanço tecnológico que 

lastreia a Revolução Industrial abre caminho para uma participação massiva 

das mulheres na força de trabalho9. 

 

 

Porém essa participação feminina no trabalho assalariado não se fazia permanente, pois 

era ritmada pelas necessidades de sua família, sua remuneração se constituía de um salário 

complementar, as tarefas a elas reservadas eram consideradas não qualificadas, subordinadas e 

tecnologicamente específicas.10 

Mesmo com a necessidade da mulher pobre de trabalhar fora de casa o modelo familiar 

burguês, a instalação num lar aconchegante, também era para exercer fascínio, seduzir o espírito 

do trabalhador a fim de inseri-lo ao universo dos valores dominantes. Tal medida se constituía 

uma das formas de instituir hábitos morais, costumes severos em contraposição às práticas 

populares promíscuas e anti-higiênicas das moradias operárias.11 Esta medida teve apoio do 

movimento operário, o que contradizia esse movimento que pregava entre outras coisas a 

igualdade entre os sexos. 

 

O movimento operário, por sua vez, liderado por homens, embora a classe 

operária do começo do século fosse constituída em grande parte por mulheres 

e crianças, atuou no sentido de fortalecer a intenção disciplinadora de 

 
8 PERROT, 2005, p. 198. 
9 COSTA; SARDENBERG, 1994, p. 88. 
10 PERROT, op. cit., p. 198. 
11 RAGO, Luzia Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890-1930. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1985. p. 61. 
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deslocamento da mulher da esfera pública do trabalho e da vida social para o 

espaço privado do lar.12 

 

 

Essa mulher, rodeada por uma moralidade oficial que se fazia totalmente fora da 

realidade em que ela vivia, o baixo salário do marido ou a falta deste, inevitavelmente a levava 

a tentar melhorar a vida miserável que levava e para tal tinha que trabalhar fora de casa, mesmo 

com o risco de ser taxada de “mulher pública”, pois esta como destaca Perrot “constitui a 

vergonha, a parte escondida, dissimulada, noturna, um vil objeto, território de passagem, 

apropriado, sem individualidade própria”.13 

Conforme Cláudia Fonseca14 a mulher com trabalho assalariado não era admirada por 

ser uma trabalhadora, como o homem em semelhante situação, ela tinha que defender sua 

reputação contra a poluição moral. As que executavam tarefas caseiras próprias da mulher, 

como engomadeiras, lavadeiras corriam menos risco de sofrer perigo moral do que as 

trabalhadoras fabris, mas muitas vezes eram taxadas de mães irresponsáveis, por não estarem 

em casa cuidando dos filhos. Reforçando o coro contra o trabalho feminino remunerado, como 

assinala Rago15 estavam os médicos higienistas que afirmavam que a mulher trabalhando fora 

de casa provocava a desagregação da família. 

Mas esta tentativa necessária de ocupação dos espaços públicos ocorreu também com 

as mulheres ricas, de acordo com Margareth Rago16 isso foi possível em virtude das exigências 

de uma boa preparação e educação para o casamento e também preocupações ligadas a estética 

como a moda ou a casa. Sua presença se fará nas escolas criadas para os filhos das famílias de 

posses. Desde 1870, por exemplo, era fundada a Escola Americana, que originaria ao 

Mackenzie College, onde uma pedagogia importada dos Estados Unidos oferecia cursos de 

cultura física e práticas esportivas destinadas as jovens. Mas esta participação feminina no 

cenário urbano não significou uma diminuição ou o fim das exigências morais as mulheres, isso 

pode ser visto, por exemplo, na continuidade de antigos tabus como da virgindade17 e a 

submissão da mulher ao pai ou ao marido, dependendo do seu estado civil.  

O espaço privado criou condições favoráveis a um papel que por muito tempo 

representou uma das características marcantes desse ser, que é a submissão ao outro sexo. Costa 

 
12 RAGO, 1985, p. 63. 
13 PERROT, Michelle. Mulheres públicas. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1988. p. 7. 
14FONSECA, Cláudia. Ser mulher, mãe e pobre. In. DEL PRIORE, Mary (org.). História das mulheres no Brasil. 

São Paulo: Contexto; UNESP, 1997. p. 516. 
15 RAGO, Margareth. Trabalho feminino e sexualidade. In. DEL PRIORE, op. cit., p. 588. 
16 RAGO, 1985, p. 62. 
17 Ibidem, p. 63. 
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e Sardenberg assinalam que a subordinação da mulher na sociedade, além de se manifestar 

como fenômeno milenar e universal, também figura como a primeira forma de opressão na 

história da humanidade18. Uma das consequências dessa condição feminina é a criação da ideia 

fundamentada e legitimada sobre o total despreparo para enfrentar o público, espaço este 

organizado somente para o homem. 

 

Essa submissão se vê reforçada ainda mais pela ideologia da "feminilidade". 

O sistema patriarcal mantém estereótipos que caracterizam a "personalidade 

feminina", tais como: emotividade, conservadorismo, passividade, 

consumismo, etc. Estereótipos que permitem à mulher desenvolver 

satisfatoriamente seu papel nas esferas domésticas, onde as relações sociais se 

desenvolvem de forma afetiva/emocional e não a preparam totalmente para a 

atividade política, essência da esfera pública, onde as relações se dão à 

imagem e semelhança do mundo masculino19. 

 

 

Mas esse “destino” reservado as mulheres não foi aceito em sua totalidade por estas, 

prova disso são os movimentos em que elas estiveram na linha de frente, onde donas de casa 

saíam às ruas exigindo melhorias de vida não só para elas, mas para todos os necessitados. A 

Revolução de 1789 ocorrida na França é um exemplo que não pode deixar de ser citado, 

lembrando que a luta de mulheres pelo direito ao voto tem início “público” nos acontecimentos 

desta revolução.20 Mesmo esta trazendo alguns prejuízos às mulheres não sendo justa com estas, 

sua importância deve ser evidenciada, pois 

 

foi, de fato, um evento crucial na trajetória das lutas por direitos das quais se 

beneficiavam todas as pessoas (ao deixar claro a possibilidade de romper com 

tradições arraigadas e a hierarquia de poderes estabelecida, mostrando que 

seres humanos sem poder ou privilégios podem lutar para mudar o mundo).21 

 

  

Um dos primeiros registros feministas de que se tem notícia, o Vindication of the Rights 

of Women publicado originalmente em 1792, de autoria da jornalista e escritora inglesa Mary 

Wollstonecraft que viveu em Paris, fez denúncias acerca da situação de submissão das 

mulheres, utilizando a doutrina liberal dos ‘direitos inalienáveis do homem’ a fim de reivindicar 

os direitos da mulher.22  

 

 
18 COSTA; SARDENBERG, 1994, p. 81. 
19 COSTA, Ana Alice Alcântara. As donas no poder. Mulher e política na Bahia. - Salvador: NEIM/UFBA - 

Assembleia Legislativa da Bahia, 1998. p. 49. 
20 Ibidem, p. 91. 
21 BASSANEZI, Carla Pinsky. Novos temas nas aulas de História. São Paulo: Contexto, 2010. p. 48. 
22 COSTA; SARDENBERG, op. cit., p.86. 
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Tal obra explanava a ideia de que a verdadeira liberdade requer igualdade 

entre mulheres e homens. O objetivo de Wollstonecraft era responder ao 

argumento de J.J.Rousseau, quando insistia em que educadas, as mulheres 

iriam perder seu poder natural sobre os homens. Replica a escritora inglesa: 

“É este justamente o ponto a que me dirijo: não advogo que tenham poder 

sobre os homens, mas sobre si mesmas.”23 

 

 

No período imperial a disciplina patriarcal que caracterizou por muito tempo as relações 

entre homens e mulheres no Brasil desde a colonização, não foi empecilho para muitas 

brasileiras a lutar por direitos pertencentes apenas ao homem e o inconformismo da mulher em 

relação à divisão sexual dos espaços e do trabalho já era percebido, principalmente por parte 

das mulheres que tiveram uma formação educacional, que foi um dos motivos que deram 

condições a estas de galgar espaços públicos. Sobre esta questão Costa e Sardenberg assinalam 

que: 

 

Ao identificar a subordinação da mulher como resultante do processo de 

socialização e estancamento de seu crescimento intelectual pela falta de acesso 

e incentivo à educação, Mary Wollstonecraft prenuncia o que se tornará uma 

das primeiras ‘bandeiras de luta’ do feminismo: o direito à educação. Uma 

luta que será travada por mulheres letradas, das camadas burguesas, e que 

utilizarão como principal veículo para suas reivindicações a palavra escrita, 

através de livros e publicações em jornais literários, voltados para o público 

feminino.24 

 

 

No Brasil, entre muitas outras mulheres que não se conformavam com a desigualdade 

de direitos entre os sexos está Nísia Floresta Brasileira Augusta (1810-1885), nascida no Rio 

Grande do Norte, morou em Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro, antes de residir na Europa. 

Nísia teria sido uma das primeiras mulheres no Brasil a romper os limites do espaço privado e 

a publicar textos em jornais da chamada "grande" imprensa. Seu primeiro livro, 

intitulado Direitos das mulheres e injustiça dos homens, de 1832, é também o primeiro no Brasil 

a tratar do direito das mulheres à instrução e ao trabalho, e a exigir que elas fossem consideradas 

inteligentes e merecedoras de respeito25. 

 

Nísia Floresta identifica na herança cultural portuguesa a origem do 

preconceito no Brasil e ridiculariza a idéia dominante da superioridade 

masculina. Homens e mulheres, afirma, "são diferentes no corpo, mas isto não 

significa diferenças na alma". Ou as desigualdades que resultam em 

inferioridade "vêm da educação e circunstâncias de vida", argumenta, 

antecipando a noção de gênero como uma construção sociocultural. Segundo 

 
23 FLORESTA, Nísia, 1809 ou 10-1885. Opúsculo Humanitário. Edição atualizada com estudo introdutório e 

notas de Peggy Sharpe- Valadares. São Paulo: Cortez; INEP, 1989. p. 16. 
24 COSTA; SARDENBERG, 1994, p.87. 
25 DUARTE, 2003. Não paginado. 
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a autora, os homens se beneficiavam com a opressão feminina, e somente o 

acesso à educação permitiria às mulheres tomarem consciência de sua 

condição inferiorizada.26  

 

 

Marcia Barreiros Leite assinala que em certos espaços brasileiros, muitas das 

concepções oriundas da Europa que reivindicavam educação e instrução das mulheres 

encontraram terreno propício para o seu florescimento. Homens e mulheres intelectualizados 

acabaram sendo porta-vozes dessa demanda, lutando contra uma cultura de valores de 

predominância misógina. Assim como Nísia Floresta, homens como José Lino Coutinho e 

Tobias Barreto questionaram acerca da posição de inferioridade na educação feminina no 

Brasil.27 

Ainda neste período foi aqui composta uma imprensa feminina, cujo primeiro periódico, 

O Jornal das Senhoras, data de 1852, seguindo-se outros, como o jornal A família dirigido por 

Josefina Álvares de Azevedo (1851-?). Conforme Constância Lima Duarte, Josefina Azevedo, 

questionava a construção ideológica do gênero feminino e exigia transformações radicais na 

sociedade. 

 

A família, o jornal que dirigiu de 1888 a 1897, primeiro em São Paulo depois 

no Rio de Janeiro, destacou-se principalmente pelo tom assumidamente 

combativo em prol da emancipação feminina, por questionar a tutela 

masculina e testemunhar momentos decisivos da história brasileira e das 

investidas das mulheres na luta por mais direitos. À frente do jornal, Josefina 

realizou um intenso trabalho de militância feminista, sendo incansável na 

denúncia da opressão, nos protestos pela insensibilidade masculina por não 

reconhecer o direito da mulher ao ensino superior, ao divórcio, ao trabalho 

remunerado e ao voto.28 

 

 

Outros elementos de grande relevância no sentido de possibilitar as mulheres de classe 

alta, entre outras benfeitorias, o acesso ao meio urbano foram o assistencialismo e o trabalho 

filantrópico, pois estes vão oportunizar um movimento em suas vidas, ou seja, contribuir para 

evidenciar seu desejo de participar de questões extra lar.                    

  

(...) A despeito da sua dimensão diletante, paternalista e de controle social, o 

trabalho assistencialista assume valor inquestionável para as mulheres no que 

concerne ao exercício de deveres prestigiados e reconhecidos socialmente, o 

que as impele à rua, possibilitando-lhes a entrada na cena urbana. Essa nova 

sociabilidade que vai aos poucos sendo construída proporciona efetivamente 

 
26 DUARTE, 2003. Não paginado. 
27 LEITE, Marcia Maria da Silva Barreiros. Entre a tinta e o papel: memórias de leituras e escritos femininos na 

Bahia (1870-1920). Salvador: Quarteto, 2005. p. 191. 
28 DUARTE, 2003. 
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às mulheres mudanças no seu comportamento, bem como uma ocupação mais 

sistemática do espaço público.29  

 

 

Sobre esta questão Baptista e Coelho, assinalam: 

 

Na década de 1860, a atividade filantrópica surgiu como uma oportunidade 

para as mulheres de classe elevada se afastarem do tédio de uma existência 

limitada, sobretudo considerando que grande parte do trabalho doméstico, 

incluindo os relativos aos filhos, era realizado pelos escravos. 30 

 

 

Na Bahia, especialmente na cidade de Salvador, conforme Marcia Barreiros Leite na 

passagem do século XIX para o XX, a forma como se deu a socialização feminina, é possível 

ser vista a partir do momento em que as mulheres se envolvem nas inúmeras atividades urbanas, 

como o trabalho, as festas e as manifestações culturais. Segundo esta autora já na sociedade 

oitocentista era costumeiro encontrar nas ruas da Província baiana um número expressivo de 

escravas negras, libertas, mestiças e brancas de classe baixa envolvidas em atividades diárias 

isso se deve ao fato de muitas destas serem responsáveis pelo seu sustento e também o da 

família.31  

 A forma como as mulheres das classes abastadas e das classes baixas usaram para se 

inserirem de alguma forma na esfera pública ocorreu de formas bastante distintas, como pôde 

ser evidenciado. Através de participações em movimentos em prol da melhoria de vida da 

população, utilizando a imprensa e a literatura como forma de protesto, de participações nas 

lutas contra a escravidão, mesmo excluídas dos debates políticos e por conta de dificuldades 

financeiras, muitas mulheres conseguiram demonstrar que não estavam de acordo com a 

condição de subordinação em que viviam e que estavam dispostas a romper com as limitações 

a elas impostas. O inconformismo que durante muito tempo povoou a vida de muitas mulheres, 

foi de grande importância na luta pela conquista de direitos que a elas foram negados. 

 

 

 

 

1.2 OS MOVIMENTOS DE MULHERES EM BUSCA DE SEU DIREITO AO SUFRÁGIO 

NO BRASIL E NA BAHIA  

 
29 LEITE, Márcia Maria da Silva Barreiros. As damas da caridade: sociabilidades femininas na Bahia Republicana. 

In. Fazendo Gênero na Historiografia Baiana. Cecilia M.B. Sardenberg, Iole Macedo Vanin e Lina Mª Brandão 

de Aras. (orgs.). Salvador: NEIM/UFBA, 2001. p. 101. 
30 BAPTISTA; COELHO, 2009. 
31 LEITE, 2001, p. 89. 
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A utilização mais recente da palavra gênero, conforme Joan Scott apareceu 

primeiramente entre as feministas americanas, na década de 70, que insistiam acerca do caráter 

essencialmente social das diferenças firmadas sobre o sexo. Tal palavra demonstrava a rejeição 

ao determinismo biológico subentendido na utilização de termos como “sexo” ou “diferença 

sexual”32. Conforme Elizete Passos33 o que vai definir o que é ser homem e o que é ser mulher 

não advém de características biológicas, mas sim adquiridas culturalmente e transmitidas 

através das diferentes formas de educação, seguindo os modelos apresentados pela sociedade. 

Neles, as imagens de homens e de mulheres são bastante definidas e a separação entre os sexos, 

estabelecida. 

 

As relações de gênero não resultam da existência de dois sexos, macho e 

fêmea... O vetor direciona-se, ao contrário, do social para os indivíduos que 

nascem. Tais indivíduos são transformados, através das relações de gênero, 

em homens ou mulheres, cada uma destas categorias- identidades excluindo a 

outra.34 

 

 

O gênero destaca o aspecto relacional que existe entre as mulheres e os homens, ou seja, 

não haverá compreensão de qualquer um dos dois por meio de um estudo que os considere 

totalmente em separado.35 

Denise Carreira e Menchu Ajamil enfatizam que gênero trata-se de uma categoria de 

análise social que estuda as relações existentes entre homens e mulheres na sociedade, relações 

estas que foram manifestadas de maneiras diferentes, dependendo de cada lugar e cada época.36 

Sobre esta questão Passos37 afirma que não há uma única maneira de definição de homem e 

mulher, tomando por base a dimensão social, cada sociedade cria o seu modelo. 

 

O gênero torna-se, antes, uma maneira de indicar “construções sociais” – a 

criação inteiramente social das ideias sobre os papéis adequadamente aos 

homens e às mulheres. É uma maneira de se referir às origens exclusivamente 

sociais das identidades subjetivas dos homens e das mulheres. O gênero é, 

 
32 SCOTT, 1990, p. 5-22. 
33 PASSOS, Elizete Silva. Palcos e plateias: as representações de gênero na Faculdade de Filosofia. Salvador: 

UFBA, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, 1999.  p. 92. 
34 SAFFIOTI, Heleieth. Reabilitando gênero e classe social. In. COSTA, A. O.; BRUSCHINI, C. (Org.). Uma 

questão de gênero. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1992, p. 187. 
35 AGUIAR, Neuma. Gênero e Ciências Humanas: desafios às ciências desde a perspectiva das mulheres. Rio 

de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos, 1997. p. 101. 
36 CARREIRA, Denise Moreira; AJAMIL, Menchu. Mudando o mundo: a liderança feminina no século 21. São 

Paulo: Cortez; Rede Mulher de Educação, 2001.  p. 20. 
37 PASSOS, op. cit. p. 105. 
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segundo esta definição uma categoria social imposta sobre um corpo 

sexuado.38 

 

 

Segundo Costa39 a atribuição dada à mulher de uma identidade ligada ao privado, à 

fragilidade, à submissão, a incapacidade de adaptação a situações de trabalho, a impossibilitou 

de constituir-se como sujeito político. Identidade esta que adquiriu inúmeras formas e 

modalidades relacionadas a culturas determinadas, conforme fossem as necessidades do sistema 

patriarcal de dominação. Necessidades que serão reproduzidas cotidianamente, nas inúmeras 

relações sociais em que há participação da mulher e que se integram a sua vida diária. A 

desigualdade entre homens e mulheres tão difundida pela sociedade, a negação dos seus 

direitos, a configuração de uma identidade feminina que reproduz o modelo de feminilidade, 

que define o que deve ser a mulher para o sistema dominante, interfere na sua identificação 

principalmente no que diz respeito a sua participação nas instâncias do poder ao não ser por 

vias masculinas. 

 

Assim, cria-se um fosso entre homens e mulheres, apresentando-se a uns e 

outros modelos identificatórios diferentes. As mulheres acabam identificando-

se com um modelo de quem não participa diretamente do jogo do poder, 

relacionando-se com ele através dos homens (pai, marido, irmãos), quase 

sempre, como espectadoras e estimuladoras do narcisismo masculino. Tal fato 

nos remete a Bourdieu (1995), ao afirmar que as mulheres não participam 

diretamente do jogo do poder; participam dele, quase sempre, através dos 

homens.40 

 

Mas, contudo isso, a mulher brasileira não ficou limitada a condição que lhe foi 

atribuída. Como já foi citado anteriormente, as mulheres vão reivindicar por seus direitos e 

igualdade entre os sexos, principalmente por parte das mulheres de elite, em especial as letradas. 

Conforme Costa41 a concepção de identidade segundo um sistema de sentimentos e 

representações da realidade que individualiza e dar um caráter singular ao indivíduo no interior 

de sua vida cotidiana antecede um processo de consciência, compreendida como resultado da 

situação social e da resistência. 

O processo de transformação da identidade em consciência, o objetivo do feminismo, 

ao pressupor o surgimento de uma consciência feminina de gênero, que é a consciência 

feminista, onde são projetadas e reelaboradas as desigualdades que as mulheres vivenciaram, 

 
38 SCOTT, 1990, p. 5-22. 
39 COSTA, 1998, p. 202. 
40 PASSOS, 1999, p. 107. 
41 COSTA, op. cit., p. 205 
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se constitui de um processo coletivo, que deve acontecer no contexto das relações de gênero, e 

que se materializa nas práticas sociais.42 

 
(...) considerando-se que a pessoa age conforme se vê no mundo, e que a 

identidade que adquire não é fixa, não é natural, pelo contrário, é uma 

construção social. Porém, não é tecida de forma individual apenas. Quem se 

identifica, identifica-se com alguma coisa, com alguém, com os modelos 

oferecidos. 43 

  

Ao referir-se sobre o que é o feminismo e consciência de gênero, Costa assinala:  

 

Parafraseando Thompson (1987:10), pode-se dizer que o feminismo é um 

fenômeno que surge quando algumas mulheres, como resultado das 

experiências comuns, sentem e articulam a identidade de seus interesses e os 

direitos que lhe são negados em relação aos homens. As experiências comuns 

são determinadas por sua situação de sexo subordinado. A consciência de 

gênero é a forma como se tratam essas experiências em termos culturais, isto 

é, materializadas nas tradições, sistemas de valores, ideias e formas 

institucionais.44  

 

 

Essa consciência de gênero no Brasil é manifestada, já na primeira metade do século 

XIX, através de Nísia Floresta, já citada anteriormente, que inclusive é considerada a primeira 

feminista brasileira, e por outras mulheres, que assim como esta pertenciam à elite, com a 

fundação de jornais ligados diretamente as questões femininas, como O Jornal das Senhoras de 

1852. Essas primeiras manifestações feministas até então, serão direcionadas para a conquista 

da mulher ao direito a educação e ao exercício de uma profissão, que são primeiramente 

evidenciadas nas obras de Nísia e posteriormente aparecerão na Imprensa Feminina. 

 

No Brasil, o pensamento feminista surge, pela primeira vez, no século 

passado, introduzido por Nísia Floresta Brasileira Augusta cuja publicação 

das obras “Conselhos à Minha Filha” (1842), “Opúsculo Humanitário” (1853) 

e “A Mulher” (1856), além da tradução da obra pioneira de Mary 

Wollstonecraft, “A vindication of the Rights of Women” (1832), marca o 

despertar de uma consciência crítica acerca da condição feminina na nossa 

sociedade. 45 

 

 

 A primeira manifestação pública pelo direito ao sufrágio ocorre no Brasil na primeira 

metade do Século XIX, por meio de uma figura masculina, José Bonifácio de Andrade e Silva, 

considerado o patriarca da Independência, que defendeu essa causa juntamente à primeira 

 
42 COSTA, 1998, p. 205 
43 PASSOS, 1999, p. 108. 
44 COSTA, op. cit., p. 206. 
45 COSTA; SARDENBERG, 2008, p. 32. 
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Câmara dos Deputados Gerias do Império, ao falar acerca do voto de qualidade, no qual 

estavam inclusas as mulheres que fossem tituladas pela escola superior.46 

No final do século XIX, as mulheres cultas já reivindicavam através da imprensa o 

direito de votar e ser votada, que era motivada pelos sentimentos de frustração e exclusão da 

política partidária. Como afirma Soihet47, igualmente o direito ao voto e de elegibilidade foi 

reclamado, pois como assinala Josefina Álvares de Azevedo, no Jornal A Família, em 1890, 

“não se poderá impunemente negar à mulher um dos mais sagrados direitos individuais.” 

  A institucionalização do regime federalista no Brasil – a República - oportunizou as 

mulheres utilizar-se de um aparato normativo e jurídico para reivindicar uma condição mais 

apropriada com a uma nova realidade que começava a se configurar a exemplo da constituição 

de 1891. Esse contexto republicano, que tinha como premissas a igualdade, trouxe estímulo as 

feministas a lutar pela conquista ao sufrágio. Tal acontecimento influenciou tanto estas 

mulheres que depois da Proclamação, o jornal, que tinha como editora a senhora Francisca 

Senhorinha da Mota Diniz, O Sexo Feminino, foi mudado de nome para O Quinze de Novembro 

do Sexo Feminino.48  

A Constituição de 1891, cuja elaboração foi feita seguindo o modelo da ideologia liberal 

burguesa, estabelecia o sufrágio universal para todos os cidadãos brasileiros. Esse direito estava 

garantido por meio do Artigo 72 que definia “todos são iguais perante a lei”, porém, esse direito 

era restrito apenas a uma parcela da população brasileira: aos homens brancos, alfabetizados e 

de posses. O que condiz com o que René Rémond afirma sobre a igualdade de direito defendida 

pelo liberalismo, onde teoricamente todos dispõem dos mesmos direitos civis, mas na prática a 

sociedade liberal elege em seus códigos algumas desigualdades como, por exemplo, entre o 

homem e a mulher. Ele ainda assinala que esta sociedade baseia-se principalmente nos dois 

pilares da ordem liberal, o dinheiro e a instrução, ou seja, fortuna e cultura. Tanto o dinheiro 

como a instrução causam efeitos onde alguns dos quais são propriamente liberais ao passo que 

outros destina-se a preservação ou ao reforço da opressão.49 

Os parlamentares que eram contrários ao voto feminino, utilizavam dos diversos 

argumentos construídos historicamente que inferiorizava as mulheres, para justificar a negação 

desse direito a estas.  

Sobre esta questão Michele Perrot analisa ressaltando que: 

 
46 COSTA, 1998, p. 92. 
47 SOIHET, Raquel. O feminismo tático de Bertha Lutz. Ed. Mulheres, Santa Cruz de Sul: EDUNISC, 2006.  p. 

21. 
48 COSTA; SARDENBERG, 2008, p. 36. 
49 RÉMOND, René. O século XIX – 1815-1914. São Paulo: Cultrix, 2002.  p. 44. 
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Com variantes, o século 19 repete este duplo discurso da incompetência 

pública e, sobretudo política das mulheres e de sua adequação à família, sua 

vocação natural. Dois grandes tipos de argumentos cimentam este raciocínio: 

o argumento da natureza e o da utilidade social.50  

 

 

Outro argumento que fortalecia a negação a esse direito era o fato das mulheres não 

serem consideradas cidadãs, pois o termo cidadão se referia apenas ao homem e não aos dois 

gêneros. Mesmo sem está evidente na referida Constituição, os legisladores excluíram as 

mulheres desse direito assim como os mendigos, analfabetos, religiosos e soldados. 

 

Como não fazia referência explícita aos direitos da mulher, deu margem a 

diferentes interpretações, já que se poderia supor que, pelo menos os direitos 

políticos da mulher estariam aí garantidos na afirmação de igualdade de todos. 

Na prática, porém, a “igualdade de todos”, se estendia somente aos homens 

alfabetizados, o que excluía não só as mulheres, mas também a maior parte da 

população masculina, principalmente das classes trabalhadoras, não sendo, 

portanto, em nada diferente da “Declaração dos Direitos do Homem”, da 

França, ou da “Bill of Rights”, dos Estados Unidos.51 
  

 

Os simpatizantes ao voto feminino tentaram encontrar uma saída que derrubassem os 

argumentos defendidos pelos que eram contra ao direito eleitoral feminino na Assembléia de 

1891. Entre esses argumentos, alegavam que as mulheres estavam incluídas na categoria 

“cidadãos brasileiros”, defendendo que o veto a tal direito era inconstitucional. Conforme 

Soihet52, a Assembléia não ousou a explicitar de maneira clara o direito eleitoral às mulheres, 

num período com inúmeras restrições à sua participação. A preocupação de tal Assembléia no 

referente à decisão tomada era que não fosse deixada abertura para futuras contestações, pois, 

 

Sabiam os legisladores que se fosse argumentada a fórmula masculina 

empregada no direito eleitoral, ter-se-ia, igualmente, que isentar às mulheres 

de obrigações civis ou de responsabilidade criminal, porque as leis penais 

sempre se referem aos delinquentes e criminosos e não às delinquentes e 

criminosas.53  

 

 

Na tentativa de tirar proveito dessa ambiguidade criada em torno da condição da mulher 

de “cidadãos brasileiros” e por terem teoricamente os mesmos direitos que os homens, algumas 

mulheres tentaram fazer valer seu direito, como a advogada Myrthes Gomes de Campos (1875-

 
50 PERROT, 2005, p. 337. 
51 COSTA; SARDENBERG, 2008, p. 35. 
52 SOIHET, 2006, p. 24. 
53 Ibidem, loc. cit.  
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?)54, que foi a primeira mulher a exercer a advocacia no Brasil, entrou com um pedido de 

alistamento eleitoral utilizando o argumento que perante a Constituição as mulheres tinham 

esse direito, porém não obteve sucesso no seu pedido55. Também com base na igualdade de 

direito a professora baiana Leolinda Daltro (1859-1935) fez uso do mesmo argumento, acerca 

de sua constitucionalidade, requerendo assim o direito ao alistamento, mas também a esta foi 

negado. Mas essa negação não lhe desanimou, muito pelo contrário a fez lutar ainda mais pelo 

direito da mulher ao sufrágio, onde “volta-se, em decorrência, para o campo político, fundando 

em 1910 o Partido Republicano Feminino, a fim de fazer ressurgir no Congresso o debate sobre 

o voto feminino”.56  

Leolinda Daltro também organiza no ano de 1917 uma passeata com 84 mulheres, fato 

que causou surpresa a população do Rio de Janeiro. De acordo com Soihet este acontecimento 

pode ter colaborado para que nesse mesmo ano o deputado Maurício de Lacerda apresentasse 

na Câmara um projeto de lei instituindo o direito feminino ao voto, fato que nem chegou a ser 

debatido.57 

Constata-se que o caminho trilhado pelas mulheres na busca pelos seus direitos não foi 

nada fácil, pois o cerceamento as suas pretensões eram vistas e sentidas por muitos setores da 

sociedade, que se apoiavam no discurso cientifico da fragilidade e instabilidade feminina 

advinda das suas características biológicas. Esse discurso sustentava a incapacidade da mulher 

em assumir postos de trabalho de liderança, entre outros.  

Para além do discurso médico, também nas artes ressoaram coro contra a luta feminina 

pela igualdade de direitos, com a criação de peças teatrais jocosas e depreciativas que chegavam 

ao ponto de ridicularizar a participação da mulher em frentes de lutas políticas. E reforçando 

ainda mais esse coro havia muitas mulheres, que eram contrárias a essa luta. 

 

[...] Também através de peças teatrais, da literatura, de crônicas e por diversas 

matérias na imprensa, observa-se a oposição ao seu atendimento, inclusive, 

através da ridicularizarão das militantes. Representam-na como 

masculinizadas, feias, despeitadas e, mesmo, amorais; no que conseguiram 

grande repercussão, não sendo poucos os homens comuns e, também, 

 
54 Myrthes Gomes de Campos desmistificou a idéia de que o ofício da advocacia era privilégio masculino. 

Enfrentou preconceitos, levantou bandeiras como a do feminismo. Porém, perseverante e aplicada, conseguiu 

conquistar o respeito dos colegas do sexo oposto. Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais, em 1898. 

FERREIRA, Tania Maria T. B. da C.; GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Myrtes Gomes de Campos (1875-?): 

Pionerismo na luta pelo exercício da advocacia e defesa da emancipação feminina. Instituto de Estudos de 

gênero. v. 9, p. 135-151. Niterói, 2009. 
55 SOIHET, op. cit. p. 25. 
56 Ibidem, loc. cit. 
57 Ibidem, loc. cit.  
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mulheres que endossavam tais opiniões, através de depoimentos, e cartas aos 

jornais. 58 

 

A conquista pelo direito ao voto ocorre na primeira metade do século XX, com uma luta 

já organizada, mesmo tendo movimentado apenas determinadas partes dos segmentos 

femininos da população.59 Como já foi citado, a Proclamação da República foi um elemento 

motivador dessa luta. 

 

Segundo June Hahner, a semente das aspirações femininas pela conquista de 

direitos jurídicos/políticos, foi lançada com a Proclamação da República: “O 

fermento da agitação republicana dos fins da década de 1880 não apenas 

fortaleceu o desejo feminista por direitos políticos como também deu às 

mulheres argumentos adicionais em favor do sufrágio e oportunidades de 

procurar o voto.60  

 

 

Um grande reforço em prol da luta das mulheres brasileiras pelo direito de serem 

eleitoras e eletivas surge na figura de Bertha Lutz (1919-1937)61 que juntamente a suas 

companheiras organizam-se em busca de apoio dos diversos âmbitos da sociedade em benefício 

da luta das mulheres. A proposta defendida por Bertha Lutz, diz que: 

 

(...) uma sociedade de brasileiras que compreendessem que a mulher não deve 

viver parasitariamente do seu sexo, aproveitando os instintos animais do 

homem, mas que deve ser útil, instruir-se e a seus filhos e tornar-se capaz de 

cumprir os deveres políticos que o futuro não pode deixar de repartir com ela. 
62 

 

 

Lutz funda a Liga para Emancipação Intelectual da Mulher no ano de 1919, que 

objetivava fazer o reconhecimento dos direitos da mulher e sua extensa participação na vida 

pública. As mulheres que compõe essa aliança são oriundas da elite, mulheres ricas e cultas.  A 

explicação de Bertha63 para a ausência de mulheres das classes baixas seria o desinteresse destas 

em associar-se. A origem social dessas componentes com certeza foi um ponto positivo para o 

movimento, pois muitas destas eram parentes de políticos e pessoas influentes o que facilitava 

 
58 SOIHET, 2006,  p. 27. 
59 COSTA; SARDENBERG, 2008, p. 36. 
60 Ibidem, loc. cit. 
61Além de ter sido líder da conquista do sufrágio feminino no Brasil, Bertha atuou em diversos campos. Foi 

cientista de renome internacional, vinculada ao Museu Nacional, acumulou diversas especialidades como 

Botânica, Zoologia e organização de Museus, foi a segunda mulher a entrar para o serviço público no Brasil; a 

primeira foi Maria José de Castro Rebello Mendes. SOIHET, 2006, p. 15 e 18. 
62 Ibidem, p. 29. 
63 LOBO, Yolanda. Bertha Lutz. Fundação Joaquim Nabuco. Editora Massangana, Recife, 2010. p. 32. 
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o acesso dessas mulheres aos lugares onde poderiam reivindicar o que almejavam. 

“Aproveitavam-se dos laços de amizade existentes entre seus familiares e muitos dos grupos 

que ocupavam posição de poder para obterem simpatia para sua causa e fazer avançar o debate, 

acerca da causa sufragista.”64 

A ebulição de ideias e de movimentos culturais que surge na década de 1920 promove 

muitas transformações sociopolíticas na vida do país. Ocorreu a Semana de Arte Moderna que 

foi um movimento importante também para a questão feminista, o movimento tenentista, o 

surgimento do Partido Comunista, além do crescimento do Feminismo. Tais movimentos 

revelavam as insatisfações que ocorriam a vários setores da sociedade no decorrer da República. 

As lutas feministas, tem acompanhado o processo histórico do país, visto que o movimento 

feminista sempre se encontrou engajado e congregado à dinâmica da sociedade brasileira65. 

Outro fator que reforçou a luta foi a criação da Federação Brasileira para o Progresso 

Feminino – FBPF, filiada à International Woman Suffrage Aliance, em substituição da Liga 

para Emancipação Intelectual da Mulher. Nessa associação assim como na Liga, a presença 

maior também era de mulheres pertencentes à elite. O estatuto da FBPF defendia diversos 

aspectos, mas o principal foi o voto feminino. Segundo Soihet66 Berta Lutz se preocupava em 

demonstrar moderação que é evidenciado ao afirmar que não tinha pretensão em formar uma 

associação de “suffragettes”, que fosse cometer atos de “vandalismo”, como a quebra de 

vidraças, por exemplo, ocorrida nos Estados Unidos. Assim, Lutz demonstrava sua opinião 

contrária à medida que marca o feminismo inglês e norte-americano. Não era a intenção das 

brasileiras de usar esse tipo de tática, elas buscavam por em prática “a tática de movimentar a 

opinião pública e a exercer a pressão direta sobre os membros do Congresso.”67 

 

Tendo à frente Bertha Lutz, a FBPF será o ponto de partida para a criação de 

várias outras associações de mulheres em todo o Brasil, caracterizando-se 

como a primeira entidade de mulheres a nível nacional. Torna-se assim, a 

principal responsável pela luta sufragista no Brasil, uma luta que se travou 

quase que exclusivamente a nível parlamentar. Apesar de toda a influência das 

sufragistas norte-americanas, jamais adotou o “terrorismo feminista” como 

tática para chamar atenção às lutas das mulheres.68 

 

No que diz respeito a um novo impulso dado ao voto feminino, a região Nordeste vai 

sair à frente, pois tal impulso vai ocorrer com a candidatura e eleição do Senador Juvenal 

 
64 SOIHET, 2006, p. 32. 
65 COSTA; SARDENBERG, 2008, p. 32. 
66 SOIHET, op. cit., p. 29. 
67 Ibidem, p. 27. 
68 SOIHET, 2006, p. 37. 
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Lamartine para presidente do Rio Grande do Norte. Este foi um dos primeiros políticos a 

simpatizar com a questão feminina, conseguiu, antes de ocupar o poder, incluir no Estado do 

Rio Grande do Norte um dispositivo estabelecendo igualdade de direitos políticos para os dois 

sexos. Com essa atitude de Lamartine muitas mulheres puderam alistar-se. Porém nas eleições 

seguintes que foram realizadas para preencher vaga que fora criada no Senado com a renúncia 

de Juvenal Lamartine, os votos de algumas das eleitoras foram anulados.69  

 Mesmo sendo vetada a participar de eleições de âmbito federal nesse momento, as 

mulheres no Rio Grande do Norte deram continuidade a exercer esse direito no âmbito estadual 

e não só votaram como foram também votadas. Sendo eleita a primeira prefeita, Alzira Soriano, 

do município de Lages. Seguindo estas mulheres, outras pertencentes a outros estados 

brasileiros passaram a exigir o alistamento eleitoral.  

 As feministas faziam propagandas a favor do voto feminino de forma que chamasse 

atenção de todos e até meios de transporte inusitados eram utilizados para tal, como evidencia 

um jornal do ano de 1928. 

 

O AEROPLANO COMO VEHICULO DE PROPAGANDA 

RIO, 12 – O feminismo continua a sua propaganda. 

Hoje a cidade assistiu a um interessante e inédito acontecimento. Distinctas 

senhoras, que fazem parte proeminente da diretoria da “Federação Brasileira 

pelo Progresso Feminino”, voaram sobre a cidade em aeroplano, distribuindo 

cartões postaes e manifestos de propaganda do voto feminino. Foram as sras. 

Berhta Lutz, sua brilhante presidente, d. Maria Amalia Bastos, primeira 

secretária e Dra. Carmem Velloso Portinho, thesoureira. Um dos postaes tinha 

os seguintes dizeres: “As Mulheres já podem votar em trinta paizes e um 

estado Brasileiro, porque não hão de votar em todo o Brasil?”70 

 

 

A FBPF foi de grande importância na conquista das mulheres do direito ao sufrágio. A 

realização de Congressos, a participação de sua principal líder a reuniões internacionais que 

defendiam a mesma causa, as filiais fundadas no país fortaleceu essa associação ao ponto de 

sua principal reivindicação ser aceita, mesmo que inicialmente em parte pelo então presidente 

do país, Getúlio Vargas em 1931. Importante ressaltar que essa conquista não foi fácil e sim 

conseguida por meio de muita luta e persistência e não de forma simples como é transmitida 

algumas vezes por diversos veículos de comunicação como um benefício concedido às 

mulheres pelo presidente Vargas. Essa conquista inicialmente foi obtida com restrições, que 

 
69 Ibidem, p. 45-46. 
70Folha da Manhã, sábado, 12 mai. 1928. In. Almanaque Folha de São Paulo. Disponível em: 

<http://almanaque.folha.uol.com.be/brasil_12mai1928>. Acesso em: 15 jul.  2012. 

http://almanaque.folha.uol.com.be/brasil_12mai1928
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acabavam prejudicando a participação de todas as mulheres brasileiras a tal conquista. Sobre 

essa questão Baptista e Celho, ressaltam que: 

 
Foi por influência da FBPF, que a Constituição de 1934 instituiu para as 

mulheres o direito de votar e ser votada. O governo de Getúlio Vargas 

preparava a formação de uma nova assembléia constituinte. Em agosto de 

1931, o código eleitoral provisório permitia às mulheres o direito de votar, 

limitado às solteiras ou viúvas com renda própria, ou às mulheres casadas com 

a permissão do marido. A FBPF protestou e se uniu à Aliança Cívica das 

Brasileiras e à Aliança Nacional de Mulheres, para retirar do Código as 

restrições às mulheres, antes que entrasse em vigor.71  

 

 

Conforme Coelho e Baptista72 baseado no código eleitoral a assembléia constituinte foi 

eleita em 1933, onde foi promulgada a nova Constituição em 16 de julho de 1934 e o fim das 

restrições impostas às mulheres em relação ao seu direito ao voto. Houve uma única mulher 

eleita para esta assembléia, a Deputada Carlota Pereira Queiroz. 

Vale ressaltar o golpe de Estado de Getúlio Vargas ocorrido em 1937, que marca 

também os movimentos de mulheres pelo reconhecimento do seu direito de exercer a cidadania. 

O voto feminino almejado desde a Constituição de 1891 e alcançado com a contribuição da 

FBPF, nesse período perde sua força. A FBPF perde seu poder de atuação após a 

redemocratização de 1945. Nesse período a valorização do papel da mulher ligada aos cuidados 

do lar, dos filhos e do marido vai voltar de forma bastante intensa, ou seja, o modelo familiar 

burguês. 

Mas apesar disso, a presença das mulheres em espaços diversos foi ampliada tanto 

socialmente como profissionalmente, o que resultou em conflitos devido ao fato da mulher 

necessitar conciliar seu trabalho com seu papel na família. Ao assumir novos papéis no espaço 

público, as mulheres não perdem as funções comuns ao privado, que permanecem reforçadas 

através da estrutura patriarcal da sociedade e por meio das várias formas de controle do mesmo 

sistema que agora permite a mulher sair de casa.73 

Com relação à tomada de consciência de gênero das mulheres baianas, a obra de Marcia 

Leite74 evidencia que no século XIX muitas mulheres baianas já lutavam pelo direito da mulher 

a uma instrução sem restrições, o direito a profissionalização, através de seus escritos que foram 

publicados em jornais da época, poemas e romances.   

 

 
71 BAPTISTA; COELHO, 2009, loc. cit. 
72 Ibidem, loc. cit. 
73 COSTA, 1998, p. 11. 
74 LEITE, 2005, p.  238. 
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É no contexto em estudo que a baiana Anna Teófila Filgueiras Autran (1856-

1933), poetisa atuante travava uma polêmica no Jornal Diário da Bahia com o 

conhecido jornalista da província Belarmino Barreto (1840-1882) acerca dos 

direitos femininos, e deixava transparecer o convívio que tinha com a 

literatura nacional e universal e, o mais importante a sua prática de leitura. A 

discussão pública, que entrou para os anais da história da imprensa e ocorreu 

no ano de 1871, revelava a intenção da menina Anna Autran e das mulheres 

que se sentiram representadas por ela em discutir o livre acesso da mulher à 

literatura.75 

 

 

Leite assinala que na história literária baiana de autoria feminina, existem textos 

recheados de reivindicações femininas, onde a escrita das mulheres direcionava para duas 

vitórias parciais que são a inclusão da mulher no meio cultural e o processo de conscientização 

feminina. Para esta autora a trajetória intelectual de Amélia Rodrigues (1861-1926) em certa 

medida sintetiza e demonstra essas vitórias. A vida desta resume ao mesmo tempo a 

competência intelectual para a escrita, a importância dada à profissionalização, a militância na 

religião, a reivindicação pelos direitos femininos e o apostolado a educação.76 

Em 1931 as baianas passaram a fazer parte do movimento liderado por Bertha Lutz, 

nesse período é criada a primeira organização feminista na Bahia, a Federação Baiana pelo 

Progresso Feminino, filiada à FBPF.77 Tal organização, assim como a FBPF, também era 

constituída de mulheres oriundas da elite, tendo como presidente a feirense Edith Gama78.  Em 

1934, conseguem eleger uma deputada estadual, Maria Luiza Bittencourt. 

 

A Federação Baiana, desde seu início, congregou mulheres das classes média 

e alta, com facilidade de acesso às estruturas governamentais e aos meios de 

comunicação, o que facilitou a divulgação de sua doutrina e suas principais 

demandas, chegando, inclusive, a eleger uma deputada estadual em 1934, 

Maria Luiza Bittencourt.79 

 

 

 Logo a pós a criação desse órgão na Bahia, rapidamente o feminismo adquire espaço 

nos jornais e eventos culturais de Salvador. Senhoras de prestígio, moças de famílias distintas 

 
75 Ibidem, p. 85. 
76 Ibidem, p. 239. 
77 COSTA, 1998, p. 206. 
78 Edith Mendes da Gama Abreu nasceu em Feira de Santana, em 13 de outubro de 1903. Foi poeta, jornalista e a 

primeira mulher no Brasil a ser eleita para uma academia de letras. De família de militares, políticos, intelectuais 

(os Mendes da Costa), Edith formou-se na Escola Normal de Salvador. Com apenas quinze anos, fez sua primeira 

conferência, “A mulher”, antecipando suas futuras preocupações com a problemática feminista. Na década de 1930 

ela se tornou a mulher mais representativa da Bahia. Foi presidente da Federação Baiana pelo Progresso Feminino. 

Em defesa dos direitos da mulher militou politicamente ao lado de Bertha Lutz juntamente a outras feministas, 

conseguindo do Governo da Bahia a aprovação de várias medidas que favoreciam a atuação pública das mulheres. 

Foi deputada federal em 1934. COELHO, Nelly Novaes. Dicionário crítico de escritoras brasileiras: 1711-2001. 

São Paulo: Escrituras Editora, 2002. p. 367. 
79 COSTA, 1998, p. 98. 
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como Amélia Rodrigues, Edith Gama, entre outras se declaram publicamente feministas, 

escandalizando os conservadores. Conforme Costa “era um feminismo essencialmente 

sufragista, bem comportado, católico. Um feminismo “feminino”, como era costume identificá-

lo”80.  

 

Em certos aspectos as estratégias utilizadas pelas feministas baianas foram 

reflexos do feminismo tático de Berth Lutz, pois estabeleciam relações 

diplomáticas com diversos setores da sociedade, seja os seguimentos políticos 

dos quais se originavam suas relações de parentesco, ou seja, com segmentos 

religiosos e de intelectuais. Sendo assim, transitavam por vários espaços sem 

estabelecer o enfrentamento direto, e sim através do estabelecimento de 

relações cortês, onde o convencimento da opinião pública, de que este 

feminismo estava envolvido com os interesses da nação, pudesse ser 

realizado.81 

 

 

 

 Conforme Cerqueira, a filial baiana tinha como meta o estabelecimento de diversos 

núcleos municipais feministas, com o propósito de ampliar seu campo de atuação, e 

principalmente, de criar condições para que o trabalho de conscientização das mulheres baianas 

acontecesse. Mas o estabelecimento desses núcleos não ocorreu e as ações dessa Federação 

ficaram centralizadas na capital baiana. 

 

Conforme nos informa Maria Amélia Almeida, “a filial baiana só chegou a 

iniciar contatos em Feira de Santana, Cachoeira, e Santo Amaro” e mais 

adiante em Juazeiro e Alagoinhas, porém, não houve o estabelecimento dessas 

sedes, e as ações da Federação Bahiana se concentraram em Salvador.82 

 

 

 

Nos anos seguintes vão surgir amparadas ao Partido Comunista diversas organizações 

de mulheres na Bahia, além de mulheres candidatas a uma vaga na Câmara de vereadores. 

Durante a vigência do Estado Novo o Movimento de Mulheres pela Anistia teve grande 

destaque, seguido da Associação Baiana de Mulheres pela Democracia. É importante destacar 

que a Bahia não ficou de fora do ressurgimento das lutas femininas que perderam a força a 

partir do golpe militar de 1964, e no ano de 1979 um grupo feminista baiano foi fundado dentro 

dessa nova perspectiva, o Grupo Feminista Brasil Mulher que de início aparece como um núcleo 

de amparo ao primeiro jornal feminista do país de cunho nacional e posteriormente, assume 

 
80 Ibidem, p. 96. 
81 CERQUEIRA, Aline Aguiar. “A Segunda Serpente” na Princesa do Sertão: imprensa, representações 

femininas e o direito ao voto ( Década de 1930). ( Trabalho Monográfico) Feira de Santana: UEFS, 2009. p. 41. 
82 Ibidem, p. 43. 
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uma estrutura autônoma em consonância com o modelo organizacional dominante nesta nova 

militância e na defesa desse novo feminismo.83 

 No município de Feira de Santana, na década de 1950, a professora Helena Assis 

Suzart84 se candidata a uma vaga na Câmara de Vereadores pelo partido UDN (União 

Democrática Nacional), sendo assim a primeira mulher dessa região a disputar uma eleição, 

mas não conseguiu se eleger. 

 Em 1967, em Feira de Santana, ocorre um fato marcante no que diz respeito à luta das 

mulheres pelo sufrágio, pois nesse ano pela primeira vez nesse município uma mulher ocupa 

uma vaga na Câmara de Vereadores pelo partido ARENA (Aliança Renovadora Nacional) a 

então professora Laura Pires Folly, que na época dirigia o Colégio Estadual. A professora Laura 

assume uma vaga na Câmara como suplente do vereador Hugo Navarro, pois este foi impedido 

de cumprir seu mandato por não apresentar documentos exigidos pela Câmara para que pudesse 

ocupar o cargo. Laura toma posse, mas também foi impedida de exercer o cargo, por não ter 

apresentado o documento que provasse que ela havia pedido exoneração do cargo de diretora85. 

 

 

1.3 A RESSIGNIFICAÇÃO DO FEMINISMO E SUA IMPORTÂNCIA NA AMPLIAÇÃO E 

CONSOLIDAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES  

 

 

O novo feminismo que ressurge na década de 1970, diferente do feminismo anterior, 

que lutava por igualdade jurídica de direitos, se propõe a ir, além disso. Constitui-se agora de 

um movimento que traz questionamentos acerca do papel da mulher na família, no trabalho e 

na sociedade, vai lutar também por mudanças nas relações humanas e pelo fim das relações 

fundamentadas na discriminação social. Constitui-se nestes termos em um movimento que a 

partir dos questionamentos entre os seres humanos tanto acerca das relações sociais da produção 

material quanto das relações afetivas e sexuais, dispõe-se a lutar por mudanças históricas.86 

 

Para as mulheres, esse feminismo significa também um processo de 

reeducação, ruptura com uma história de submissão e descobrimento das 

próprias potencialidades. É um movimento social que não apenas renasce, mas 

também cria estratégias de luta – sua práxis política – apartir da troca de 

experiência e vivência das mulheres, e de sua reflexão coletiva. Desse 

 
83 COSTA, 1998, p. 206. 
84 Ver: OLIVEIRA, Lélia Vitor Fernandes. Mulheres que deixaram marcas. Feira de Santana - Bahia- Biografia, 

2002. p. 50. 
85 ATA da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, realizada em 7 de junho de 1967.  

Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 25 nov. 1967. p. 3. 
86 COSTA; SARDENBERG, 2008, p. 29. 
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processo, vem a constatação de que os problemas que as mulheres vivenciam 

enquanto indivíduos, no seu cotidiano, têm raízes sociais e requerem, portanto, 

soluções coletivas.87  

 

 

Os partidos de esquerda, como o PCB (Partido Comunista Brasileiro) vão se fazer 

presente e de grande relevância nas mobilizações de mulheres principalmente as oriundas das 

classe populares, que paralelo ao movimento feminista de caráter burguês, desenvolve-se no 

Brasil, tutelado por esses partidos.Tais mobilizações não se dedicavam às “bandeiras” próprias 

das mulheres, mas sim, às lutas gerais. 88 

O movimento de mulheres perderá a voz, assim como os outros movimentos populares 

existentes no Brasil nesse período, em decorrência do Golpe militar de 1964. Mas conforme 

Soares89 foi nesse período que a presença de mulheres na arena política, foi construída e 

constitui um dos elementos que colaboraram para os processos de transformações no regime 

político. Contudo depois do recesso a que foram submetidos durante a ditadura militar, vai 

ocorrer novamente à articulação do movimento feminista, que ressurge assim como parte dos 

movimentos sociais que em meados da década de 1970, agitavam o país.  

 De acordo com Soares90 o movimento de mulheres que aparece no decorrer dos anos 

70, quebra a tradição da disseminação pública de valores tradicionais e conservadores pelas 

mulheres que eram contra esse movimento, como aconteceu com a Marcha da Família com 

Deus pela Liberdade que antecede o golpe militar. Tal tradição é quebrada, pois, “o movimentos 

de mulheres nos anos 70 trouxe uma nova versão da mulher brasileira que vai às ruas em defesa 

de seus direitos e necessidades e que realiza enormes manifestações de denúncia das 

desigualdades.” 91  

Esse feminismo ressurgido possuiu algumas características dos movimentos feministas 

surgido nos anos de 1960 nos Estados Unidos e na Europa. Vale ressaltar que enquanto o 

feminismo iniciava nesses países, no Brasil por conta do regime militar, teve sua expressão 

adiada.  

Sobre este fato Soares parafraseando com Goldberg (1989), diz: 

 

No entanto, as condições políticas locais, geradas pelas peculiaridades da 

primeira fase do governo militar, não deram lugar à emergência de um 

movimento de liberação radicalizada, como os que mobilizaram mulheres da 

 
87 Ibidem, loc. cit. 
88 SOARES, Vera. Muitas faces do feminismo no Brasil. Estudos Feministas. p. 33-54, 1994. 
89 Ibidem, p. 34. 
90 Ibidem, p. 36. 
91 Ibidem, loc. cit. 
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mesma geração e camada social naquelas sociedades, com trajetórias e 

questionamentos “identitários” semelhante aos de muitas jovens brasileiras.92 

 

No entanto esta condição, segundo Soares, favoreceu a necessidade urgente do 

feminismo no interior das militantes dos partidos de esquerda e de mulheres engajadas na luta 

em prol da democracia no país. É o surgimento de um feminismo, do qual a maior parte das 

suas militantes se encontravam engajadas nos grupos de esquerda ou nas lutas pela democracia. 

O retorno das feministas nos centros urbanos ocorreu, como é constantemente 

mencionado, no ano de 1975. Neste período onde o governo repressor se fazia presente, 

silenciando vozes que eram contrárias a ele, porém um evento marca esse início da nova luta 

feminina que é a comemoração da Década da Mulher pelas Nações Unidas, no Rio de Janeiro, 

que contribuiu na legitimação das primeiras demandas de igualdade entre os sexos. 

Aproveitando-se dessa abertura foram organizados diversos eventos como encontros, 

seminários, conferências onde foi discutido a condição feminina entre outras questões, 

ocorridos nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A partir desses acontecimentos o Dia 

Internacional da Mulher passa a ser comemorado em vários estados, inúmeras organizações 

femininas tomaram forma e surgem vários jornais.93 

A luta das mulheres vai além dos seus direitos próprios, pois estas lutaram pela anistia 

dos presos, com a organização do Movimento Feminino pela Anistia, em 1975 e pela abertura 

democrática. Participaram ativamente da campanha pelas Diretas-Já, lutando pelo retorno das 

eleições diretas para presidente.  

Com o alcance da abertura política na década de 1980, depois de vinte e um anos 

vivendo sob a ditadura militar, a luta por uma expressiva participação da mulher nas instâncias 

formais do poder vem à tona, uma vez que esta possui uma participação muito importante nas 

lutas pelo retorno da democracia, que acontece em 1985. Muitas medidas são defendidas no 

intuito de garantir os direitos das mulheres, tanto no âmbito da sociedade civil quanto no âmbito 

da classe política. A inserção política, portanto, condicionou novo entusiasmo aos movimentos 

sociais dirigidos por mulheres, já que havia a expectativa de que uma gama maior de direitos 

fossem incorporados no âmbito da política formal.94 

 Conquistas importantes foram alcançadas pelas mulheres e a criação de um órgão de 

cunho federal, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) é uma dessas conquistas. 

 
92 SOARES, 1994, p. 36. 
93 Ibidem, loc. cit. 
94 BELLOZO, Edson; REZENDE, Maria José. A participação das mulheres nos movimentos sociais brasileiros 

nas décadas de 1970 e 1980: a luta pela redemocratização. Disponível em: <http://www.uel.br/grupo-

pesquisa/gepal/primeirosimposi/edsonbellozo.pdf>. Acesso em 20 jun. 2012. 

http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/primeirosimposi/edsonbellozo.pdf
http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/primeirosimposi/edsonbellozo.pdf


38 

 

Até a concretização desta, houve alguns percalços, como por exemplo, a morte de Tancredo 

Neves que comungava dessa ideia e havia se comprometido a propor ao Congresso a criação 

desse órgão caso ganhasse as eleições a presidência, mas, 

 
Com o dramático falecimento de Tancredo Neves e a sua substituição na 

presidência pelo vice-presidente José Sarney as mulheres comprometidas com 

esta iniciativa renovaram os esforços para a continuidade deste projeto com 

particular preocupação para que neste momento de redemocratização, este 

órgão fosse estabelecido pelo Congresso Nacional e não por um decreto 

presidencial. Em agosto de 1985 o Congresso cria o Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher (lei 7353)95.  

 

 

Esse órgão foi de grande importância no que se refere à institucionalização dos direitos 

da mulher, pois através deste as mulheres puderam lutar mais ativamente pelos seus direitos na 

Constituição de 1988, onde articularam-se a nível nacional com a participação de várias 

organizações ligadas a mulher.  

 

A campanha do CNDM pelos direitos das mulheres na nova constituição tem 

inicio em 1985 quando elaboramos nossa estratégia de atuação através de uma 

campanha nacional com os lemas Constituinte Para Valer tem que ter Palavra 

de Mulher e Constituinte para Valer tem que ter Direitos da Mulher. 

Organizamos uma grande articulação nacional, envolvendo todos os 

Conselhos Estaduais de Direitos da Mulher. Conselhos Municipais, as mais 

diversas organizações de mulheres como trabalhadoras rurais, empregadas 

domésticas, trabalhadoras das centrais sindicais como a CGT, a CUT, 

associações profissionais, grupos feministas e movimentos sociais de todo o 

país. O CNDM visitou a todas as capitais onde, em parceria com os 

movimentos locais, conclamava as mulheres a apresentarem propostas para a 

nova constituição, participando deste momento crucial da vida política do 

país.96  

 
 

O CNDM teve uma atuação significativa no decorrer da Constituição. A Carta das 

Mulheres por ele promovida, que trazia entre as suas reivindicações a criação de um importante 

órgão, o Sistema Único de Saúde, o SUS97, que beneficiaria não só as mulheres, mas a sociedade 

como um todo, que foi uma das características desse novo feminismo, lutar por outras causas 

sociais. 

 

Esta Carta, que é sem dúvida um documento histórico, apresenta as propostas 

das mulheres para uma ordenação normativa que traduzisse um patamar de 

igualdade entre homens e mulheres e afirmasse o papel do Estado na 

 
95 PITANGUY, Jackeline. As mulheres e a Constituição de 1988. Constituição 20 anos: Estado, democracia e 

participação popular: caderno de textos. – Brasília: Câmara dos Deputados; Edições Câmara, 2009. p. 120. 
96 Ibidem, p. 121. 
97 PITANGUY, p. 121. 
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efetivação deste marco normativo. Algumas propostas das mulheres iam além 

do papel que o Estado exercera até então, expandindo o conceito de direitos 

humanos e atribuindo-lhe responsabilidades no âmbito da saúde reprodutiva 

advogando o reconhecimento do direito de mulheres e homens exercerem seus 

direitos reprodutivos escolhendo livremente o número de filhos e contando 

com informações e meios para tal, e  conclamando  o Estado para desempenhar 

um papel no sentido de coibir a violência no âmbito das relações familiares. 
98 

 

 

A Constituição de 1988 é considerada uma das mais avançadas do mundo no que diz 

respeito à população feminina. Legalmente representa a conquista da cidadania para as 

mulheres brasileiras. Mas mesmo com a intensidade da luta feminina e com o alcance de muitas 

reivindicações ainda essa luta não se findou, pois muitas coisas ainda estão só no papel,  mesmo 

sendo leis há muitos entraves que as impedem de serem cumpridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
98 Ibidem, loc. cit. 
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2. AS ORIGENS DO LEGISLATIVO FEIRENSE E O INGRESSO DA MULHER 

NESSE ESPAÇO 

 

 

O ingresso feminino nos processos eleitorais se constitui uma das maiores conquistas 

femininas. A lei de 1932 não significou uma participação expressiva das mulheres nem como 

eleitoras nem como candidatas. Nem com o Código de 1934 que aboliu as restrições acerca do 

direito ao sufrágio feminino que pautavam essa lei foi suficiente para que houvesse um 

aumento na participação das mulheres. Em Feira de Santana essa participação foi tardia, 

comparando a outros lugares do Brasil em que a mulher já havia exercido o sufrágio mesmo 

antes da promulgação dessa lei. 

O presente capítulo tem como objetivo evidenciar o ingresso da mulher nas instâncias 

do poder público feirense, mais precisamente no poder legislativo, bem como os meios que 

possibilitaram essa inserção nesse lugar, lugar esse que ao longo da história não permitia a 

entrada desse sujeito. 

 

 

 

2.1 FEIRA DE SANTANA: BREVE HISTÓRICO DA INSTALAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL E DO SURGIMENTO DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO  

 

 

Até o ano de 1832, Feira de Santana pertencia ao município de Cachoeira. A criação desse 

município foi resultado de um Decreto Imperial assinado no dia 13 de novembro de 1832,1 

porém o seu desmembramento foi além de razões políticas, como era comum ocorrer com 

outros municípios baianos. Conforme Poppino, por se tratar de uma comunidade maior e mais 

importante de uma região consideravelmente essencial para a economia da Bahia, é que o 

povoado2 de Feira de Santana foi escolhido para sede do novo governo.3 

 

Em 1832, quase toda a produção agrícola e pastoril dessa região da Bahia 

passava pela feira em Feira de Santana, no seu caminho para um mercado 

maior, o da Cidade do Salvador. Feira de Santana pouco a pouco se tornava 

a porta do sertão, o seu entreposto comercial e seu canal de comunicações.4 

 

 
1 PINTO, Raymundo Antonio Carneiro. Pequena história de Feira de Santana. Feira de Santana: Fundação 

Senhor dos Passos, 2011. p.142. 
2 Sobre as origens do povoado de Feira de Santana ver: ANDRADE, Celeste Maria Pacheco de. Origens do 

povoamento de Feira de Santana: um estudo de história colonial. 1990. 165 f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências Sociais) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1990. 
3 POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. Salvador: Itapoã, 1968. p. 25. 
4 Ibidem, p. 25. 
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 De acordo com Poppino, o Presidente da Província tomou a decisão final referente à 

extensão do território do município em 18 de maio de 1833 e posteriormente no mês de julho 

ou agosto, efetuou-se a eleição dos membros da Câmara, depois da realização de uma 

campanha bastante agitada. Só poderiam votar ou ser candidatos, os proprietários de pelo 

menos dois anos de residência no novo município. A Câmara seria composta de sete 

vereadores, a contagem dos votos feita por juntas eleitorais distritais e o resultado era revisto 

pela Câmara de Cachoeira, que continuou a sua jurisdição sobre Feira de Santana até a 

formalização da instalação do novo governo.5 

 Foram eleitos sete candidatos entre estes se faziam presentes representantes da Igreja 

Católica, juízes de paz, e assim como na campanha o resultado da eleição mostrou que 

também foi agitada com a desqualificação de um candidato por ser parente de um candidato 

eleito. 

A 6 de agosto de 1833, de Cachoeira  comunicaram ao presidente da 

Província que a eleição se realizara e que haviam sido eleitos os seguintes 

candidatos: capitão Manuel da Paixão Bacelar e Castro, com 779 votos; 

Vicente Ferreira de Araújo Campos, com 688 votos; padre Luís Pinto da 

Silva Sampaio, com 680 votos;  Antonio Honorato da Silva Rêgo, com 645 

votos; Francisco Caribé Morotova, com 512 votos; Antonio Manuel Vitória 

com 488 votos  e Joaquim Manuel Morotova, com 454 votos. O último, por 

ser filho de um candidato em quinto lugar, foi desqualificado e seu lugar 

preenchido pelo padre Manuel Paulino Maciel, que também obtivera 454 

votos. A nova Câmara foi oficialmente instalada em 14 de agosto de 1833.6 

 

 

E as agitações não pararam por aí, conforme Poppino, logo após o resultado das 

eleições, ocorreram protestos e rumores de irregularidades no pleito que chegaram ao 

conhecimento das autoridades de Cachoeira e até um pedido de anulação foi feito, mas por 

falta de provas o protesto foi rejeitado. Além disso, os candidatos de mais destaque foram 

acusados de criminosos, como o capitão Manoel da Paixão Bacelar e Castro e Vicente 

Ferreira de Araújo Campos, outros candidatos não tinham como comprovar dois anos de 

residência em Feira de Santana. Como era de conhecimento público que existiam no novo 

município dois grandes partidos armados, em que um deles desejava fazer uso da força para o 

impedimento da posse do governo eleito e o outro a se apoderar desse governo, a Câmara de 

Cachoeira foi indiferente a tais rumores e despachou os diplomas aos candidatos escolhidos. 

 As tentativas para impedir a instalação da Câmara continuaram, como o roubo dos 

certificados oficiais que seriam entregues aos vereadores, quando eram encaminhados para 

 
5 POPPINO, 1968, p. 25. 
6 Ibidem, p. 26. 
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Feira de Santana. “Alguns bandidos, possivelmente a mando dos oposicionistas que perderam 

a eleição, assaltaram um mensageiro e tomaram os documentos que ele trazia.” 7  

De acordo com Poppino8 as acusações que pesavam sobre alguns candidatos eleitos 

não cessaram, os protestos contra a posse dos acusados de cometerem crimes continuaram, 

além disso, havia ainda protestos contra o candidato Antonio Honorato da Silva Rêgo, que 

deveria escolher entre os cargos, pois este era juiz de paz na paróquia de Pedrão9 e outro 

candidato acusado de não morar no novo município. Além desses fatos que adiavam a 

instalação da Câmara, alguns dos candidatos eleitos contribuíram nesse adiamento, pois dois 

deles faltaram o dia da posse, impossibilitando a instalação do novo município. 

 

... o Presidente e o Secretário da Câmara de Cachoeira vieram pessoalmente 

empossar os Vereadores, mas no dia em que chegaram não houve número 

para a reunião. Aproveitaram a visita, no entanto, e puderem verificar que a 

situação era grave, com possibilidade de gerar sérios conflitos.10 

  

 

Mas os candidatos acusados trataram logo de se defenderem, apresentando 

documentos que provavam sua inocência, como no caso do capitão Manuel da Paixão 

Bacelar. O candidato acusado de não residir em Feira de Santana, Francisco Caribé Morotova, 

declarou que era dono de terras e escravos há mais de quatorze anos, na paróquia de Pedrão. 

 As autoridades cachoeiranas comunicaram ao Presidente da Província, todos os fatos 

através de um relatório para que este reconhecesse tais questões. Os candidatos Vicente 

Ferreira de Araújo e Francisco Caribé Morotova foram desqualificados, enquanto Manuel 

Paixão Bacelar e Castro e Antonio Honorato da Silva Rêgo, foram beneficiados passando de 

juízes de paz a vereadores. A decisão do Presidente da Província foi acatada pelos eleitores, 

uma vez que, não ocorreu nenhuma manifestação política contra tal atitude. O candidato 

colocado em sétimo lugar, Joaquim Caribé Morotova e o capitão José Pedreira Mangabeira 

ocuparam as duas vagas oriundas das desqualificações. No dia 18 de setembro de 1833, o 

novo governo municipal foi instalado11. 

 
7 PINTO, 2011. p. 144. 
8 POPPINO, 1968, p. 26-27. 
9 Santíssimo Coração de Jesus do Pedrão era uma das três paróquias em que estava dividida Feira de Santana, 

juntamente com a paróquia de São José das Itapororocas e a paróquia de Santa Ana do Camisão. “O Conselho 

geral da província, em sessão, mantém e cria novos termos, estando estes o desta vila, que compreende as 

freguezias de São José da Itapororocas, Pedrão e Camisão. São subdivididas em 13 as 5 comarcas da provincia 

ficando este termo  nos limites da comarca de Cachoeira. COLUNA da Vida Feirense.  9 mai. 1833. Jornal 

Folha do Norte. Feira de Santana, 11 fev. 1950. p. 1. 
10 PINTO, op. cit., p. 144. 
11 POPPINO, op. cit., p. 27-28. 
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 No ano de 1873, a vila de Feira de Santana foi elevada à categoria de cidade e com 

isso mais duas vagas de vereadores foram criadas na Câmara. 

 Durante o império a Câmara em Feira de Santana exercia a função legislativa e a 

função executiva, onde a intervenção do Presidente da Província só ocorria em questões 

extraordinárias.  

A recém-instalada Câmara de Feira de Santana era a entidade mais 

importante de governo municipal. Conquanto a autoridade executiva final 

ficasse com o Presidente da Província, na prática a Câmara exercia o poder 

executivo em todas as circunstâncias, salvo matérias de maior importância.12 

 

 

Com a Proclamação da República houve modificações que afetaram profundamente a 

organização da política local em diversos municípios brasileiros e em Feira de Santana não foi 

diferente. Na Bahia em 16 de janeiro de 1890, todas as Câmaras Municipais sofreram 

dissolução e no lugar delas surgem os Conselhos onde os vereadores agora chamados 

conselheiros eram nomeados pelo Governador, na época o Dr. Manuel Vitorino Pereira. 

Ainda por esse mesmo decreto surge um novo funcionário administrativo, o intendente13, que 

também era nomeado pelo Governador. O primeiro intendente de Feira de Santana foi 

Joaquim de Melo Sampaio, que juntamente com um Conselho formado por seis membros 

tomaram posse em 1º de fevereiro de 189014. 

A Constituição federalista para o Estado da Bahia promulgada em 2 de julho de 1891, 

considerou fortemente a autonomia dos municípios e nesse mesmo ano a 20 de outubro, foi 

promulgada uma lei na Bahia, que garantia a autonomia local, assim como preconizava as 

Constituições federal e estadual, conforme os termos da citada lei, o poder executivo 

municipal deveria ser exercido por um intendente ao passo que o poder de legislar ficaria com 

o Conselho. O cargo de intendente, os membros do Conselho e os das juntas distritais e os 

juízes de paz eram escolhidos por eleição direta, por um período de quatro anos.15 Mas 

mesmo com as leis, nesse período, a liberdade recém-decretada de um governo com 

autonomia por muitas vezes foi muito limitada, mesmo com os esforços empregados com o 

intuito de preservar tal autonomia.16 

 
12  POPPINO, 1968, p. 28. 
13 Denominação do Chefe do Executivo Municipal até 1929. Sobre os intendentes de Feira de Santana ver: 

PINTO, 2011. 
14 Ibidem, p. 123. 
15 Ibidem, p. 124. 
16 SILVA, Kelman Conceição da. Quem manda na Feira? Elite política e poder local em Feira de Santana (1929-

1935). Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH, p. 1-15, 2011, São Paulo. Disponível em: 

<http://www.snh2011.anpuh.org/.../1300426059_ARQUIVO_>. Acesso em: 10 out. 2012. 

http://www.snh2011.anpuh.org/.../1300426059_ARQUIVO_
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A aparente ineficiência do governo autônomo em muitos municípios do 

Estado, conjugada com o conservadorismo predominante entre os 

revolucionários autênticos, fazia com que os chefes políticos da Bahia 

fossem partidários de certa restrição à autonomia municipal. Essa tendência 

fixou-se na lei de 11 de agosto de 1915, que revogou a de 1891. A Nova 

legislação reduzia drasticamente a liberdade política dos governos 

municipais com a retirada dos intendentes da lista de cargos eletivos.17 

  

 

Apenas o cargo de intendente sai da lista de cargos eletivos, os Conselhos municipais, as 

juntas distritais e os juízes de paz permaneceram sendo escolhidos através do voto popular e a 

permanência de quatro anos.18 Nesse período, em Feira de Santana, assim como em muitos 

lugares no Brasil, havia os “comandantes” políticos, e o cargo de intendente ficou a 

disposição desses chefes que determinavam através de coligações quem deveria ocupar este e 

outros cargos políticos. 

 
Esse período possui um detalhe relevante para a política da época, pois o 

cargo de intendente ficou a disposição dos chefes políticos, que no domínio 

do poder estadual, regional e/ou municipal, promoviam coligações por meio 

das quais determinavam quem deveria ocupar este e outros cargos 

políticos.19 

 

 

Tal fato não era exclusividade baiana, tampouco feirense, pois em muitos outros 

Estados havia ocorrência dessa prática política. O poder exercido pelo coronel sobre a 

população em especial as de classe desfavorecidas permitia o seu domínio político. As 

relações entre esse chefe local e a população mostravam o seu poder, e dentro do seu espaço 

de controle ele exercia grande influência sobre os que dele dependia. Conforme José Murilo 

de Carvalho20, o governo estadual garante, para baixo, o poder do coronel sobre seus 

dependentes e seus rivais, sobretudo cedendo-lhe o controle dos cargos públicos, desde o 

delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, 

sobretudo na forma de votos.  

 
Tínhamos as chamadas eleições “a bico de pena”. O eleitor assinava num 

livro e ali mesmo escrevia o nome do candidato da sua preferência, à vista de 

 
17 POPPINO, op. cit., p. 127 
18 Ibidem, loc. cit. 
19 SILVA, 2011. p.4. 
20CARVALHO, José Murilo de. Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: Uma Discussão Conceitual. In: 

Dados, Rio de Janeiro, vol. 40, 1997. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-

52581997000200003&script=sci_arttext>. Acesso em: 20 nov. 2012. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-52581997000200003&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0011-52581997000200003&script=sci_arttext
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todos os presentes. Como o voto era descoberto, muita gente tinha medo de 

votar em candidatos de oposição ao governo, temendo perseguições.21 

 

 

Para Max Weber poder é  

 

a possibilidade de encontrar obediência a uma ordem determinada, pode 

assentar em diferenças motivos de acatamento: pode ser condicionado 

apenas pela situação de interesses, portanto, por considerações teleológicos –  

racionais das vantagens e desvantagens por parte de quem obedece.22  

 

 

O primeiro intendente nomeado após a lei de 11 de agosto de 1915 foi o coronel 

Agostinho Fróes da Mota a 1º de janeiro de 1916. A proibição da elegibilidade do intendente 

foi suspensa em maio de 1920 e nesse mesmo ano foi eleito o coronel Bernardino da Silva 

Bahia para ocupar a intendência.23 

 
O fato de uns intendentes terem sido nomeados e outros eleitos deve-se às 

variações que ocorreram nas leis que regulavam o assunto. Entre 1915 e 

1920, os intendentes eram nomeados. Em maio deste último ano citado, 

houve alteração determinando a escolha por eleição. Bernardino Bahia tinha 

sido nomeado desde janeiro daquele ano. Na eleição realizada poucos meses 

depois candidatou-se e venceu.24 

 

 

Em Feira de Santana nas eleições de 1924, é possível perceber as relações de poder na 

cidade, onde um candidato, Arnold Silva, que até então não havia exercido nenhum cargo 

político foi eleito, por meio de Bernardino Bahia, que assim realizou sua vontade de eleger 

alguém que ele queria.  

No governo de Dr. Elpídio Raimundo Nova, eleito para administrar no período de 

1928-1930, a lei que regulava o tempo de duração do termo intendente e dos conselheiros foi 

novamente modificada, para que estes pudessem governar quatro anos sem interrupção. Essa 

lei também mudou a denominação intendente para prefeito. “Dessa maneira passa a ser 

conhecido desde então, o executivo municipal de Feira de Santana.”25 

Poppino26 assinala que as transformações na política ocorridas em Feira de Santana, 

no período de 1889 e 1930, foram responsáveis pelo crescimento do número de eleitores 

 
21 PINTO, 2011. p.105.          
22 WEBER, Max. Três tipos de poder e outros escritos. Lisboa: Tribuna da História, 2005. p.1.  
23 POPPINO, 1968.  p. 128. 
24 PINTO, 2011, p. 99. 
25 POPPINO, op. cit., p.128.  
26 Ibidem, loc. cit. 
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municipais, entre estes alfabetizados, homens, maiores de 21 anos em pleno gôzo dos seus 

direitos civis e políticos e também aos cidadãos estrangeiros, que tivessem pago os impostos 

municipais pelo menos por um ano. 

A República, como já foi citado no primeiro capítulo, trouxe estímulo as feministas na sua 

luta pelo direito de votar e ser votada, mas mesmo com todas as táticas utilizadas por estas em 

diversos Estados brasileiros, no intuito desse direito, só com a promulgação da Constituição 

Federal de 1932, que garantiu o direito do voto às mulheres é que vai ocorrer em Feira de 

Santana uma participação feminina mais expressiva nessa luta, com a mulheres exercendo 

esse direito.  

 

Em 03 de maio de 1933 nas eleições para Câmara Federal, a primeira 

participação feminina no processo eleitoral se efetivou em Feira de Santana. 

Neste dia as senhorinhas Gerolina Falcão e a professora Ursula Martins 

foram as primeiras mulheres em Feira de Santana a inscrever seus nomes na 

História do voto feminino nesta cidade.27 

 

 

No censo de 194028, havia 4.520 mulheres que sabiam ler e escrever em Feira de Santana, 

portanto estavam na categoria de alistáveis como eleitoras, comparando ao número de homens 

alistáveis, que era de 5.785, é até expressiva.  

Em 1950 é que uma mulher, a professora Helena Assis Suzart, como mencionado no 

capítulo anterior, vai concorrer ao pleito disputando uma vaga na Câmara Legislativa.  

 

Apesar dos longos anos de governo por decreto, o direito de votar estendeu-

se a uma grande porcentagem da população adulta de Feira de Santana, entre 

1930 e 1950. A Constituição federal de 1934 instituiu o voto secreto a 

garantiu o direito, nas eleições municipais, a todas as mulheres e todos os 

homens, de mais 18 anos29. 

 

 

Durante o regime instituído por Vargas, o governo municipal de Feira de Santana mais 

uma vez sofre alterações. A posição do prefeito foi modificada imediatamente após a vitória 

da revolução, por meio do decreto de 12 de novembro de 1930, que pôs esse cargo 

diretamente sob a tutela do interventor, um representante do Governo Federal, que substituiu 

o governador eleito na Bahia. 

 

 
27 CERQUEIRA, 2009, p. 26. 
28 BRASIL, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Recenseamento geral do Brasil, 1º de Setembro de 

1940. p. 78. Disponível em: < http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-

%20RJ/CD1940/Censo%20Demografico%201940_pt_XII_t1_BA.pdf>. Acesso em 09 jan. 2013. 
29 POPPINO, 1968, p. 142.  

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/CD1940/Censo%20Demografico%201940_pt_XII_t1_BA.pdf
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/CD1940/Censo%20Demografico%201940_pt_XII_t1_BA.pdf
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Por todo o Brasil, o governo constitucional foi substituído em consequência 

do golpe de Estado de Getúlio Vargas, de 10 de novembro de 1937. Todas as 

autoridades eleitas foram demitidas e colocados interventores em seus 

lugares. Em Feira de Santana, o Dr. Teódulo de Carvalho, designado pelo 

interventor, substituiu o prefeito eleito. Os governos por decreto continuaram 

no Brasil, sem interrupção, até a deposição do presidente, em 29 de outubro 

de 1945.30 

 

  

De acordo com Poppino, a ausência de prestígio do poder legislativo durante o regime 

Vargas, pode ser notado nitidamente fazendo um percurso pela história de Feira de Santana. 

Ele assinala que: 

 
O Conselho municipal fora abolido pelo decreto de 1930. Conquanto um 

Conselho consultivo provisório de cinco membros funcionasse em 1934 e 

1935, não possuía poderes para legislar. O Conselho existiu enquanto foi 

prefeito o Dr. Elpídio Raimundo Nova, dissolvendo-se, quando este deixou o 

cargo. O poder legislativo foi restabelecido de acordo com a Constituição 

baiana de 1935. Em janeiro de 1936, foi de novo eleita em Feira de Santana, 

uma Câmara, constituída de doze vereadores, com plena autoridade 

legislativa. O golpe de Estado de 1937 destruiu-se. Os prefeitos, que 

governaram entre 1938 e 1948, não sentiram necessidade de um Conselho 

consultivo, de forma que, por mais de uma década, aos habitantes de Feira 

de Santana foi negado o direito de uma representação junto ao governo 

municipal. Só com a restauração dos direitos constitucionais, em Feira de 

Santana, em maio de 1948, é que foi eleita uma Câmara para restringir os 

poderes do prefeito. Constituiu-se de doze vereadores31 

 

  

A instalação da Câmara Municipal em Feira de Santana, bem como em outros 

municípios brasileiros, não ocorreu de forma simples. Depois de instalada, ela passou por 

diversas alterações em seu corpo administrativo, como pode ser evidenciado, em períodos e 

acontecimentos diversos da História do Brasil. 

 

 

2.2. PARTIDOS POLÍTICOS EM FEIRA DE SANTANA E A PRESENÇA FEMININA  

 

 O primeiro partido político a apoiar uma candidatura feminina em Feira de Santana foi 

a UDN na década de 195032, partido que surge com a desagregação da ditadura Vargas. 

 

 
30 POPPINO, 1968, p.140. 
31 Ibidem, loc. cit. 
32 OLIVEIRA, Lélia Vitor Fernandes. Mulheres que deixaram marcas. Feira de Santana- Bahia- Biografia, 

2002. p. 50. 
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(...) constituído em finais do Estado Novo que coligia as forças de oposição 

ao varguismo. A UDN foi um misto quanto a sua base socioeconômica, pois, 

fora composta por membros militares e civis de frações da burguesia 

nacional e regional principalmente. Agregava setores médios da sociedade, 

intelectuais, esquerdistas, empresários, profissionais liberais, latifundiários, 

industriais e etc.33 

 

 

Em Feira de Santana, a formação da UDN, não era disforme com a formação nacional, 

empresários, setor agrário, intelectuais, entre outros compunha tal partido.34 

A professora Helena Assis, nasceu em Monte Alegre, Bahia, a 22 de maio de 1912. 

Filha de Arthur de Assis, Cel. da Guarda Nacional, e de D. Maria de Sena Assis. Quando a 

sua família vem residir em Feira de Santana, a professora Helena tinha apenas três anos de 

idade. Foi casada com o professor Edgard Erudilho Suzart. Faleceu aos 85 anos, em Feira de 

Santana, a 11 de setembro de 1997.35 

Helena Assis, então candidata pelo UDN, possuía as características dos representantes 

desse partido, pois era oriunda da classe média, professora formada na Escola Normal de 

Feira de Santana, exerceu o cargo de diretora de um tradicional estabelecimento de ensino, o 

Colégio Estadual, onde “consolida sua reputação de administradora competente.”36 

 
Prof.ª Helena de Assis, cujo nome abrirá a chapa da União Democrática 

Nacional para vereadores deste município, em expressiva homenagem a 

Mulher Feirense. É a primeira vez que um Partido, em Feira de Santana, 

indica um nome feminino para o legislativo municipal.37 

 

 

A professora Helena foi escolhida pelos seus predicados e se constituía uma 

representante de grande expressão da mulher na cultura feirense, e que contribuiria no 

aumento do prestígio da Câmara.  

 

Anuiu em atenção a insistentes pedidos de amigos, que persistiam no 

argumento de que, o prestígio do Legislativo Municipal depende muito do 

nível cultural dos seus integrantes. Ela, a par do sólido conceito que possuía, 

era a maior expressão feminina da cultura feirense. Seria também a presença 

 
33 CORRÊA, Diego Carvalho. O futuro do passado: uma cidade para o progresso e, o progresso para a cidade 

em João Durval Carneiro (1967-1971). 2009, 122 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Estadual 

de Feira de Santana, Feira de Santana, 2009. p.16. 
34 CORRÊA, 2009, p. 25. 
35 ASSIS, Luiz Fernando da Silva. Helena Assis – A mestra maior. Revista Instituto Histórico e Geográfico de 

Feira de Santana, ano 1, n. 1, p. 147-151,  2004. 
36 ASSIS, 2004, p. 150. 
37A União Democrática convoca a Mulher Feirense para o serviço da renovação da coletividade, no sentido de 

renovação e elevação da vida pública. Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 26 ago. 1950. p. 1. 
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da mulher, pela primeira vez, no Legislativo Municipal, na época, uma 

considerável conquista feminina.38 

  

 

O fato de que seria uma conquista de grande relevância para a luta das mulheres pelos 

seus direitos, foi reconhecido por parte da sociedade feirense, o que demonstra a reportagem 

do Jornal Folha do Norte nesse período. 

 
A União Democrática Nacional, reafirmando seus propósitos de sanear e 

enobrecer a vida política e as atividades partidárias vai prestar homenagem 

expressiva e inédita a mulher da Feira de Santana, encabeçando a chapa de 

vereadores que apresentará ao sufrágio do povo e da família feirense com 

um nome feminino de raros predicados morais e intelectuais: a prof.ª Helena 

de Sena Assis. O gesto da UDN local encontrou larga, franca e simpática 

receptividade no espírito do povo e, ao que estamos informados provocará 

belo movimento de solidariedade feminina à talentosa e digna candidata.39 

  

  

Contudo, Luiz Fernando Assis afirma que a professora Helena demonstrou pouco 

entusiasmo pela campanha eleitoral, deixando aos amigos a responsabilidade de trabalharem 

pela sua eleição, pois esta jamais teve a política como centro de seus interesses.40 Ela não 

vence o pleito, mas a sua participação na política, disputando uma vaga na Câmara é de 

grande relevância no que diz respeito à luta feminina pelo sufrágio, principalmente por ter 

ocorrido numa época em que as mulheres deveriam ter um comportamento modelar41 e uma 

de suas ocupações deveria ser primeiramente o cuidado com o lar e a família, e entre a mulher 

de elite tal comportamento nesse período era cobrado com maior veemência do que entre as 

pertencentes às camadas populares. 

 

No que se refere à superintendência das aparições das mulheres em público, 

em especial as de elite, estes momentos tinham que ser estritamente 

inspecionados e às mulheres cabia a obrigação de demonstrar sobriedade, de 

forma que a presença delas no mundo extra familiar não despertasse o 

interesse de estranhos.42 

 

 É importante ressaltar que a participação da professora Helena na política 

antecede o ano de 1950. Em 1937 juntamente com outras mulheres ela funda um comitê 

feminino em prol da candidatura do Dr. José Américo para presidência da República, com a 

 
38ASSIS, 2004, p. 150. 
39 A União Democrática convoca a Mulher Feirense para o serviço da renovação da coletividade, no sentido de 

renovação e elevação da vida pública. Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 26 ago. 1950. p. 1. 
40ASSIS, op. cit., p. 150. 
41 RAMOS, Cristiana Barbosa de Oliveira. Timoneiras do bem na construção da cidade princesa: mulheres 

de elite, cidade e cultura (1900-1945) – 2007. Dissertação (Mestrado em Cultura, Memória e Desenvolvimento 

Regional) – Universidade do Estado da Bahia, Santo Antonio de Jesus, 2007. p. 42. 
42 Ibidem, p. 43. 
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função de oradora. O que evidencia que ela já estava inserida nesse campo antes do convite 

para ser a primeira candidata a vereadora de Feira de Santana. 

 

Em outra nota do Folha do Norte é veiculada a informação de que um grupo 

de mulheres fundaram um comitê feminino em prol da candidatura Dr. José 

Américo para presidência da República. A nota divulga a formação da 

diretoria que seria: “a presidente professora Amélia Simões, a vice – 

presidente Eunice Alves, secretária profª Georgina Azevedo, a tesoureira 

Eunira Alves, e a oradora profª. Helena Assis.”43 

 

 

Outro partido a apoiar uma candidatura feminina foi a ARENA, maior partido de 

direita do país44. Juntamente com o MDB ( Movimento Democrático Brasileiro),  foi criado 

no dia 24 de novembro de 1965,  

 

mediante o Ato complementar nº 4, cumprindo dispositivos da AI-2 que 

estabelecia o bipartidarismo, sendo esses partidos oficializados em 24 de 

março de 1966. Até 1979 não existiu liberdade partidária, sendo a Arena o 

partido de sustentação do regime militar e o MDB o partido, supostamente,  

de oposição.45 

 

Nas eleições municipais de 1966, a ARENA teve uma mulher candidata a uma vaga 

no legislativo na chapa do candidato a prefeito na época, João Durval Carneiro, a também 

professora Laura Pires Folly, já citada no capítulo anterior. Assim como a professora Helena, 

ela também foi dirigente do Colégio Estadual. A professora Laura, ficou como primeira 

suplente da bancada da ARENA. Mas não foi só em Feira de Santana que esta se destacou 

publicamente, no final dos anos de 1970 e início de 1980, Laura, fez parte de uma associação 

de moradores denominada Sociedade Amigos de Dias D`Ávila, constituída por cidadãos que 

entre outras reivindicações desejavam a emancipação política e administrativa desse 

município.46 “Sem nenhuma dúvida a Sociedade foi a grande antena captadora dos anseios 

populares pela emancipação.”47 Em homenagem a esta mulher, neste município há uma escola 

municipal em seu nome. Essa participação de Laura pela emancipação desse município 

provavelmente pode estar associada a sua experiência política vivida em Feira de Santana. 

 
43 CERQUEIRA, 2009, p. 61. 
44 Ver: MADEIRA, Rafael Machado. Arena ou Arenas? A coesão partidária da legenda do regime em três 

Estados brasileiros. 2002, 240 f. Dissertação ( Mestrado em Ciências Políticas) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, 2002. 
45 JACOBINA, André Teixeira. Clivagens partidárias: ARENA e MDB baianos em tempos de distensão (1974-

1979). 2010, 173 f.. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal da Bahia, 2010. p. 11-12. 
46GIMENO, Fernando. Dias D`Ávila. Disponível em: <http://fergicavalca.no.comunidades.net 

php?pagina=1470268763>. Acesso em: 20 nov. 2012. 
47GIMENO, 2012. 
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O ingresso dessas duas mulheres na política partidária foi possibilitado por meio da 

educação formal, ambas além de terem sido professoras de grande prestígio, foram também 

dirigentes de instituições de ensino de peso em Feira de Santana. Tal fato não foi uma 

coincidência, mas a concretização de ideias defendidas por muitas mulheres em diferentes 

períodos, de que só através da educação a mulher conseguiria se libertar da situação de 

inferioridade a que eram submetidas. “A educação é elemento fundamental na tomada de 

consciência das mulheres de sua condição subalterna, ao mesmo tempo em que lhes 

proporciona o instrumental para ultrapassar essa condição.”48 Juntamente a isso está o fato da 

importância que o Magistério tinha para a cidade de Feira de Santana, onde as professoras e as 

normalistas tinham grande prestígio. 

 

No imaginário social esse fato era perpetuado pelas as aparições dessas 

mulheres em vários eventos públicos. As professoras da Escola Normal e 

também do colégio secundarista Ginásio Santonopólis, estavam presentes, ao 

lado de diversas autoridades da cidade, em vários acontecimentos (políticos, 

beneficentes, festivos, entre outros), elas representavam o esteio civilizador 

que estas instituições de ensinos preconizavam em Feira de Santana.49 

 

 

  Em Feira de Santana, de acordo com Cristiana Ramos, no início do século XX 

mulheres feirenses oriundas da elite escreviam para jornais, como a professora e também 

proprietária e diretora do “Collegio Nossa Senhora das Victorias”, localizado no Largo da 

Matriz de Santana, Eugenia Eulina Miranda. 

 

Foi possível encontrar mulheres que escreveram para os jornais locais 

durante o período de estudo, umas com certa periodicidade outras apenas por 

uma única vez. Em todos os números pesquisados nenhuma teve maior 

participação e variedade de temas como a Professora Eugênia Eulina 

Miranda, que colaborou entre os anos de 1909 a 1912 para os jornais  Jornal 

Folha do Norte, O Republicano e O Município, neste último atuava como 

umas das responsáveis pela coluna “Collaboração” que tinha como 

característica principal a divulgação da produção literária de jovens talentos 

da cidade.50 

 

 

Ramos destaca a existência de uma feirense feminista, que também era professora, 

Eulina Thomé de Souza, que na década de 1920, lutava pelo direito feminino de votar e ser 

votada e que por esta razão teve seu nome citado no Jornal Folha do Norte. Ainda de acordo 

 
48 SOIHET, Rachel. Violência simbólica: saberes e representações. Estudos Feministas, 2010. p. 8. Disponível 

em: <http://www.journal.ufsc.br/index.php/ref/article/viewArticle/12558>. Acesso em: 02 jan. 2013. 
49 CERQUEIRA, 2009, p. 58. 
50 RAMOS, 2007, p. 114. 

http://www.journal.ufsc.br/index.php/ref/article/viewArticle/12558
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com esta autora, o voto feminino em Feira de Santana, não alcançou o patamar que precisava 

para ter estampado nos jornais a discussão que já ocorria em diversas cidades brasileiras, 

nesse período, contudo o acontecimento em que uma feirense feminista estaria presente 

despertou a atenção dos seus articulistas. 

 
[...] um outro nome salta-nos aos olhos nas páginas da imprensa feirense: 

Dona Eulina Thomé de Souza. Uma feirense, também professora, 

conferencista, que tinha no sufrágio feminino a sua mais importante bandeira 

e que por isso tem seu nome registrado no principal jornal em circulação nos 

anos 20, o citado  Jornal Folha do Norte.51 

 

 

A oportunidade que estas mulheres tiveram, de estarem presentes no espaço público, 

escrevendo para jornais foi possibilitada devido às mudanças sucedidas no cenário urbano 

feirense nas primeiras décadas do século XX, onde a presença feminina teria que ser inserida 

no novo contexto da cidade, mas com limitações.52 

Apesar dos limites que eram impostos às mulheres, mesmo as que tinham a 

oportunidade de estudar, havia um reconhecimento por parte da imprensa por estas mulheres, 

pois era comum noticiar quando estas conseguiam empregos de cunho liberal. O que é 

evidenciado pelo Jornal Folha do Norte, que traz em destaque a notícia sobre uma professora 

que é aprovada no concurso para a cadeira de Inglês, a também farmacêutica Stela Dalva 

Alves Costa. “É, pois com prazer que registamos o acontecimento e, saudando a novel 

professora, formulamos votos para o mais brilhante êxito no exercício da nobre profissão”.53  

 
Os jornais locais, representantes e defensores de que a única carreira 

feminina seria o bom casamento, sob a proteção dos seus lares ao lado dos 

seus pais, maridos e filhos, a partir do fim da primeira década do século XX, 

começam a dar visibilidade à presença feminina nas suas páginas, não 

apenas mães e/ou filhas de ilustres cidadãos locais, responsáveis pela 

honradez da família, mas a sua presença na cidade desempenhando outros 

papéis que não só os normativos.54 

 

 

A respeito da professora Laura Folly havia várias notas publicadas no Jornal  Folha do 

Norte, noticiando a sua vida profissional. “A professora Laura Folly, Diretora do Colégio 

 
51 RAMOS, 2007, p. 121. 
52 Ver: RAMOS, op. cit. 
53 A nova professora do Ginasio da Escola Normal de Feira de Santana. Jornal Folha do Norte. Feira de 

Santana, 25 mar. 1950. p. 1. 
54 RAMOS, op. cit., p. 113. 
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Estadual, retornou de Itapetinga, onde participou de um encontro de Diretores, que contou 

inclusive com a participação do Sr. Navarro de Brito, Secretário de Educação e Cultura.” 55 

 
A professora Laura Pires Folly e o prof. Arlindo Pitombo, respectivamente 

diretora do colégio e vice-diretor dos cursos noturnos têm recebido inúmeras 

felicitações de autoridades, educadores e pessoas do povo pela extraordinária 

demonstração de trabalho e cultura que é a Feira de Conhecimentos.56 

 

 

Mas as notícias não se limitavam apenas as mulheres educadoras, mulheres ocupando 

outras atividades como a medicina também eram notícias nas páginas dos jornais como no 

caso a seguir: 

 
Em pequeno jardim por nome Tanquinho nasceu uma flor da ciência que 

chama se Eliana Azevêdo, um dos grandes orgulhos daquela terra, que após 

diplomar-se em medicina; atravessou as divisas do município, do estado e as 

fronteiras do país, seguiu rumo ao norte do Nôvo Mundo e portou-se em um 

dos maiores jarros científicos do universo que é os Estados Unidos da 

América do Norte.57 

  

 

Vale ressaltar que havia muitas outras notícias sobre a mulher principalmente 

ocupando as páginas das colunas sociais no caso as da elite e as páginas policiais no caso as 

mulheres pobres. 

Mesmo se tratando de mulheres pertencentes às classes abastadas e ser comum serem 

noticiadas na imprensa principalmente na coluna social, essa atitude da imprensa muito 

colaborou para dar notoriedade a essas mulheres, o que intencionalmente ou não contribuiu 

para tornar pública a imagem de algumas delas. 

Estes exemplos confirmam que a educação condicionou essas mulheres a exercer 

funções, quebrar tradições, ocupar lugares antes ocupados apenas por homens e de tão difícil 

acesso que é o político partidário, por exemplo. 

Outro partido instalado em Feira de Santana e que também foi de grande relevância 

para a possibilidade de ingresso da mulher na política partidária foi o PT (Partido dos 

Trabalhadores). Esse partido foi fundado no dia 12 de julho de 1981, sendo sua sede na Praça 

dos Remédios.58  

 
55 PORTUGAL, Eme. Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 18 set. 1968.  Sociedade, p. 2. 
56 Ibidem, Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 30 nov. 1968, p. 5. 
57 BARBOSA, Hélio. Uma flôr da Ciência. Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 21 set. 1968.  p. 6. 
58 GOMES, Igor Santos. Na contramão do sentido: origens e trajetória do PT em Feira de Santana – BA (1979-

2000)- 2007, 323 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007. p. 

62. 
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Nesta convenção ordinária foi constatada a existência de 473 filiados aptos a 

votar. Podemos notar na composição do seu primeiro Diretório Municipal  e 

delegados para Convenção Estadual a presença de 24 homens e 9 mulheres. 

Entre os homens foi verificado a presença de 14 trabalhadores (um 

ferroviário, um agrimensor, um arquiteto, um professor, um pintor, um 

médico, um industriário, um eletricista, um militar, três comerciários e um 

soldador) e 10 estudantes. Entre as mulheres verificou-se a presença de 4 

trabalhadoras( uma bancária, uma doméstica, uma enfermeira e uma 

professora) e 5 estudantes.59 

 

 

Nota-se a pluralidade de filiados nesse partido. “Este foi um período de intensa 

participação e sentimento de coletividade dentro do partido. Estavam todos voltados para a 

construção do PT em Feira de Santana.”60 

 Já na sua fundação havia a participação de mulheres, não só como filiadas, mas 

exercendo cargo e chefia. 

 
A sua fundação contou com a presidência de Antonio Ozzetti e depois, na 

sucessão do mesmo, Renilda Daltro. Renilda Daltro gozava de certo 

prestígio no executivo municipal chegando a ter cargo de segundo escalão na 

Secretaria de Turismo de Feira de Santana, até ser despedida por entrar para 

o PT como tantos outros militantes do Partido na mesma época.61 

 

  

Existia uma organização de influência nacional, a SBM (Sociedade Brasil Mulher) que 

se constituiu um dos lugares de ação anti–ditatorial, especialmente feminina, que forneceu 

militantes para o Partido dos Trabalhadores, entre estas estava Maria Renilda Daltro Moura62, 

que assim como as primeiras candidatas citadas também era professora. Ela atuava na 

oposição sindical dos professores, foi a primeira mulher a concorrer a uma vaga na Câmara 

Legislativa pelo Partido dos Trabalhadores, nas eleições municipais de 1982, mas não venceu 

o pleito.  

 Tanto os partidos de esquerda quanto de direita, foram de grande relevância para a 

participação da mulher na política feirense, apesar da história demonstrar que os partidos de 

esquerda facilitaram mais esse ingresso feminino, mas no caso especifico de Feira de Santana, 

nota-se que estas duas vias deram possibilidades para este avanço na conquista dos direitos 

femininos. 

 

 
59 GOMES, 2007, p. 62-63. 
60 Ibidem, loc. cit. 
61 Ibidem, p. 79. 
62 Ibidem, p. 79-110. 
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2.3. A INSERÇÃO DA MULHER NO PODER LEGISLATIVO FEIRENSE  

 

 A primeira vez que uma mulher ocupa uma cadeira na Câmara Legislativa de Feira da 

Santana foi em 1967, pela professora Laura Pires Folly. Ela nasceu em Barra do Estiva, 

Bahia, no dia 25 de março de 1918. Casou-se com o Sr. Eliotério Folly, de origem suíça, com 

o qual teve três filhos. Estudou no Educandário dos Pedrões e fez o curso de Magistério na 

Escola Normal da Bahia em 1926, na cidade de Salvador. Foi professora de Geografia e 

Desenho.63   

 O jornal de grande circulação na época, o Jornal Folha do Norte, não trouxe esse 

acontecimento, inédito na cidade, de forma destacada, como aconteceu com a candidatura da 

professora Helena Assis, que trouxe uma matéria de primeira página acerca da sua 

candidatura. Nesse caso apenas uma pequena nota foi divulgada na coluna social. “Assumiu o 

mandato de Vereadora na última quarta a prof.ª Laura Pires Folly. É assim a primeira 

representante feminina a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores. Felicidades são os 

votos.”64 

 Michel Foucault, presume que em todas as sociedades a produção de discursos é ao 

mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por uma quantidade de 

procedimentos determinados que possui a função de extinguir o poder e o perigo, de dominar 

o evento aleatório.65 É possível que a omissão do jornal diante desse fato tenha partido desse 

pressuposto. 

 A professora Laura consegue chegar a esse espaço através da suplência66, substituindo 

o vereador eleito Hugo Navarro Silva que perde o seu direito de ocupar sua cadeira na 

Câmara Legislativa por não apresentar os documentos exigidos no tempo determinado. 

Mesmo com as irregularidades ele toma posse que é protestada pelo líder da oposição na 

época, o emedebista Jackson do Amaury. 

 
Fêz uso da palavra o líder da oposição Jackson do Amaury pedindo a Mesa 

informar o que foi feito do Projeto de Resolução n. 73/67, e prosseguiu 

dizendo que em nome do seu partido protestava contra a posse do edil Hugo 

Silva, apesar de nada ter contra o mesmo pessoalmente, e se de maneira 

 
63 OLIVEIRA, Lélia Vitor Fernandes de. Inquilinos da Casa da Cidadania. Feira de Santana: Fundação Cultural 

Egberto Costa, 2006. p. 204. 
64 PORTUGAL, Eme. Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 10 jun. 1967. Sociedade, p. 2. 
65 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Aula inaugural no College de France, pronunciada em 2 de 

Dezembro de 1970. Tradução de Laura Fraga de Almeida Sampaio. Edições Loyola, São Paulo, 2004. p. 2. 
66A professora Laura obteve 459 votos, não conseguindo o teto estipulado pelo TRE (Tribunal Regional 

Eleitoral), ficando assim na primeira suplência. Ver: OLIVEIRA, Lélia Vitor Fernandes. Inquilinos da Casa da 

Cidadania. Feira de Santana: Fundação Cultural Egberto Costa. 2006. 
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formal levantava o seu protesto era, pelo fato de haver esgotado o prazo 

legal, para a posse do mesmo.67 

 

  

O edil Hugo Silva nesse ínterim faz pedido de licença que também é reclamada por 

seus opositores. E é nesse momento que a professora Laura é empossada. 

 
 A Mesa tomando conhecimento do pedido de licença do edil Hugo Silva, e 

estando presente na Secretaria da Casa seu suplente Laura Folly, nomeou 

comissão para conduzi-la ao recinto da sessão, a qual apresentou seu 

diploma, prestou juramento e tomou assento em sua bancada, após haver o 

edil Jackson do Amaury, em questão de ordem lembrando a Mesa, que sua 

bancada não tinha tomado conhecimento do pedido de licença do edil Hugo 

Silva, além de haver o mesmo tomado posse sem apresentar seu diploma.68 

 

 

A posse da professora Laura foi recebida com bastante entusiasmo pelos colegas que 

formavam a bancada na época. Ao contrário da imprensa, os discursos sobre esse 

acontecimento foram bastante calorosos. 

 

Franca a palavra do Grande Expediente dela fez uso os seguintes oradores: 

José Falcão da Silva, apresentando seus votos de boas vindas a edil Laura 

Folly. [...]. Luciano Ribeiro saudando a vereadora recém-empossada, 

fazendo questão de frizar que fazia em nome de sua bancada, por 

aquiescência ao seu líder e que pare ele era motivo de orgulho. Itaracy Pedra 

Branca [...]. Prosseguindo também apresentou as boas vindas a edil Laura 

Folly ressaltando as suas belas qualidades e padrão de honestidade que a 

mesma é possuidora, o que de certa forma deixa esta Casa regosijada.69 

  

E os discursos de boas vindas não pararam por aí. O edil Jorge Cerqueira Mascarenhas 

e o líder da oposição destacaram o ineditismo do fato nessa cidade, ou seja, a primeira vez que 

uma mulher assentava na Casa. Jackson do Amaury aproveitando o ensejo solicita a Mesa que 

legalize a situação da vereadora, exigindo que esta apresente o documento comprovando seu 

desligamento do cargo de diretora. 

 
Jorge Cerqueira Mascarenhas dizendo que a presente sessão tem um 

significado especial, pois que pela primeira vez na história da Feira, uma 

mulher toma assento a esta Casa, a cuja representante do povo desejava 

render suas homenagens e desejava-lhe um feliz desempenho de suas 

funções. [...]. Jackson do Amaury disse entrar no capítulo de nossa história a 

presença nesta Casa da prof.ª Laura Folly a qual está sendo alvo de carinhosa 

 
67ATA da 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, realizada em 4 de maio de 1967. 

Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 18 nov. 1967.  p. 3. 
68 ATA da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, realizada em 7 de junho de 1967. 

Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 25 nov. 1967. p. 3. 
69 Ibidem, loc.cit. 
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manifestação cabendo a ele como líder da oposição, um difícil papel de pedir 

a Mêsa para legalizar a situação da vereadora, requerendo que comprove seu 

afastamento da direção do Ginásio Estadual [...].70 

 

  

A então vereadora fez seu discurso de agradecimento à bancada, da importância do 

acontecimento para sua vida e em seguida solicita um prazo para a entrega dos documentos 

exigidos. 

Laura Folly fazendo uso da palavra assim se expressou: Senhor Presidente, 

senhores vereadores, meus colegas de bancada. Seria impossível não receber 

com satisfação os debates desta Casa, neste dia, o qual marcará época em 

minha vida, principalmente porque aqui chego e encontro jovens, adultos, 

fazendeiros, advogados e comerciantes trazendo sua sabedoria em favor do 

engrandecimento de nossa terra. Não posso de forma alguma ignorar o 

pedido que faz a Mêsa o ilustre líder da oposição, no sentido da observância 

a lei, pois da sua exigência tenho conhecimento. Quanto aos diferentes 

pontos de vista aqui predominantes, é perfeitamente normal entre homens de 

várias categorias profissionais. Para cumprimento do que determina a lei 

Senhor Presidente, desejaria solicitar ao líder da oposição o prazo de 24 

horas para apresentação do número do protocolo, solicitando ao Gôverno 

Estadual o meu afastamento das funções de diretora do Ginásio Estadual. 

Para concluir quero sensibilizada, agradecer as palavras de carinho que toda 

a Casa me dirigiu, ao tempo em que conclamo meus pares a unirem-se pelo 

engrandecimento de nossa terra.71 

 

 

Na sessão seguinte os discursos calorosos foram transformados em cobrança. O líder 

da oposição logo na abertura da reunião solicita o documento que a professora Laura ainda 

devia, segundo ele era para que não ocorresse o mesmo que ocorreu com Hugo Silva. Essa 

“preocupação” de Jackson do Amaury remete a ideia de que era completamente normal 

principalmente pelo fato dele ser da oposição, mas por outro lado se trata de uma mulher 

penetrando num lugar destinado socialmente ao masculino e que mesmo sendo bem recebida 

pelos colegas no dia da posse, estes carregavam a tradição do lugar da mulher na sociedade. 

Lélia Fernandes assinala que “Prof.ª Laura Folly foi uma mulher muito avançada para a sua 

época. Enfrentou a discriminação no ambiente da política, pois foi a primeira mulher a 

assumir o cargo de vereadora.”72 

 Laura não apresenta a documentação pendente e solicita assim como Hugo Silva uma 

licença de quatro meses, como constado em ata. “Oficio da vereadora Laura Pires Folly, 

 
70 ATA da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, realizada em 7 de junho de 1967. 

Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 25 nov. 1967. p. 3. 
71 Ibidem, loc. cit. 
72 OLIVEIRA, 2006, p. 204-205.  
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solicitando quatro mêses de licença.” 73 A sua posse também foi considerada ilegal pela 

bancada pelo fato desta não ter provado seu afastamento da direção do Ginásio. 

 

Franca a palavra no Grande Expediente, dela fez uso o edil Jackson do 

Amaury, solicitando constar em ata a tese de sua bancada, de que foi ilegal a 

posse da vereadora Laura Pires Folly, com o pleno consentimento da Mêsa, 

pois o que se presume é de que a vereadora não havia se 

desincompatibilizado do cargo que exerce como diretora do Ginásio 

Estadual, para tomar posse nesta Casa, por falta de apresentação de 

documento que prove seu afastamento do Colégio.74 

 

  

Com a ilegalidade da posse de Laura, Godofredo Filho, do mesmo partido desta, 

solicita a Mesa que seja empossado o segundo suplente, José Manuel de Araújo Freitas, 

solicitação que de imediato é contestada por um membro do MDB, José Falcão da Silva, 

alegando ser a posse deste ilegal assim como foi a de Hugo Silva e da professora Laura. 

Contudo a presidência da Câmara permite a posse de Araújo Freitas, contrariando os ânimos 

da oposição, que ameaça a retirada da bancada como forma de protesto. 

 
Godofredo Filho, sugerindo a mesa convidar a tomar posse o suplente José 

Manoel Araújo Freitas. José Falcão dizendo ser o convite ilegal. Como ilegal 

foi a posse do edil Hugo Silva e Laura Folly por motivos já ventilados nesta 

Casa. Concluindo disse o vereador que de acordo com a Constituição, o 

suplente José Manoel de Araújo Freitas está impossibilitado de assumir, até 

que se legalize a situação do titular, porém a presidência insistiu em dar 

posse, disse ser dela o problema, de aqui continuar praticando ilegalidade. 

Jackson do Amaury lembrando que se a Mêsa consentiu em dar posse ao 

suplente José Manoel de Araújo Freitas ele retiraria sua bancada do plenário 

em sinal de protesto.  75  

 

Mesmo com as reclamações, protestos da oposição, o suplente Araújo Freitas foi 

empossado. 

Aos 15 dias do mês de junho de 1967 nesta cidade da Feira de Santana, do 

Estado da Bahia, no edifício do paço Municipal, onde funciona o Poder 

Legislativo na sala destinada às Sessões 20:10 horas, reunidas os Srs. 

Vereadores abaixo assinados na 24ª Sessão Ordinária, sob a presidência do 

vereador Manoel da Costa Falcão, comigo Escriturário da Secretaria da 

Câmara ai apresentou-se o Sr. José Manoel de Araújo Freitas, 2º suplente de 

Vereador pela Aliança Renovadora Nacional (Arena) e convocado por esta 

Câmara Municipal, para o preenchimento da vaga verificada com a ausência 

 
73 ATA da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, realizada em 7 de junho de 1967.  

Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 2 dez. 1967.  p. 3. 
74 ATA da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, realizada em 7 de junho de 1967.  

Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 25 nov. 1967.  p. 3. 
75 ATA da 23ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, realizada em 14 de junho de 1967. 

Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 09 dez. 1967. p. 3. 
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da Vereadora Srª Laura Pires Folly, 1º suplente de Vereador em virtude da 

licença requerida de (4) quatro meses, solicitada pela mesma.76 

 

  

A posse dada ao 2º suplente demonstra que a professora Laura não cumpriu o mandato 

de vereadora permanecendo na direção do Ginásio Estadual, como é evidenciado pelas notas 

divulgadas sobre a sua função pelo Jornal Folha do Norte, no ano de 1968. “Solicita também, 

a qualquer estudante que tenha conhecimento da participação e cumplicidade no assalto do 

Grêmio Arlindo Barbosa que os denuncie ou a direção do mesmo ou a Diretora, prof.ª Laura 

Pires Folly”77. 

 Exatos 22 anos depois, na Legislatura de 1989, é que a Câmara vai ter novamente uma 

representante feminina, a vereadora Norma Suely de Oliveira Mascarenhas pelo PDC (Partido 

Democrata Cristão). Nasceu em Riachão de Jacuípe, Bahia, no dia 01 de dezembro de 1967. 

Filha de Nativo Bispo de Oliveira e Maria Oliveira.78 

Diferente da professora Laura, Norma Suely, é eleita pelo voto direto obtendo uma 

votação bastante expressiva, com 1.151 votos. 

 

... marca extremamente expressiva para uma agremiação cujo candidato a 

prefeito, o deputado federal Miraldo Gomes obteve a raquítica performance 

de apenas 4.229 votos e o candidato mais cotado à Câmara, José Bartolomeu 

Zeca Marques, que investiu muito dinheiro e trabalhou bastante, não 

conseguiu a reeleição ficando em terceiro lugar na relação dos mais votados 

do PDC com 618 votos.”79 

 

 

A inserção de Norma na política feirense aconteceu de forma bem diferente das 

mulheres políticas citadas, que tiveram a possibilidade do ingresso principalmente através da 

educação. No caso de Norma foi por causa do seu marido assassinado, que ela é inserida 

nesse campo. Na época ela tinha apenas 20 anos de idade, ainda era estudante do Ensino 

Fundamental, o antigo 1º grau e era mãe de duas meninas. Essa forma da mulher ingressar na 

política, por meio de uma figura masculina que poderia ser o pai, o irmão e ou o cônjuge 

 
76 Livro de Posse de Vereadores. Instalação de Legislaturas e Posse de Prefeitos, n. 1. p. 52. 
77 PORTUGAL, Eme. Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 4  jun. 1968. Sociedade,  p. 2. 
78 OLIVEIRA, 2006, p. 232. 
79 Câmara de Vereadores renova em mais de 70 por cento. Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 03 dez. 

1988. p.  3. 
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ainda é bastante comum em diversos lugares do Brasil. “O parentesco tem sido considerado 

uma rota importante de acesso feminino à política institucional.”80 

 O marido de Norma era George Américo, que ficou conhecido no final da década de 

1980 por liderar inúmeras ocupações nesta cidade juntamente com o Movimento do Sem 

Teto, sendo por isso apelidado de rei das invasões. Na época de seu assassinato ele havia 

comandado a maior invasão já ocorrida em Feira de Santana, a ocupação do antigo campo de 

aviação situado no bairro Campo Limpo, que provocou desentendimentos entre os governos 

municipal e estadual. 

 
George Américo que segundo informações era responsável por mais de vinte 

invasões na cidade, daí o “Título” adquirido de “Rei das Invasões”, 

notabiliziou-se a partir de novembro do ano passado, quando comandou a 

ocupação da área do antigo Campo Limpo, criando inclusive, um certo atrito 

entre os governos Estadual e Municipal, devido as situações que se 

seguiram81. 

 

 

 A morte de George causou grande comoção na cidade principalmente entre os sem 

teto, que lotaram o seu sepultamento e protestaram contra a sua morte. 

 

Com um grande acompanhamento popular, estimado em mais de 3 mil 

pessoas, verificou-se, ontem à tarde, no Cemitério São Jorge, o sepultamento 

de George Américo Mascarenhas dos Santos, de 27 anos, conhecido como o 

“Rei das Invasões”, que foi encontrado morto, na manhã de anteontem, nas 

proximidades do Rio Jacuípe com duas perfurações no corpo provocadas por 

uma escopeta. O sepultamento de George Américo transcorreu em um clima 

de muita emoção e tensão, registrando-se vários protestos contra os autores 

do crime ainda não identificados.82 

 

  

Norma Suely não tinha nenhuma experiência política, jamais havia participado de 

movimentos sociais, não tinha interesse pela política institucionalizada, ao contrário do seu 

marido que: 

começou a sua luta por causas comunitárias em 1976, quando integrava a 

diretoria da Casa do Estudante de Feira. Posteriormente passou a liderar 

movimento de sem-teto no intuito de ocupar áreas de terra na cidade. Ele 

também teve militância política, mas não se pautava por definições em 

termos de siglas, preocupando-se, conforme dizia em realizar “um trabalho 

social”83. 

 
80ARAÚJO, Clara. Rotas de ingresso, trajetórias e acesso de mulheres ao legislativo: um estudo comparado entre 

Brasil e Argentina. Revista Estudos Feministas, v. 18 n. 2, p. 567-584. Florianópolis Mai.-Ago. 2010. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ref/v18n2/16.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2012. 
81 George: um final trágico. Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 7 mai. 1988. p. 1. 
82 Ibidem, loc. cit. 
83 Ibidem, loc. cit. 

http://www.scielo.br/pdf/ref/v18n2/16.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ref/v18n2/16.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ref/v18n2/16.pdf


61 

 

  

  

Mesmo com a sua falta de experiência política e seu desinteresse pela mesma, para sua 

surpresa Norma foi escolhida para ser candidata à vereadora.  

 

Na verdade não foi nem interesse político né, porque foi uma coisa de 

surpresa porque quem ia ser candidato na verdade seria George, mas aí foi 

quando aconteceu o assassinato dele, já estava decidido que ele seria 

candidato ai quando aconteceu os próprios eleitores foi quem decidiu que eu 

fosse candidata no lugar dele já que ele não estaria aí para ser o candidato 

deles, aí decidiram que seria a candidata no lugar dele84. 

 

  

Como não era filiada a nenhum partido, Norma recebeu convites de vários partidos 

para se filiar e em meio a tantos pedidos ela acabou aceitando filiar-se ao PDC85. “Na verdade 

foram tantos pedidos na época que acabei me filiando no partido PDC, que acho que hoje em 

dia nem existe”86. Essa escolha deve-se ao fato do partido ter pessoas que ela conhecia, entre 

elas Miraldo Gomes.87 

 

Na verdade não foi o partido que me atraiu, mas os companheiros do partido, 

que eu tinha mais conhecimento. Na época eu não tinha nenhum 

conhecimento com a política entendeu, pra mim eu tinha que me apegar a 

alguém como o dr. Miraldo Gomes, na época foi um dos fundadores do 

partido, então resolvi sair no PDC justamente por causa dele, porque tinha 

um apoio, ajuda, tinha tudo, já conhecia ele, mas não faltou convite para 

outros partidos.88 

 

Esse interesse dos partidos em ter Norma como candidata se justificava pela 

“utilidade” que esta possuía, pois se tratava da viúva de um homem que no momento 

representava os anseios de uma grande parcela da população feirense e que por isso 

conseguiria muitos votos. Ela era a esperança dos seguidores de George, dos seus eleitores. 

Era um nome forte, pois estaria na lembrança das pessoas. Perrot enfatiza que “não se escolhe 

qualquer mulher”89. 

 

 
84 MASCARENHAS, Norma Suely. Entrevista com Norma Suely Mascarenhas: depoimento. [15 jun. 2012]. 

Entrevistadora: Edilene de Almeida Bispo. Feira de Santana, 2012. Arquivo digital. 
85 O PDC foi criado legalmente em 9 de julho de 1945, no Teatro  Municipal de São Paulo, por Antonio Cesarino 

Júnior, professor de Direito do Trabalho na Universidade de São Paulo. Em 1993 o partido é fundido ao PDS 

(Partido Democrata Social) para constituir o PPR (Partido Progressista Reformador). Ver: COELHO, Sandro 

Anselmo. O Partido Democrata Cristão: teores programáticos da terceira via brasileira (1945-1964). Revista 

Brasileira de História. São Paulo, v. 23, n. 46, não paginado, 2003. 
86 MASCARENHAS, op. cit. 
87 Miraldo Gomes, na época deputado federal, era o candidato a prefeito pelo PDC, nas eleições de 1988. 
88 MASCARENHAS, op. cit. 
89 PERROT, 1988, p. 131. 
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A campanha não foi minha, foi dele, eu peguei a ponga, entendeu? Porque 

ele começou e eu terminei, que na verdade eu vim fazer depois, porque 

vários projetos que na época eu sabia que ele ia fazer, eu consegui fazer 

durante os 4 anos que fiquei na Câmara.90 

  

 

A vitória de Norma se deve ao fato dela ter sido a viúva de um homem que se 

preocupava em melhorar a vida de uma parcela da população excluída da sociedade. A 

receptividade popular pela sua candidatura foi uma forma de dar continuidade às ações 

iniciadas e realizadas pelo seu marido. 

A eleição dessa mulher foi amplamente divulgada na imprensa, reconhecida como 

interessante, como evidencia o Jornal Folha do Norte. 

 
Caso interessante é de Norma Suely Mascarenhas (PDC) primeira mulher 

eleita para a Câmara de Feira de Santana. Jovem com apenas 20 anos, sem 

qualquer militância política ou experiência nesse setor ela foi lançada 

candidata pelo Partido Democrata Cristão para suprir a lacuna deixada pelo 

seu marido [...].91 

  

 

Mesmo sua história política sendo bastante peculiar, com um apoio de uma expressiva 

camada da população, com uma votação grandiosa, norma sofreu discriminações sendo mais 

intensa por parte dos homens. 

 

Nesse período tive muita discriminação, muitos diziam: “quem já viu mulher 

em política?”. Mas aí graças a Deus fui enfrentando aos poucos e consegui 

chegar aos 4 anos. A discriminação era mais da parte dos homens, porque na 

verdade o homem fala: “O que é que a mulher quer na política, porque 

mulher não pode jogar bola, porque mulher é isso e aquilo.” Sempre há 

aquela discriminação.92 

 

Já diante dos colegas vereadores, Norma foi muito bem acolhida, acolhimento esse 

carregado de interesses políticos. Muitos deles queriam a vereadora do lado, o apoio desta nos 

projetos, mas esta tinha a ajuda da sua assessoria para driblar a assédio político. 

 
Foi muito bajulamento, muita coisa, Norma pra lá, Norma pra cá, 

principalmente porque quando você começa já tem que ter o voto para o 

presidente da Câmara, então era um puxa pra lá, outro puxa pra cá. Eu quero 

seu voto, aquela coisa toda, sempre tratando com boa vontade, toda 

educação. Como eles eram raposas velhas, queria que eu votasse num 

 
90 MASCARENHAS, op. cit. 
91 Câmara de Vereadores renova em mais de 70 por cento. Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 3 dez. 

1988. p.3. 
92 MASCARENHAS, op. cit. 
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projeto, mas como eu tinha minha assessoria, que me ajudava bastante então 

eu conseguia me sair93. 

 

 

Na época da escolha do presidente da Câmara, o Jornal Folha do Norte trouxe uma 

matéria intitulada “Um Golpe de Mestre”, que noticiava a tentativa de suborno sofrida pela 

então vereadora, mas que esta conseguiu se esquivar, demonstrando esperteza da sua parte, 

não aceitando um cheque que lhe foi oferecido. O título não se refere à atitude de Norma, mas 

da coligação PDS/PFL, por outros motivos políticos. 

 
Fato, entretanto, é que mal se iniciavam os entendimentos para a eleição da 

mesa, desgastantes, prolongados, motivando manifestações das galerias 

superlotadas, dando a todos que acompanhavam os acontecimentos 

diretamente ou pelo rádio ou pela televisão, a impressão muito nítida de que 

a nova Câmara é uma casa de Orates e os vereadores, novos e velhos, um 

bando de macacos em casa de louça, explodiu o primeiro escândalo: 

dirigentes do PDC ali compareceram, furiosos, exibindo, para todos, mas 

principalmente para a imprensa, rádio e televisão quem faziam a cobertura 

do evento, um cheque, no valor de dois milhões de cruzados, firmado pelo 

vereador José Flantildes, que era, então candidato à presidência da Casa e 

que teria servido para comprar o voto da vereadora Norma Suely 

Mascarenhas. Segundo a versão do vereador Flantildes, emérito cartógrafo, o 

cheque fora, efetivamente, entregue à vereadora estreante, na casa do ex-

deputado Oscar Marques, que iniciara os entendimentos para a conclusão do 

negócio, o que Norma Suely, negou, garantindo que o cheque tinha sido 

deixado em sua residência, pelo vereador Flantildes, em um envelope com o 

timbre da Câmara, certamente para dar ao caso um certo cunho oficial.94 

 

  

Segundo Norma Suely, muitos projetos criados por ela foram de grande importância 

para a melhoria da vida da população feirense, em especial a da antiga invasão George 

Américo, atualmente, bairro George Américo.  

 
Fiz muitos projetos. Aquele mesmo das cadeiras reservadas nos ônibus pra 

gestantes, pra idosos, foi projeto meu na época. O George Américo 

transformado em bairro foi projeto meu, a criação de outras ruas nesse 

bairro, a escola que leva meu nome, Norma Suely, o posto de Saúde, tudo. 

Às vezes eu fico achando que o pessoal de outros bairros tem um certo 

ciúme de lá, porque tudo foi pra lá. E teve vários outros projetos.95 

De acordo com a imprensa, Norma também se preocupou com questões femininas 

como a segurança da mulher, solicitando ao governador que aqui instalasse uma Delegacia de 

Proteção à Mulher. 

 
93 MASCARENHAS, op. cit.  
94 Um golpe de mestre. Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 7 jan. 1989. p. 2. 
95 MASCARENHAS, op. cit. 
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A vereadora Norma Suely do PDC, única representante feminina na Câmara 

Municipal, está enviando ofício ao governador Waldir Pires, solicitando a 

implantação neste município, de uma Delegacia de Proteção à Mulher. É 

louvável a iniciativa desta vereadora, uma vez que, inúmeras mulheres são 

violentadas, inclusive por seus próprios maridos e que na maioria não 

prestam queixas à polícia falta de uma delegacia especializada.96 

 

  

Nas eleições municipais de 1988, Feira de Santana vivia um momento ímpar no que 

diz respeito à participação de mulheres na política institucionalizada. O Jornal Folha do Norte 

traz diversas notícias acerca das candidaturas femininas, destacando o crescimento da 

participação destas cidadãs na disputa por um cargo eletivo, lutando igualmente com os 

homens na busca de votos. 

  
É cada vez maior a participação da mulher na política local, mostrando que o 

sexo feminino cada vez mais se interessa pela coisa pública e colabora, 

decisivamente para a consolidação do regime democrático. Há nos diversos 

partidos, inúmeras mulheres candidatas à Câmara  Municipal, todas lutando 

em pé de igualdade com os homens e muitas até com grandes vantagens.97 

  

O jornal destaca entre os partidos políticos, com expressivo número de mulheres 

inscritas o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) que tem como principal nome feminino o de 

Laurice Santos da Costa. 

 

No PTB, por exemplo, destaca-se a candidatura de Laurice Santos da Costa 

(Lita), com o nº 14.619, que tem como principal reduto o Distrito de Ipuaçu 

e vem fazendo um excelente trabalho na cidade, demonstrando muita 

capacidade para exercer o mandato, e muita sensibilidade para com os 

problemas do povo.98 

 

  

Além de Laurice Costa, outras candidatas disputavam uma vaga na Câmara pelo PTB, 

como Maria Emília de Oliveira Almeida (nº 14.607), Maria de Lourdes Silva de Jesus (nº 

14.639) e Uiara Portugal (nº 14.636).99 

Nesse período o número de filiações femininas superou a masculina. Com isso havia 

muitos partidos com um número de mulheres filiadas bem maior que de homens. E apenas o 

Partido Liberal, no momento não tinha nenhuma mulher filiada. 

 

 
96 Delegacia da mulher. Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 18 fev. 1989. p. 6. 
97 A mulher na política feirense. Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 3 set.. 1988. p. 2. 
98 Idem, loc. cit. 
99 Idem, loc. cit. 
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O quadro de filiações nos onze partidos registrados em Feira é o seguinte: 

Partido Comunista de Brasil, 147 (masculino), 74 (feminino), PTB, 306(M), 

425(F), PFL, 294(M), 304(F), PSC, 5(M), 2(F), PDS, 469(M), 614(F), 

PMDB, 1.455 M), 1.819(F), PCB, 102(M), 46(F), PSB, 271(M), 320(F), 

PDT, 19(M), 326(F), PT, 291(M), 336(F), PL, 7(M), 0(F). No total são 3.572 

filiações masculinas e 4.266 femininas, com as mulheres levando vantagem 

em 694 filiações.100 

 

  

Vale destacar, que além das mulheres estarem se sobressaindo no campo político 

partidário, nesse mesmo ano houve uma candidatura feminina à presidência de outros 

espaços, o do STR (Sindicato dos Trabalhadores Rurais). Segundo o Jornal Folha do Norte, 

tudo apontava para a vitória da candidata, sendo assim a primeira vez que o STR/FS teria uma 

mulher presidindo. 

 
Evidenciando a participação cada vez maior da mulher brasileira nas 

organizações da classe trabalhadora, Maria das Virgens, conhecida por 

“Ninha”, surge até o momento como candidata única à presidência do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana, considerado com 

um dos mais importantes da Bahia, quer pelo número de associados, quer 

pela expressiva participação em diversos eventos, sempre em defesa dos 

interesses dos ruralistas de Feira de Santana e região.101 

  

 

O jornal não noticia se Maria das Virgens sofreu ou não discriminação por conta da 

sua candidatura, uma mulher presidindo, mas é bem provável que tenha ocorrido. O periódico 

traz, porém, um depoimento do presidente do sindicato na época, Pedro Pio, se mostrando 

favorável a candidatura de Maria das Virgens, afirmando não ter motivos para discriminação. 

 
Para o atual presidente Pedro Pio, “tudo bem”. Ele vê a investida de Maria 

das Virgens com bons olhos, demonstrando de que não há razões para 

discriminações. “A luta no dia-a-dia do campo é muito difícil e a mulher está 

lado a lado com o homem nessa luta sem fim. Ela trabalha em casa, toma 

conta dos filhos, prepara a comida e ainda vai para o campo para pegar na 

enxada para plantar. Não vejo razões para alguém ficar contra a candidatura 

de uma mulher principalmente quando ela já possui uma liderança com é o 

caso de Maria das Virgens”, salienta o presidente do STR/FS.”102 

 

  

 
100 Mulheres tomam conta dos partidos políticos. Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 11 jun. 1988. p. 3. 
101 Mulher concorre à presidência do STR em Feira.  Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 19  nov. 1988. p. 

3. 
102 Ibidem, loc. cit. 
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Se as palavras do presidente favorável à candidatura feminina à presidência eram 

verdadeiras ou não, não importa, pois foi de grande relevância para o momento, o 

reconhecimento da capacidade feminina. 

Já nas disputas eleitorais do mesmo ano um dos candidatos à prefeitura de Feira de 

Santana, pelo PDS (Partido Democrático Social), Antonio Sérgio Carneiro, em um dos seus 

pronunciamentos do horário político gratuito na televisão se expressa com palavras que foram 

consideradas de desagravo à mulher. As expressões utilizadas pelo então candidato na 

verdade era para atacar o PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), que lançou 

na época o candidato a prefeito, Colbert Martins da Silva, mas acabou mobilizando a opinião 

pública por ter agravado a mulher.  

 
A partir de 1986, quando o PMDB saiu das eleições com vitória em quase 

todos os estados brasileiros, apareceu na região de Feira de Santana e se 

repetiu com forte insistência um trocadilho chulo que arranja algumas rimas 

para terminar com a informação de que não se deve votar no PMDB. Num 

dos três versos do trocadilho, está reforçado o velho preconceito do homem 

sobre a mulher. Ele diz assim: “Três coisas que um homem não deve fazer: 

casar com mulher falada, comprar terra sem ver e votar no PMDB.” 

Querendo tirar proveito da última estrofe, o candidato a prefeito pelo 

PFL/PDS, Antonio Sérgio Carneiro, levou o trocadilho inteiro no programa 

gratuito na TV em horário nobre, na noite de terça-feira. No outro dia havia 

um impacto intensamente negativo, afinal o candidato estava valendo-se de 

uma situação popular que reforça o preconceito à mulher, numa atitude de 

assessoramento político.103 

 

  

A atitude de Sérgio Carneiro foi demasiadamente infeliz e em momento algum ele 

deveria ter feito essa colocação, por motivos já conhecidos, como a disseminação da 

discriminação contra a mulher que ele estimulou e também por outros como o momento 

político que Feira estava vivendo de crescimento na participação feminina nessa área, estava 

às vésperas de ser promulgada uma nova Constituição, que entre muitas coisas estabelece o 

princípio da igualdade e para as mulheres se constitui um momento especial, pois estas terão 

seus direitos reconhecidos e assegurados, em partes. 

Ocorreram diversas manifestações contra Sergio Carneiro. Na Câmara de Vereadores 

foi apresentada por um vereador a moção de repúdio ao gesto do então candidato. 

 
A reação a Sergio Carneiro surgiu imediatamente no outro dia, em forma de 

repúdio. O vereador Aloísio Lima do PTB apresentou na Câmara Municipal 

uma moção de repúdio contendo “um voto de repúdio à maneira pouco 

cortês e pouco educada, discriminatória e agressiva como o candidato a 

 
103 Vereador quer desagravo da mulher feirense. Jornal Folha do Norte. Feira de Santana. 7 out. 1988. p. 2. 
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prefeito se referiu à mulher feirense” – Com efeito, ao mencionar, no citado 

programa, a expressão mulher falada, o candidato do PDS discriminou e 

agrediu a mulher, em sua honra e dignidade, atingindo principalmente à 

mulher pobre, à mulher do povo, que deve ser respeitada e dignificada como 

qualquer outra das altas rodas, da alta sociedade” – diz o texto da moção.104 

 

O Movimento Pró – Mulher, grupo de mulheres de Feira de Santana, também emitiu 

nota lamentando o episódio. 

 
O Pró–Mulher – Grupo de Mulheres de Feira de Santana – diante do 

pronunciamento do candidato a Prefeito, Antonio Sergio Carneiro, veiculado 

pela Televisão no horário destinado à propaganda política, [...] vem em 

público manifestar o seu repúdio a colocação tão imprópria a qualquer tipo 

de pessoa, ainda mais quando se trata de alguém que almeja ser Prefeito. O 

que será que quis dizer o candidato da coligação PDS/PFL com a sua piada 

de mau gosto? O que significa para ele uma mulher falada?”(Seria bom que 

o assunto fosse melhor esclarecido). [...] Somos todos cidadãos homem ou 

mulher, independentemente de credo, raça, religião ou sexo, pagamos com a 

nossa parcela de trabalho para o desenvolvimento social e, portanto temos o 

direito ao livre trânsito e a fazermos as nossas escolhas pessoais. Merecemos 

respeito. Não devemos admitir rótulos e discriminações!105 

 

  

Além dos fatos citados que marcaram a política feirense, no que diz respeito à 

participação feminina, ocorreu um que merece atenção especial: a candidatura de uma mulher 

ao cargo de vice-prefeita, sendo assim, a primeira vez que uma mulher disputava uma vaga no 

executivo feirense. “Ela tem 38 anos, é técnica social de nível médio, mãe de três filhos e a 

única mulher a compor uma das oito chapas que disputam a sucessão municipal de Feira de 

Santana. É Ivanide Santa Bárbara, candidata a vice-prefeita pelo PT na chapa encabeçada por 

Jaime Cunha.”106 

 

Eu nasci em Lajedo Alto que antigamente no tempo em que nasci era 

comarca de Castro Alves e fui então registrada por lá, Santa Teresinha, é 

uma confusão muito grande porque na verdade, na verdade, eu sou filha 

adotiva e aí meus pais adotivos mudaram meus locais de nascimento com 

medo que minha mãe biológica me identificasse para desaparecer comigo, 

então eu tenho dúvidas em relação ao meu nascimento real. Eu nasci em 

1950. Tenho o segundo grau completo, tenho curso de Magistério, fiz o 

curso de Auxiliar de Enfermagem e tenho o 3º grau inconcluso, fazia 

Economia na Uefs.107 

 
104 Vereador quer desagravo da mulher feirense. Jornal Folha do Norte. Feira de Santana. 7 out. 1988. p. 2. 
105 Ibidem, loc. cit. 
106 A mulher precisa decidir sobre os destinos do seu município. Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 11 

set. 1988. p. 2. 
107 SANTA BÁRBARA, Ivanide. Entrevista com Ivanide Santa Bárbara: depoimento. [22 mai. 2012]. 

Entrevistadora: Edilene de Almeida Bispo. Feira de Santana, 2012. Arquivo digital. 
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Antes de chegar à militância partidária e a filiação ao PT foi no ambiente de trabalho 

no início de 1980 que Ivanide teve acesso ao conteúdo político de cunho marxista, no qual a 

partir desse conhecimento ela percebe que:  

 

[...] tinha haver com que fazer com meu país, com que fazer com minha vida 

e a partir dali eu começo a militância ainda não partidária, mas sindical eu 

comecei a participar das mobilizações da minha categoria de inspecionistas 

rurais, fui comando de greve várias vezes e ajudei na tentativa de construção 

da Pró-Cut em Feira de Santana depois na oposição dos comerciários e por ai 

foram várias lutas até que em 1982 senão me engano em 1983 eu resolvi me 

filiar ao PT, fui convocada por aqueles colegas de profissão que já eram 

filiados do Partido dos Trabalhadores e investiram em mim e eu fui pra lá, 

gostei e não saí mais.108 

 

  

A candidatura da Ivanide foi uma decisão do PT. Para ela foi feito um uso da sua 

condição de mulher negra, pois em 1988 foi o ano de cem anos da abolição, o que seria muito 

positivo para o partido que estava se estabelecendo na cidade e também para o Movimento 

Negro, ter uma representante disputando uma vaga no executivo.  

 

A primeira vez que eu me candidatei foi em 1988. Aí hoje eu faço a leitura 

de que aquele foi um uso da minha condição étnica, o fato de ser negra. Em 

1988 era centenário da abolição, o Partido dos Trabalhadores precisava 

despontar ainda naquela época, a gente estava construindo o partido, 

algumas pessoas me disseram que aquele era o ano de que aparecesse uma 

cara negra pra que chamasse atenção, como já naquele período eu enxergava 

isso pelo outro lado eu achava que para o Movimento Negro aquilo era 

importante, colocar uma mulher negra, pobre, na mídia seria importante, eu 

aceitei o desafio e fui candidata à vice-prefeita de Feira de Santana em 

1988.109 

 

 

 Ivanide sofreu muita discriminação por parte da população pelo fato de ser mulher e 

negra tentando ocupar um cargo político, que para a sociedade preconceituosa e elitista só 

deveria ser ocupado por homens e brancos. De acordo com Perrot o ingresso feminino na 

política não é considerado normal em lugar algum, tanto por parte dos partidos, do legislativo 

ou do executivo. A política se trata de uma profissão para homens, criada e organizada no 

masculino. As mulheres só tem acesso ao executivo de forma marginal.110  

Com a ajuda de companheiros do partido Ivanide conseguiu dar continuidade ao 

“desafio” que lhe foi dado. 

 
108 SANTA BÁRBARA, op. cit. 
109 Ibidem, op. cit. 
110 PERROT, 1988, p. 129-130. 
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Foi o primeiro grande desafio da minha vida. Eu fui enfrentar brancos que 

até então eu não tinha tido essa oportunidade. Fui enfrentar a sociedade 

organizada branca, enfrentar a ideologia que sempre afirmou que a política, 

principalmente partidária os cargos executivos era uma coisa por direito dos 

brancos e dos homens. Então foram desafios múltiplos que eu tive que 

enfrentar. Foi muito assustador, mas eu tive companheiros muito bons, a 

exemplo de Jaime Cruz, Jaime Cunha, de Orlando Abreu, de Anísio Santa 

Cruz, de Maria de Carmo que foram companheiros e companheiras que 

sentavam comigo horas a fio para me ajudar, para me preparar politicamente, 

então não fui sozinha. 111 

 

  

Ivanide e Jaime Cunha não conseguiram se eleger, pois a vitória foi do candidato 

Colbert Martins da Silva. Contudo, ela deixou uma lição de coragem e determinação, além de 

ter somado à história política das mulheres em Feira de Santana. 

 Nas eleições municipais seguintes, ou seja, de 1992, mais uma mulher é eleita. Uma 

candidata lançada pelo PMDB, Eliana Maria Santos Boaventura. Eliana Boaventura, como é 

conhecida, nasceu em Feira de Santana em 12 de janeiro de 1954. Fez o curso primário na 

Escola Coração de Jesus em 1962 e o Ginásio no Colégio Santanópolis em Feira de Santana 

em 1969. Licenciou-se em Letras Vernáculas em 1983, graduou-se em Economia pela 

Universidade Estadual de Feira de Santana e pós-graduação em Administração Hospitalar, 

pela Universidade de São Camilo, em São Paulo, no ano de 1988. Foi professora e exerceu o 

cargo de vice-diretora do Instituo de Educação Gastão Guimarães (1986 a 1990) e coordenou 

no ano de 1992 o Hospital da Mulher Ignácia Pinto. Seu ingresso na carreira política ocorreu 

em 1990. Participou de várias comissões, entre essas uma ligada à mulher, Especial de Defesa 

dos Direitos da Mulher, além de projetos de interesses e direitos da mulher, tais, como: 

inclusão do tema “Aleitamento materno”, no Currículo Escolar.112  

Durante o seu mandato, a então vereadora mostra sua preocupação com a educação, 

fato que é evidenciado pela imprensa. A mesma faz denúncias contra o então Secretário de 

Educação, Cultura e Esporte, José Raimundo de Azevedo, que segundo ela estava cometendo 

atitudes irregulares que estariam prejudicando a educação e desempregando muitos 

professores nomeados.  

 

A vereadora Eliana Boaventura (PMDB) denunciou na Câmara Municipal 

que o Secretário de Educação, Cultura e Esportes, José Raimundo de 

Azevedo, está fechando diversas escolas e tirando da folha de pagamento 

professores nomeados que estavam atuando em sala de aula. “O professor 

José Raimundo está negando suas origens e tem criado situações para 

 
111 SANTA BÁRBARA, op. cit. 
112 OLIVEIRA, 2006, p. 92-93. 
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justificar suas declarações de que iria demitir 400 professores” disse a 

vereadora. No decorrer de seu pronunciamento Eliana Boaventura disse que 

a Secretaria de Educação proibiu a matrícula de alunos de quatro anos de 

idade na pré-escola Pape, no distrito de Bonfim de Feira, retirando com essa 

decisão três professores de sala de aula e também desativou a pré-escola 

Gotinha D’Água no conjunto Feira IV afastando das salas de aula seis 

professores.113 

 

  

A participação da mulher no legislativo feirense se deu de formas diversas 

considerando a trajetória das mulheres citadas. Entretanto as qualidades de educadora, de 

comportamento exemplar, de esposa de líder político, destacaram as mulheres no campo 

público e político. O caminho dessas mulheres até a política institucionalizada não foi fácil, 

sobretudo pela discriminação e pelo lugar de submissão mantido pelo poder estabelecido no 

seio das sociedades. Os exemplos trazidos foram poucos, mas de grande importância para a 

luta das mulheres na conquista do seu espaço na política.  

 

 

2.3.1 Breves considerações sobre a primeira lei de cotas nos processos eleitorais e sua 

repercussão na esfera política feirense 

  

Avanços sem precedentes no que diz respeito à liderança feminina ocorreram na 

América Latina na década de 1990. Com destaque para um aumento de caráter extraordinário 

do número de mulheres em cargos eletivos e a aprovação da lei de Cotas por onze países 

latino americanos.114 

 O primeiro país da América Latina a conceder e obrigar os partidos políticos a destinar 

um percentual para as candidaturas femininas nos processos eleitorais foi a Argentina.115 

O Debate da Lei de Cotas surge da necessidade do avanço a inclusão do sexo 

feminino na vida pública, sendo esse um dos caminhos para obter a 

igualdade de gênero na qual obriga os partidos políticos a destinar um 

percentual para as candidaturas femininas.116 

 

  

 
113 Vereadora critica o Secretário de Educação. Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, 27 mar. 1993. p. 2. 
114 HTUN, Mala. A política de Cotas na América Latina. Revista Estudos feministas. v. 9. n. 1, não paginado, 

Florianópolis, 2001. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

026X2001000100013. Acesso em: 05 dez. 2012. 
115 Foi através da Lei 24.012/91, que obrigou os partidos políticos a inserir um mínimo de 30% de candidaturas 

femininas. Este projeto foi defendido pela Senadora Margarita Malarro, da União Cívica Radical em 1989. 

Como a Argentina, vários outros países do Mercosul, tiveram essa lei instaurada. BATISTA, Camilla Lima. 

Análise histórica sob os direitos políticos das mulheres no Brasil. PPGNEIM/ UFBA. Disponível em: <http: 

http://www.neim.ufba.br/site/arquivos/file/anais/anaispoliticafeminismo.pdf>. Acesso em 20 set. 2012.  
116 Ibidem, p. 9. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2001000100013
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2001000100013
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Clara Araújo117 destaca que as iniciativas partidárias de consolidação de cotas 

especialmente para as candidaturas aos cargos legislativos, inicialmente foram promovidos 

pelos partidos de esquerda.  

 No Brasil a questão sobre as Cotas surge com a aprovação do projeto de lei que 

instituía cotas para as mulheres nas listas partidárias, apresentado por Marta Suplicy. A Lei 

9100 de 29 de setembro de 1995, “a primeira lei de cotas”,118 estabelecia que no mínimo 20% 

das vagas de cada partido ou coligação deveriam ser preenchidas por candidaturas femininas 

nas eleições municipais do ano de 1996. De acordo com Céli Regina Pinto, a lei de Cotas se 

constitui o resultado mais concreto do esforço que atualmente tem havido para aumentar a 

participação da mulher na política institucional.119 

 Apesar de Céli Regina ter um olhar positivo sobre a política de Cotas, ela reconhece 

que a lei não transformou de forma substancial a participação feminina, no entanto promoveu 

movimentos que objetivavam trazer a mulher para o interior dos partidos e aparelhá-las para a 

vida política, para isso, 

são muitos os diretórios partidários em todo o Brasil que promovem cursos 

para mulheres candidatas a cargos eletivos. Uma relação interessante se 

inverte: se antes as mulheres eram barradas nas listas partidárias, agora os 

partidos buscam mulheres para compô-las. Isso, entretanto, não garantiu 

qualquer condição de disputa real por cargos eletivos. Se, por um lado, a 

presença de mulheres pode ter apenas o intuito de tentar cumprir a lei 

eleitoral, por outro, a resistência das mulheres em entrar na arena política 

também é responsável pelo seu pequeno número.120 

 

  

No que diz respeito à aprovação das Cotas, no Brasil, não houve grandes conflitos 

registrados, como ocorreu em alguns países, “em algumas situações, essa medida chegou a ser 

objeto de avaliação de inconstitucionalidade jurídica, no caso local, não há evidências de 

contestações legais ou maiores questionamentos jurídicos”121. 

 

Diferente do observado em outros países, a trajetória que conduziu à 

aprovação das cotas no Brasil não foi marcada por grandes debates ou 

polêmicas. Ao se refazer esse percurso através de pesquisas, constatou-se 

 
117ARAÚJO, Clara. Mulheres e representação política: a experiência das cotas no Brasil. Disponível em: 

<http:www.periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/.../11312>. Acesso em: 28 dez. 2012. Não paginado. 
118 Em 1997, houve a votação de uma nova lei eleitoral, a lei 9.504 de 3 de dezembro de 1997. No artigo 10, 

terceiro parágrafo, consta que: do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou 

coligação deverá reservar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidatura de cada sexo. Trinta por cento 

das vagas são destinadas às mulheres. 
119 PINTO, Céli Regina Jardim. Paradoxos da participação política da mulher no Brasil. Revista USP, São 

Paulo, n. 49, p. 98-112, mar-mai, 2001. Disponível em: <http: www.usp.br/revistausp/49/07-celiregina.pdf>. 

Acesso em: 2 jan 2013. 
120 PINTO, 2001, p. 98-112. 
121 ARAÚJO, op. cit. 

http://www.usp.br/revistausp/49/07-celiregina.pdf%3e.%20Acesso
http://www.usp.br/revistausp/49/07-celiregina.pdf%3e.%20Acesso
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que, como proposta, a cota não chegou a mobilizar setores mais amplos da 

sociedade ou mesmo o movimento feminista, predominando, em geral, uma 

posição de interrogação acerca da sua natureza e viabilidade122. 

 

 

De acordo com Araújo, durante o processo de preparação para a IV Conferência de 

Beijing, acontecida em 1995, o tema foi objeto de estudo, ocupando lugar residual, entre os 

propósitos que foram mencionados nos relatórios resultantes dos encontros feministas. 

“Naquele período, a política de cotas assumia um caráter ambíguo para os movimentos sociais 

de mulheres: ao mesmo tempo que era vista como algo inovador, havia reservas quanto à sua 

eficácia e natureza”123. 

Em Feira de Santana, algumas mulheres do meio político partidário, como a então 

vereadora da época Eliana Boaventura e a militante petista Ivanide Santa Bárbara, além de ter 

sido candidata a vice- prefeita foi também candidata a vereadora de Feira de Santana. Para a 

vereadora Eliana, deveria ser destinada metade das vagas, e ela considerou a lei 

discriminatória, em sua opinião a mulher deveria ter mais espaço sem a necessidade de leis. 

 

A vereadora Eliana Boaventura (PMDB) não gostou da decisão da Câmara 

dos Deputados de dar às mulheres o direito ao excedente de 20 por cento das 

vagas no legislativo. Conforme a nova lei eleitoral, cuja redação final foi 

votada semana passada na Câmara, os partidos poderão apresentar até 24 

candidatos desde que quatro deles sejam mulheres no caso da Câmara 

Municipal possuir 20 vagas. É praticamente o caso de Feira de Santana, cuja 

Câmara possui 21 vagas. “Deveria ser na verdade 50 por cento, mas não por 

força da lei”, diz Eliana, a única mulher na Câmara de Feira de Santana.  

Para ela a maior participação feminina no legislativo deveria ser fruto da 

própria mulher pela ocupação de espaços na política, no fundo a lei é 

discriminatória, pois está fazendo uma concessão à mulher”, avalia Eliana.124 

 

  

Para Ivanide a lei serviu para chamar a atenção para a desigualdade existente entre os 

sexos. Ela acha que não era necessária a existência de percentuais definidos, mas por outro 

lado a lei, segundo ela, tem suas vantagens. 

 

“Isto por si só não nos coloca na posição a que temos direito”, analisa 

Ivanide Santa Bárbara, que já foi candidata a vereadora e a vice-prefeita de 

Feira de Santana pelo PT. “Mas alguma coisa precisava ser feita para chamar 

a atenção sobre a desigualdade entre homens e mulheres, inclusive na 

política”, prossegue acrescentando que esta desigualdade não se deve ao 

 
122 ARAÚJO, Clara. As Cotas por Sexo para a Competição Legislativa: O Caso Brasileiro em Comparação com 

Experiências Internacionais. Dados, v. 44 n. 1. Rio de Janeiro, 2001. Não paginado. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52582001000100006>. Acesso em: 28 dez 2012. 
123 ARAÚJO, op. cit.  
124 Mulheres insatisfeitas com lei eleitoral. Feira Hoje. Feira de Santana, 8 out. 1995. p. 2. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52582001000100006
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desinteresse da mulher, mas as restrições criadas pela sociedade machista. 

Para Ivanide, não deveria haver percentuais definidos, mas a lei está 

servindo para “puxar a discussão sobre o assunto.125 

 

 Marleide Oliveira, diretora regional da APLB-Sindicato, tem uma opinião mais 

positiva sobre as Cotas. Ela vê o percentual estipulado como um incentivo para mulher a 

participar mais ativamente da política partidária. “O assunto, aliás, já foi discutido no PCdoB, 

partido ao qual é filiada Marleide Oliveira, diretora regional da APLB-Sindicato. “A definição 

deste percentual estimula a participação da mulher no poder, que sempre foi gerenciado pelo 

homem”, diz ela.”126 

 Entre os vereadores de Feira de Santana, a nova lei eleitoral127, que trás entre as suas 

mudanças a lei de Cotas, sofreu mais críticas do que elogios, com foi evidenciado pela 

imprensa. Os vereadores citados na reportagem do jornal Feira Hoje128, em momento algum 

manifestaram opinião sobre as Cotas, nem se eram contra ou favor. Talvez esse silêncio seja a 

expressão da indignação destes com um dos pontos da nova lei eleitoral, ou seja, a reserva de 

vagas nos partidos para a candidatura feminina. 

Entre as críticas tecidas pelos vereadores está a do vereador do PSB (Partido Socialista 

Brasileiro) Celso Pereira. “O vereador Celso Pereira (PSB) critica o esquecimento do voto 

distrital e a falta de regras para a proteção dos partidos pequenos, “que merecem um 

tratamento diferenciado”129. 

 Entre os elogios está o do vereador do PCdoB (Partido Comunista do Brasil) Messias 

Gonzaga. “Para o vereador Messias Gonzaga (PCdoB), um dos poucos pontos positivos da lei 

é não ter concluído a proibição das coligações proporcionais e a exigência de cinco por cento 

do colégio eleitoral para um partido ter assento nas casas legislativas”130. 

 O sistema de Cotas contribuiu para “puxar” o debate acerca das desigualdades 

políticas entre os sexos, como disse Ivanide Santa Bárbara, deveria ter o percentual de 50 por 

cento, ou nem era para existir e as mulheres ter condições de galgar seu espaço na política 

sem precisar dela, como assinalou Eliana Boaventura, pôde ter servido de estímulo para uma 

maior participação feminina nos espaços de poder, de acordo com Marleide Oliveira. 

Aumentou o número de candidatas em diversos lugares do mundo, conforme Lucia Avelar. 

 
125 Mulheres insatisfeitas com lei eleitoral. Feira Hoje. Feira de Santana, 8 out. 1995. p. 2. 
126 Idem, loc. cit. 
127 Estabelece as normas para a realização das eleições municipais de 3 de outubro de 1996 e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9100.htm> Acesso em: 12 jan. 2013. 
128 Vereadores vêem pontos negativos, mas também avanços na nova lei. Feira Hoje. Feira de Santana. 29 set. 

1995. p. 2. 
129 Idem, loc. cit. 
130 Idem, loc. cit. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9100.htm


74 

 

Contudo é preciso outras ações afirmativas, para que como afirma essa autora “as cotas não 

sejam transformadas apenas em algo obrigatório sem efetiva divisão e parceria entre homens e 

mulheres na condução das questões.”131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
131 AVELAR, 2002, p. 40-54.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente pesquisa se deteve em discutir sobre como se deu a inserção feminina na 

política partidária em Feira de Santana. O estudo partiu de uma visão macro, com o 

levantamento dos primeiros movimentos de mulheres no Brasil que reivindicava direitos que 

era exercido apenas pelos homens, como o direito a uma educação institucionalizada, ao 

sufrágio, enfim o direito de exercer a sua cidadania. É no contexto das lutas das mulheres pelo 

direito de votar e ser votada no Brasil e especialmente na Bahia, que vai ser iniciado uma 

investigação acerca da participação de mulheres em cargos eletivos de Feira de Santana. 

Foi evidenciado, através de estudos sobre a contribuição das mulheres na construção 

da cidade de Feira de Santana no período republicano, que desde a década de 1920, nesta 

cidade ocorreu às primeiras manifestações de cunho feminista na figura da professora Eulina 

Thomé de Souza, tais manifestações foram divulgadas pela imprensa. 

Considerando que nas primeiras décadas do século XX, em diversas partes do Brasil 

ocorreram manifestações femininas em prol da luta pelo voto feminino, tendo como maior 

representante Bertha Lutz, na Bahia houve a criação da Federação Baiana Pelo Progresso 

Feminino, em 1931, por mulheres da elite de Salvador, onde a partir daí o feminismo passa a 

ganhar destaque nos jornais, com senhoras de prestígio declarando em público serem 

feministas, a exemplo de Amélia Rodrigues e a feirense Edith Gama Abreu. Em Feira de 

Santana nas eleições de 1933 para a Câmara Federal, as mulheres já se farão presentes nas 

urnas. 

As poucas mulheres que conseguiram acender no espaço público e político eram em 

sua maioria educadoras, possuíam um comportamento exemplar e acima de tudo eram 

casadas. De algum modo por terem essas qualidades é que elas conseguem galgar seu 

caminho a emancipação política. Não foi possibilitada a constatação se pelo menos entre as 

primeiras houve problemas com seus maridos, por não aceitarem ter a sua mulher “exposta” 

no momento em que passa a fazer parte de processos eleitorais. Um fato constatado e até 

surpreendente para a época é a aclamação da candidatura da professora Helena Assis Suzart 

pela imprensa, porém sobre a ocupação da professora Laura Folly a uma cadeira no legislativo 

feirense, fato inédito na cidade, não foi dado por parte da imprensa à importância que este 

episódio possuía. O fato de Laura ter substituído o dono de referido jornal, Hugo Navarro, 
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pode ter sido a causa desse “desinteresse”. Após 17 anos da candidatura da primeira mulher a 

vereança é que vai ocorrer a chegada desta nesse espaço.  

Depois da posse da professora Laura por meio da suplência, em1967, Feira só vai 

contar com uma representante feminina na Câmara em 1988, sendo a primeira vez que uma 

mulher é eleita pelo voto direto. A candidatura e vitória de Norma Suely foram possíveis 

graças ao trabalho desenvolvido pelo seu marido, George Américo, juntamente a população 

desabrigada de Feira de Santana, que esperavam a continuidade desse trabalho pela viúva do 

líder comunitário e a elegem. A respeito de Eliana Boaventura, vereadora eleita em 1992, não 

foi possível saber informações mais precisas sobre seu caminho até a Câmara legislativa, pela 

falta de fontes sejam elas orais ou escritas. 

A lei de Cotas de 1995 surge como uma esperança na melhoria do acesso a mulher na 

política, contudo em Feira de Santana, há divergências de opiniões entre algumas mulheres de 

destaque na política local. 

O caminho percorrido pelas mulheres em Feira de Santana para chegarem num espaço 

criado para o masculino, um espaço de disputa de forças, onde não se coaduna com a natureza 

da mulher, frágil, submissa, qualidades essas colocadas tradicionalmente pela sociedade e que 

na prática não condiz com a mulher, não foi fácil, assim como em diversos lugares do Brasil, 

devido a diversos fatores principalmente a discriminação sofrida primeiramente pelo fato de 

ser mulher. Contudo elas conseguiram chegar a esse espaço, mesmo com uma participação 

mínima, a sua relevância foi grandiosa, pois foi mais uma conquista somada a luta feminina 

pela obtenção do seu lugar na política partidária. 

Como pôde ser evidenciado na pesquisa, por causa da sua inquietação em relação a 

sua condição e a negação de seus direitos, as mulheres organizaram movimentos, enfrentaram 

preconceitos e discriminações para conseguir chegar ao lugar por elas almejado. 
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