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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho tem como objeto de análise a trajetória política de Adair Miranda de Cabral e 

Silva nas eleições para o poder municipal no ano de 1976, refletindo sobre a inserção das 

mulheres na vida pública.  As fontes históricas consultadas permitiram investigar como se 

desenrolou o processo que resultou na sua eleição. Os registros imagéticos, depoimentos e 

as Atas das sessões da câmara municipal de vereadores de Santo Estevão, foram debatidos 

para compreender o curso trilhado para essa dona de casa conseguiu se eleger a prefeita, 

analisando as estratégias e jogos políticos existentes naquele contexto. Problematizando a 

respeito das dificuldades de acesso das mulheres ao poder, abordando a questão do gênero 

na perspectiva de categoria de análise para compreender as relações estabelecidas entre os 

sujeitos nos espaços públicos. O objetivo foi analisar as representações discursivas e 

imagéticas do poder na esfera política através das memórias de dona Adair e seus 

familiares sobre essa conjuntura política, enfocando as relações políticas e a representação 

feminina dentro desses espaços.  

 

Palavras-chaves: Mulher; Política; Gênero; Poder.  
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RESÚMEN 

 

Esto trabajo tiene como principal objeto de estudio la trayectoria política de  Adair 

Miranda de Cabral y Silva en las elecciones para el poder municipal en el ano de 1976 

refletando acerca de la inserción de las mujeres en la vida pública. A partir de la 

apreciación de fuentes históricas que posibilitasen investigar como sucedió el desarrollo 

del proceso que dio origen a las elecciones municipales. Los registros de imágenes, 

testimonios y las actas de la cámara de regidores de la ciudad de Santo Esteban fueran 

debatidos para la comprensión del percusio hecho por doña Adair hasta lograr el cargo de 

acalde, analizándolo las estrategias y juegos políticos existentes en aquel contexto. 

Problematizando a respecto de las dificultades de acceso de las mujeres  al poder, 

abordándolo la cuestión de género en la perspectiva de categoría de analice para la 

comprensión de las relaciones establecidas entre los sujetos en el espacio público. El 

objetivo  fue analizar las representaciones discursivas y de imágenes del poder en la esfera 

política través  de la memoria de la señora Adair y en esto contexto político, mirándolo las 

relaciones políticas y la representación femenina en esto espacio.  

 

Palabras clave: Mujer; Política; Genero; Poder. 
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INTRODUÇÃO  
 

 

Essa pesquisa começou por um acaso do destino. Em uma conversa corriqueira 

sobre as dificuldades de se pesquisar temas relacionados à história local do município de 

Santo Estevão devido aos empecilhos encontrados e as dificuldades de acesso as fontes, 

falamos sobre escassez de trabalhos produzidos que se referissem ao município nesse 

diálogo fiquei sabendo que na história das eleições municipais, uma única mulher havia-se 

elegido a prefeita. No entanto para mim aquele episódio era novo, pois, antes nunca tinha 

ouvido falar anteriormente deste episodio, o que me levou a refletir sobre algumas questões 

referentes à história e as memórias construídas na comunidade.   

Essa circunstância chamou-me atenção devido o desconhecimento de muitas 

pessoas desse ocorrido, com isso dei início ao processo que desencadeou a pesquisa, 

coletando as primeiras fontes no arquivo municipal e peregrinando na busca pelo livro de 

memórias de Fonseca
1
 que é uma das principais fontes trabalhadas neste texto. O recorte 

temático e temporal desse trabalho foi decidido com base na revisão bibliográfica sobre 

trabalhos que abordavam o tema mulher e política na Bahia. Constatei que havia poucas 

produções acerca do tema. 

Uma segunda constatação foi poucas mulheres tinham exercido o poder municipal 

no estado da Bahia. Desse modo, a primeira reflexão feita foi sobre em que lugar estavam 

as mulheres que não se encontravam nos espaços de poder da sociedade na década de 

setenta período escolhido para iniciar o recorte temporal, partindo dessa indagação sobre a 

participação feminina na vida política investigando a estrutura social para refletir sobre as 

relações existentes e a questão do gênero se insere nessa pesquisa para desvendar como os 

padrões relacionados a condição sexual interfere na vida pública da mulheres. 

A discussão que permeia esse texto relaciona-se à questão do gênero como 

categoria de análise tendo como base e referencial teórico o trabalho da historiadora Joan 

Scott (1989)  “Gênero: uma categoria útil de analise histórica”  que problematiza  o gênero 

                                                        
1  Ivan Claret Marques Fonseca médico formado filho da terra que se dedicou a produção de um livro de 

memórias que teve como proposta resgatar a história do município de Santo Estevão desde a sua origem 

perpassando pela emancipação política e alguns governos. Escreveu o livro de memórias: Introdução à 

história de Santo Estêvão do Jacuípe 1983. 
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para muito além da questão do sexo, discutindo o assunto pelo viés da construção social do 

sujeito colocando que as relações existentes não cabem ser analisadas pelo argumento 

biológico que limita subordinação as questões físicas. Que foram usadas para compreender 

a predominância masculina nos espaços de poder em detrimento às mulheres analisando as 

dificuldades encontradas para a inserção das mulheres nesses espaços problematizando as 

formas e meios usados para alcançar o poder nesse contexto político e social. 

Esse trabalho tem como objeto de análise da trajetória política de uma dona de casa 

do interior da Bahia que chega a cadeira da prefeitura no ano de 1976 em uma sociedade 

que não escondia que era machista, mas que mesmo assim elege uma senhora como 

representante do poder municipal. Verificando os mecanismos usados para a realização 

desse feito, contemplando uma discussão da ciência política, identificando os jogos 

políticos envolvidos pela disputa do poder e suas estratégias na condução do processo 

eleitoral. 

Este trabalho foi dividido em dois capítulos, o primeiro capítulo a abordagem está 

voltada no fazer histórico local apresentado construções metodológicas da produção da 

historiografia local. A partir daí é realizado um breve histórico sobre a cidade de santo 

Estevão abordando desde o mito de origem até o governo de Adair Miranda Cabral e Silva, 

personagem principal do referente trabalho, no primeiro momento as considerações 

realizadas acerca da conjuntura que se desenvolveu o município destaca-se a questão 

climática, que desencadeia o movimento que dá origem ao lugar, na sequência a 

abordagem realizada está voltada em torno dos sujeitos que realizaram o processo de 

emancipação política.  

É importante salientar que os sujeitos envolvidos nas articulações políticas deste 

município se encontravam em um grupo restrito, por isso a problematização em torno da 

constituição desses grupos, que geralmente eram formados por pessoas de uma mesma 

família, o que gerava a disputa de poder entre famílias, no caso da senhora Adair Miranda 

a sua família era um dos grupos dominantes na política Santo-estevense, que desde a 

emancipação política se fez presente nas esferas de poder do município. Com isso neste 

capitulo trago uma reflexão sobre a conjuntura política que lhe proporcionou a sua inserção 

na política local e sobre a influência política que seu esposo Lineu Cerqueira da Silva 

possuía no espaço público abordando as estratégias utilizadas pelo mesmo para eleger a 

sua senhora a prefeita da cidade de Santo Estevão.  Também apresenta-se no texto uma 

breve leitura sobre os principais governos até a eleição de Adair , levando em consideração 
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que o grupo dominante na política era o mesmo do qual fazia parte essa senhora citando o 

papel de seu esposo dentro desse grupo político e as alianças feitas em prol da manutenção 

do poder do mesmo. 

O segundo capítulo traz uma discussão em torno das relações de gênero estabelecidas na 

sociedade e seus reflexos na política, que possuí fundamentos no patriarcalismo que coloca 

a mulher aparte desse processo.  Investiga sobre os espaços ocupados na sociedade por 

estas mulheres. Relaciona os debates bibliográficos com o intuito de compreender como a 

construção das imagens sociais que influenciam no contexto de exclusão feminina da vida 

pública nas sociedades ocidentais. Reflete sobre as formas encontradas pelas mulheres para 

acessarem os espaços políticos de poder.  

Neste capítulo se investiga como se deu a trajetória de uma dona de casa, que 

assumiu o poder municipal de uma pequena cidade do interior da Bahia no final da década 

de setenta, visando compreender os agentes socioculturais que estavam envolvidos naquela 

conjuntura política. Na perspectiva de analisar por meio das memórias o trajeto realizado 

até a eleição, propondo estabelecer um diálogo entre as fontes orais, escritas e imagéticas 

para debater como esse projeto de candidatura dessa figura foi estruturado e executado 

dentro de uma sociedade machista, na qual a base e a força política predominantemente 

masculina é afrontada pela presença feminina no pleito eleitoral no ano de 1976, por fim 

saliento o processo de campanha e os percalços encontrados ao longo desse trajeto 

colocando a eleição como uma construção social que ganha o status de festa nesse período, 

devido a mobilização que se criou em torno desse episódio. 
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I. AS ORIGENS DE UMA CIDADE: POLÍTICA, O PRATO DE TODO DIA 

 

1.1 HISTÓRIA LOCAL 

 

Neves argumenta que ao buscar produzir uma história local temos a possibilidade 

de revisitar memórias sociais e imaginárias de que constitui uma cultura de um povo, 

pensar na história de Santo Estevão é revisitar costumes e hábitos que formam um 

panorama do que foi criado no imaginário do santo-estevense. Este historiador assegura 

que o estudo do local tem tendências que diferenciam a história: 

 

O estudo do regional, ao focalizar o peculiar, redimensionaria a análise 

do nacional, que ressalta as identidades e semelhanças, enquanto o 

conhecimento do regional e do local insistira na diferença e diversidade, 

focalizando o individuo no seu meio sociocultural, político-econômico e 
geo-ambiental, na interação com os grupos sociais em todas as extensões, 

alcançando vencidos e vencedores, dominantes e dominados, conectando 

o individual com o social.
2
 

 

A história local permite realizar uma reflexão importante para a construção da 

imagem de um determinado lugar sendo assim instrumento de poder sobre os grupos que 

compõem aquele espaço, dessa forma é possível afirmar que as identidades construídas vão 

além do ambiente de convívio o discurso para esses sujeitos alça vôos maiores do que a 

própria vivência. Ninguém nasce com uma identidade, ela é construída por experiências e 

idéias que estão disseminadas nos locais em que habitamos. 

 

1.2 A LOCALIZAÇÃO 

 

O município de Santo Estevão localizado nas margens da BR116 sul, na micro 

região de feira de Santana a 39km da mesma, com latitude de 12º26`50 sul e longitude de 

39º14´28 oeste , está a uma altitude de 242 metros acima do mar, o clima subtropical 

úmido e varia entre úmido e seco . Está incluída no polígono das secas, limita-se com as 

                                                        
2
NEVES, Erivaldo Fagundes, história regional e local: fragmentação e recomposição da história na crise da 

modernidade UEFS, feira de Santana; Salvador; Acárdia, 2002, p. 89. 
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cidades de Castro Alves, Feira de Santana, Ipirá, São Gonçalo dos Campos, Muritiba e 

Serra Preta. À distância para a capital da Bahia é de 157 km. A área do município é de 365, 

141 km com uma população de 52 186 habitantes, de acordo com o IBGE 2013. O mapa 

abaixo apresenta o território que é compreendido como portal do sertão, região composta 

por dezessete municípios do interior da Bahia.     

 

Imagem1 - mapa do território portal do sertão 

 

                                                                                                                  O meu sertão já tá sofrendo tanto 

E o socorro custa a chegar 

Pelo chão seco desse o pranto 
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Com a promessa da política3 

1.3 A CIDADE  

 

A epígrafe acima, versos de música popular da região, expressa uma 

representação sobre a realidade: as secas que assolam a população baiana assim como seus 

animais. Por isso justifico aqui a escolha destes versos para dar inicio a narrativa de gênese 

dessa cidade. Referentes a uma situação recorrente no sertão nordestino, que inclui a região 

que foi povoada e denominada de Santo Estevão. Os versos enfocam o sofrimento do 

sertanejo que, nas suas andanças por melhores condições para sobrevivência, desbravam o 

Sertão.  O verso citado acima recria, em nosso imaginário, um cenário que ainda nos dias 

de hoje é visto em nosso país: os problemas causados pelas secas, um passado que se faz 

presente no cotidiano de muitos brasileiros. 

Para tratar desta questão o referido livro de memórias de Fonseca é uma fonte 

riquíssima para o trabalho do historiador, por trazer registros que permitem problematizar 

questões referentes à construção da memória sobre o histórico do município. Chama 

atenção na construção desta narrativa a predominância de uma história dos grandes 

homens, relativizando ou deixando de lado a participação dos populares. Assim, as 

intenções de se construir uma narração apenas com personagens da elite é recorrente na 

historiografia que, muitas vezes, escamoteia o passado indesejado e cristaliza uma história 

romantizada. 

Referente à memória local sobre as secas sertanejas, a cidade de Santo Estevão 

surge nas fontes
4
do cenário baiano em período de seca prolongada, no século XVIII, uma 

estiagem que já assolava a população baiana por um bom tempo, a falta de chuvas para 

plantio e a escassez de água para o consumo atingia o povo com frequência na região que 

hoje é chamada de portal do sertão. Naquele contexto, o padre português José Costa de 

Almeida, no ano de 1739, saiu da capela que habitava denominada de Santo Estevão velho, 

localizado hoje no território de Antonio Cardoso, em busca de recursos para a 

sobrevivência dos seus animais que estavam morrendo de sede e fome devido à seca.  

A produção de gado no sertão era uma atividade predominante naquela época e 

lugar. Existiam diversas fazendas que criavam o gado para corte e venda, durante a 

                                                        
3
FALCÃO, Victor Alexandre Mascarenhas, cheiro de chuva Disponível em:< 

http://www.vagalume.com.br/cheiro-de-chuva/cheiro-de-chuva. Acesso em: 22/06/2014. 
4FONSECA, Ivan Claret Marques. Introdução à história de Santo Estêvão do Jacuípe 1983. 

http://www.vagalume.com.br/cheiro-de-chuva/cheiro-de-chuva
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caminhada em busca dos recursos para o rebanho. Segundo o histórico da enciclopédia dos 

municípios brasileiros, encontrou um grande manancial que foi nomeado como riacho do 

salgado, por sua água ser levemente salobra, que existe até os dias de hoje.  

A primeira penetração em terras do atual município data do ano de 1739, 

quando o padre Jose da Costa Almeida, possuidor de mais de três léguas 

de terra no lugar conhecido por Santo Estevão, onde morava e possuía 
fazenda de criação e de lavoura, acossado pela seca que então assolava 

aquela região, foi obrigado, no ano referido, a sair dali em busca de 

recursos para o gado, indo encontrar forte manancial de água doce, que 
ainda hoje existe, na margem do riacho Salgado, distante trezentos metros 

do local em que se acha a sede desse município.
5
 

 

Neste mito de origem, que consta nos registros do IBGE obre os municípios 

baianos, esta registrado que logo o padre se estabeleceu no local construindo currais, 

moradias e uma capela sobre o arrogo de Santo Estevão, que deu nome ao lugar de Santo 

Estevão Novo. Com o tempo, o lugar foi povoado por outros criadores de animais que se 

juntaram na região. Devido à abundância de água e pastagens o “encontro” destes recursos 

em grande escala foi considerado um milagre do santo, Santo Estevão, que teria atendido 

aos pedidos dos seus devotos para amenizar a provação passada pelo povo que padecia 

com o longo período de estiagem. “A descoberta do liquido fez com que ele ai se fixasse, 

edificando currais, casas de moradia e uma capela sob o orago de Santo Estevão”.
6
 

Com a construção da capela, o povoamento do lugar começou a ganhar espaço, 

em 1754 foi elevada a categoria de freguesia com o nome de Santo Estevão do Jacuípe. No 

inicio de sua formação a freguesia de Santo Estevão do Jacuípe possuía um território de 20 

léguas de circunferência, entre os rios Paraguaçu e Jacuípe, este limitando–a ao norte com 

a de Nossa Senhora do Rosário de Cachoeira; e aquele ao sul dividindo-a da freguesia de  

São Pedro de Muritiba.  

Na época, o governo da capitania da Bahia, considerava o território como parte da 

Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto de Cachoeira.  Os registros históricos relatam 

que a terra fértil para a plantação de fumo nos séculos XVIII e XIX que tinha como mão de 

obra o trabalho escravo. Segundo Reis em dissertação sobre Feira de Santana e um dos 

grandes comerciantes de fumo do inicio do século XX, Agostinho Froés da Mota, 

                                                        
5 FERREIRA, Jurandyr Pires. IBGE. Enciclopédia dos municípios brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 1964. 
6 FERREIRA, Jurandyr Pires. IBGE. Enciclopédia dos municípios brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 

1964.p. 311. 
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(...) Barickman esclarece que os Campos da Cachoeira correspondiam a 

“uma área com poucas matas, que se estendia em direção ao norte e ao 
oeste e a partir do rio Paraguaçu, atravessando a freguesia de São 

Gonçalo dos Campos e avançando para o interior...O trabalho escravo era 

a mão de obra mais importante na produção de fumo.
7
 

 

Os registros informam que quando se da à elevação da capela à freguesia o padre 

Jose Costa Almeida ficou descontente e abandonou a capela, deixando- a ficar em ruínas, 

até a chegada do pároco Antonio Rodrigues Nogueira em 1757. Este pároco deixou uma 

narrativa que descrevia a freguesia de Santo Estevão do Jacuípe como abandonada, que 

não havia moradores nem rebanho junto.  Continuava narrando que as distâncias eram 

enormes entre uns e outros, usando a expressão ovelhas desgarradas para caracterizar o 

povoamento do lugar. Partido da acusação de negligência do desbravador Jose Costa, o 

novo pároco relatou que não deixou de ministrar o sacramento, porque foi para uma casa 

de palha, pois, a capela ameaçava cair sobre os fiéis, e que teria iniciado um movimento 

para construção de uma igreja Matriz que foi concluída anos mais tarde.
8
 

A narrativa histórica sobre a origem do município de Santo Estevão tem suas 

bases na ocorrência da seca e na ação da fé católica sobre este fenômeno climático. A 

atitude de agradecimento pelo encontro da aguada criou a capela em devoção ao santo, que 

logo atraiu fiéis por acreditarem que esse realizara um milagre mostrando aquele 

manancial. Assim, logo as pessoas começaram a migrar de suas localidades para aquela 

redondeza por causa da água que havia no riacho milagroso construindo ao seu redor um 

assentamento de habitações.  

Consta ainda daquele relato a crença de que o Santo fugia a noite para a capela de santo 

Estevão velho, local de sua origem, que ficou gravada na cultura popular, dando a Santo 

Estevão o apelido de fujão.  

 

Conta-se que o referido padre, quando pela manhã chegava à casa de 

orações para cuidar da sua obrigação sacerdotal, notava a falta da imagem 

de Santo Estevão, que ali fora colocada, a qual ia ser encontrada no local 

da imagem. Por várias vezes repetiram-se tais fatos e, assim, o padre, 

                                                        
7 REIS, Wagner Alves. Agostinho Froes da Motta: comercio, política e questões raciais na princesa do 

sertão (1900-1922). Feira de Santana, BA, 2008. P.35. 
8FERREIRA, Jurandyr Pires. IBGE. Enciclopédia dos municípios brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 1964. 
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convencido de que a imagem do Santo não queria deixar seu primitivo 

altar, tratou de conseguir outra imagem para a nova capela, o que deu 

origem, naquela época, ao nome do lugar? Santo Estevão Novo. 
9
 

 

Em 1827, segundo consta no histórico dos municípios brasileiros Freguesia de 

Santo Estevão de Jacuípe passou a ser distrito de paz de Santo Estevão do Jacuípe, 

subordinada a Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, contando com 

trezentas casas e trezentos e setenta e seis eleitores na época muitos não ficaram contentes 

com a elevação alegando que não havia povoação no local por isso não merecia o titulo de 

distrito.  

A lei de número 1491, de 12 de julho de 1921, sancionada pelo coronel Frederico 

Augusto Rodrigues da Costa, substituto do governo de Jose Joaquim Seabra,  elevou a 

população a categoria de vila, desmembrando Santo Estevão do Jacuípe de  Cachoeira. 

Esse foi o primeiro passo para a emancipação política da vila, no mesmo ano, no dia 21 de 

setembro de 1921 quando se instalou a Intendência. Os registros históricos deste município 

não detalham como se deu esse processo, no entanto um morador antigo e figura pública 

desta cidade conta-me como foi o desenrolar desse “momento impar para a fundação do 

município”: 

Santo Estevão foi emancipado em 21 de setembro de 1921 por um filho 

ilustre de Santo Estevão, que foi estudar em salvador, naquela época 

chamada de Bahia. Cesar Borges Cabral teve a oportunidade de ascensão 
profissional na secretaria de justiça e direitos humanos hoje, e chegou ao 

cargo de diretor importante dessa secretaria o titular da pasta impedido 

não sei por qual razão afastou-se temporariamente, e ele foi nomeado 
interinamente pelo governador. Dr. Cesar Borges Cabral ai não perdeu 

tempo, Santo Estevão era vila, ele aproveitou e elevou Santo Estevão a 

distrito e imediatamente pediu ao governador a emancipação de Santo 
Estevão que era distrito de Cachoeira, então Santo Estevão foi 

emancipado em vinte e um de setembro de mil novecentos e vinte e 

graças ao prestigio e influência de um filho ilustre de Santo Estevão, que 

era Dr. Cesar Borges Cabral, ai para instalar o município foi nomeado o 
primeiro prefeito intendente, prefeito com o nome de intendente Dr. 

Isauro Borges Cabral só por três meses enquanto preparava as eleições de 

1922
10

. 

 

                                                        
9
Histórico do município de Santo Estevão – IBGE. Disponível 

em:<http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=292880. htm>. Acesso em: 26 jun. 2014. 
10

POMPILIO, Manuel. Manuel Pompilio: depoimento [3 out. 2013]. Santo Estevão: 2013. 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=292880
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O trecho da fala do Sr Manoel Pompilio deixa evidências que indicam que o 

governo do estado não tinha o interesse de emancipar a vila de Santo Estevão do Jacuípe. 

O fato só ocorreu por um sujeito que possuía laços com essa terra, ter criado uma 

situação favorável para a emancipação.  

Naquela época a cidade era constituída do espaço que concentrava o comércio e a 

Igreja Matriz, conhecido hoje como Praça da Lua. O primeiro prefeito nomeado com o 

nome de intendente – como era a designação para tal cargo na época - foi Temístocles 

Pires de Cerqueira, figura marcante na história deste município por ser um dos primeiros a 

acreditar e investir na cidade. No trecho abaixo a fala do senhor Manoel Pompilio 

evidenciou essa imagem: 

 

A eleição de 1922 foi disputada em minha opinião pelo grande visionário 
Temístocles Pires de Cerqueira eleição considerada bico de pena ele 

ganhou as eleições e fez de Santo Estevão cidade, pois Santo Estevão era 

cidade somente na praça da igreja o comercio funcionava todo lá, duas 
lojas de tecido uma de Paulo Pombo e outra de Liberato Costa e a 

intendência também era lá.
11

 

 

Imagem 2- Mercado municipal no ano de 1923 

 

                                                        
11

POMPILIO, Manuel. Manuel Pompilio: depoimento [3 out. 2013]. Santo Estevão: 2013. Arquivo digital. 
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   As principais atividades econômicas, desde a sua formação, estavam ligadas a 

comercialização de animais e produtos agrícolas, o município movia-se com as atividades 

rurais o que refletia na formação da população que era predominante rural no ano de 1923, 

tudo girava em torno da feira livre, pois, era naquele momento que os produtores rurais 

vendiam suas mercadorias e movimentavam o comercio urbano e podiam fazer compras 

nas lojas da cidade.  

A fotografia escolhida representa o quadro de como era Santo Estevão, logo após 

a emancipação política, que passava pelo processo de transformação dos espaços físicos 

que ganhavam um ar de urbano em meio aos elementos rurais daquela sociedade, a feira do 

gado nos arredores do mercado central que integrava as diferentes paisagens em 

consonância, contempla o inicio do desenvolvimento citadino, nessa imagem a 

representação do espaço agrega valores que implicam no modo de vida desses indivíduos é 

pertinente mencionar que o rural e o urbano se encontram, porem está na cidade implica 

novos códigos, como por exemplo, o uso de vestimentas mais aprimoradas que acena na 

sociedade o progresso; com novas percepções que visavam a construção de novas praticas 

culturais.  

A feira livre no mercado municipal aos sábados atraia pessoas da região 

circunvizinhas, gerando uma movimentação na cidade, como acontece até hoje, a feira 

atrai feirantes de vários municípios da região como Ipecaetá, Rafael Jambeiro, Castro 

Alves e outras cidades fazendo da feira de Santo Estevão uma das maiores da região no 

sentido espacial e de vasta variedade de produtos, a feira livre da cidade é o carro chefe 

para movimentação econômica até hoje. 
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Imagem 03- Fotografia da feira livre em Santo Estevão 

 

 

 

A feira livre da cidade era um dos principais espaços de socialização, naquele período, 

onde o encontro de conhecidos da cidade e das regiões circunvizinhas tornava aquela 

atividade um momento festivo de lazer, por isso dia de sábado era esperado por todos. O 

encontro entre campo e cidade, os gêneros produzidos na zona rural eram repassados na 

feira a circulação de mercadorias de diversos tipos desde hortaliças a venda de animais de 

pequeno e grande porte como, por exemplo, a venda de gado.  

Ao analisar a foto acima se destaca alguns elementos, a feira não é apenas um 

local de consumo para, além disso, está a tradição de frequentar esse espaço que como já é 

colocado no próprio nome é livre, ou seja, não a segregação todos podem circular nesse 

território sem distinção,  realizada ao ar livre os produtos são expostos no chão ou em 

barracas cereais, frutas e verduras eram comercializadas na feira. Essa reunião de pessoas, 

que incluía todos os públicos desde crianças a idosos, que tem por finalidade comprar e 

vender mercadorias traz atribuições não apenas econômicas mais também sociais, culturais 

e políticas. A feira é uma das marcas registradas da cidade tanto que até hoje é conhecida e 

procurada pelos moradores das regiões circunvizinhas. 
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O dia de sábado é, portanto o maior dia comercial da cidade. Não só isto, 

mas é um dia, de certa forma, de festa e de encontros de amigos e de 

pessoas conhecidas, de realizações de negócios e de relacionamento 
social.

12
 

 

A região de Cachoeira, que na época compreendia a freguesia de Santo Estevão, 

privilegiada pelo rio Paraguaçu como via de comércio, no final do século dezoito se tornou 

o principal produtor de fumo no país, as largas produções do fumo e de outros gêneros 

agrícolas na Bahia nesse período estiveram estritamente ligadas ao trafico de escravos no 

atlântico, por isso a maior parte da população baiana nos séculos XVIII e XIX era formada 

por escravos africanos, mestiços e filhos de escravos nascido no Brasil. Segundo 

Barickman os registros históricos evidenciam que o fumo foi moeda de troca por escravos 

em algumas regiões da África o que comprova a importância dessa produção para a 

economia. 

 

Os lavradores de são Gonçalo dos campos e de outras freguesias 

produtoras de fumo continuavam a importar escravos da África, mas 

essas importações não serviam para repor uma força de trabalho em 
declínio devido ao excesso de mortes em relação aos nascimentos; em 

vez disso, serviam, sobretudo para aumentar plantéis que já se 

aproximavam de um crescimento demográfico auto-sustentado.
13

 

 

A ressaltar que Santo Estevão foi um dos maiores produtores de fumo da Bahia, 

sendo este produto exportado para fora do país devido a sua alta qualidade, como analisa 

Marques em sua obra Geografia do Fumo na Bahia. 

 

Se a zona do recôncavo é a zona fumageira por excelência, há outras 
zonas fisiográficas onde se produz fumo de boa qualidade que também se 

recomenda para a exportação e, nestas, está contida a de Feira de Santana, 

Castro Alves, Coração de Maria, Irará, Riachão do Jacuípe e Santo 

Estevão.
14

 

 

                                                        
12

FONSECA, Op. Cit., p. 118. 
13 BARICKMAN, B. J. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 1780-

1860. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 262. 
14

MARQUES, Antonio Nonato. Geografia do fumo na Bahia. Salvador, Centro de Estudos Ruralistas 

Nonato Marques, 1940. p. 31. 
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Marques assegura em seu texto que a produção em larga escala de fumo na Bahia 

era uma prática comum na maior parte do território baiano, colocando para os seus leitores 

a importância desse cultivo para a manutenção da economia da região, pois a lavoura do 

fumo era uma das principais fontes de sustento dos sujeitos que ali habitavam. 

 

Em síntese, é o fumo um dos principais produtos econômicos do estado e 

a sua cultura é praticada em cerca de 60% dos municípios bahianos. A 
área cultivada varia entre 45 e 46 mil hectares, dando uma produção 

anual estimada em 40 milhões de quilos.
15

 

 

Sendo assim a maior parte da população santo-estevense vivia do cultivo dessa 

lavoura, de acordo com os dados estimados por Marques.  A população fumageira da zona 

da caatinga é estimada em ..17.004 lavradores, sendo mais densos o de Santo Estevão com 

6.885 e o de Santa Terezinha com 6.336 pessoas.
16

 

A produção de milho, feijão e mandioca era outra marca da produção santo-

estevense. A destacar que esta produção tem continuidade com a festa do Milho já em sua 

oitava edição, o  que reforça além da cultura agrícola outra tradição da cidade de santo 

Estevão que é a festa do padroeiro que atende pelo nome deste município: é comemorada 

todos os anos no mês de dezembro com um ciclo novenário e muitos fogos em saudação ao 

patrono.  

Esta festa reunia o povo na praça da matriz que após as rezas iam para a praça 

ouvir bandinhas. A festa acontece no dia 26 de dezembro, dia de Santo Estevão, não 

apenas aqui, mas também em Milão, na Itália, cidade da qual este santo é também 

padroeiro. Sua festa é celebrada em 26 de Dezembro no Ocidente; e em 27 de Dezembro 

no Oriente. Estêvão, além de Diácono das comunidades cristãs primitivas, é o protomártir 

da Igreja, isto é, o primeiro mártir de Nosso Senhor Jesus Cristo, tendo sido lapidado. A 

palavra “mártir” vem do grego martirya, que significa “testemunho”. Santo Estêvão foi, 

segundo a hagiografia católica, o primeiro cristão a dar a vida em testemunho de Jesus, o 

Cristo.
17

 

 

                                                        
15Idem1940, p. 32. 
16Ibdem1940, p. 53. 
17 Santo Estevão Disponível em : <http://www.paroquiasantoestevaomartir.com.br. Acesso em: 13/05/2014.  

http://www.paroquiasantoestevaomartir.com.br/
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Imagem 4- Pocissão da festa do padroeiro 

 

18Festa do padroeiro  

 

A foto da festa do Santo Estevão mostra um dos momentos mais esperados pelos 

fiéis à procissão pelas ruas da cidade que reunia uma multidão cantando em louvor ao 

santo participava dessa solenidade as autoridades, os políticos, comerciantes e a população 

católica que carregava os andores com os santos, à frente iam às bandeiras do município e 

do estado, que representavam o poder público em comunhão com o povo. É importante 

observar que as pessoas que acompanhavam a caminhada eram de grupos sociais 

abastados, pois pelos trajes que usavam confirmamos essa observação. Os homens que 

acompanham a procissão estão de ternos alinhados, as mulheres com vestidos sociais, 

assim como as crianças que também estão arrumadas a rigor da ocasião. É relevante 

                                                        
18

A tradicional procissão festiva que passa pelas ruas em torno da paróquia, essa é a rua coronel João de 

Deus, mais conhecida como a rua das viúvas em meados da década de cinquenta. 
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expressar aqui que as manifestações religiosas constituem na sociedade, um efetivo papel 

nas dinâmicas sociais, o poder do discurso religioso dentro do espaço social promove 

configurações o que para um político é valoroso. Um sujeito religioso inspira confiança, a 

sociedade preza indivíduos que comunguem da fé cristã, visto que subtende que tal 

indivíduo seja praticante dos valores éticos e morais. O que aumenta a popularidade destes 

entre o povo, solidificando uma imagem positiva da pessoa publica que caminha entre os 

seus com os mesmos ideais.  

Segundo Guran, as fotografias são um quadro da realidade enquadrada em 

determinado momento que constrói um diálogo com o mundo visível por meio de um click 

que apresenta a memória de um momento registrado através da foto, desse modo é possível 

observar que a representação materializada por um retrato tem a intenção de constituir uma 

mensagem sobre aqueles sujeitos que compõe aquele quadro materializado e documentado 

por meio do retrato. Na própria escrita do autor,  

 

Particularidade resume toda sua singularidade e complexidade: trata-se de 

efetuar um reconhecimento antecipado de uma determinada A fotografia 

se realiza em um espaço de tempo muito curto, e esta cena, já que o que é 

visto não é mais foto, uma vez que já será passado no momento do 
click.

19
 

 

É possível refletir que através da foto abre-se um leque de possibilidades de 

interpretação. E que cabe a quem observa desenvolver uma leitura própria acerca dos 

elementos que compõe a fotografia não apenas acenando para o que é visível, mas 

principalmente colocando em cena aspectos que nem sempre são enfatizados ao ver uma 

foto de imediato, atentando para a intenção que todo documento possui. Lembrando que 

fotografias são peças que compõe as memórias. 

 

No contexto da construção de um saber no campo das ciências sociais, 

para produzir sentido, ela precisa ser lida de forma específica, ou seja, ter 

seu conteúdo redescrito e reinterpretado através do discurso textual, oral 
ou escrito. Isso porque, neste caso, ela não pode ficar limitada a uma 

dimensão sensorial de percepção nem à informação mais evidente e 

literal.
20

 

 

                                                        
19 GURAN, Milton, Documentação Fotográfica e Pesquisa Científica: Notas e reflexões, Prêmio Funarte 

Marc Ferrez de Fotografia 2012, p.75. 
20 Idem, 2012p. 65. 
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1.4 OS GOVERNOS MUNICIPAIS 

 

De acordo com as normas requisitadas para um distrito se torna município na 

época Santo Estevão do Jacuípe não atendia as condições necessárias para tal, no entanto 

os interesses maiores por trás de sua emancipação fez deste emancipado. Com a 

emancipação foi montado um conselho que nomearia os intendentes, nesse primeiro 

momento o povo não escolhia seu governante, que eram escolhidos pelos grupos 

dominantes na época os fazendeiros. Na história do município foram nomeados seis 

intendentes sendo eles coronel Isauro Borges Cabral, Temístocles Pires Cerqueira, Dr João 

Borges de Cerqueira, Osvaldo cerqueira da Silva, Paulo da Silva Lobo, Dr Durval Jose 

Habib, todos membros da elite da época. Sobre estas relações de poder no Brasil entre os 

séculos XIV ao XIX sociólogo Faoro analisou, que desde o inicio da formação política 

social brasileira, o poder esteve concentrado nas mãos de poucos privilegiados que criaram 

o quadro administrativo com base em uma soberania que atende aos interesses da elite. 

 

O coronel fazia a política e completava a administração publica, no 
âmbito municipal, dentro do partido, partido único, mas não monolítico, 

tumultuado na base por dissensões de famílias e grupos sedentos da 

conquista do poder, que, por não reconhecido burocraticamente, se 

volatiliza, entregue as ambições e aos interesses.
21

 

 

O governo de Dr. João Borges de Cerqueira, médico que na memória popular 

ficou registrado como aquele que prestou serviço à população carente do município, 

governou nos anos de 1935/1939 e 1948/1951. Na sua primeira gestão ele foi nomeado a 

prefeito, no contexto da revolução de 1930; na segunda foi eleito a prefeito. A gestão de 

Dr. João ficou marcado na memória dos munícipes, pois este trouxe ? No modo de 

governar com construções modernas para a terra de Santo Estevão com a construção do 

prédio da prefeitura municipal, com o prédio de correio e telégrafo, o grupo escolar. Abriu 

a estrada para o porto de Castro Alves e instalou a luz a motor no ano de 1949, este último 

seria o seu maior feito dentre tantos outros.  

                                                        
21

FAORO, Raymumdo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. Vol. 2. São Paulo: 

Globo, 1989. p. 631. 
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A fotografia a seguir, enquanto fonte histórica mostra a sua posse na sua segunda 

gestão. Importante analisar a presença da população na frente da prefeitura, possivelmente 

para aclamar Dr. João. 

 

Imagem 5- Posse Dr. João em janeiro de 1948 

 

 

                      Fotografia da posse Dr. João em janeiro de 1948, do arquivo pessoal de Manoel Pompilio. 

 

No que diz respeito à fonte acima evidência dois pontos, primeiro a foto 

representa um momento de celebração no qual podemos observar que as pessoas que 

participaram desse momento são de estratos sociais com condições financeiras, pois a 

maioria veste roupas sociais umas mais alinhadas outras nem tanto, segundo o número de 

homens presentes é elevado em relação ao número de mulheres. O que provoca uma 

reflexão diante do registro iconográfico a predominância desses sujeitos bem vestidos de 

algumas crianças com fardas que provavelmente participaram de um desfile cívico antes da 

cerimônia de posse do prefeito.  

O documento aqui analisado enquadra um momento que permite a 

problematização acerca de quem são os sujeitos que frequentam esse tipo de solenidade, é 
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perceptível que os presentes no ambiente não são os tipos sociais mais simples, logo 

compreende-se que há uma seleção social dos indivíduos que participam. Considerando 

uso do terno por estes homens e roupas finas pelas mulheres essa fotografia recorta uma 

experiência de civilização detectada pelos indícios dados. No entanto é pertinente 

mencionar que aponta para um quadro de é importante salientar que as possibilidades de 

leituras de uma imagem são múltiplas, haja vista que a situação exige noções de 

subjetividade que variam de acordo com o olhar de cada indivíduo. Paiva
22

 argumenta que 

a percepção que se produz de uma fotografia é um complexo que envolve aspectos de 

representações da realidade particular de quem está lendo o texto imagético que vai gerar 

percepções variadas de acordo com o tempo e espaço de cada indivíduo por isso deve se 

atentar para os limites pré-existentes. 

 

O distanciamento no tempo entre o observador, o objeto de observação e 

o autor do objeto também imprime diferentes entendimentos, uma vez 
que, como já sublinhei, as leituras são sempre realizadas no presente, em 

direção ao passado. Isto é, ler uma imagem sempre pressupõe partir de 

valore, problemas, inquietações e padrões do presente, que, muitas vezes, 
não existiram ou eram muito diferentes no tempo da produção do objeto, 

e entre seu ou seus produtores.
23

 

 

As fontes trabalhadas como as atas da câmara, as memórias de Fonseca e os 

depoimentos coletados indicam que a prática política, ou como se diz na cidade, a política 

Santo-estevense é caracterizada por ser uma disputa de famílias. 

Na observação dos governos ao longo da história deste município é possível 

assegurar que um grupo tem dominado a política nesta cidade, desde o tempo dos 

intendentes, sendo os governos são revezados entre familiares. As próprias condições 

estruturais do município favoreceram para a instalação desse quadro político, primeiro pela 

forma que se desenrolou o processo de emancipação política que foi instituído quase que 

por meio de uma figura atuante dentro do governo do estado que proporcionou tal situação, 

segundo pela falta de discernimento político de boa parte da população que não se atentou 

para o jogo político que se desenvolveu dentro da sociedade santo-estevense. É importante 

ressaltar que a política na ordem social nesse contexto estava presente em todos os espaços 

desde as reuniões com os grandes lideres partidários até aquelas pessoas que viviam nas 

                                                        
22

 PAIVA, Eduardo França. Historia & imagens. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006 .p. 31. 
23

Idem. 
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comunidades rurais mais distantes que defendiam bandeiras e reivindicavam junto a esses 

lideres benefícios sociais para a população carente, é pertinente mencionar que essas 

pessoas têm papel crucial nas campanhas políticas muitos até se tornando candidatos para 

compor legendas. 

Um exemplo dessa política concentrada em um único grupo pode ser vista na 

figura pública de Lineu Cerqueira da Silva, mais conhecido como Nóia, um dos políticos 

mais importantes do município, eleito duas vezes a prefeito, famoso por ter dado início ao 

processo de urbanização moderna do município abrindo largas ruas. Foi o primeiro prefeito 

a participar da campanha de combate ao analfabetismo no final da década de cinquenta, 

assim como a ofertar via prefeitura municipal assistência médica para a população rural e 

urbana. Ficou neste sentido conhecido por fazer benfeitorias em prol do povo . 

Vale ressaltar aqui que o senhor Lineu Cerqueira é considerado como um marco 

na história desse município, de tal forma, que a população lembra-se desta figura, com cara 

de pai do povo de modo tão afável, que foi escrito um poema que trata da historia de Santo 

Estevão escrito por Ebenésio Silva, onde duas estrofes são dedicadas a essa figura 

populista que soube usar dos meios assistencialistas para conquistar o poder. O 

memorialista Fonseca assim o relembra: 

 

Lineu Cerqueira da Silva, vulgarmente conhecido como Nóia, é um 

homem público filho da terra, que mais tem feito pelo município como 

político. De grande tino político administrativo e habilidade impar. Há 

cerca de trinta anos vem dirigindo a política deste município, pois todos 
os seus candidatos tem sido vitoriosos em todos os pleitos.

24
 

 

Nesse trecho do seu livro de memórias de Fonseca afirma que a política em Santo 

Estevão era dominada por um mesmo grupo por anos a fio. Para a analise desta afirmação 

é importante o paralelo com as percepções de Faoro: 

 

O grupo dirigente não exerce o poder em nome da maioria, mediante 

delegação ou inspirado pela confiança que do povo, como entidade 
global, se irradia. É a própria soberania que se enquista, impenetrável e 

superior, numa camada restrita, ignorante do dogma do predomínio da 

maioria.
25

 

                                                        
24

 FONSECA, Op. Cit., p. 157. 
25FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. Vol. 1, 6. ed. Porto 

Alegre: Globo, 1958. 
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  Desse modo é sabido que a política coronelista brasileira e suas práticas e 

estratégias, que delineou o curso das disputas políticas neste município tem sua gênese na 

formação política brasileira que desde o princípio fundem seus padrões em uma 

supremacia política que governa em nome próprio representando a aristocracia 

controladora. 

 

Os extraviados cedem o lugar, forçados pela mensagem da realidade, aos 

homens práticos, despidos de teorias e, não raro, de letras. No campo, no 

distrito no município, o chefe político, o coronel tardo e solene, realista e 
autoritário, amortece, na linguagem corrente, o Frances mal traduzido e o 

inglês indigerido. Ele municipaliza a expressão erudita, comunicando-lhe, 

de seu lado, sentido e conteúdo, converte o freio jurídico do governo no 

buçal caboco.
26

 

 

Esta imagem ficou cristalizada na memória santo-estevense, inclusive gerando 

cordel, como o abaixo transcrito. Na primeira estrofe, trata da figura pública de Lineu 

Cerqueira conhecido como Nóia e suas artimanhas políticas.  

 

Lineu Cerqueira da Silva          

Moço tão polemizado                  

Mas o povo o adora  

E pode ser canonizado  

Lhe chamam padim Ciço 

Em toda a região  

Seu Nóia no dia a dia  

Até chegar a eleição 

 

Na segunda o enfoque em suas características de articulador político, ressaltando 

sua perspicácia na política, através das estratégias usadas para confundir e passar na frente 

de seus adversários, que reconheciam sua inteligência e poder de argumentação com o 

publico eleitor.         

 

Cabra vivo da moléstia  

Velha raposa matreira 

                                                        
26FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. V.2, 16. ed. São 

Paulo: Globo, 2004. p. 620.  
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Cheio de sagacidade  

Meteu bronca na moçada  

E elegeu dona Dazinha 

Prefeita da cidade
27

 

 

Neste trecho do poema podemos problematizar por meio desse discurso caloroso, 

como ele montou suas estratégias para ascensão ao poder, que dependeram de forma direta 

do discurso que criou em prol da defesa e proteção da população mais carente, que foi 

difundido por todos os cantos, ao ponto de a figura política de Lineu Cerqueira ser 

enraizada no imaginário político-social até os dias atuais. 

Na passagem do poema é exposta também a questão da inserção de sua esposa 

dona Adair Miranda Cabral e Silva, no poder municipal de Santo Estevão, como uma 

“esperteza política”, uma prática “de velha raposa matreira” cheia de sagacidade em 

busca da manutenção do poder. Esta fonte deixa uma brecha para refletirmos sobre estas 

estratégias que, pelo teor do poema não deve ter agradado muito aos seus companheiros 

políticos, criando uma polêmica em torno deste fato.  

As Atas da Câmara Municipal permitem evidenciar que o governo de senhor 

Lineu também foi marcado pelas criticas de seus companheiros políticos, que o acusavam 

de ter atitudes ilícitas durante seu governo, uma nota de uma das sessões da câmara de 

vereadores deixa claro o clima de confronto às atitudes do senhor prefeito: 

 

O Sr presidente a passar numa procuração, ao Bel. Expedito Braga do 

nascimento, para que o mesmo desse entrada na justiça ou apresentasse 
queixa contra o Sr prefeito Lineu cerqueira da silva, pela venda ilegal que 

fora, nula por esta casa dada ciência a sua excelência. 
28

 

 

Dadas as críticas nos possibilita considerar que o governo do senhor Lineu 

incomodava seus companheiros políticos, que tentaram difundir um discurso negativo 

sobre este sujeito, que era querido pelo povo, deixando assim uma reflexão sobre os papéis 

das práticas políticas e discursos para a formação de uma determinada representação entre 

as frações sociais de uma cidade. 

                                                        
27 FONSECA, Ivan Claret, Marques, Introdução a história de Santo Estêvão do Jacuípe 1983, p.162. 
28Ata da Câmara Municipal de Santo Estevão da sessão extraordinária do dia cinco de junho de 1965, do 

livro 22, folha 2. 
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Franqueada a palavra, usou o vereador Antonio vieira Gomes, o qual 

pediu ao Sr Presidente, que oficiasse ao Sr Prefeito, no sentido do mesmo 

providenciar o concerto da bomba que serve a cisterna da prefeitura, pois, 
a mesma vem fazendo falta não só aqueles que se utilizavam do precioso 

liquido, como também a própria comuna que ele, orador tem visto vir 

água de outras cisternas particulares, ficando assim constatado o adágio, 

que Santo Estevão é a terra do já tive.
29

 

 

Os discursos dos vereadores durante as sessões iam de encontro às falhas do 

governo de Lineu que foi acusado muitas vezes por improbidade administrativas sendo 

suas contas desaprovadas pela comuna que apontava irregularidades e acusava o 

governante de irresponsável: E desta forma descoberta, mais uma das múltiplas 

marmeladas do Sr Prefeito useiro e verzeiro nestas coisas.
30

 

Mesmo com toda a perseguição de seus adversários políticos, a imagem 

construída ao longo de sua carreira política, não foi abalada. Nas eleições de setenta e seis 

Lineu Cerqueira lançou dentro de seu grupo a candidatura de sua esposa Adair Miranda de 

Cabral e Silva, uma dona de casa que foi inserida dentro do contexto político da década de 

setenta sem esperar, o grupo político de Lineu composto por vários nomes conhecidos na 

política santo-estevense foi surpreendido com o nome de Dona Adair para encabeça a 

chapa para disputar do poder municipal naquele ano, com a sua candidatura surge novos 

nomes para a oposição, pois, alguns membros do grupo romperam com o partido por 

discordarem da escolha que foi feita para lançar essa senhora à prefeita. 

Dentro do quadro de governos do município de Santo Estevão vale destacar o 

governo de Ismael Ferreira dos Santos por ser de origem humilde, muitos não acreditaram 

que ele pudesse gerir um município por este trabalhar antes de se envolver na política 

como tropeiro na roça cuidava dos animais das fazendas da região. Ele foi apoiado por 

Nóia e venceu a disputa contra Dr. João Borges seu governo foi marcado por cuidar das 

praças e da reforma da igreja matriz a política de Santo Estevão está centrada em uma elite 

que controla o município até os dias de hoje atualmente quem governa o município de 

Santo Estevão é Orlando Santiago figura que já foi eleita em cinco eleições até o momento. 

As frações dos grupos que dominaram e dominam a política santo-estevense 

continuam a exercer forte influência na configuração dos governos deste município se 

                                                        
29Ata da Câmara Municipal de Santo Estevão da trigésima sétima sessão do dia dez de junho de 1965 do livro 

22, folha 9. 
30 Ata da Câmara Municipal de Santo Estevão da trigésima sétima sessão do dia dez de junho de 1965 que 

denuncia as irregularidades nas contas do ano de 1964 feitas pelo prefeito. 
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refere aos tempos da emancipação política, que esteve associada à família Cabral e suas 

interseções. A qual tem seus representantes na formação política deste município, trazendo 

consigo trajetórias que vislumbraram os governos e alçaram o poder. Essa elite deixou sua 

marca na memória da política ensaiada por famílias de prestigio social que definiram 

estruturas no campo político local. 
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II. TODA ELEIÇÃO É UMA FESTA  
 

 

2.1 UMA “RAPOSINHA” E “QUATRO CACHORROS”: GÊNERO, FAMÍLIA E 

POLÍTICA NA ELEIÇÃO DE 1976 

 

Segundo Perrot
31

 o mundo ocidental concebe o espaço político como “natural” e 

dominado pelo masculino, pois estes sempre foram vistos nos espaços públicos. Portanto, 

quando uma mulher ocupa esse lugar, tal situação é vista como uma transgressão. Os 

estudos antropológicos e de ciência política problematizam está ocorrência ao evidenciar 

com dados empíricos a ausência da presença feminina em postos de comando nos vários 

setores da vida social. Estes pesquisadores analisam que a justificativa social para este 

comportamento funda-se em um discurso naturalizante, o que permite afirmar que no geral 

o acesso aos postos públicos continua sendo restrito. 

Em estudos históricos mais recentes Perrot retomou a discussão problematizando 

a ausência das mulheres não apenas nos espaços públicos, mas também acerca do direito 

negado da fala feminina nas sociedades ocidentais. Esta negação pode ser compreendida 

como uma força potencializadora para a exclusão das mesmas em postos notórios na 

sociedade. A historiadora argumenta que as diferenças físicas entre os sexos foi um dos 

principais fatores encontrados para manter as mulheres afastadas das decisões publicas: 

 

Ao invés de corrigi-la, a sociedade agrava a desigualdade nativa da 

mulher. A referência quase constante a uma natureza feminina de ordem 

física que determina o lugar, o papel e as tarefas é um outro traço 
marcante. A mulher é, inicialmente, um corpo “fraco”, com “órgãos 

delicados”, “frágeis”, sujeitos a “indisposições periódicas”, corpo que 

condiciona o seu humor instável.
32

  

  Nessa citação destaca-se a condição imposta às mulheres de submissão feminina 

como uma ordem natural, intrínseca ao corpo feminino, que regula e determina suas ações 

e ocupações nos espaços diversos do seu cotidiano. Problematizo que a diferenciação entre 

os sexos operou no rumo que a historia dos sujeitos tomou, evidentes nas representações e 

práticas de subordinação feminina à família e às demais estruturas patriarcais. 

 

                                                        
31PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da história. Bauru, SP: EDUSC, 2005. 
32 Idem 2005, p. 177. 



35 

 

Perrot argumenta que nas sociedades tradicionais e patriarcais as mulheres 

participavam das decisões masculinas de modo secundário, pois, educavam e cuidavam 

dos filhos, futuros homens. Indica que no espaço do privado as mulheres conseguiram 

criar brechas para chegarem aos espaços públicos. 

 

No que se refere aos costumes, é por meio deles que as mulheres, sobre 
tudo as mães, “seguram os destinos do gênero humano”, segundo 

Louise Aimé Martin. Os homens do século 19 apóiam sobre uma dupla 

experiência: a do poder dos costumes, mais fortes do que leis, e contra 
os quais se chocam vontades revolucionarias mais afirmadas, e a 

decisão política viril tropeça na sociedade civil repleta de feminilidade. 

A outra experiência reside na resistência da família, na eficiência da 

educação e, consequentemente na tomada de consciência do poder das 
mães.

33
 

 

Perrot em seus estudos sobre a história das mulheres no século XIX investiga os 

espaços privado e público através de uma comparação entre as representações sociais 

sobre o homem, concebido como sujeito do que é público; e da mulher pública, 

enxergada como fora do seu espaço “natural”, o lar, o doméstico.  

 

Para os homens, o público e o político, seu santuário. Para as mulheres, 

o privado e seu coração, a casa. Afinal, esse poder sobre os costumes 

não é o essencial? Muitas mulheres pensam assim, esta é uma das 
razões de seu relativo consentimento. Mas essa aparente simplicidade 

embaralha-se pela imbricação das fronteiras. As mulheres circulam pelo 

espaço público, aonde as chamam suas funções mundanas e domésticas. 

Os homens são, na verdade, os senhores do privado.
34

 

 

 

Nesse debate sobre a sociedade do século dezenove analisar as diferenças entre o 

juízo que se faz das figuras públicas: o homem público é enaltecido e ovacionado; a 

mulher pública vista como uma desordeira, fora da ordem, por estar saindo dos padrões 

da França, que tinha como ideal de mulher o ambiente privado da casa e da família.  

 

O homem público, sujeito eminente da cidade, deve encarnar a honra e 

a virtude. A mulher pública constitui vergonha, a parte escondida, 

                                                        
33PERROT, 2005, Op. Cit., p. 266. 
34PERROT, Michele, Mulheres Públicas. São Paulo: UNESP, 1998. p. 10. 
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dissimulada, noturna, um vil objeto, território de passagem, apropriado, 

sem individualidade própria.
35

 

 

Perrot utilizou como fontes para sua análise de representações textos de 

escritores que vivenciaram a revolução francesa sobre a figura feminina, concebidas na 

época como o motivo do desequilíbrio do público. Esses escritos afirmaram que a mulher 

foi feita para o privado, casa, coração e família; e homem para o público e para a 

política. Sobre estes discursos, Perrot afirma:  

 

Essas representações, esses medos atravessam a espessura do tempo e 
se enraízam num pensamento simbólico da diferença entre os sexos, 

cujo poder estruturante foi mostrado pelos antropólogos. Mas assumem 

formas variáveis conforme as épocas, assim como as maneiras de geri-
las. Nas sociedades que pensam o político, isso se traduz por uma 

divisão racional dos papéis, das tarefas e dos espaços sexuais.
36

 

 

As reflexões de Perrot apontam caminhos para problematizar e investigar a 

exclusão das mulheres na política brasileira, que foram privadas por longos anos dos 

espaços públicos e políticos sem serem consideradas cidadãs. Estas só aparecem nesse 

cenário de modo formal após o ano de 1932, que dá início a mais um longo e lento 

processo que resultou na emancipação civil com a chegada da constituição de 1988 

quando as mulheres ganham um texto dentro da constituição.  

Um aspecto que deve ser levado em consideração nesse passado de exclusão das 

mulheres na política brasileira é a formação do país. No espaço de tempo em que o Brasil 

foi colônia de Portugal, as práticas sociais patriarcais, comuns ao mundo português e nos 

demais grupos que constituíram o país, se fizeram presentes e alimentaram a construção 

sociocultural da sociedade brasileira.   

Para Vale, o debate dos papéis sociais de cada gênero reflete como as práticas e 

representações, comuns nas comunidades com bases patriarcais, estavam inseridas nas 

famílias que as reproduziam reafirmando a divisão social através do sexo.      

 

A imagem construída para a mulher destacava a sua fragilidade física da 

qual decorriam a sua delicadeza e debilidade moral, modelo este que 
encontrava raízes filosóficas no iluminismo. E a jovem república 

                                                        
35Idem, 1998, p. 7. 
36PERROT, 1998, Op. Cit., p. 9. 
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brasileira representada por uma elite burguesa na tentativa de integrar o 

proletariado e sua família ao universo dos valores burgueses. Criou-se, 

então, um modelo imaginário de mulher voltada para intimidade do lar e 
um cuidado especial com o marido e a infância. As representações de 

inferioridade feminina se mostram repetidas, demonstradas e 

reproduzidas incorporando-se a cultura nas formas de linguagens, 

fixando-se nos pensamentos e idéias de homens e mulheres.
37

 

 

Para Vale, este conjunto de representações sociais articulados às práticas de 

repressão/exclusão de direitos sociais e políticos para o feminino dificultava às mulheres o 

direito de participação de forma direta. Sua pesquisa parte da imensa disparidade 

quantitativa entre homens e mulheres na vida política, considerando que estatisticamente 

elas são uma minoria dentro do cenário político.  

A historiadora Michelle Perrot a considerar que parte da historiografia contempla 

apenas a vida de mulheres no “aconchego” dos seus lares o que contribui para a 

manutenção dos rótulos sobre as experiências femininas. Discute que esta repetida imagem 

pode ter raízes nas fontes exploradas, que são muitas das vezes cartas e diários de mulheres 

que falam do cotidiano das suas casas, da vida doméstica, limitando a atuação dessas ao 

espaço doméstico. Afirma que cabe ao historiador discutir estas fontes, pois mesmo as 

mulheres com adscrição ao lar podem ter participado ativamente nos acontecimentos 

como, por exemplo, na revolução francesa,  

 

Demonstra-o em diferentes fases da história da França, e mais 

particularmente durante a revolução. Dominado pela lei paterna e pela 

autoridade real, o século XIV lhe parece uma era de progressos decisivos, 

pela exclusão das mulheres. No século XV, o obscurantismo do direito, a 
mistura dos sexos acarreta a desordem dos espíritos – a loucura de Carlos 

VI – e do reino. Figura masculina por excelência, Francisco I recompõe a 

situação; mas à sua morte, com Catarina, inicia-se um longo período de 
inversão dos papeis e aberrações sexuais. Assim, a mulher desfigura a 

historia por cem anos. A feminilização da monarquia, no final do século 

XVIII, também é a marca da decadência.
38

 

 

Para Perrot, indícios na discussão da participação política da mulher ao longo da 

história são perceptíveis no desenrolar das relações sociais no contexto familiar, que tem 

papel crucial nos rumos que tomam a investigação histórica. Os estudos sobre as relações 

                                                        
37VALE, Maísa Maria. Notas Sobre A participação da mulher na política local: Perguntas Gerando 

Perguntas: Disponível em : <http://www.aninter.com.br> . Acesso em: > 27 jan. 2015. 
38 PERROT, 1998, Op. Cit., p. 173-174. 
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de gênero foram essenciais para desenvolver as problematizações sobre os registros 

históricos quanto às memórias construídas com base nas experiências e trajetórias das 

mulheres tanto individuais quanto coletivas.  

Continuando a discussão a autora argumenta que o estudo das relações de gênero 

na história são complexos por não estabelecer de forma única o que seria essa categoria. 

Muitas interpretações ao tratar da questão do gênero abordam-no apenas como sinônimo da 

questão feminina e do ser mulher e não como uma construção do ser homem ou mulher. 

Contudo, para os pesquisadores dedicados a esta discussão, a questão do gênero é enxergar 

masculinidade e feminilidade como posicionamentos feitos pelo sujeito com composições 

construídas sobre o indivíduo que não esta restrita as condições biológicas.  

Scott (1989) foi uma das primeiras historiadoras a discutir a categoria gênero 

enquanto as maneiras de construção social dos sujeitos a partir da definição de papéis, 

práticas e representações socioculturais. Defendeu que as relações de gênero não 

emergiram do sexo masculino ou feminino, mas despontam das relações de identidade e 

educação que os sujeitos recebem, são dados por meio da dimensão sócio-educativa que 

compõe a sociedade: 

 

O gênero torna-se antes, uma maneira de indicar “construções sociais”- a 
criação inteiramente social das idéias sobre os papéis adequadamente aos 

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

exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e das 
mulheres. O gênero é segundo esta definição uma categoria social 

imposta sobre um corpo sexuado.
39

 

 

Scott propôs novas perspectivas para entender a categoria gênero como um saber 

sobre as diferenças sexuais dentro de uma relação própria entre saber e poder o que daria 

sentido as relações estabelecidas. Abordando Sua defesa é que o gênero está além da 

percepção sobre as diferenças estabelecidas entre os sexos que são convertidos em 

hierarquias dando sentido as construções dos papéis pré-concebidos de homens e 

mulheres.  

 

A maneira pela qual esta nova história iria, por sua vez, incluir a 

experiência das mulheres e dela dar conta dependia da mediada na qual o 

                                                        
39SCOTT, Joan Wallace. “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”. Educação & Realidade. Porto 

Alegre, v. 20, n. 2, jul. /dez. 1995.  pp. 71-99. 
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gênero podia ser desenvolvido como uma categoria de análise. Aqui as 

analogias com a classe e com a raça eram explicitadas; de fato as 

pesquisadoras feministas que tinham uma visão política e global, 
invocam regularmente as três categorias como cruciais para a escrita de 

uma nova história. O interesse pelas categorias de classe, de raça e de 

gênero assinalava, em primeiro lugar, o envolvimento do/ a pesquisador/ 

a com uma história que incluía as narrativas dos/ as oprimidos/ as e uma 
análise do sentido e da natureza de sua opressão e, em segundo lugar, 

uma compreensão de que as desigualdades de poder estão organizadas ao 

longo de, no mínimo, três eixos. 
40

 

 

As propostas de Scott permitem refletir que as condições de subordinação 

feminina impostas pela educação patriarcal foram fixadas nos lares com a finalidade de 

preservar o posto de liderança masculina na estrutura familiar.  

A partir das propostas de Scott e das proposições da cientista política Costa, 

propus nesta investigação problematizar a questão do gênero na política baiana, 

especificamente na política santo-estevense. 

Costa investigou a condição da mulher na sociedade baiana em situações 

especificas, na perspectiva de uma construção crítica acerca dos papéis sociais 

estabelecidos para as mulheres a partir da concepção da inferioridade biológica,  

 

A invisibilidade das mulheres, segundo esta perspectiva, se deve a que a 
ideologia das esferas separadas as definiu como seres exclusivamente 

privados, negando assim sua capacidade de participar na vida pública, 

política. Tão grande tem sido o poder da ideologia que ainda quando 

trabalhem ou tenham uma atuação política, suas atividades são definidas 
como extraordinárias, por isso, alheias ao âmbito da política autêntica ou 

séria. A desvalorização das atividades da mulher (como fonte de mão-de-

obra barata no mercado e de trabalho livre no lar) desvalorizou também a 
visão das mulheres como sujeitos históricos e como agentes de 

mudança.
41

 

 

Os estudos nas áreas de humanas apontam à exclusão das mulheres no Brasil nas 

ordens política, econômica e social esteve presente por vários séculos. Preocupada com 

estas questões demarquei como ponto principal desta pesquisa compreender a trama 

política e social que levou D. Adair Miranda a assumir a prefeitura da cidade de santo 

Estevão em um contexto social em que práticas políticas masculinizadas prevaleciam. 
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Investigando a participação de mulheres na atividade política na Bahia nas 

primeiras décadas do século vinte, Viera aborda os mecanismos usados pelas mesmas para 

inserção na política baiana.  Ao analisar o movimento de mulheres na década de 1930 em 

Salvador, a partir da experiência de liderança da jornalista Edith Mendes da Gama e Abreu, 

uma mulher da elite baiana que a autora considera fugiu do modelo feminino exclusivista 

de mãe e esposa. Esta historiadora enfoca mulheres que conquistaram espaços públicos na 

imprensa com a sua inserção na filial baiana da Federação Brasileira pelo Progresso 

Feminino, da qual foi presidente Amélia Rodrigues colunista de um jornal e que usou sua 

coluna para divulgar o movimento feminista local para uma transformação da mulher nessa 

sociedade. 

 

Na construção do argumento para convencer a sociedade da importância 

das,  novas atribuições da mulher na esfera pública, a autora apropriou-se 
do mesmo discurso que fora construído com o objetivo de confinar a 

mulher no lar por uma função biológica- a maternidade. As qualidades 

instituídas como “essencialmente femininas” acabou tomando uma outra 

direção no discurso de Edith Gama e Abreu , na medida em que se sentiu 
valorizada e até mesmo superior ao homem em muitos aspectos, fez 

acreditar que, enquanto mulher seria mais eficiente no desempenho de 

determinadas funções sociais como a educação , a atividade de 
benemerência e a campanha pela paz. Dessa forma Edith gama e Abreu 

atrelou sua luta pela cidadania feminina a um redimensionamento dos 

direitos e deveres de homens e mulheres.
42

 

 

A autora analisa que as questões a quão mais se dedicavam, como as de abandono 

da infância e dos pobres, ou seja, o envolvimento com as atividades filantrópicas e 

movimentos são importantes para compreender e discutir a incorporação dessas senhoras 

na vida pública. 

 

No conjunto, esses objetivos dirigiam-se a um público feminino 

especifico cuja responsabilidade social deveria transcender o espaço 

doméstico. Aponta portanto, para a necessidade de construção de noções 
de direito e deveres femininos, que de maneira difusa vinham sendo 

elaboradas no discurso médico e jurídico desde meados do século XIX, 

com a ambígua valorização do papel da mulher na criação de cidadãos.
43
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 Defender ações que minorassem essas questões, tratá-las como problemas sociais 

sob a ótica da filantropia feminina tornaram-se um ponto chave para a participação das 

mulheres na política. Vieira destaca que essa foi à forma que algumas mulheres das elites 

encontraram para se inserirem na esfera púbica.  

 

Para tal empreendimento, a atuação dessas mulheres – brancas, 
instruídas, pertencentes às camadas mais abastadas da sociedade- fazia-se 

imprescindível, não apenas no lar – na formação dos homens -, mas na 

vida publica. A mulher, dotada de certas qualidades poderia regenerar a 
sociedade, através de campanhas pela evangelização da paz e da 

caridade.
44

 

 

As mulheres pobres foram incorporadas na luta política de modo bem distinto, 

através das lutas pelos direitos nas associações comunitárias e nos movimentos operário. 

Grossi e Malheiros Miguel, em análise sobre a participação feminina na política brasileira, 

pesquisaram sobre as experiências políticas de algumas mulheres após a política de cotas, a 

parti das experiências debatidas no Mulheres na Política/Mulheres no Pode 1996. As 

discussões e deliberações deste encontro foram empregadas para analisar a implantação de 

cotas para as mulheres nas eleições. Esta lei teve como objetivo diminuir os abismos entre 

homens e mulheres, na ocupação de cargos políticos. Contudo, as autoras a partir dos 

dados das candidaturas a cargos políticos após a sua implantação detectaram que a pequena 

presença das mulheres em relação aos homens na vida política ainda é muito grande.  

 

Inseridas no contexto mais amplo das ações afirmativas, a política de 

cotas é medida que visa alterar variados quadros de 

desigualdades ¾ racial, étnica, sexual, social. As ações afirmativas 

reconhecem as discriminações existentes e agem no sentido de impedir 
que as mesmas se perpetuem. No caso das cotas eleitorais por sexo, esta 

ação afirmativa busca criar condições para o estabelecimento de um 

maior equilíbrio entre homens e mulheres no plano da representação 
política. Num primeiro momento, são medidas compensatórias que 

possibilitam que mais mulheres ocupem espaços. Num segundo, são 

medidas distributivas que buscam assegurar a igualdade entre homens e 
mulheres.
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O estudo afirma que ao assumir papéis na esfera política as mulheres enfrentavam 

mais novos desafios que era a conciliação entre a vida pública e privada, permanecendo 

com as mesmas funções comuns ao ambiente doméstico.  

 

As tensões existentes na tentativa de conciliar a carreira política e a vida 

familiar, indicam que a "dicotomia entre público e privado", temática tão 

cara ao discurso feminista, que tem servido como um instrumento 
importante de análise, é um ponto central com o qual as mulheres se 

defrontam no cotidiano, mostrando que estes espaços estão em 

permanente relação.Um dos pontos levantados, quando se pensa no 

exercício da política representativa, é a falta de referenciais sociais para 
as mulheres eleitas. 

46
 

 

A inserção feminina nos poderes locais se tornou mais frequente na década de 

setenta. Costa apresenta em seu trabalho sobre mulheres políticas na Bahia, que muitas 

delas foram inseridas na política como forma de manutenção do poder patriarcal de 

determinados grupos políticos. 

 

Nesse sentido, os homens lançam mão de suas mulheres - esposas, filhas, 

irmãs... - sempre que necessitam de alguém de confiança que os substitua 
formalmente na representação burocrática do poder, sem que isso 

signifique uma perda do controle desse poder. Historicamente, as 

mulheres tem se prestado muito bem a esse papel.
47

 

 

  A discussão realizada em torno da manutenção do poder por meio de uma política 

paternalista nessa pesquisa converge com a construção do imaginário social que 

compreende essas mulheres como figuras representativas que assumem o papel de seus 

companheiros para conservar os seus interesses de modo pleno. O que permite refletir 

sobre como essas estratégias foram importantes para as mulheres que até então estavam 

suprimidas da vida pública. Portanto é importante salientar que esse espaço que outrora 

fora negado a participação dessas mulheres, passou a ser ocupadas por elas com interesses 

particulares de seus pares, no entanto a partir do momento que elas entram para a vida 

pública seus interesses são colocados em campo mesmo que de modo velado tal situação 

abre uma brecha para transformação desse cenário 
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A interpretação de Costa sobre este processo foi o ponto de partida para a 

proposta de investigar uma dona de casa que chegou ao poder municipal de uma cidade do 

interior, na década de 1970na Bahia. Adair de Miranda Cabral e Silva mais conhecida 

como D. Dazinha, concorreu à eleição municipal em 1976 período em que o Brasil 

atravessava o processo de “distensão lenta e gradual política” do regime militar, com o 

então presidente Ernesto Geisel que começou a tramitação de reabertura política no país 

com o projeto de redemocratização. 

A dona de casa Adair Miranda de Cabral e Silva, nascida em Santo Estevão no 

ano de 1927, é filha de Manoel Borges Cabral e Guilhermina Cabral, pertencente à família 

Borges Cabral, família tradicional e reconhecida no município, presente na esfera política 

desde o processo de emancipação política no ano de 1921, com a presença enfática de seu 

tio Cezar Borges. 

Até a década de 1970 D. Dazinha era uma dona- de -casa, mãe de três filhos, 

costureira, esposa e senhora recatada e simples. Segundo suas próprias palavras, ingressou 

na atividade política por influência de seu esposo, o senhor Lineu Cerqueira da Silva, líder 

político reconhecido em todo município e na região.  Eleito por duas vezes prefeito deste 

lugar possuía uma grande popularidade em toda região e era considerado um homem do 

povo por sua benevolência e simpatia. Apresentou uma carreira considerada brilhante na 

política sendo destaque no espaço público local. O casamento aconteceu pela amizade das 

famílias e na época do casamento Lineu já era político, disputava a eleição para prefeito.  

Ao falar a ela a respeito da convivência com um marido político. D. Adair 

respondeu que era tudo natural, ela não se incomodava com aquela confusão, 

 

Ah! Eu me dava muito bem com ele e os amigos dele, eleitores, todos 

frequentavam minha casa se davam comigo, me dei muito bem com a 
situação, nunca tive o que falar, tanto que até hoje o povo me encontra na 

rua e fala: Dona Dazinha, não me esqueço do seu tempo essas coisas 

todas...
48

 

 

Nesse trecho da sua fala fica destacada a sua auto-imagem de dona de casa e boa 

anfitriã, que estabelecia uma relação agradável com os aliados políticos de seu esposo, 
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deixando a possibilidade de refletir sobre sua participação nas ações políticas do grupo. 

Sua imersão na vida política estava sendo delineada de modo velado sem levantar alardes. 

 

Se elas não tem o poder , as mulheres têm, diz-se, poderes. No ocidente 

contemporâneo, elas investem no privado, no familiar e mesmo no social, 

na sociedade civil. Reinam no imaginário dos homens, preenchem suas 
noites e ocupam seus sonhos.

49
 

 

   A trajetória de Dona Dazinha, nome pelo qual é mais conhecida e gosta de ser 

chamada, ao poder municipal se insere no processo analisado por Costa 1970 que aborda o 

caso das esposas prefeitas são mulheres que surgiram na política por meio da mediação de 

seus esposos que as inserem na conjuntura a fim de se manter no poder devido a alguma 

situação que lhes impediu de disputar as eleições, ou mesmo pelo reconhecimento social 

adquirido por essas mulheres por meio das ações assistencialistas. 

 

A prefeita esposa - assume o lugar dos maridos na política formal, em 

função de algum impedimento legal, como, por exemplo, em caso de 

aposentadoria compulsória, mudança de partido, acumulação de cargo, 

exercício de mandato anterior etc, ou como forma de continuar 
controlando o poder. Outras vezes, o prestígio adquirido no exercício de 

seu papel de "esposa de político", através de atividades assistencialistas, 

garante a constituição de uma base eleitoral que é sabiamente 
aproveitada. 
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  Os debates realizados no campo da Ciência Política refletem sobre as práticas de 

participação das mulheres na política por meio da luta pela igualdade de direitos no amplo 

espectro social dos espaços que emanam o poder, construindo assim percepções do 

processo desencadeado para a inserção feminina na política.  Álvares
51

 analisou os 

caminhos percorridos na busca participação feminina na Política, partindo do 

questionamento sobre sua ausência se dá devido a sua obrigação no espaço da casa, 

trilhando o seu debate a partir das hierarquias sociais até chegar aos movimentos 

feministas. Focando sua discussão na construção cultural dos estereótipos sociais por meio 
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da divisão sexual, problematizando os discursos disseminados na sociedade que são 

incorporados e reafirmados por meio das práticas representativas.   

 

A cidadania política das mulheres evidencia uma história de exclusão da 

representação parlamentar, fato político que tem sido sempre pensado de 

forma sexista. Essa exclusão configura-se mais como um comportamento 
naturalizado da mulher vista de fora do processo de representação 

política.
52

 

 

Dona Dazinha foi à mulher da casa, não teve filhas: era irmã, companheira e 

amiga. As demais mulheres da família não se envolviam com a política: eram damas da 

sociedade que achavam aquela atividade desinteressante com exceção de uma sobrinha 

chamada Sônia muito sabia e entendida de política como poucos. Sônia, Mulher culta e 

bem humorada, acompanhou a caminhada de sua tia Adair até a chegada à cadeira da 

prefeitura de perto.  

O lançamento de Adair Miranda na chapa para concorrer às eleições municipais 

ficou oculto até o dia da Convenção do partido Aliança Renovadora Nacional- ARENA. 

Esta estratégia do grupo político coloca em questão o contexto daquele momento 

específico, porque manter sobre sigilo tal informação? Dentre os membros do partido não 

haveria outro nome para ser candidato? Por que a escolha de uma dona de casa para 

representar um grupo político de tradição?  

Esses questionamentos envolvendo a trama política local de santo Estevão, na 

década de setenta, retoma aspectos que estão relacionados com os jogos de poder que são 

intrínsecos nas disputas políticas, que percorrem trilhas numa perspectiva complexa em 

que se estabelecem as relações políticas partidárias. A análise dessas circunstâncias leva a 

refletira respeito dos papéis sociais na sociedade. O registro da candidatura de dona Adair 

Miranda aconteceu na Convenção realizada pelo partido Arena. É pertinente mencionar na 

noite da Convenção D. Adair não estava presente no evento, conforme seu depoimento: 
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No dia da convenção para escolher o candidato, bota fulano, sicrano os 

amigos todos reunidos, foi gente de tudo que era lugar, gente da roça, da 

cidade, foi gente! Eu nem fui para essa reunião fiquei em casa.
53

 

 

Durante a entrevista foi possível perceber que a empatia pelas atividades políticas 

realizadas não se fazia necessário o acompanhamento das mesmas, assim a disponibilidade 

para participar dessas ações não eram colocadas como prioridade, entretanto aspectos 

relacionados ao fazer político dentro da comunidade era sempre encarado com boa vontade 

por parte desta que em contrapartida não negava-se a atender o chamado do povo.  

Chegou um nem me lembro quem foi chamando, eu disse que não ai que 
já tava todos lá reunidos escolhendo o candidato e não tinha precisão de 

mim, a você vai, você vai mude a roupa e vamos logo embora. Ai me vou 

sem saber do que tava se tratando, quando eu entrei o povo batendo 
palma , e eu o que é isso gente... era pra eu ser a candidata eu fiquei 

morta....risos tá eu não aceito. Ai as pessoas começaram a insistir aceita, 

aceita, aceita, só tem é você mesmo pra ser a candidata, pronto então 

aceitei.
54

 

 

 

A candidatura de Adair foi uma surpresa ou tudo não passou de uma estratégia 

política por parte de seu esposo, que negou que outro companheiro os representasse 

politicamente. Na fala de D. Adair algumas evidências colocadas permite problematizar a 

situação que consiste em uma surpresa para a mesma que em depoimento rememora o dia 

da convenção, no entanto a proposta é aceita sem indagações e a candidata é acolhida pelos 

convidados do evento com aclamação o que causa estranheza já que a decisão foi tomada 

de última hora.  

 

Naquele momento se iniciava uma nova jornada que geraria várias oposições por 

parte inclusive de pessoas que faziam parte daquele grupo: alianças foram quebradas e 

novas estabelecidas. A Ata da Sessão da Câmara municipal de vereadores de Santo 

Estevão do ano de 1976 que registra a convenção realizada pelo partido na cidade que 

ocorreu de modo ordeiro relatando o desmembramento do grupo, que ao invés de lançar 
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uma chapa montaram-se duas, devido o descontentamento de alguns membros do partido 

que não aceitaram a representante do grupo ser a senhora Adair Miranda.  

 

O vereador Manoelito de Cerqueira Magalhães congratulando com o 

presidente da Aliança Renovadora Nacional “ARENA” com os senhores 

vereadores, os senhores convencionais e com o povo de modo geral, pela 
maneira como transcorreu os trabalhos da nossa convenção no domingo 

próximo passado 22 dizendo está presente figura de grande projeção nos 

meios intelectuais da nossa capital o Deputado Estadual Monoelito 
Texeira, que veio prestigiar a nossa convenção prosseguindo disse que a 

ARENA foi fracionada mais isso fazia parte do direito de divergir, 

próprio da democracia. Apresentando na 1ª legenda como candidato a 
prefeito a senhora Adair de Miranda Cabral e Silva e como vice o senhor 

Francisco Cerqueira da Silva, sendo figuras de projeção nos meios sociais 

de nosso município na 2ª legenda a nossa câmara foi prestigiada saindo 

como candidato a prefeito o vereador Wilson Rocha Lima e Silva, figura 
de destaque em nosso município, pois, fez muito pela nossa terra e muito 

mais pretende fazer, sendo seu companheiro o vice meu particular amigo 

o vereador Manoel Pompilio da Rocha Filho que integra neste município 
o grupo liderado pelo deputado Jutahy Borges Magalhães.

55
 

 

O registro acima permite-nos problematizar sob  a tentativa de manter a 

cordialidade entre os companheiros políticos era uma prática comum dentro deste contexto 

, dentre esses pares se aliavam pessoas de prestígio social no município, a fim de fortalecer 

a base política que formava o ARENA. A aliança política do grupo foi rompida com a 

criação de uma nova legenda, que não aceitava a candidata Adair como cabeça da chapa 

havendo assim rejeição por parte dos vereadores da casa à primeira legenda na qual foram 

apresentados nomes que eram tidos apenas como figuras participantes da vida civil do 

município. 

O senhor Manoelito, vereador da casa fez questão de mencionar a cordialidade 

expondo que tudo transcorreu na mais perfeita paz apenas abrindo um parêntese para 

atacar a atitude dos adversários que negavam o regime ditatorial pelo qual o país passava 

“normalidade e cordialidade, o que fez jus ao regime que estamos atravessando apesar de 

muita gente dizer principalmente os nossos adversários que não estamos num regime de 

liberdade mais isto efetiva, isso comprova que estamos num regime de democracia”.
56
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Os estudos históricos da política nesse período, ressaltam as mudanças que 

estavam em curso neste momento da história política do país como, por exemplo, o fim do 

bipartidarismo que deixa espaço para que novos grupos e clivagens partidárias surjam no 

rol das disputas eleitorais nas prefeituras brasileiras, pois, nesse período estavam suspensa 

as eleições diretas para governo do estado existia a indicação de nomes para os cargos 

dessa esfera.  

Essa transição política que estava em curso é essencial para problematizarmos as 

tramas políticas da época, pois, o partido como a nomenclatura fala é a partida é o lugar no 

qual tudo começa a se delinear, nessa perspectiva aspectos que contribuem para os usos 

que se faz dos discursos, que proporcionam a indagação de conjunturas que não 

estabelecem uma lógica própria para aqueles que estão de fora.  

Os partidos lançaram candidatos para se opor a candidata da ARENA-Aliança 

Renovadora Nacional. Foram a UDN- União Democrática Nacional, era chefiado pelo 

irmão de D. Adair é importante fazer uma ressalva, pois, as fontes indicam a UDN porém 

nesse período o partido não existia mais, o MDB- Movimento Democrático Brasileiro, 

após a confirmação da sua candidatura, surgir às críticas e novos candidatos são lançados 

para compor a oposição, quatro candidatos registraram a candidatura para concorrer às 

eleições juntos a ela, Wilson Rocha Lima que era aliado de seu Lineu entrou em desacordo 

com o grupo e saiu, e lançou-se na oposição, Sebastião Bastos, Isauro Cabral e José Bastos 

Santana também saíram do grupo lançando suas candidaturas individualmente.   

Essa estratégia de gerar oposição frente à candidatura de uma senhora dona de 

casa colocou as eleições de 1976 como uma das disputas mais ferrenhas ocorridas até 

aquele presente. A cidade tinha seis mil e quatrocentos eleitores, de acordo com as fontes 

aqui trabalhadas a disputa com tantos candidatos era algo inédito na política santo-

estevense, os registros estudados apontam que tal situação ocorreu devido ao incomodo 

gerado pela presença feminina no pleito pela cadeira da prefeitura. Conforme as palavras 

do depoimento de D. Adair: “Ai quando me candidatei apareceu foi candidato, pra dizer 

que mulher não prestava, que mulher era pro fogão, para cozinhar...menina era uma crítica 

retada”.
57
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Essa fala traz não apenas informação acerca da sua condição de Adair, naquele 

momento específico, mas também da vida social. Os sujeitos que se opuseram a 

candidatura de D. Adair por ser mulher eram membros da comunidade e estavam 

envolvidos com esta por manterem relações diretas com as pessoas durante suas 

campanhas o que permite refletir não apenas sobre a sua condição, mas também sobre a 

opinião pública dos sujeitos envolvidos na disputa que evidência o preconceito em relação 

ao sexo oposto o que indica a negação à condição feminina na disputa do poder. É 

importante salientar que as críticas lançadas sobre a candidata durante o processo eleitoral 

evidenciam o quanto a sociedade tinha resistência em colocar as mulheres em atividades 

que envolvessem o poder.  

A crítica produzida para se contrapor a sua candidatura pelo fato de ser mulher 

refletiu sobre o modo de se expressar da candidata. Na entrevista que concedeu Adair, fala 

sobre essa discriminação em relação ao fato de ser mulher?A partir de sua capacidade de 

percepção, sem qualquer conhecimento sobre as discussões teóricas acerca das relações de 

gênero.  

 

2.2 A FARRA DA CAMPANHA 

 

A organização da campanha eleitoral no seio de uma disputa a qualquer esfera de 

poder é colocada em primeiro plano logo após o registro da candidatura. São planejadas as 

estratégias de trabalho para alcançar os públicos que compõem o eleitorado e inicia-se o 

trabalho de campo com as caminhadas e visitas de casa em casa para divulgar as propostas 

com o intuito de conquistar o eleitor por meio de um contato mais humanizado dizendo ao 

eleitor que ele está ali para o que for preciso.   

As eleições municipais de 1976 no interior da Bahia foram foi um momento 

marcado pelas alianças realizadas em famílias para defender o seu candidato. As emoções 

afloraram e o prato principal em todas as refeições foi à política. O cotidiano se 

transformou em função das disputas que foram além de cargos políticos, os candidatos se 

tornaram deuses que carregam consigo uma legião de seguidores que os defenderam como 

se defendessem a si próprio como assegurou e discutiu Costa: 
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Os períodos eleitorais são momentos muito especiais no cotidiano dos 

pequenos municípios, alterando completamente a dinâmica tradicional de 

sua existência. Os conflitos familiares se incitam, as disputas políticas 
afloram, as antigas inimizadas adquirem novas forças e estabelecem-se 

novas alianças. É o momento das articulações partidárias, dos acordos, da 

busca de apoios.
58

 

 

 

Este processo pode ser reforçado nas cidades do interior por possuírem um 

número reduzido de habitantes proporciona aos candidatos a possibilidade de estarem mais 

perto do seu público na campanha por todos se conhecerem de certa maneira os espaços de 

campanha se ampliam e os comícios se tornam o ambiente de reafirmar o compromisso 

pré-estabelecido. Os sujeitos realizam contatos diretos com o povo através da estratégia do 

porta a porta, visitando as famílias, pedindo o voto e oferecendo pequenas ajudas de custo 

para conquistar o voto. 

Sob a perspectiva histórica de Remond, refletir sobre as eleições é perceber o seu 

primeiro espaço que é a campanha eleitoral, momento de grandes manifestações através 

dos discursos e das ações públicas. Durante esse período novos espaços de socialização 

são introduzidos dentro das comunidades, os comícios que são considerados pela 

população uma verdadeira festa é o principal deles. Por isso investigar o desenvolvimento 

da campanha se torna crucial para compreender a conjuntura política que é estabelecida, 

desse modo pode se afirmar que não basta o candidato ter propostas políticas coerentes é 

necessário que haja articulação de todos os elementos que compõe a sua imagem para que 

o seu projeto político obtenha êxito. 

 

A campanha é parte integrante de uma eleição, é seu primeiro ato. Não é 
apenas a manifestação das preocupações dos eleitores ou explicação dos 

programas dos candidatos e dos temas dos partidos é a entrada em 

operação de estratégias, a interação entre os cálculos dos políticos e os 
movimentos de opinião

59
. 

 

No processo eleitoral o advento do poder se dá através do alcance simbólico que 

cada sujeito reverbera para o publico. E nesse circulo que encontramos as principais peças 

fragmentadas do cenário político que se forma através de testemunhos que se 
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consubstanciam, através de elementos socioculturais que produzem categorias que 

diferenciam os sujeitos nesse contexto social em que o político se sobre sai ao individuo.  

O programa de campanha em santo Estevão não era diferente dos exemplos já 

citados anteriormente, operação porta a porta, era a principal rota dos candidatos a 

organização dos showmícios, atração artística para atrair a população de todos os cantos: 

estabelecia-se um planejamento no qual os primeiros comícios eram realizados na zona 

rural e os últimos eram realizados na sede. Para fechar o ciclo os primeiros ocorriam nos 

lugares de difícil acesso para mobilizar a população para participar dos demais. 

 

Os comícios deles estes diziam assim: mulher não é pra prefeita não, não 

é pra trabalhar, é pra ser dona de casa é pra fogão, é pra cozinhar. Eu 

nunca briguei com eles nem com ninguém. Nóia não se incomodava os 
deixava falar, depois que começaram os comícios ave Maria! Era uma 

confusão íamos para as roças reuníamos o povo nos lugares, ia gente pra 

tocar e cantar, a gente chegava a casa duas, três horas da madrugada, 
quando terminava íamos entregar esses povos nas casas, porque alguns 

viam de outros povoados distantes... para entregar esse povo, nossa! Ave 

Maria! 
60

 

 

A experiência dos comícios apresentadas por Adair, é permeada pelo menosprezo 

de seus adversários com duras criticas, para além dessa questão os esforços 

desempenhados para a realização dos comícios mobilizavam toda a família que distribuíam 

funções e tinham papel fundamental no andamento da campanha. As pessoas que viam de 

fora para se juntar com o grupo eram aliados, amigos e admiradores da senhora Adair 

Miranda, que com seu jeito simples e sua benevolência cativava a todos.  

 

Nem me fale era a maior confusão, meus meninos na minha eleição 

já estavam crescidos já dirigiam o carro, Stênio e Zé, um sobrinho 
que eu criava, iam levar o povo, chegavam em casa tarde, coitados, 

e o pai falava vai levar fulano ali na Catinguinha, os meninos 

ficavam doidos tinha dia que até se zangavam e falavam assim: 
painho não deixa a gente sossegar.

61
  

 

 

                                                        

 
60

SILVA, Adair Miranda.  Adair Miranda: depoimento [1 mai. 2014]. Santo Estevão: 2014. Arquivo digital . 

 
61

SILVA, Adair Miranda. Adair Miranda: depoimento [1 mai. 2014]. Santo Estevão: 2014. Arquivo digital. 



52 

 

 Na fala de D. Adair ainda que fique evidente a articulação política da campanha,              

a orientação política tomada pela mesma durante a campanha trás evidencias que não foi 

figurante, pois conduziu a campanha se empoderando das situações naquele contexto.  

 Na entrevista, dentre várias representações da campanha chamou-me atenção da 

eleição como uma festa, realizada ao longo dos meses nos quais se desenvolveu a 

campanha eleitoral. Naquele contexto de disputa acirrada surgiam os bordões que viravam 

marcas registradas de determinados candidatos. Em conversa com a senhora Sônia Maria 

esta narrou situações que revelam como era o cotidiano das expedições eleitorais. 

 

Ave Maria! Era todo dia... Minha filha era em porta em porta, não 
sei como aguentava... Saía cantando planfetando e os comícios nas 

roças, era bom demais! Hoje tudo se acabou não existe mais isso, o 

povo falava comício era no tempo de dona Dazinha, tinha os 
maiores, os menores. 

62
 

 

A eleição naquele momento assumiu características impares que formou um 

quadro em que o poder esteve relacionado com uma multiplicidade de faces ultrapassando 

os limites do ambiente doméstico no qual ela estava acostumada. 

No entanto, sua simpatia e simplicidade geraram manifestações consideradas 

inocentes, e configuram as relações sociais que apontam que as construções dos jogos de 

poder muitas vezes não resultam de grandes estratégias, mas de simples cenários 

desenhados no cotidiano social de modo sutil demarcando o espaço por meio das práticas 

articuladoras estabelecidas no âmbito público e privado.  

Dona Sônia Maria acompanhou de perto todo o processo eleitoral que culminou 

com a eleição de Adair. Sônia por ser sua sobrinha estava presente na maioria dos eventos 

realizados durante o período, ela narra com propriedade às diversas manifestações 

ocorridas em situações distintas. É relevante frisar que os jingles durante a referida 

campanha eram uma atração a parte que chamavam a atenção do povo por tratarem das 

praticas exercidas pelos políticos da época. 
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Tinha Maria que era uma cantora o povo a conhecia como Maria fecha 

beco, essa mulher tinha cada música eu me lembro bem de uma que dizia 

assim: pra ganhar eleição não precisa dar facão porque o Wilson 
distribuiu facão pro povo, pra ganhar eleição não precisa dar chapéu, pra 

dona Dazinha ganha eleição não precisa dar chapéu nem facão, foi alegre 

demais.
63

 

Imagem 6- Quadro com fotos da campanha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 As três imagens acima registram momentos da campanha com os comícios 

festivos enquadrando em seus planos a supremacia masculina nos espaços políticos em 

relação às mulheres. Condensou-se nessa imagem a memória política do período em que a 
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representação feminina era quase inexistente: nas fotos a presença de uma única mulher, a 

candidata para ocupar a cadeira da prefeitura de Santo Estevão.  

Na campanha as caminhadas pelas ruas da cidade era uma atividade constante 

durante o período eleitoral, esta prática marcava o encontro entre o povo e o seu futuro 

representante colocando-os, na mesma condição, estratégia usada para provocar a sensação 

de proximidade entre os sujeitos. 

Os registros fotográficos são registros da memória visual do período e possui uma 

linguagem particular. Através de fragmentos recortados dentro dessas imagens que retrata 

um período da história deste município, tal como a realidade aprendida nos apresenta um 

discurso que aborda o poder como um privilégio masculino.64 

Ao observarmos tais fotografias, elas sinalizam um tipo simbólico que o espaço 

político produz, a supremacia do masculino em detrimento do feminino, feito que dentre 

estes as representações de gênero sigam uma conduta de natureza sobre as diferenças 

tomando assim uma postura excludente.
65

A leitura que os retratos conotam carrega 

elementos que comportam uma dimensão sociocultural cujo teor aqui explorado visa 

compreender as relações existentes de subalternidade das mulheres são fundamentadas 

pelo patriarcalismo que tem interesse em manter o conservadorismo social numa relação 

política de domínio do homem sobre a mulher.   

Segundo Burke é preciso atentar que a fotografia não pode ser encarada como a 

realidade congelada, pois, como toda a fonte esta deve ser passada pelo crivo da critica das 

expectativas criadas por cada expectador que fornece lhe significados parciais resultado de 

quem a produziu. 

 

No caso de imagens, como no caso de textos, o historiador necessita ler 

nas entrelinhas, observando os detalhes pequenos, mas significativos – 

incluindo ausências significativas – usando-os como pistas para 

informações que os produtores de imagens não sabiam que eles sabiam, 
ou para suposições que eles não estavam conscientes de possuir.
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Quanto às práticas eleitorais, no contexto das eleições a necessidade de promover-

se entre os eleitores gera uma corrida entre os candidatos para demonstrar quem é o mais 

prestativo: promessas de realizar intervenções médicas circulavam em todos os cantos, tal 

atividade não se restringia as essas ações. Naquele contexto a campanha política 

influenciava os lideres, que incorporavam virtudes de família durante o período político 

eles se tornavam os provedores de famílias, muitos recebiam denominações de pai ou 

irmão, sua casa se torna a casa do povo. 

Esses aglomerados constituem uma marca na política local. Tal singularidade 

afirma a existência de uma dependência comum na qual a elite dominante se beneficia 

através do reconhecimento dado pelos indivíduos que se sentem amparados por essas 

praticas. 

 Em entrevista elas declararam que as ajudas eram de todos os tipos: desde 

realização de enterros a distribuição de tecidos para fazer roupas para as pessoas irem 

votar, tal situação comprova que as articulações desenvolvidas contribuíam para a 

formação de uma conjuntura de destaque e prestígio que empoderavam esses indivíduos. 

 

Naquele tempo se dava comida aos eleitores, já tinham as casas certas 
matavam bois, era saco de feijão para cozinhar, farinha, pão pra dar café 

às mães que traziam os meninos..lá em casa fazia até mingau (risos) ô tia 

Dau e as roupas que dava (Adair) as mulheres diziam que não tinha 
roupas para vim votar ia à feira (Feira de Santana) comprava uma peça 

para dividir, um pedaço pra um, pra outro era um inferno até a roupa 

tinha que providenciar.67 

 

2.3 OS SERMÕES DO PADRE AGENOR: ABAIXO OS COMUNISTAS X O VOTO 

NUMA MÃE DE FAMÍLIA  

 

A resistência a dona de casa não foi apenas por parte dos seus adversários 

políticos: a oposição por parte da igreja católica marcou também essa disputa. Uma mãe de 

família sair da casa para ingressar no meio político, deveria ser uma decisão agradável aos 

olhos da paróquia, já que esta senhora seria um exemplo de dignidade, que representaria a 

mulher dedicada aos filhos e esposo religiosa praticante da sua fé o que levaria a um 
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incentivo a comunidade feminina da igreja, mostrando que a família antes de tudo é o pilar 

para edificação de toda e qualquer obra nesse caso a construção de uma sociedade mais 

justa. Então o porquê da oposição por parte do pároco? Bem, a igreja sempre teve 

participação na política de forma direta ou indireta e essa restrição ao grupo político de 

Dona Adair poderia estar atrelada ao movimento oposicionista. Segundo relatos de Dona 

Sonia, o padre alegava que o senhor Nóia, esposo de Adair, tinha ligações com os 

comunistas. 

Os sermões de Agenor Maia Bispo contra o grupo político ao qual pertencia eram 

disparados em todos os lugares por onde ele passava inclusive durante as celebrações das 

missas, ele apontava o grupo como praticantes do comunismo. 

 

Minha filha! Padre Agenor falava dentro da igreja na hora da missa, ele 

falava viu... Tinha um professor aqui que chamava Almir, ele era de Ipirá 
e tinha casado com a moça daqui da cidade, o professor trabalhava aqui e 

o padre dizia que ele era comunista, o padre tinha cadas maluquices! Um 

dia a mulher do professor estava sentada na frente da igreja com um 

grupo, ai o padre chegou e disse: estou sentindo cheiro de Moscou, 
capital da Rússia que naquele tempo era comunista, ai as pessoas que 

estavam no grupo se levantaram e disse ao pároco comunista é o senhor 

seu satanás de batina e foram embora. 
68

 

 

O relato descreve algumas das relações naquele momento de efervescência na 

política santo-estevense, expondo os dois lados da história à convocação feita pelo padre 

para combater o mal comunista, versus o aborrecimento das pessoas contra essa luta 

frenética travado através do discurso de um religioso, portanto tal situação se caracteriza 

pela condição de desconfiança que dominam os espaços por meio dos padrões morais. 

O percurso realizado até a chegada da eleição envolvia uma série de jogos e 

estratégias em uma nova configuração política: era a primeira vez que uma mulher estava 

na disputa pelo poder municipal. O palco do poder agora incorporava novos sujeitos com 

condições que antes não fora vista o discurso político passa por uma revisão de 

significados o que antes estava silenciado poderia ganhar voz, a raposinha como era 

chamada pelos seus adversários na intenção de insultá-la com tal apelido. Seguia na 
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disputa representando à linhagem exercendo o seu papel no projeto de consolidação do 

poder da família Cabral e Silva, e por fim “a raposinha matou quatro cachorros”.
69

 

Com a vitória nas eleições de 1976 a dona de casa e costureira por robi se tornou 

prefeita do município de Santo Estevão governando até o ano de 1983 com a prorrogação 

de mandato, Adair foi eleita com quase cinquenta por cento dos votos em uma disputa que 

envolveu cinco candidatos, sendo assim o resultado um feito memorável nas disputas 

eleitorais. 
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Imagem 7- Diploma para exercício do cargo de prefeita 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Compreendendo a importância dos estudos sobre as relações de gênero para 

construção de um debate acerca da condição de cada individuo para além da capacidade 

física. Foi nessa perspectiva que buscamos refletir sobre a sociedade e a exclusão das 

mulheres nos espaços de poder cogitando sobre os jogos políticos que foram estabelecidos 

na a sociedade de forma natural. Percebendo, que o ideal de domesticidade criado para as 

mulheres transcorreu nas inter-relações de poder que refletiu na maneira como foram 

configuradas as estruturas sociopolíticas que alijava as mulheres dos espaços que não 

compreendessem a casa. “Não se deve esquecer da tenacidade de representações sociais 

muitas vezes imperativas: ter sucesso na vida, para um homem, é fazer carreira; para uma 

mulher, é “ser feliz”.
70

  

É sabido que a participação feminina desigual nos espaços políticos, em especial 

aqueles espaços que exigem representação, foi e ainda é uma realidade na política 

brasileira, mesmo com as conquistas de direitos legais e apesar da garantia jurídica, as 

experiências femininas na gestão pública ainda não é equitativa para com os homens. No 

entanto a historiografia revela os avanços que tivemos ao longo da história em relação a 

essa desigualdade, salientando a retirada da mulher da margem da historia para o interior 

desta através das lutas travadas para as mulheres saírem do silêncio para se fazer escutar.  

 
 

O silêncio é um mandamento reiterado através dos séculos pelas 

religiões, pelos sistemas políticos e pelos manuais de comportamento. 
Silencio das mulheres na igreja ou no templo, maior ainda na sinagoga ou 

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. Silêncio no espaço público onde 
sua intervenção coletiva é assimilada à histeria do grito e a uma atitude 

barulhenta demais como a da vida fácil.
71

 

 
 

Considerando o conjunto de representações disseminadas na sociedade sobre o 

comportamento feminino, o caminho percorrido na história pelas mulheres é conduzido 
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pela opressão sofrida desde os seus primeiros passos que já são colocados dentro dos 

padrões estabelecidos do que é ser mulher. Fatores que somados se tornaram determinantes 

para o quadro exposto no contexto social estudado. 

A partir das análises apresentadas podemos perceber a importância de investigar 

as representações femininas construídas na história que identificadas nesse texto buscou 

refletir sobre os mecanismos usados pelas mesmas para conquistar seu espaço nos diversos 

cenários públicos, por meio da institucionalização de direitos conquistados com muita luta 

pelos movimentos sociais feministas e pelas estratégias desenhadas no aconchego de seus 

lares o que proporcionou inserção feminina no ambiente político de modo que aos poucos 

essas mulheres atingiram o exercício de liberdade para participar da vida pública. 

Por meio da investigação histórica do período escolhido, foi possível verificar que 

o preconceito existente na sociedade santo-estevense em relação ao ingresso de uma 

mulher na disputa pelo poder municipal, ficou evidenciado pela condição de subalternidade 

que as mulheres se encontravam dominadas pelas suas famílias, as relações de dominação 

estavam explícitas na construção das imagens disseminadas na comunidade que são 

evidenciadas por meio dos registros históricos trabalhados nesse texto apresentando a 

predominância masculina nos espaços de sociabilidade em detrimento às mulheres. 

 Na perspectiva dos estudos da ciência política, a ascensão política de Adair 

Miranda de Cabral e Silva na disputa pelo poder local, não representou uma conquista do 

exercício de cidadania pelo fato desta ser oriunda do grupo político dominante santo-

estevense. Sendo assim sua candidatura no primeiro momento foi concebida e subjugada à 

figura de seu esposo mantendo assim desse modo, a subordinação da mesma, que é 

colocada como um mecanismo de manutenção do poder, no entanto os registros históricos 

analisados deixam vestígios que evidenciam que, a sua participação na política não foi 

figurativa, o papel desempenhado por dona Adair durante a campanha revela que a 

experiência de concorrer as eleições municipais sendo ela a única candidata, despertou um 

processo de consciência de gênero que levou a descobrir o desejo pela mudança 

começando pelo combate as duras criticas realizadas a sua pessoa pela sua condição 

feminina.  

Estudando o trajeto percorrido até a cadeira da prefeitura por Adair Miranda 

conseguimos identificar interesses que estavam por detrás da sua candidatura e a relação 

que foi criada para alcançar o poder, na qual frações de classes sociais que dominavam 

sentiram-se incomodados pela sua presença revelando que esse passado somado ao 
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resultado das eleições permitiu aqui refletirmos sobre as condições femininas nos espaços 

políticos e suas atuações não cabem generalizações. Desta forma pode-se inferir que as 

condições que levaram está dona de casa e mãe de família a assumir o poder, mesmo em 

um contexto de dominação e controle, no qual as práticas e representações sociais 

patriarcais, gerou o preconceito e a discriminação para chegar ao lugar almejado.  
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