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RESUMO 
 

    A elaboração deste trabalho consiste em apontar as mudanças ocorridas no 
tocante a violência contra à mulher no município de Feira de Santana, interior da 
Bahia, no período de 1985-1990. Desta forma, propõe discutir sobre o processo de 
luta dos movimentos feminista e de mulheres pela criação de uma Delegacia 
Especializada em Defesa da Mulher no município supracitado. Através desta 
pesquisa torna-se possível compreender os desdobramentos ligados a violência de 
gênero em face da vulnerabilidade da mulher que, por algum tempo foi vítima de 
vários tipos de agressão, desde a simbólica a física. O trabalho pontua de forma clara 
aspectos culturais, sociais e históricos inerentes a figura da mulher dentro do cenário 
político, a fim de ressaltar os avanços obtidos por mérito dos movimentos feminista e 
de mulheres. O trabalho também analisa o contexto histórico-social da cidade, os 
dados de violência sobre a mulher, as teorias explicativas sobre o ato de violência 
contra a mulher, e apresenta toda a trajetória desses movimentos aliados em busca da 
conquista da Delegacia da Mulher. Recorreu-se para isto, a um cruzamento entre 
fontes orais e documentais, incluindo entrevistas e jornais. E, além disso, buscou-se 
atentar a discussão da violência contra a mulher através do Código Penal Brasileiro 
de 1940. A partir da análise destas documentações é possível apresentar a Delegacia 
como uma conquista histórica do movimento. 

 
 
Palavra-chave: (Mulher, violência, movimento feminista, Delegacia da mulher, Feira de 
Santana) 
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SUMMARY 
 

        The preparation of this work is to show changes regarding violence against the 
woman in the city of Feira de Santana, state of Bahia, in the 1985-1990 period. Thus, it 
aims to discuss about the struggle of the feminist movement and women by creating a 
Police Specializing in Women's Defense in the above municipality. Through this 
research it is possible to understand the developments related to gender violence in the 
face of vulnerability of women who for some time has been the victim of various types 
of aggression from the symbolic physics. The work points out clearly cultural, social 
and historical aspects of the figure of the woman in the political scene in order to 
highlight the progress achieved by merit of feminist and women's movements. The work 
also analyzes the historical and social context of the city, the data of violence against 
women, the explanatory theories about the act of violence against women, and presents 
the entire trajectory of these movements allies in search of the conquest of the Bureau of 
Women. Resorted to this, a cross between oral and documentary sources, including 
interviews and newspapers. And besides, he sought to attend the discussion of violence 
against women through the Brazilian Penal Code of 1940. From the analysis of 
documentation can present the Police as a historic achievement of the movement. 
 
Keyword: (Female, violence, feminist movement, women's police station, Feira de 
Santana) 
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                                   CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Este trabalho tem como objetivo central investigar o processo de luta dos 

movimentos feministas e de mulheres que lutaram pela criação de uma Delegacia 

Especializada em defesa da Mulher no município de Feira de Santana, interior da Bahia, 

no período de 1985-1990. Com a finalidade de responder questionamentos acerca do 

tema em questão é preciso trazer à tona alguns desdobramentos relacionados ao mesmo 

em face da proposição principal analisada em toda a trajetória desses movimentos, para 

o alcance dos objetivos almejados, considerando o início da luta em busca da 

instituição, sua inauguração e seus primeiros meses de funcionamento. 

Recorreu-se para isto, a uma documentação diversificada, incluindo entrevistas e 

jornais, - especificamente - os jornais Folha do Norte, Feira Hoje, A Tarde e Tribuna 

da Bahia. Ressalta-se que, as fontes orais foram utilizadas de forma conjunta e 

comparativa com os jornais. Além disso, buscou-se empreender a discussão da violência 

contra a mulher através do Código Penal Brasileiro de 1940. 

O marco cronológico inicial datado de 1985 foi escolhido porque nessa fase o 

Brasil rompeu com o Regime ditatorial, que já durava 21 anos, por conseguinte 

estabeleceu-se no país a fase democrática, na qual toda sociedade que lutou por direitos 

vibrava de alegria, enquanto as mulheres dos movimentos representativos 'feministas' se 

fortaleciam e passavam a buscar igualdade entre os gêneros. 

Em se tratando de avanços, o ano de 1990 foi escolhido como baliza final porque 

em 08 de março de 1990 após anos de luta, a DEAM (Delegacia Especializada em 

Atendimento à Mulher) foi inaugurada como conquista desses movimentos de mulheres 

aliadas. Em 90 demarcou-se as demandas crescentes de violência contra a mulher, 

ocasião em que a comprovação de denúncias e hipóteses foram analisadas com maior 

cuidado nesse município, e isso pôde ser verificado nos crescentes dados de queixas na 

delegacia, agravante que atesta que havia a necessidade da existência da DEAM nesse 

local. 
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Na perspectiva abordada neste trabalho, o conceito de gênero não é aquele 

descrito nos dicionários que, na maioria das vezes, é entendido de maneira equivocada, 

o qual distribuiu os sexos entre masculino, feminino ou neutro, bem como não é 

utilizado aqui o conceito biológico em que o gênero é utilizado “para evocar traços de 

caráter ou traços sexuais. Segundo Joan Scott (1989, p.01), o conceito de gênero surgiu 

entre as feministas americanas como tentativa para enfatizar o caráter social das 

distinções baseadas no sexo, o uso desse terno “coloca a ênfase sobre todo um sistema 

de relações que pode incluir o sexo” (SCOTT, 1989.p.09), esse conceito inicialmente 

servia para se referir as mulheres, mas ele foi se abrangendo e passou a trabalhar com a 

relação homem- mulher, com questões de sexualidade, violência e etc. 

Ao gênero feminino foi atribuído abundantes violências. Segundo Pierre 

Bourdieu (2002), a condição de dominação masculina e subordinação feminina que 

aparecem na sociedade, surgiram como fator perene e determinante através do trabalho 

de eternização das instituições interligadas, como a família e a igreja que exercem papel 

importante na conduta das pessoas até os dias atuais. A teoria de Bourdieu é fortalecida 

por Martinho Toldy (1998), o qual afirma que, as escrituras sagradas, por exemplo, 

confere às mulheres um discurso de culpa ligado à todos os males. 

Além disso, Bourdieu (2002) afirma que os aspectos biológicos naturalizavam a 

dominação masculina e geram a violência simbólica. Assim Bourdieu cita Virgínia 

Woolf que diz “que a sociedade se impõe a um macho que inscreve no chão signo de 

giz, místicas linhas de demarcação” (BORDIEU. 2002.p.04). Esse é o retrato do homem 

que age como dominador e impõe à mulher a violência. 

Dessa forma, percebe-se que a violência contra a mulher pode existir de várias 

formas; simbólica, doméstica e sexual.  A violência sexual, por exemplo, acontece não 

apenas quando se atesta estupro, mas também pode acontecer na relação sexual de 

forma consentida, este ato tem o nome de sadismo, nele o homem faz com que a mulher 

sinta dor durante as relações sexuais para que ele possa sentir prazer, e ela aceita a 

situação perversa e violenta como algo normal. 

Mas apesar de toda desigualdade em relação às mulheres, nota-se um avanço nas 

leis que criminalizam a violência contra as mulheres. Estas leis, sistematizadas no 

Código de 1940, paulatinamente passaram a criminalizar os atos de violência como o 

estupro. Apesar da criminalização do estupro, a punição do crime era articulada em 

função da honra da família e não da vítima (RODRIGUES, 2007). 
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 É importante salientar que todo e qualquer avanço nas leis se deve, em verdade, 

ao movimento feminista, uma casta de mulheres que lutaram e reagiram diante da 

opressão sofrida em todos os âmbitos sociais, como por exemplo, na religião, nas leis 

patriarcais, nos símbolos e na sexualidade. 

O feminismo surgiu nos Estados Unidos e na Europa em meados do século XX 

através de uma manifestação de mulheres, ocasionado por acontecimentos históricos 

decorrentes do período e se expandiu, chegando ao Brasil já no fim do período 

Ditatorial como um elemento questionador da condição da mulher na sociedade, e uma 

das suas pautas foi a luta em combate à violência contra a mulher (Pinto, 2003). 

Segundo a Rede feminista de Saúde (2006), a violência contra a mulher no 

Brasil está ligada diretamente à violência de gênero, algo baseado no agravante que 

cause morte, dano físico, sexual ou psicológico, tanto no ambiente privado ou público. 

A fonte supradita aponta um aumento alarmante, principalmente em Feira de Santana, 

por essa razão, a pesquisa em questão se propôs analisar esse tipo de violência, 

mediante a criação da DEAM, fato que representou uma conquista junto ao movimento 

feminista e de mulheres. Em síntese, procurou-se revelar que em Feira de Santana 

existia uma violência exógena que necessitava ser rompida, fator que o movimento 

feminista e de mulheres buscaram solucionar por meio da conquista interligada à 

DEAM como um mecanismo de defesa. 

Esta monografia foi dividida em três capítulos. O primeiro capítulo busca 

contextualizar a cidade de Feira de Santana com dados econômicos, sociais e 

demográficos, através de bibliografia secundária, demonstrando dados de violência 

contra a mulher.  Como documentação utilizaram-se os jornais da cidade como, Feira 

Hoje (1990) e Folha do Norte (1989), (1985), (1987), (1988). 

O capítulo II é marcado por uma discussão de cunho teórico no qual se busca 

analisar possíveis explicações e problematizações sobre as raízes fundantes da violência 

contra a mulher e a existência de mecanismos jurídicos e religiosos que as sustentaram. 

O capítulo III é apresentado como capítulo chave, pois apresenta o movimento 

feminista e sua trajetória no Brasil e, respectivamente na cidade de Feira de Santana, 

demonstrando a luta em busca da DEAM. Neste capítulo utilizamos a fonte oral, 

entrevistas que revelam a visão das mulheres participantes do movimento, suas 

memórias e face da conquista junto à instituição DEAM , bem como o periódico Feira 

Hoje (1990). 
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Sem almejar esgotar o tema, espera-se que este trabalho a partir da sua 

perspectiva histórica, contribua para a reflexão de questões que envolvem o movimento 

feminista, conquistas de mulheres, violência contra a mulher e de gênero. Para que se 

busque romper com o processo de naturalização da violência contra a mesma. 

 

 

 

CAPÍTULO 1- FEIRA DE SANTANA: ASPECTOS HISTÓRICOS E GERAIS 

 

 

 O município de Feira de Santana, conhecido como Princesa do Sertão, no 

período de 1985-1990 vivia uma fase de projeção, urbanização e modernização, pois a 

sua população estava em constante crescimento, bem como sua economia. Assim, esse 

local passou a ser “a cidade do movimento, sofrendo alterações em seus costumes, 

deixando de ser a cidade do silêncio e da melancolia” (OLIVEIRA, 2008. p.03), 

passando a ser um local de bom gosto arquitetônico, visto nas grandes e belas avenidas, 

nas praças e áreas jardinadas do comércio com grande luxo e dos transportes que 

facilitavam a locomoção, além dos belos prédios residenciais destinados à moradia da 

elite feirense. 

Segundo dados colhidos do censo demográfico de 1990, o comércio e a indústria 

impulsionavam o processo de urbanização em Feira de Santana. O município contava 

com uma população de aproximadamente 400 mil habitantes, e segundo o jornal Folha 

do Norte, essa população estava distribuída entre uma população rural e urbana, 

apresentando um maior crescimento no setor urbano. (FOLHA DO NORTE. Feira de 

Santana. 1989. p.03). Nesse período, Feira de Santana estendia-se por aproximadamente 

1344 Km2 em área municipal, distribuída por sete distritos: Bonfim de Feira, Jaíba, 

Jaquara, Governador João Durval Carneiro, Humildes, Tiquaruçu, Matinha e Maria 

Quitéria. 

Feira de Santana é um município localizado ao leste do estado da Bahia, 

limitando-se ao norte com a cidade de Tanquinho e Santa Barbara, ao sul com São 

Gonçalo dos Campos, ao leste com Coração de Maria e Conceição do Jacuípe e a oeste 

com Anguera e Ipecaetá. Situando-se, assim, entre o Recôncavo Baiano e o semi-árido. 

Além disso, possui fácil acesso viário e rodoviário com as seguintes estradas: BR101, 
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BR116, BR324, BA52. Sua posição geográfica torna-a influente no aspecto econômico, 

através de atividades como o comércio e agropecuária, além do CIS (Centro Industrial 

Subaé). “O município também atua como um dos principais entroncamentos rodoviários 

do Brasil, por onde passa centenas de pessoas.” (FOLHA DO NORTE. Feira de 

Santana. 1989. p.04). 

Segundo a revista Sitientibus (1985, p.20), a maior parte do município é de 

clima tropical quente e úmido, com precipitações superiores a 750 mm anuais, e 

caracteriza-se por duas estações: seca de maio a outubro e chuvosa de novembro a abril. 

           O município passou por dois mandatos entre 1985 e 1990. O primeiro foi o 

mandato de José Falcão da Silva, em 1982, e o segundo o de Coubert Martins da Silva 

em 1988. Durante esses governos Feira de Santana foi marcada por inúmeras 

transformações sociais, culturais e econômicas. 

             No aspecto cultural temos o nascimento do Teatro Arena em 1985, e o teatro 

Amador, ambos localizados na Avenida Presidente Dutra, além de construções de 

museus, praças pela cidade, o crescimento das festas religiosas, o cinema, tal como os 

outros locais culturais de sociabilidades que colocaram em seu bojo o projeto de 

civilidade e modernização para a cidade. Assim:  

 
 
 Exigia um comportamento adequado a começar pelo estilo de roupa a 
ser usada pelos freqüentadores do ambiente, em especial as senhoras e 
senhoritas da elite que deveriam se distinguir pelo grau de elegância, 
denotando este grau de civilização resultante do progresso da cidade. 
(OLIVEIRA, 2008.p.05) 

 

           Um dos fatores mais notáveis nessa conjuntura é a realização das festas 

religiosas, como a lavagem da Igreja Nossa Senhora Santana, datas comemorativas que 

nos faz notar o quanto a religião era um fator intrínseco ligado à cultura feirense, 

predominando uma grande mistura entre os cultos e religiões, apesar de um grande 

número de pessoas se considerarem católicas. Desta feita, A “Igreja Católica estava 

presente nas diversas atividades da sociedade feirense, a exemplo de benefícios 

educacionais, hospitalares e assistenciais” (SILVA, 2009.p.31). Em oposição 

encontrava-se um crescente número de protestantes, como o Seminário Teológico 

Batista. Além disso, já era notável a presença de cultos espíritas, e dos cultos afro 

brasileiros, como enfatiza Trabuco (2009). 
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A presença da igreja católica era observada principalmente nas festas religiosas, 

como a lavagem de Nossa Senhora Santana. Esta festa era frequentada por pessoas de 

diferentes estratos sociais, em uma confluência entre o sagrado e profano. Não era, no 

entanto, uma convivência pacífica, pois “o desejo da Igreja Católica em normatizar esse 

ritual é algo decorrente do século XX, ganhando mais força nos finais dos anos oitenta” 

(OLIVEIRA, 2013. p.03), posto que nessa lavagem se encontravam pessoas que traziam 

diferentes elementos, como de herança africana; o candomblé. A presença desta religião 

afro é encontrada em muitos cortejos que tinham como comissão de frente a Ialorixá 

Mãe Socorro e o Babalorixá Zeca de Iemanjá. Esta festa, no entanto, foi reordenada em 

“1987, quando se mudou o dia da Festa de Santana, do mês de janeiro para o mês de 

julho e a partir daí se proíbe manifestações de caráter profano com a Lavagem da 

igreja” (OLIVEIRA, 2013.p.12). 

Ainda em relação às festas populares, encontramos a micareta que surgiu em 

1937. Uma festa do tipo carnavalesca composta pelo povo, o rei Momo, a rainha e a 

princesa.  A festa mantém ainda o camarote, um local de diversão que concentra os 

estratos médios e altos da sociedade. A prefeitura passou a assumir os custos dessa 

manifestação cultural em 1971, proporcionando alegria e animação à população feirense 

através dos nomes consagrados da música carnavalesca “Dodô e Osmar, por meio dos 

diversos trios; Espaçonave, Marajós, Tabajara, Maravilhão, e Alvorada”, além do disco 

voador que tocava de música baiana a outros ritmos (PINTO, 2003. p. 38). 

Já no aspecto educacional, podemos perceber uma abertura quanto ao acesso à 

Educação, através da ampliação do ensino público, com as escolas acolhendo 46 mil 

alunos, além da implantação de cursos técnicos como o SENAI.  Assim “poder-se-ia 

dizer, pois os percentuais de indivíduos, acima de 17 anos, com o ensino médio 

completo, é de apenas 9,5% em Feira de Santana e apenas havia menos de 1% que 

estava no nível superior”. (ALMEIDA, 2012. p.11)  

           No bojo desse percentual encontra-se este 1% que cursava o ensino superior, em 

faculdades como a FUFS (Fundação Universidade de Feira de Santana) que foi fundada 

através do Decreto Estadual nº 2.784, de 24 de Janeiro de 1970, ou na UEFS 

(Universidade Estadual de Feira de Santana) que foi fundada pelo Decreto Federal nº 

77.496 em 31 de maio de 1976, instituições de ensino que contavam com cursos de 

graduação diversos, de ciências humanas a exatas, de engenharias à medicina. A UEFS 

estabeleceu como objetivo social preparar cidadãos para exercerem lideranças nas suas 

áreas e papéis significativos na história da sociedade brasileira. 
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        No que diz respeito ao setor industrial, constatamos a presença de várias empresas 

na região, contudo o comércio continuava sendo a atividade econômica que mais se 

expandia no município. É visível, portanto, o crescente número de empregados na 

indústria, comércio, serviços e transporte e, um número menor na agricultura. Dessa 

forma, “a cidade se torna um pólo de atração de pessoas que vêm em busca de melhores 

condições de vida” nos setores em ascensão, como o industrial e comercial 

(FERNANDES, 2000.p.10). Nesse contexto, surgiu o CIS (Centro Industrial Subaé) 

atendendo os anseios dos setores industriais que “vomitam pelas chaminés dia e noite 

densas nuvens de fumaça pela cidade” (FOLHA DO NORTE. Feira de Santana. 1985. 

p.04). 

Mas, foi o setor de comunicações que foi coroado como marco principal 

de modernização.  Em “1985, era inaugurada em Feira de Santana a TV Subaé, 

propondo-se, mais que meramente repetir o sinal da TV Globo, produzir uma 

programação local, sobre a cidade, para ela e para a Bahia” (SILVA, 2007. p.10). Poder 

saber de forma televisiva (sobre os pontos de vista jornalísticos) do que estava 

acontecendo na sociedade sem sair de suas casas, era uma realidade nesta cidade, fato 

que denotava uma importante evolução para o município e para toda a Bahia.  

      A vida cotidiana urbana ganhou estímulo devido, principalmente a atividade 

comercial da cidade que, se tornou mais intensa “as coisas tendiam a ser cada vez mais 

comercializáveis” (OLIVEIRA, 2008. p. 06) através de um comércio informal e formal, 

de propagandas em banners, algo que representava uma grande novidade na época. Esse 

comércio desenvolvia-se para atender às demandas dessa população urbana que crescia 

em grande escala. 

Foi nesse momento de tantas inovações que a feira livre que havia sido colocada 

em um galpão na área do CAF (Centro de Abastecimento de Feira de Santana), “a fim 

de institucionalizar as relações de compra e venda” ganhou maior visibilidade quanto à 

expansão da rede comercial. (MUNIZ, 2011. p.171). Nesta ocasião foram construídos 

novos mercados para comercialização do artesanato, do peixe, das verduras, mudando 

toda a dinâmica de venda dos feirantes que comercializavam nas ruas e, que doravante 

tiveram que se adaptar à nova realidade do CAF, “ao mesmo tempo em que alguns 

feirantes negaram-se a ir a trabalhar naquele ambiente, outros encontram ali mesmo o 

seu sustento e para lá transportaram-se e devidamente colocaram em prática o traquejo 

comercial que aprenderam no espaço de vendas tradicional” (PACHECO, 2009. p.182). 
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Nessa fase, todo o país presenciava o momento de redemocratização e, segundo 

Vailda de Tal (2014), a cidade feirense era um local de referência nacional da luta 

contra a Ditadura Militar, pois era um celeiro de lutas sociais, assim segundo Muniz: 

 

 São recorrentes as notícias sobre mobilizações de trabalhadores que 
reivindicavam principalmente melhores condições de trabalho, 
salários maiores, estabelecimento de outras regras na relação patrão-
empregado que não as de humilhação, com pautas específicas de cada 
categoria (MUNIZ, 2011. p.77).   

 
 

      Deste modo, entende-se que o município passava por intensas reivindicações 

trabalhistas que geravam notícias de greves a todo o momento em jornais como O Feira 

Hoje; greves de funcionários públicos, de professores, de policiais, de médicos, afinal, a 

greve para essa classe trabalhadora era um instrumento de conquista de seus direitos. Os 

jornais publicavam notas como, “Greve geral- Foi resultado da insatisfação popular em 

razão das medidas político-econômicas da nova República” (FOLHA DO NORTE. 

1987. Feira de Santana. p.04); “Greve na educação” (FOLHA DO NORTE. 1988. Feira 

de Santana. p.06). 

Não foram apenas os trabalhadores urbanos que apresentaram potencial de 

mobilização, os trabalhadores rurais - que haviam se aliado em 1989 ao PT (Partido dos 

Trabalhadores) - intensificaram igualmente suas lutas. “Os trabalhadores rurais 

buscavam por melhores condições de assistência médica, previdenciária e de trabalho” 

(FOLHA DO NORTE. 1985. Feira de Santana. p.08). 

 

 

 1.1 O MUNICÍPIO E A CRESCENTE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER     

 

  Apesar do crescimento nos mais diferentes setores, o município de Feira de 

Santana apresentou um aumento no âmbito da violência, principalmente da violência 

contra a mulher, como o que ocorreu na Avenida Senhor dos Passos “no início da noite, 

as moças hesitavam em passar naquela parte da Avenida para não sofrer nenhum tipo de 

assédio dos rapazes.” (OLIVEIRA, 2008. p.07). O número de assédios que geravam 

estupros estavam, por sua vez, crescendo cada vez mais: 

 

                             Números crescendo 
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O número de estupros registrados em Feira de Santana vem crescendo 
em relação ao ano passado. Em 1988 a polícia registrou 19 seguidos 
de morte, já no ano passado 23 (FEIRA HOJE. Feira de Santana. 
1990. p.08).  
 

 

 

 Nas ruas da cidade ocorriam violências de vários tipos, principalmente a 

violência sexual. A violência sexual é aquela que ocorre a relação sexual sob repressão 

da vítima, não muito diferente da violência de gênero, que consiste em qualquer ação 

violenta baseada nas relações desiguais de gênero1. As mulheres da cidade andavam 

sempre assustadas e em vigilância constante, mas isso não era o bastante para evitar que 

casos como o da empregada doméstica que foi estuprada e assassinada deixasse de 

acontecer: 

                       

                           Doméstica é estuprada e depois assassinada 
 
A doméstica Isabel Machado da Silva, 23 anos foi encontrada morta 
na manhã de ontem, em um matagal no bairro Santa Mônica, próximo 
de sua residência. O corpo estava nu e havia sangramento na vagina e 
no rosto (FEIRA HOJE. Feira de Santana. 1990. p.08). 

 

 

       Registros de violência contra a mulher eram descritos constantemente pela 

imprensa feirense: homicídios eram noticiados corriqueiramente: “Duplo homicídio: Ex 

marido com ciúmes mata mulher e amante a tiros na Sexta-feira Santa” (FOLHA DO 

NORTE. Feira de Santana. 1985. p.08). Assim, a violência doméstica crescia: 

“Inúmeras mulheres são violentadas inclusive por seus próprios maridos” (FOLHA DO 

NORTE. Feira de Santana. 1985. p.07). 

Percorrendo pelo dicionário da língua portuguesa Aurélio, nota-se que violência 

é: 

 Todo ato de violentar é todo aquele que age com o comportamento 
violento, ou seja, aquele que recorre à força bruta sobre o outro: é um 
comportamento que causa intencionalmente dano ou intimidação 
moral a outra pessoa ou ser vivo  (XIMENES, 2000. p.967).  

                                                           
1
  O gênero passou a ser visualizado como “categoria de análise histórica como, uma maneira de 

referir-se a organização social da relação entre os sexos”. E segundo Joan Scott ele é um 
elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, é 
uma forma primeira de significar as relações de poder. (SCOTT. 1993. p.02) 
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             Em outras palavras, violentar significa usar a agressividade de forma 

intencional e excessiva para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em acidente, 

morte ou trauma psicológico. E quando estamos tratando de direitos humanos, a 

violência abrange todos os atos de violação dos direitos, ou seja, direitos civis 

(liberdade, privacidade, proteção igualitária), direitos sociais (saúde, educação, 

segurança, habitação) e direitos econômicos (emprego e salário), além de culturais e 

políticos. 

    Mas, em se tratando de violência contra as mulheres, o ato assume múltiplos 

significados, passando por determinações e leituras diferentes, podendo ser definida 

tanto pelas relações culturais como pelas relações sociais. Este tipo de violência também 

envolve afetos, emoções e símbolos que são condicionados por relações de poder:  

 
 
A violência é uma violação dos direitos humanos que afeta milhares 
de mulheres de todas as idades, de variadas classes sociais e graus de 
escolaridade em todo o mundo. Um dos grandes desafios nas ações de 
prevenção e combate à violência contra as mulheres é a visibilidade 
do fenômeno, por isso é essencial disseminar a informação para 
prevenir e publicizar a violência, alicerçada em profundas 
desigualdades de gênero na sociedade (CÔRTES, FÉLIX, DIAS. João 
Pessoa. 2012. p. 134).  

 

            É importante ressaltar que não existe um discurso universal sobre a violência, 

pois cada sociedade a caracteriza de sua maneira, “cada sociedade está às voltas de sua 

própria violência” (MICHAUD, 1989. p.14). Por isso, é necessário lembrar o caráter 

histórico da violência, ou seja, que ela muda com o tempo. A violência contra a mulher 

e de gênero apresentam relação direta, pois ela é resultado das relações que são 

estabelecidas na sociedade, relações de poder desiguais entre os gêneros, na qual 

culmina com o macho sempre hegemônico.  

O ambiente privado é um dos locais mais privilegiados para ocorrência deste 

tipo de violência, gerando a violência doméstica, que é aquela que inclui membros do 

grupo que tenham ou não função parental, como maridos, namorados, mas que 

convivam no mesmo espaço doméstico, como no caso relatado pelo jornal Feira Hoje de 

1990.  

 
 

                                      Mulher agredida pelo marido 
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A doméstica Hilda da Costa Passos, residente da fazenda Capim 
Grosso, deu entrada no pronto socorro do Hospital Regional Clériston 
Andrade vítima de agressão. Ela teve uma discussão com o marido, 
José Araújo Passos, que desferiu uma facãozada na mulher atingindo-
lhe na perna. A vítima foi socorrida por seu irmão e medicada (FEIRA 
HOJE. Feira de Santana. 1990. p.06). 

          

 

         A violência também abrangia crianças e adolescentes, cometidas por pessoas 

próximas como o namorado, ou principalmente por sujeitos estranhos, como está 

presente nessa nota do jornal Feira Hoje de 1985.  

 
Garota sofre libidinagem e estupro de elemento desconhecido 
 
Uma garota de iniciais A. S. P. de 13 anos de idade, foi encontrada na 
Pedra do Descanso, por volta das 17 horas, com sinais de violência 
pelo corpo.  Contou que estava indo para a escola quando um 
desconhecido a levou contra sua vontade para um matagal no qual 
sofreu libidinagem e estupro. (FEIRA HOJE. Feira de Santana. 1985. 
p.08)  

 

             Este caso pode ser analisado, segundo o Código Penal de 1940, como um 

estupro presumido, pois é aquele em que a vítima era menor de 14 anos e, por isso, 

independente de ocorrer ou não violência física, considera-se a prática sexual um ato de 

estupro. Assim nesse episódio, além de violência presumida também aconteceu o 

estupro por violência física, quando houve a penetração do órgão masculino viril na 

vítima de forma violenta.  

            Esses são apenas alguns relatos que demonstram a constante presença da 

violência contra a mulher no município de Feira de Santana (Bahia), entre 1985-1990. 

  Diante da comprovação desses fatos é possível compreender a razão pela qual 

novas medidas preventivas foram tomadas no tocante à violência de gênero, sobretudo 

com relação a mulher, fatores importantes que de forma precisa evidenciam a 

necessidade que havia em se combater a violência contra à mulher, que atingia altos 

índices em Feira de Santana.  

            Demonstrando aí a importância de se buscar uma instância que defendesse as 

mulheres em uma cidade que estava em crescimento social, populacional e em uma 

busca constante de modernidade. Pois para uma sociedade se tornar moderna era preciso 

romper com hábitos e padrões discriminatórios passados, como a violência contra a 

mulher. 
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   Para corroborar as informações supracitadas fez-se necessário tomar como 

base as fontes de pesquisas, como livros, revistas e jornais apontando dados que 

ratificam o foco abordado no corpo deste trabalho.  

 

 

 

 CAPÍTULO II - A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: UMA QUESTÃO 

HISTÓRICO-SOCIAL  

 

 São diversas as formas de violência pelas quais as mulheres estão submetidas, 

de física a simbólica. O sociólogo Pierre Bourdieu, em sua obra O Poder Simbólico, 

aborda a questão da dominação masculina sobre a condição feminina. De acordo com 

Bourdieu, a dominação da mulher pelo homem é apontada como algo naturalizado pela 

sociedade há milênios, uma dominação exercida através de variáveis simbólicas, pois há 

“todo um trabalho de eternização que compete a instituições, tais como a família e a 

igreja” (BOURDIEU, 2002. p. 02). 

Dessa forma, a violência simbólica tem tamanha gravidade quanto a física, pois 

é através de símbolos perpetuados no imaginário da sociedade que os homens violentam 

de diferentes formas as mulheres. Como no caso a seguir, em que uma mulher foi 

agredida só pelo fato de o agressor desconfiar que a mesma havia cometido um ato 

ilícito na loja: 

       

Senhora é agredida por fiscal no interior da loja. O fato mais uma vez 
de lamentar ocorreu no interior das Lojas Brasileiras, o agressor 
prestava serviços de vigilância á paisana conforme informou a vítima 
com hematoma no queixo, o local afetado com um tapão violento, 
segundo ela o fato ocorreu por se apresentar na loja com uma sacola e 
saco em mãos (FEIRA HOJE. Feira de Santana. 1985. p.08). 

 

 

          O agressor, neste caso o vigilante da loja, utilizou sua posição de poder para agir 

com violência sobre a cliente, acreditando que, por se tratar de uma mulher, este ato 

pouco repercutiria. 

          Em outro caso, além de relatar a violência contra a mulher também demonstra a 

violência física e sexual contra uma menor:  
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Estudante seqüestrada e estuprada. Um inescrupuloso elemento de 
identidade ignorada, armado de revólver em punho, seqüestrou a 
menor de iniciais N.C.A de 14 anos de idade, estuprou e depois 
abandonou no local da barbaridade. (FEIRA HOJE. Feira de Santana. 
1998. p.08). 

 

 Esse relato demonstra mais uma vez que a violência contra as mulheres é um 

fenômeno histórico presente na sociedade e na relação entre os gêneros, algo que 

sempre se mostra quando o homem sente a necessidade de impor sua vontade sobre a 

mulher. A violência sexual, além de expressar uma forma de dominação, é um modelo 

de perversão sexual, pois atos como o estupro deixou de ser analisado como uma 

patologia como traduz a psicanálise e passou a ser visto como uma violência sobre a 

mulher, segundo Roy Porter e Mikulás Teich em Conhecimento sexual, ciência sexual. 

A história das atitudes em relação à sexualidade (1991).  

Explicações para estes tipos de dominação podem ser encontradas na análise de 

referências historiográficas que abordam sobre o passado colonial e imperial de nossa 

sociedade e na forma como as mulheres eram tratadas. Afinal, apesar dos avanços na 

condição da mulher brasileira, ainda permanece no imaginário masculino a ideia da 

inferioridade feminina.  No que diz respeito à questão sexual e a anatomia feminina, o 

brasileiro definia, desde 1930, o hímen feminino como um sinal de honra, que servia 

para detectar desde a virgindade (que era a concepção que exigia que a mulher deveria 

manter o hímen selado até o casamento), a uma situação de defloramento, ou seja, a 

ruptura do hímen através do consentimento da mulher ou não. O fato é que “no Brasil a 

virgindade anterior à relação sexual estava quase sempre em discussão” (CAUFIELD, 

2005.p.52), pois o homem brasileiro tinha fetiche pelo hímen. Estar com o hímen selado 

era sinal de ser moça honesta, recatada e honrada, por isso defender sua honra era uma 

forma de conter os instintos e controlar os corpos femininos. 

Crimes contra a mulher ocorriam porque as leis brasileiras não amparavam essas 

mulheres. As leis demonstravam de maneira nítida a desigualdade entre os gêneros na 

sociedade patriarcal em que vivemos. O homem, ao cometer a violência contra a mulher 

era tido como o defensor da honra, o viril, o que age passionalmente, descontrolado por 

amor, paixão, ciúmes, enquanto a mulher violentada era vista como aquela que provoca, 

a adúltera, a desonrada, a prostituta, a desviante.  

No século XX, essas mesmas explicações foram usadas pelos homens que 

cometiam esse tipo de violência. O relato seguinte, por exemplo, demonstra a violência 
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sendo explicada por ciúmes, além disso, o caso também demonstra que o homem quer 

sempre ter o controle absoluto sobre sua mulher e, quando este sai das suas mãos, ele 

age com violência contra a mesma, para demonstrar seu poderio. 

 

 

 Agricultor atacou a esposa com vários golpes de facão. Por motivos 
de ciúmes, o agricultor João Pereira dos Santos atacou a sua esposa, 
Maria Correia de Lima, com quem tem oito filhos, ferindo-lhe a 
golpes de facão em diversas partes do corpo. A mulher foi atendida no 
Pronto Socorro do Hospital Clériston Andrade, recebendo muitos 
curativos, vários locais atingidos. Ela prestou queixa e afirmou “ele 
não desistirá está com sede de vingança. Tudo por causa de uma 
viagem que eu fiz para a casa da comadre, que ele ficou enciumado”. 
(FEIRA HOJE. Feira de Santana. 1987. p.08). 

 

 

 

 2.1 A HISTORICIDADE DAS LEIS 

 

 O código de lei de 1830, implantado desde tempos imperiais, dava ao homem 

livre arbítrio para matar suas mulheres, julgando-as como causadoras do ato violento, 

uma herança imperial criminosa. Analisando os crimes sexuais no decorrer da história 

vê-se que estes tiveram seus decretos atenuados. Crimes como estupro e defloramento 

tiveram uma redução significativa no tempo de pagamento da pena, ou no caso do 

defloramento, a pena poderia ser simplesmente o casamento do réu. Da mesma forma, a 

punição para o réu que assassinava sua esposa em caso de adultério era minimizada, 

pois o crime era analisado pelos juristas como crime passional, no qual o criminoso 

alegava ter agido descontroladamente e sobre forte emoção, como forma de defesa da 

sua honra, e dessa forma, não cabia pena nenhuma: 

 

A opinião popular não interpretava as histórias dos julgamentos que 
inocentavam os assassinos da esposa como um triunfo da criminologia 
moderna, mas como uma evidência da sobrevivência de tradições 
patriarcais segundo as quais a honra masculina era determinada pela 
fidelidade sexual da mulher e de que a justiça criminal ainda permitia 
ao homem defender sua honra com violência (CAUFIELD, 2005. 
p.85). 
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           O código Penal de 1940 prolongou-se até a década de 1985 e permaneceu vigente 

na Constituição Brasileira. Ele foi um projeto do jurista Alcântara Machado em 1938, 

fase em que o Brasil presenciava o governo do Estado Novo de Getúlio Vargas. Assim, 

esse projeto foi revisado para sua melhor eficácia pelos magistrados Vieira Braga, 

Nelson Queiroz e Roberto Lyra, “na revisão formulou-se uma parte especial no Código 

“Crimes contra os Costumes”,” (RODRIGUES, 2007. p.97).  O código foi muito 

influenciado pelos costumes patriarcais, pois crimes como o estupro, nomeados de 

crimes contra os costumes, eram analisados pela justiça como uma ofensa contra a 

família. 

           Segundo Gonçalves em “Dos crimes contra a dignidade sexual aos crimes 

contra a administração” (2012), este código além de ditar regras para a sociedade, tinha 

como objetivo maior o controle da sexualidade feminina, colocando nesse local a 

mulher como um sujeito frágil se comparado aos homens. Assim, elas deveriam estar 

sempre resguardadas no bojo da família, seguindo as regras ditadas para não serem 

vítimas dos delitos sexuais presentes na sociedade. 

          Dessa forma, os Crimes contra os Costumes acabavam restringindo o ato à 

violência não contra a própria mulher, mas contra a família. Aqui podemos ver o 

tratamento que era dado ao crime de estupro sobre a mulher: 

            

 
O crime de estupro era visto como ofensa à moral da sociedade e das 
famílias. Assim, a dignidade sexual da vítima era colocada em 
segundo plano, pois a proteção da norma versava apenas sobre a moral 
e reputação da família perante a sociedade, principalmente com 
relação às mulheres. Completamente desconsiderados os aspectos 
pessoais e de dignidade da vítima. (GONÇALVES, 2003. p.10) 

 

 Se compararmos o código de 1940 com os outros códigos republicanos como o 

de 1830, veremos uma mudança no tempo de reclusão da pena: 

 

“Dos Crimes contra os Costumes”, o Título VI do Código Penal no art. 
214, in verbis: “Constranger mulher à conjunção carnal, mediante 
violência ou grave ameaça”. Inexistente, então, a necessidade de a 
vítima ostentar a condição de virgem ou “honesta”. O 
constrangimento de qualquer mulher à cópula vagínica contra sua 
vontade configurava o crime em comento. A pena era de reclusão, de 
três a oito anos (CÒDIGO PENAL, 2003. 1940).  
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Mas nota-se um grande avanço no âmbito das leis, posto que considera  crime de 

estupro contra a mulher a ocorrência do ato em questão, independentemente da posição 

que a mesma ocupa na sociedade, afinal, no código anterior, a posição de ser honesta ou 

não era colocado em pauta e a lei não se estendia à prostituta. Apesar dos avanços, o 

Código de 1940 ainda excluía as mulheres casadas, pois a pratica sexual era tida como 

dever do conjugue. 

            Os juristas eram tidos como os guardiões dos bons costumes, pois as leis 

ditavam as regras da sociedade e visavam proteger a honra da família. Isso desde a 

Primeira Constituição Federativa do Brasil, no Capítulo I, Art. 5º diz: “X- são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” 

(BRASIL, 2003. p.105). Apesar disso, nem toda a sociedade estava de acordo com os 

ditames jurídicos, como as próprias mulheres feministas que percebiam nas leis 

jurídicas o descaso com as questões referentes à proteção da mulher. As feministas 

compreendiam que as leis e os juízes naturalizavam o ato de violência contra a mulher. 

Além disso, os juristas preocupavam-se principalmente em investigar e normatizar o 

comportamento da mulher que não  dispunha dos mesmos direitos que os homens. 

Em 21 de dezembro de 1989, com o código de 1940 ainda vigente, foi 

sancionada a Lei n.7.960, e os juristas passaram a dar um melhor tratamento a crimes 

sexuais como estupro: “Art.1 Caberá prisão temporária: f) estupro (artigo 213, caput, e 

sua combinação com o artigo 223, caput, e parágrafo único)” (BRASIL, 2003. p.207). 

Podemos constatar, portanto, que as leis aos poucos foram criminalizando o 

estupro, já que em períodos anteriores não recebia severas punições, principalmente 

quando o ato acontecia com pessoas de condutas consideradas duvidosas pela 

sociedade, como em relação às mulheres adúlteras e prostitutas. 

Uma das grandes vitórias das mulheres contra a violência exógena a qual 

estavam sendo submetidas foi a participação na elaboração da Carta das Mulheres aos 

Constituintes, na qual essas mulheres reivindicavam suas principais pautas, estando 

entre estas o repúdio à violência de gênero: 

 

De fato, a ação organizada do movimento de mulheres, no processo de 
elaboração da Constituição Federal de 1988, ensejou a conquista de 
inúmeros novos direitos e obrigações correlatas do Estado, tais como 
o reconhecimento da igualdade na família, o repúdio à violência 
doméstica, a igualdade entre filhos, o reconhecimento de direitos 
reprodutivos, etc (BARSTED, 2001. p. 35). 
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 A violência contra a mulher passa a ser:  

 

f) o dever do Estado de coibir a violência no âmbito das relações 
familiares (art. 226, § 8o, tendo sido prevista a notificação 
compulsória, em território nacional, de casos de violência contra a 
mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados. 
Nos ternos da lei 10.778.” (PIOVESAN, 2008. p.03). 

  

 

 

 2.2 A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E SUAS EXPLICAÇÕES SAGRADAS 

 

 

Analisando as escrituras sagradas, como fez Teresa Martinho Toldy, vê-se que a 

Bíblia Sagrada foi considerada como a raiz de toda violência contra a mulher, pois ela 

dita normas e condutas para as mulheres, e este documento, por via da palavra cristã, 

acaba sancionando a violência contra a mulher, principalmente na família. Esta obra 

sagrada, a Bíblia, apresenta as mulheres como seres subordinados e propriedade dos 

maridos, tornando-as indefesas diante dos “maus-tratos ou em face de assassinatos 

relacionados com dores” (TOLDY, 1998. p.171). 

Dessa forma, a subordinação feminina e a violência contra a mulher se tornaram 

permissivas pelas palavras da Bíblia quando analisadas pela estrutura patriarcal, e este 

ato de inferioridade feminina torna-se bem nítido através do apóstolo Paulo na primeira 

carta aos Coríntios: “a cabeça de todo homem é Cristo, a cabeça da mulher é o homem, 

e a cabeça de Cristo é Deus” (TOLDY, 1998. p. 171). Escritos como estes foram 

utilizados para excluir as mulheres e vê-las como a personagem Eva da Bíblia cristã; a 

imprudente, a impura, a pecaminosa e culpada de todos os males do mundo. 

 A fim de contrapor essas ideias, o movimento feminista que já estava presente 

no século XVIII e viveu várias etapas, “buscou defender os direitos da metade da 

humanidade e os ideais igualitários” (WOITOWICZ, 2005. p. 05) que o Estado desde a 

sua formação tratou de esquecer, contudo o movimento feminista desde o seu 

nascimento veio para dar poder às mulheres, atuando como um partido político, pois 

como diz Gramsci (1991), partido político é toda expressão de um grupo social e todo 

instrumento de comunicação que garante o consenso entre as massas.  
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 Assim, o movimento propôs que fossem feitas novas leituras desse documento 

histórico, pois ele passou por diversos tempos, escritas e análises com determinados 

fins, dessa forma: “Se a Bíblia foi o ‘grande código’ subjacente a civilização ocidental 

(...) as mulheres em todo mundo reclamam agora, o poder e a autoridade para re-contar, 

reescrever e reinterpretar este importante documento” (RUI-LAN, 2005. p.99). 

  Esse reinterpretar da Bíblia como documento histórico foi permitido a partir do 

surgimento da Escola dos Annales, pois com esse movimento da história permitia-se a 

abertura de fontes, novas problematizações e temáticas em torno dos documentos. Deste 

modo, as críticas aos documentos passaram a problematizar o contexto político que se 

vivia no momento de formação dos mesmos e a desconstruir ideias ultrapassadas, como 

na Bíblia a ideia de mulher submissa e as simbologias a elas predestinadas.  

 

 

 2.3 A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E SUAS EXPLICAÇÕES 

PSICANALISTAS 

 

 A violência contra a mulher ganha novas explicações através da psicanálise, que 

analisa as relações sexuais como um dos principais locais onde se percebe essa 

violência. Especialistas da psicanálise inicialmente percebiam nos atos de violência 

sexual contra a mulher ações patológicas, nomeadas de sadismo e masoquismo, sendo 

que, para eles, estes são comportamentos sexuais que os homens cometiam desde 

tempos muito antigos em busca do prazer. 

Segundo Krafft Ebing, um estudioso psicanalista, o sadismo “foi definido como 

um ato sexual (incluindo o orgasmo) produzido pelo infligeno da dor” (PORTER, 1998. 

p.65), sendo que este é um ato que intensifica o caráter patológico masculino. Já 

masoquismo era considerado uma patologia oposta ao do sadismo, pois o masoquista 

não quer fazer com que o outro sinta dor, mas sim ele mesmo. 

Contudo, o pensamento psicanalista de Sigmund Freud (1856-1939) que nasceu 

em Freiberg, Moravia (PORTER, 1998. p.68) explica de outra maneira esses 

comportamentos de perversidade dos homens que agem com violência nas relações 

sexuais. O conceito que ele utiliza para o sadomasoquismo consiste no ato que faz com 

que o indivíduo sinta dor e também faça com que o outro sinta. 

Mas é no sadismo que se evidencia o modelo de violência contra a mulher na 

relação sexual, pois o homem aí impõe sua vontade e algumas mulheres por aceitar esta 
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forma de agir, muitas vezes compactuam. “As formas de sadismo percorrem toda a 

escala desde o jogo gentil; cuidadosamente controlado com um parceiro voluntário, até 

comportamento agressivo, que pode incluir tortura, estupro ou mesmo prazer no 

assassinato” (PORTER, TEICH, 1998. p.67). E este ao se transformar em 

sadomasoquismo se inseriu em nossa cultura, operando com base nas relações de 

dominação masculina e subordinação feminina por longos tempos. 

O comportamento dos homens em relação aos atos de violência contra as 

mulheres nas relações sexuais se assemelham, segundo Sigmund Freud, ao 

comportamento dos animais irracionais, como os furões em seu ato sexual, estes usam a 

força para a ocorrência da relação sexual.  

A dada relação que ocorre entre um macho irracional contra uma fêmea não 

pode ser mudada, ou pelo menos não é um campo de estudo e análise histórica, mas a 

relação de violência entre homens e mulheres em Feira de Santana de 1985-1990 passou 

por constantes mudanças, as quais pretendemos compreender.  O movimento feminista 

que é considerado na sociedade contemporânea uma das principais manifestações 

sociais de caráter transformador, que luta pelos direitos das mulheres e igualdade entre 

os gêneros, desde seu aparecimento 'oportunizou' uma consciência mais sensata e 

específica da exclusão das mulheres” (LEITE, 2005. p.189).  

Os relatos de violência presentes nos jornais Feira Hoje e Folha do Norte, tal 

como as explicações teóricas sobre onde se fundam a violência contra a mulher, 

evidenciam o modelo de mulher que sofria esse tipo de violência em toda a sociedade 

feirense. Elas estavam presentes tanto na zona rural quanto na área urbana, sendo de 

diferentes classes sociais e níveis de instrução, de diferentes faixas etárias, e além do 

mais, não havia a predominância de um tipo de violência em especial. Eram simbólicas, 

sexuais, domésticas, entre outros tipos.  

 

2.4- A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA BAHIA 

 

A violência é um comportamento humano que esteve presente na sociedade 

ocidental por muito tempo, e dependendo da sociedade e dos hábitos da mesma, esse 

tipo de agressão era algo tolerado ou não. Mas, desde os tempos contemporâneos, com a 
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implantação de normas civilizatórias este comportamento agressivo foi sendo 

controlado e reprimido em todo ocidente, tal como no Brasil e na Bahia. 

         Em tempos republicanos, a violência contra a mulher em Salvador- BA começava 

dentro de casa, quando as garotas eram obrigadas a obedecer aos seus pais, com 

aceitação do homem escolhido por eles para serem seus namorados, noivos e maridos, 

independente da sua vontade própria, caso tivessem alguma objeção, os patriarcas das 

famílias poderiam agir mandando as filhas para longe ou até mesmo para colégios 

internos. Assim encontram-se diferentes casos nos quais essas filhas reagem:  

 

Namorando Pedro de Espírito Santo. 22 anos, pedreiro, Perolina 
Advincula Barboza, 14 anos, parda, sem profissão declarada, foi 
prometida pelos seus pais a Heráclio em 1926. Recusando a sorte que 
lhe reservava a família, e pressionada pelo pai que dizia “que se ela 
não se casasse com Heráclio, pudesse se conformar com o destino de 
freira”, Perolina, certa noite, aproveitando-se da oportunidade em que 
os familiares dormiam, fugiu para a casa de Pedro e “para se casar 
com ele.” (FERREIRA FILHO, 1994. p.123). 
 
 
 

          Nessa segunda fase da República, início do século XX, nota-se que a figura da 

mulher sofre alterações no que diz respeito a seu espaço dentro da sociedade, sobretudo 

na conjuntura política, posto que se mostra a mulher buscando sair da condição de 

subalternidade, desrespeitando a estrutura de poder que a obriga namorar um homem 

que a mesma não gosta, e lutando para impor sua verdadeira vontade. 

         Mas também há casos de violência contra a mulher, os quais eram explicados pelo 

amor romântico, no qual os homens relatavam que agiam com violência devido a um 

amor absoluto, que não tolerava qualquer ato ou vontade da mulher: 

 

Angelo de tal“atentou contra a vida de Alexandrina Maria da 
Conceição, “rapariga simpática" que tinha uma quitanda na qual 
vendia frutas, e morava no Maciel 29. Porque a mesma não aceitou 
corresponder ao seu amor. “Ultrajado, provocou uma cena de ciúmes, 
feriu a pretendente com punhaladas e, pensando que a mesma 
estivesse morta, suicidou-se ingerindo cianureto”(FERREIRA FILHO, 
1994. p.124). 
 

 
           Esse relato demonstra até que nível chegava a justificativa do amor romântico, 

que, quando não era correspondido, o homem agia de maneira violenta contra a mulher. 
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          Nessa fase da República encontramos muitos processos arquivados na APEBA 

(ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA) que relatam muitos crimes de 

defloramento, tanto de jovens namorados, os quais eram resolvidos com o casamento 

para evitar um escândalo, ou casos no qual a vítima era de classe baixa e não tinha 

vínculos afetivos com o acusado, tendo nesse caso a vítima de convencer o judiciário 

para que o acusado fosse punido. A punição variava de 1 a 4 anos, contudo, o 

casamento o livrava da prisão em qualquer caso. Isso só revela a pouca importância que 

as leis destinavam às mulheres nesse tempo. 

         Assim, na capital baiana, as formas de violência contra a mulher foram sendo aos 

poucos condenáveis, principalmente no momento que ocorriam transformações sociais 

nas quais as mulheres estavam inseridas, e isso por não ser aceito pelos homens, gerou 

muitos casos de violência de gênero, a exemplo dos casos de violência sexual, que 

envolviam mulheres, crianças e adolescentes. Mas: 

 

Havia a existência de uma tolerância muito grande em relação à 
agressividade de forma geral, e especificamente à sexual, tanto por 
parte dos que exerciam ou sofriam, como daqueles responsáveis por 
puni-la, ou seja, a justiça pública”. (RODRIGUES, 2007. p.132) 
 
 

            Ao prestar queixa, a mulher deveria sustentar a imagem de pessoa de doutrina 

perfeita, pois desde o início da república a sociedade baiana passou a diferenciar a 

meretrícia ou prostituta da moça de família, e seu comportamento era posto em pauta, 

como algo possível de análise, “salvaguardando aquelas que com mais legitimidade 

apropriavam-se dela: a “moça" ou “senhora de família” protegida pelo seu papel social” 

(FERREIRA FILHO, 1994. p.79). E isso predominou do imaginário social por todo o 

século. 

          Além disso, era preciso que a vítima de crimes sexuais tal como o estupro, 

estivesse atenta às normas do processo para não deixar que o processo fosse invalidado 

ou arquivado, pois existiam muitas regras, como não poder deixar de passar seis meses 

após esse tipo de agressão, fazendo com que a denúncia não fosse aceita, acabando por 

ser arquivada. Assim, as vítimas por serem em sua maioria pobres, com baixo nível de 

instrução e residindo em bairros periféricos, terminavam por negligenciar as regras 

juristas que definiam os crimes e as punições, invalidando a posição de vítima. 

  A violência de gênero abrangia na capital baiana não só as mulheres adultas 

mas também as crianças e adolescentes. Em se tratando dos casos de violência infantil, 
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muitos eram os crimes, nomeados de atentados ao pudor, corrupção de menores, ou 

estupro, e, na maioria dos casos a violência era cometida por pessoas próximas, como 

pais, padrastos, ou até mesmo amigos da família que viam o corpo infantil de forma 

erótica. Segundo Rodrigues, em Os crimes sexuais: dramas quotidianos na cidade de 

Salvador (2007), isso se deveu principalmente ao momento histórico, pois esse meio 

século foi a fase em que o corpo infantil estava sendo erotizado pela venda dos produtos 

sexuais, aumentando o desejo dos criminosos que obrigavam as crianças submeterem–

se às suas vontades, mostrando a submissão feminina em contraposição à dominação 

masculina. 

Os relatos expostos pelo historiador Alberto Heraclito Ferreira Filho e Andréa da 

Rocha Rodrigues, mesmo em se tratando de momentos históricos diferentes na história 

da violência contra a mulher em Salvador, servem para demonstrar uma longa duração 

temporal dessa violência na capital baiana, que se estendia em todo território baiano, 

inclusive na cidade de Feira de Santana do período em que se concentra este estudo. 
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CAPÍTULO III- O MOVIMENTO FEMINISTA E A LUTA FEMININA CONTRA A 

VIOLÊNCIA SOBRE A MULHER EM FEIRA DE SANTANA 

 

         O feminismo teve raízes em 1960 e 1970 nos Estados Unidos e na Europa, se 

aproveitando dos acontecimentos históricos que demandavam o surgimento de 

movimentos sociais. Antes disso, na Inglaterra do século XIX, as sufragistas já haviam 

se organizado na luta pelo direito do voto feminino. Era um grupo formado, 

majoritariamente, por mulheres brancas de elite, segundo Jacqueline Pitanguy, em 

entrevista realizada ao Dôssie de Leila Diniz, em 09 de maio de 1993. 

         Nos Estados Unidos, na década de 1960, por exemplo, é perceptível a expansão da 

economia capitalista que não escondia o acirramento dos conflitos raciais motivados 

pela Guerra da Coréia e à Guerra do Vietnã, houve um acirramento dos conflitos raciais 

e estes passaram a expor “a fragilidade do mito de que na sociedade americana havia 

um lugar certo para cada um atingir a felicidade” (PINTO, 2003. p. 41). Em relação à 

Europa, presenciamos a perda do sonho da implantação do socialismo em todo o 

continente, devido aos crimes stalinistas, e eventos como a invasão da Hungria em 1956 

e da Tchecoslováquia, em 1968. Assim, em 1968, nascem expressões de uma nova 

geração que crítica os regimes políticos e trazem em pauta novas questões. 

          Foi nesse contexto que mulheres da sociedade americana, ao ler O segundo sexo 

de Simone Beauvoir começaram a problematizar questões de gênero e, lideradas pela 

americana Beth Fridman, “tiram o sutiã em praça pública, um escândalo que até hoje 

provoca reações iradas” (PINTO, 2003. p.42). Neste momento, podemos perceber o 

surgimento de um novo feminismo no 'mundo ocidental' que se expandiu de forma 

plural para o mundo. 
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3.1 O MOVIMENTO FEMINISTA NO BRASIL  

 

No período em que o Brasil passava por uma Ditadura Militar, cujo cenário 

nacional estava tomado sob a visão (1964) também do governo de Médici que, através 

da “decretação do tristemente famoso Ato Institucional no 5 (AI-5), as condições de 

qualquer atuação política tornavam-se extremamente duras e perigosas no país” 

(PINTO. 2003. p.43), o movimento feminista que já existia no país como o movimento 

de mulheres desde o século XIX passou a batalhar por uma luta de gênero diferenciada.  

           Nas décadas anteriores, 1940-1950, ao surgimento do feminismo como 

movimento no Brasil têm-se registros de mulheres organizadas, mas estas não 

pensavam sobre a condição da mulher na sociedade, mas em questões bem menos 

específicas e que viriam a ser tratadas mais tarde pelo movimento como luta contra a 

carestia. Mas nota-se no desenvolver do movimento feminista no Brasil que, aos 

poucos, o movimento de mulheres passa a lutar com causas comuns e, ao mesmo tempo 

específicas. 

           Os primeiros grupos feministas se formaram no Brasil em 1972. Estes grupos 

refletiam sobre várias questões especificamente feministas, bem como sobre a política 

institucional. As reuniões eram feitas em locais privados e por meio de convites. Nessa 

fase, esse tipo de grupo se formava no país através do anonimato, devido à ditadura 

militar que impossibilitava qualquer tipo de liberdade de expressão. 

           Os primeiros destes grupos foram formados em São Paulo e no Rio de Janeiro, 

criados pela iniciativa de mulheres que haviam residido nos Estados Unidos e na 

Europa, ou até mesmo por mulheres que haviam sido exiladas no momento da ditadura, 

por terem lutado contra o Regime Militar de 1964 ou estarem ao lado dos seus maridos 

exilados. Dessa forma, estas mulheres entraram em contato com as idéias feministas 

europeias, formando grupos de lutas em diferentes espaços fora do país e, muitas vezes, 

desagradando seus maridos. 
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 E aqui está uma diferença fundamental entre essas feministas 
brasileiras no exílio e aquelas que tentavam se organizar no país. 
Enquanto as primeiras tentavam construir espaços públicos de 
reflexão, implementando inclusive uma política de expansão e 
intercâmbio, as feministas do Rio de Janeiro e São Paulo se 
encontravam no limite da casa, em reuniões tão informais como 
intímas “(PINTO, 2003. p. 55). 
 

 

         Mas foi em 1975, no governo do militar Geisel, que o feminismo inaugurou-se 

como movimento no território brasileiro, pois esse governo, diferentemente do governo 

anterior (Médici), buscou ter uma política mais moderada, controlada e menos violenta.  

E, além disso, segundo Pinto, em Uma História do feminismo no Brasil (2003), a ONU 

(Organização das Nações Unidas) definiu o ano de 1975 como Ano Internacional da 

Mulher. Neste momento, as questões referentes à mulher passaram a ganhar lugar na 

esfera pública. Foram realizados seminários por todo o país e formou-se o Centro de 

Desenvolvimento da Mulher Brasileira no Rio de Janeiro.    

           Pensou-se no Centro para tratar de maneira formal a questão da mulher e, foi 

uma virada totalmente radical na trajetória do movimento que saía da mera ideologia e 

se institucionalizava, saindo do anonimato para a luta. Ele abrangia diferentes mulheres 

de classes sociais e temas diferenciados, pensava em reformas jurídicas, política e 

sexuais; neste último setor temos a luta pela legalização do aborto.  Em 1977 “o centro 

foi largamente dominado por mulheres marxistas” e a partir daí passou a abrigar 

tendências tanto liberais como radicais, sendo que os radicais sempre colocavam como 

centro de discussão a condição da mulher na sociedade, bem como a condição de 

subalternidade e opressão feminina. Este setor tinha dificuldade em manter o 

movimento, pois era pouco aceito, já que tinha ideologia marxista e pensava sempre o 

conflito a partir da luta de classes.  Os liberais, no entanto, acreditavam na luta por 

direitos individuais. 

 Em 1978, as mulheres redigiram a Carta às mulheres, na qual reivindicavam 

Diretas Já, numa luta contra a Ditadura e as eleições indiretas, mas também 

apresentaram reivindicações específicas do movimento feminista, como o pedido de 

creches. Porém, segundo Pinto (2003), as mulheres do movimento ainda não percebiam 

a opressão feminina como um maior problema de gênero da sociedade. 

           A comunidade paulista, entre os anos 1975-1985, também se mobilizou com a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e neste encontro 

passou a se desenvolver o feminismo chamado acadêmico, que contava com a 
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participação de mulheres intelectuais que passaram a perceber, através de leituras como 

as de Heleieth Saffiott em, A mulher na sociedade de classes (1969), questões de 

gênero. Segundo Celi Regina Jardim Pinto em Uma História do feminismo no Brasil 

(2003), neste momento surgia um movimento feminista que se utilizava de um saber 

intelectual para criar jornais e associações a fim de lutar contra a condição de 

inferioridade da mulher.  

 
De qualquer forma, no fim da década havia um fato inegável: o 
movimento feminista existia no Brasil. Frágil, perseguido, 
fragmentado, mas muito presente, o suficiente para incomodar todos 
os poderes estabelecidos, tanto dos militares como dos companheiros 
homens da esquerda. Na década seguinte, o feminismo brasileiro viria 
a experimentar a redemocratização“( PINTO, 2003. p.66). 

 

 

 

3.2 NOVOS TEMAS NA DÉCADA DE 80 

 

O feminismo, que nasceu no momento em que o país presenciava o fim da 

Ditadura Militar e o início da redemocratização, destacou-se com os seguintes temas: 

saúde feminina e a violência contra a mulher. 

Em relação à saúde da mulher, as feministas lutaram para a criação de formas 

alternativas de atendimento à mulher. Em 1983, o Ministério da Saúde criou o Programa 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM).  Em São Paulo, criou-se o Coletivo 

Feminista de Sexualidade e Saúde e, em 1986 ocorreu em Brasília a Conferência 

Nacional de Saúde e Direitos da Mulher, segundo a pesquisadora Pinto. 

  O crescimento da violência contra a mulher assustava, e em 1980 formaram-se 

várias organizações sociais de grupos feministas de apoio à mulher. A primeira, em 

1981, foi o SOS Mulher no Rio de Janeiro que, aos poucos, se espalhou por todo o 

Brasil. Segundo MacDowell em Da delegacia da mulher à Lei Maria da Penha: 

Absorção/ tradução de demandas feministas pelo Estado (2001), o objetivo das 

feministas era que o local fosse utilizado tanto como um espaço de atendimento às 

mulheres como de reflexão, pois só assim acreditavam que poderia ocorrer uma 

mudança na sociedade, mas as mulheres que iam para esse local só o visualizava como 

um local de apoio para não mais sofrer agressão.  
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           Em 1983, as feministas buscaram perante o governo, a criação de conselhos que 

atentassem para as causas feministas. O primeiro conselho foi criado no governo de 

Franco Montoro em São Paulo. O segundo Conselho Nacional da Condição da Mulher 

foi criado em 1985, devido a uma promessa de Tancredo Neves às feministas no 

momento de sua candidatura. Mas foi o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 

(CNDM) que adquiriu maior espaço, por ser um órgão nacional e por ter sido criado 

com recursos próprios e junto ao Ministério da Justiça.  Apesar disso, entre 1985-1990, 

o movimento perdeu orçamento no governo de Fernando Collor de Melo.  

 

 

3.3 O MOVIMENTO FEMINISTA E A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

         As reivindicações do movimento feminista estiveram presentes na formação da 

Constituição de 1988, apesar do movimento contar com apenas uma representante no 

Congresso, Moema San Tiago, do Ceará. 

 
A presença do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, na época 
dirigido pela socióloga Jaqueline Pintanguy, que mobilizou os 
movimentos de mulheres para uma atuação constante junto aos 
constituintes e, principalmente, às deputadas constituintes, no sentido 
de incorporar à nova Carta pontos fundamentais dos direitos da 
mulher, pelos quais o movimento feminista lutava havia algum tempo 
no Brasil (PINTO, 2001.p.74). 
 
 

 

Assim, mulheres do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher divulgaram 

sobre a formação da constituinte e sua importância para fazer valer os direitos da mulher 

na sociedade brasileira. Dessa forma, formularam a Carta das Mulheres, documento que 

abrangia as principais reivindicações das mulheres de todo o Brasil.  

 

Na carta enviada aos constituintes, elaborada pelo Conselho Nacional 
dos Direitos da Mulher, elas afirmam, entre outras colocações, que 
estamos conscientes que este país só será verdadeiramente 
democrático e seus cidadãos e cidadãs verdadeiramente livres quando, 
sem prejuízo de sexo, raça, cor, classe, orientação sexual, credo 
político ou religioso, condição física ou de idade, for garantido igual 
tratamento ou igual oportunidade de acesso às ruas, palanques, 
oficinas, fábricas, escritórios, assembleias e palácios (FEIRA HOJE. 
Feira de Santana. 1987. p.06). 
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Este documento foi considerado o mais importante, formulado pelas feministas. 

Ele se dividia em pautas gerais que serviam para toda a sociedade, por conter também 

pautas específicas com relação à mulher, como trabalho, sociedade conjugal, violência 

contra a mulher, documento que trata de forma detalhada a questão física, psíquica, bem 

como o estupro (violência sexual). 

  Tais reivindicações só foram colocadas em voga porque as feministas de todo o 

Brasil se dividiram e colheram milhões de assinaturas; reclamações das mesmas em 

cada estado, além disso, acompanharam em Brasília todo o processo de votação e a 

vitória de mais uma conquista. 

 

 

3.4 O MOVIMENTO FEMINISTA EM FEIRA DE SANTANA-BA E SUAS 

CONQUISTAS 

 

O movimento feminista atuou na cidade de Feira de Santana e no estado da 

Bahia ao lado do movimento de mulheres, porque ambos perceberam que suas pautas 

eram comuns e que, aliados, poderiam lutar pela igualdade de gênero. O movimento 

feminista, em meados da década de 80, era um movimento plural que abrangia 

diferentes grupos de luta contra a condição de inferioridade e pela emancipação das 

mulheres, enquanto o movimento de mulheres lutava por pautas específicas, como a 

mulher nas relações trabalhistas, a violência contra a mulher, etc. 

             Deste modo, em 1985 esses movimentos fizeram um evento chamado Semana 

da Mulher: 

Continuam atividades da Semana da Mulher.   
 
 A Semana da Mulher vai até sexta-feira com uma programação que 
inclui debates, projeção de filmes, mesa-redonda e palestras sobre a 
situação da mulher. Direitos e benefícios da mulher no serviço 
público, estadual-estatuárias e celetistas, é o tema do debate que será 
realizado hoje, às 12 horas (FEIRA HOJE. Feira de Santana. 1985. 
p.03). 
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Este evento abordou dois temas bastante pertinentes à sociedade no período: “A 

mulher no trabalho” e "A violência sobre a mulher”.  E contou com a participação de 

grupos acadêmicos como o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher 

(NEIM) e com representantes do mestrado da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

 
Ainda em março a advogada representante da OAB, e também 
participante do movimento de mulheres Ana Rita Braga “coordenou o 
I encontro da Mulher feirense” (FEIRA HOJE. Feira de Santana. 
1985. p.01). 

 

Assim, aos poucos as mulheres feirenses buscavam ser ouvidas pela sociedade 

através do ingresso e da luta nos movimentos sociais. Como fez Vailda  de Tal que diz 

ter participado: 

 
Do movimento secundarista daqui de Feira de Santana, do jornal 
intento, jornal de esquerda de Salvador, fui da Patederba associação 
dos profissionais e artistas de teatro e dança. Mas principalmente 
estive muito envolvida na luta contra a ditadura militar, fazendo 
militância clandestina na qual eu tinha que usar outros nomes em 
reuniões e encontros nacionais, então desde aí vem todo um processo 
de luta.  Assim essa luta contra o regime militar que deu origem a essa 
luta para a construção da igualdade de gênero, que nós chamávamos 
na época de luta das mulheres. Assim participei do Centro de Estudos 
da Mulher. (TAL. Vailda de. 01/12/2014. Feira de Santana. 11:00hrs). 
 
 
 
 

             Fátima Souza, Vailda de Tal, Tânia Nogueira e Isa eram as principais 

representantes do Centro de Estudos da Mulher (CEM) no município de Feira de 

Santana. 

            Ainda em 1985, com o fim do Regime Militar, Feira de Santana vibrava na 

busca de uma constante democracia, pois “a cidade era referência nacional da luta 

contra a ditadura militar de 85-90 a cidade fervilhava de ideias e a cidade acontecia.” 

(TAL. Vailda de.01/12/214. Feira de Santana. 12hrs). Foi nesse momento que a 

sociedade abriu os olhos para algo que estava silenciado em tempos anteriores, a 

violência contra a mulher, porque foi nessa fase que o movimento de mulheres saiu às 

ruas, rompendo com os tabus que assustavam e silenciavam a sociedade. 

 
 

O Centro de Estudos da Mulher realiza hoje, a partir das 10 horas, no 
passeio da Prefeitura Municipal, manifestação pelo Dia da Luta 
Contra a Violência Sobre a Mulher e contra a violência da guerra suja 
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na Colômbia e apoio as mulheres colombianas. As mulheres de Feira 
de Santana não querem deixar passar em branco esse “grande 
momento. Fátima Souza e Railda Matos da coordenação do Centro de 
Estudos da Mulher, distribuíram nota à imprensa que fala sobre a 
questão. A sociedade brasileira vive hoje uma conjuntura diferente 
(FEIRA HOJE. Feira de Santana. 1985. p.03). 

 
 
 

           Diferentes eram as pautas que o movimento buscava, afinal, as desigualdades que 

atingiam as mulheres eram muitas: 

 

Entre as mulheres trabalhadoras era salário igual trabalho igual, o 
respeito em nível de trabalho, o direito de chegar a cargos de chefia. E 
a grande bandeira da classe média era a questão da mulher ter o direito 
de trabalhar e se qualificar. Era a pauta de todos à questão da dupla 
jornada de trabalho, pois mulheres faziam jornada no trabalho e nas 
atividades domésticas queriam que os homens também assumissem as 
tarefas sobre a casa. (TAL. Vailda de. 01/12/214. Feira de Santana. 
11:20hrs) 
 

 

 

            A pauta principal do movimento era a conquista de uma instituição que 

defendesse as mulheres da violência masculina. Assim: 

 

Naquela época a principal reivindicação de peso de urgência era a 
DEAM, para fazer a diferença da delegacia comum, ela seria a 
Delegacia especializada da mulher, então essa foi à luta que nós 
travamos dos anos 85-90, mas tínhamos várias outras coisas que 
buscávamos conquistar como, casa abrigo, por uma vara 
especializada, por um centro de atendimento à mulher, mas a briga 
imediata era a DEAM, pois foi para isso que fomos para as ruas mas 
deu muito trabalho para conquistar(SOUZA. Fátima.  19/03/2015. 
Feira de Santana. 10:00 hrs). 

 

 

            Os registros de violência contra a mulher cresciam e nada era feito pelo poder 

estatal para diminuir essa realidade. Perante essa situação, o movimento de mulheres e 

as feministas dedicaram-se a criação de um mecanismo que garantisse a punição para 

aqueles que cometessem violência contra a mulher, ou seja, a criação de uma Delegacia 

especializada em crimes contra a mulher: “a luta por uma Delegacia de Polícia 

Feminina em Feira de Santana está na agenda das próprias mulheres” (TRIBUNA DA 

BAHIA. Feira de Santana. 1988. p.04). 
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            Era assim necessária uma delegacia especializada e as mulheres dos movimentos 

perceberam isso, pois além dos dados de violência expostos nos jornais, essas mulheres 

tinham uma grande penetração na sociedade, pois visitavam localidades e adquiriam 

vínculos com os moradores que as ajudavam a constatar a necessidade de criação de 

uma Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) imediata, pois 

segundo Souza: 

 

 Surgiram muitas queixas principalmente de violência doméstica e 
muitas mulheres não entendiam que a violência doméstica é mostrada 
também de forma simbólica, a forma de falar, de humilhar as 
mulheres, de proibir de estudar, de vestir uma roupa, tudo isso é 
violência doméstica, que na época as mulheres não percebiam, 
deixando assim gerar a violência física. Muitas mulheres sofriam com 
a violência simbólica, mas também com a violência física, agressões 
eram cotidianas, muitas nos procuravam e acabavam apanhando muito 
de seus maridos. Nessa fase não existia na cidade um órgão que as 
acolhessem, assim a luta pela DEAM foi algo válido. (SOUZA. 
Fátima. 19/03/2015. Feira de Santana. 10:20 hrs). 
 
 
 

             Analisando este relato oral atrelado às informações expostas anteriormente nos 

jornais da época, conclui-se que em Feira de Santana a violência contra a mulher crescia 

e se apresentava de várias formas, podendo ser uma violência simbólica ou até mesmo 

violência física, e que na maioria dos casos os agressores eram seus próprios maridos. 

Assim, os movimentos que lutavam pelos direitos das mulheres entendiam que não 

existia um órgão responsável para acolher as queixas dessas mulheres. 

            Dessa forma, em Feira de Santana, o movimento feminista, com o apoio do 

movimento de mulheres, buscou a implantação de uma instância a qual defendesse os 

direitos dessas mulheres, uma Delegacia especializada para atender a esse público em 

Feira de Santana. 

          Primeiramente, é preciso analisar o que é uma Delegacia. Esta palavra nos remete 

a um lugar meramente masculino, a própria definição da palavra cita isso “delegacia sf 

repartição de delegado” (FERREIRA, 1977.p.142). Dessa forma, as delegacias sempre 

tiveram o papel de fazer cumprir as regras que estavam presentes na legislação, mas 

nem sempre eram capazes de atender toda a população, devido aos simbolismos e 

preconceitos presentes na sociedade explícitos na própria linguagem. 
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           Em relação aos crimes contra a mulher, as delegacias comuns, de modo geral não 

atendiam de maneira capacitada o público feminino, pois ela era uma instância 

governamental composta por homens que, em muitos casos, agiam com machismo em 

relação à mulher. Além disso, compreendiam os casos de violência doméstica como 

incidentes familiares e as mulheres que a buscavam acabavam se sentindo 

“desencorajadas a prosseguir com a queixa e eram aconselhadas” (BOSELLI, 2001. 

p.01). 

            Assim, o movimento buscava a conquista de um modelo de Delegacia que não 

era uma delegacia comum, mas uma delegacia especializada de mulheres, uma DEAM, 

pois, nas delegacias em geral, estavam na frente sujeitos incapacitados para combater a 

causa da relação violenta de gênero, fazendo com que as mulheres temessem registrar 

queixas contra os homens, pois sabiam que neste local os mesmos homens seriam 

favorecidos por uma estrutura de poder que era patriarcal.    

 Com uma DEAM em Feira de Santana, as mulheres poderiam tornar público 

aquilo que estava predestinado ao silêncio, a violência contra a mulher, sendo ela de 

qualquer tipo, e “a mulher desprivatiza, desindividualiza a experiência que passou” 

(AQUINO, 1998.p.98), rompendo o silêncio da mulher violentada.  

                Nesse sentido, tendo em vista o histórico negativo das delegacias comuns e 

sua incapacidade em lidar com delitos contra a mulher, o movimento feminista lutou e 

formulou o projeto de criação da DEAM em Feira de Santana, tomando como exemplo 

a primeira DEAM em São Paulo, construída com o apoio do governo de Franco 

Montoro.  E ela se constituiu na época como:  

 

Fruto do contexto de redemocratização, bem como dos protestos de 
mulheres contra o descaso com que o Poder Judiciário e os distritos 
policiais em regra, lotados por policiais do sexo masculino lidavam 
com os casos de violência doméstica e sexual nos quais a vítima era 
do sexo feminino” (SANTOS, 2001. p.158). 

 

           Foi assim que o projeto do movimento feminista se expandiu por todo o país e 

chegou até a cidade baiana de Feira de Santana, local em que a violência contra a 

mulher estava tomando grandes proporções; 
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 A delegada ainda não tem números que revelem o índice de violência 
contra a mulher, mas ela disse que está existindo uma crise nos 
relacionamentos e que terminam em brigas, “que culminam com 
agressões, daí a necessidade de ter uma delegacia especializada para 
resolver estas questões” (FEIRA HOJE. Feira de Santana. 1990. p.08). 
 
 

Isso fez com que a violência contra a mulher se tornasse pauta principal de luta 

do movimento feminista, que para conquistar a implantação dessa instância aliou-se ao 

movimento de mulheres nessa cidade. Vários órgãos apoiaram a causa, como cita 

Souza: “a Organização dos Advogados do Brasil (OAB), com Ana Rita Braga, a união 

das mulheres ligadas ao PCDB que era companheira Elis, o movimento negro, mulheres 

do Partido dos Trabalhadores (PT), Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e outros”. 

(SOUZA. Fátima. 19/03/2015. Feira de Santana. 10:30 hrs). Afinal,“o objetivo da 

Delegacia da Mulher é defender os direitos da mulher contra injustiças sociais, quando 

essa sempre na maioria dos casos é a vítima” (FEIRA HOJE. Feira de Santana. 1987. p.04).  

          Dessa forma, o projeto de implantação da DEAM em Feira de Santana foi 

conquistado através de muitas lutas e esforços dos dois movimentos anteriormente 

citados na cidade de Feira de Santana. Segundo Vailda  de Tal, participante do (CEM) 

Centro de Estudos da Mulher, o trajeto de luta para a conquista da Delegacia 

especializada foi assim descrito: 

 
 Não tivemos ajuda do ponto de vista prático, mas tínhamos o respeito 
de quem estava no governo, Coubert Martins e Valdir Pires, eles não 
fizeram muita coisa, mas nos respeitavam, pois sabiam da nossa 
penetração na sociedade. 
É importante saber que não foi algo fácil, “nós chegamos, 
reivindicamos e implantaram”. Pois Fátima Souza descobriu que 
existia um prédio inativo no Sobradinho, então nós mulheres do 
movimento trabalhamos para o estado sem renumeração, isso porque, 
descobrimos o prédio da antiga DETRAN perto do Eucalipto, e ele 
estava completamente abandonado, visitamos e vimos que era ideal 
para a Delegacia, pois seria a delegacia, a casa abrigo e o espaço de 
atendimento. Assim fomos falar com o prefeito sobre a existência do 
espaço, que era enorme, ele com seus assessores nem sabiam sobre 
aquele prédio. Mas ele alegou não ter dinheiro para recuperar o local, 
assim eu e Fátima saímos pedindo tinta para pintar um órgão público 
do governo e tão necessário para Feira de Santana. (TAL. Vailda 
de.01/12/2014. Feira de Santana.11:40 hrs) 
 

 

         O processo de implantação da Delegacia da mulher na cidade de Feira de Santana 

foi muito diferente do que em qualquer outra cidade, pois se não tivesse o envolvimento 
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das mulheres do movimento Centro de Estudos da Mulher, esta delegacia demoraria 

anos para sair, porque, como disse Vailda de Tal, foram as mulheres dos movimentos 

que perceberam a necessidade, já que o prefeito não tinha aberto os olhos para essa 

precisão. Assim, elas buscaram esse direito via governo e ajudaram até mesmo na 

reforma e organização da instância. 

 

Nós fazíamos atividades em Biblioteca Municipal, nas escolas, nas 
associações dos moradores para fazer sensibilização, fomos para as 
ruas para reivindicar os nossos direitos para não ficar apenas entre 
quatro paredes, fomos atrás do vereador, tudo isso para instalar nosso 
órgão (SOUZA, Fátima. 19/03/2015. Feira de Santana. 11:00 hrs). 
 
 

        O movimento inferiu até na escolha da própria delegada encarregada para o cargo. 

De acordo com Vailda de Tal (2014), “a escolha e procura pela delegada foi nossa. Nós 

fizemos contatos com outras delegacias e encontramos aquela que era sensível à questão 

e que reconhecia a importância do movimento no processo de implantação” (TAL, 

Vailda .01/12/214. Feira de Santana.11:55 hrs). 

         Essa conquista foi registrada no dia 08 de março de 1990, Dia Internacional da 

Mulher, em vários jornais. No Jornal A Tarde estão expostas as falas daqueles que 

estiveram presentes na inauguração, como Isa Silva, representante dos movimentos de 

mulheres, como O Centro de Estudos da Mulher, a União de Mulheres e o 

Departamento Feminino da OAB. Isa Silva fez a leitura de um documento elaborado 

pelos movimentos, “o documento enaltecia a importância do momento que é uma 

conquista e vitória para as mulheres, depois de uma luta que durou quase cinco anos” (A 

TARDE. Feira de Santana. 1990. p.07). 

         O jornal Feira Hoje enfatiza a presença de várias autoridades durante a solenidade 

de inauguração: secretários municipais, vereadores, juízes e delegados como o delegado 

regional Jaques Valois, o comandante do 35o batalhão de Infataria, o Coronel Artur 

Oliveira, mas uma das principais falas presentes foi a do então prefeito da cidade 

Coubert Martins, no qual ele “registrou a vitória das mulheres feirenses. Espero que a 

comunidade das mulheres organizadas continue lutando para que a Delegacia alcance 

seus objetivos, concluiu”. (FEIRA HOJE. Feira de Santana.1990. p.08). 

    Em resumo, a DEAM foi para o movimento feminista e de mulheres nessa 

fase histórica:    
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Foi uma grande conquista. Primeiro porque, o nosso compromisso 
com as mulheres feirenses e da região era o fato de dar a elas um lugar 
a onde recorrer no caso de violência. E ao ver que nosso projeto de 
luta teve resultado concreto foi uma satisfação, pois saímos da teoria e 
fomos à luta, assim buscamos os meios de comunicação e fomos e 
denunciamos todos os problemas relacionados à mulher. Poder 
visualizar que disso surgiu uma coisa concreta é um passo que mostra 
que lutar vale à pena. . (TAL, Vailda. 01/12/2014. Feira de 
Santana.12:10 hrs). 
 
 

         Assim, em 08 de março de 1990, a Delegacia Especializada de Atendimento à 

Mulher foi inaugurada e instalada no pavilhão do antigo prédio da 3ªCiretran, no bairro 

Sobradinho em Feira de Santana, Bahia. 

        Durante todo o ano, após a inauguração da Delegacia, esta recebeu constantes 

registros de queixas das mulheres. O jornal Feira hoje relata esses dados; “de março até 

hoje a Delegacia da Mulher atuou em 1.158 casos na região de Feira de Santana, dentre 

estupros, espancamentos e homicídios” (FEIRA HOJE. Feira de Santana. 1990. p.08). 

Este foi um dado do mês de novembro, a DEAM foi instalada em março. Isso só 

fortalece a ideia de que as mulheres necessitavam de uma delegacia que agisse em 

defesa das mesmas, pois os dados eram alarmantes. Assim as mulheres do município 

passaram a recorrer à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, após sua 

instituição, como forma de se defenderem contra a violência a qual sofriam. 
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 CONCLUSÃO: 

 

 

        A persistência da violência de gênero na cidade de Feira de Santana na Bahia em 

meados da década de 80, do século XX, desencadeou uma série de lutas do movimento 

feminista e de mulheres para a conquista de uma instituição, uma DEAM, que servisse 

de apoio a essas mulheres contra a violência a qual sofriam.  

         A violência contra a mulher assume muitas faces, podendo ser moral, simbólica, 

sexual ou física, e resulta das relações desiguais entre os gêneros, no qual refletem a 

dominação masculina em oposição a uma inferioridade feminina. E é essa manifestação 

de relações desiguais entre homens e mulheres que caracterizam a violência de gênero. 

         A cidade de Feira de Santana em 1985 estava assumindo dados alarmantes de 

violência contra a mulher, apesar da cidade está passando por uma fase de grande 

desenvolvimento em todos os setores, no comércio, na indústria, na educação, nas 

comunicações, buscando se tornar uma cidade moderna.   

          Dentro da sua realidade social permanecia relações desiguais entre homens e 

mulheres, principalmente em se tratando da violência. No capítulo inicial foram 

apresentados dados gerais sobre a cidade e relatos da existência de casos de violência 

contra a mulher na cidade de Feira de Santana entre 1985-1990. Na documentação 

utilizada neste trabalho, jornais, entrevistas, além disso, nota-se o desenvolvimento 

gradual da cidade, observa-se relatos de casos expostos em jornais, episódios de 

violência contra a mulher, relatos de constantes seminários e lutas em busca da 

conquista da DEAM. 

         Durante o trabalho são utilizadas explicações teóricas e jurídicas tentando 

esclarecer de onde surgiu a prática desse ato violento. Explicações teóricas como a do 

teórico Pierre Boudieu em A dominação masculina (2002) afirmam que a violência 

sobre a mulher é uma questão simbólica e que instituições como a igreja e a família 

assumem o papel de eternizar as relações de subordinação e de violência contra a 

mulher. Não obstante, a violência contra a mulher surgiu desde tempos muito antigos, 
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sendo implantada e sustentada pelo cristianismo quando o mesmo punia a mulher como 

a culpada de todos os males e a colocava como aquela que deve subordinação ao 

marido. A violência sobre a mulher foi uma prática que estava enraizada pela sociedade 

patriarcal nas relações sociais como algo normal e livre de explicações. 

Em se tratando das leis, os códigos de leis foram outros mecanismos de 

sustentação da violência contra as mulheres, porque o bojo das leis era patriarcal e 

defendiam os homens, ao invés de punir os atos criminosos contra a mulher. Podemos 

notar essa situação nas leis desde o Império até a República, o código de 1940, por 

exemplo, foi utilizado para naturalizar toda a violência sobre a mulher, e isso acontecia 

principalmente no ambiente familiar, pois a honra da família é que estava sempre em 

pauta e não a vítima em si e, em casos como adultério, assassinatos realizados pelos 

maridos eram tolerados pela lei, sendo explicados em defesa da honra. Mas a partir do 

século XIX, essas leis passaram a criminalizar alguns atos de violência sobre as 

mulheres como o estupro, este passa a caber punição. 

Outros especialistas como Krafft Ebingem Conhecimento sexual, ciência sexual. 

A história das atitudes em relação à sexualidade (1998) se utilizam de teóricos como 

Sigmund Freud para analisar os princípios da violência sobre a mulher nas relações 

sexuais, e trabalham com os conceitos de masoquismo e sadomasoquismo, esta 

consideração apenas enfatiza que muitos homens até mesmo nas relações sexuais agem 

com violência e muitas mulheres naturalizam o ato, e acabam satisfazendo a uma ação 

desigual. Isso acontece principalmente porque a sociedade é patriarcal, e essa 

desigualdade entre os gêneros que geram a violência sobre a mulher pode ser notada 

através das leis as que colocavam a mulher como um ser, propriedade da família ou do 

marido e que devia obediência aos mesmos. 

Mas, em meados do século XX, em tempos contemporâneos, através da luta do 

movimento feminista contra a violência sobre a mulher, formaram-se leis que vieram 

atender aos direitos da mulher no judiciário. 

O movimento feminista surgiu no Brasil, como movimento organizado, na fase 

da Ditadura civil- militar, mas precisamente em 1972, pensando nas relações desiguais 

entre os gêneros e nos dados de violência sobre a mulher. E com suas teorias e idéias  se 

aliaram ao movimento de mulheres e conseguiram mobilizar e conscientizar estas 

mulheres para buscarem perante o governo uma instância de defesa contra a violência a 

qual haviam sido predestinadas e naturalizadas como normais em toda a sua história. 
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O movimento feminista se alastrou por todo o país. Em Feira de Santana as 

mulheres do movimento feminista e de mulheres conseguiram,  após cinco anos de luta 

e marchas freqüentes, a conquista de uma Delegacia Especializada de Mulheres em 08 

de março de 1990. Esta instituição buscou atender e auxiliar as mulheres que haviam 

sido vítimas de violência contra a mulher.  Os dados obtidos após os primeiros meses, 

de março até novembro, revelam resultados ainda alarmantes, contudo com a vitória da 

instância de defesa nesse local, pode-se inferir que surgiram vários registros de queixas 

e processos crime com o objetivo de controlar a situação. Ou seja, a DEAM veio 

atender a muitas demandas. 

Dessa forma, a DEAM em Feira de Santana, por ter seu marco temporal 

registrado em um tempo de finalização de período ditatorial e transição para a 

democracia foi uma grande conquista para esses movimentos de mulheres que estavam 

unidos e buscavam o fim da violência contra a mulher. 

Como todas as coisas que conquistamos em um país democrático, a 

institucionalização da DEAM foi uma mobilização de mérito do movimento feminista e 

de mulheres que refletiram e abriram os olhos da sociedade para aquilo que estava posto 

ao silêncio, a saber, a violência sobre a mulher.  
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Entrevistas 

 

Entrevista estruturada 

Nome: Vailda de Tal . 

 Data da entrevista: 01/12/2014.   

Local: Feira de Santana.  

Idade: 54 anos 

Nacionalidade: brasileira e dinamarquesa 

Natural: Tucano Sertão da Bahia 

 

 

1. Quem era você no período de 1985 à1990? 

           Eu era uma mulher casada, não tinha filhos, era militante dos movimentos sociais 

e do movimento de mulheres e de outras formas de luta. Ainda estava terminando minha 

fase de luta contra o regime militar. Dessa forma a minha vida era limitada a estudar e a 

militar. 

2.De quais movimentos você participava? 

Eu participava do movimento secundatárista daqui de Feira de Santana, do jornal 

intento” jornal de esquerda de Salvador”, fui da Patederba” associação dos profissionais 

e artistas de teatro e dança”. Mas principalmente estive muito envolvida na luta contra a 

ditadura militar, fazendo militância clandestina na qual eu tinha que usar outros nomes 

em reuniões e encontros nacionais, então desde aí vem todo um processo de luta. 

      Assim essa luta contra o regime militar que deu origem a essa luta para a construção 

da igualdade de gênero, que nós chamávamos na época de luta das mulheres. 

3. Quem eram as participantes do movimento de mulheres? 

             Em relação específica a luta das mulheres para mim tudo começou com o jornal 

intento. Mas eu e uma amiga chamada Janete descobrimos um jornal chamado Brasil 

Mulher e juntas percebemos que era necessário trazer toda forma de luta específica em 

relação às mulheres dentro do movimento de esquerda, neste Brasil que lutou contra a 

ditadura, contra o capitalismo, mas que as lutas específicasdas mulheres era algo que só 

ficava para depois. 
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        A partir disso começamos a vender jornais, isso em 1978 em Salvador, então 

começamos a viajar para fazer contato com mulheres de outras regiões e formando 

núcleos do Brasil Mulher, mas este terminou no início dos anos 80. 

        Mas nós sentimos a necessidade de continuar com essa luta. 

4.Como agiu o governo nesse período, em relação aos movimentos de mulheres? 

         Os movimentos de mulheres surgiram em plena ditadura militar e questionaram a 

questão dos costumes, e a posição da mulher nas organizações de esquerda. 

        Quando terminou o Brasil Mulher, fundamos o CEM em Salvador e em Feira de 

Santana, com a tentativa de organizar e mobilizar as mulheres também do interior para 

as lutas das mulheres. Não era fácil, mas eu não sentia que havia uma repressão política 

em relação as questões das mulheres, mas existia uma resistência muito grande por parte 

da própria comunidade civil da época. Por exemplo, realizar o 8 de março era 

impossível, pois ninguém queria ceder espaço para sequer fazermos uma palestra, hoje 

qualquer empresa se utiliza desta data para vender e ainda mandar flores. Mas 

antigamente as pessoas se recusavam a falar, algumas mulheres que diziam” não quero 

falar de feminismo, pois sou feminina”, como se houvesse uma contradição em ser 

feminista e lutar pelos seus direitos e ser feminina que é algo pessoal.   

         É interessante que essas mulheres que hoje assumem bons cargos públicos, se 

esquecem de todo um processo de luta para conquistar o direito de serem respeitadas e 

tratadas como igual, assim elas agem como se fosse natural as posições que se 

encontram, elas não querem ser informadas que para isso houve décadas de luta para 

que elas adquirissem o respeito que tem atualmente. 

5. Quais eram as principais pautas que o movimento buscava? 

          Entre as mulheres trabalhadoras era salário igual trabalho igual, o respeito em 

nível de trabalho, o direito de chegar à cargos de chefia. E a grande bandeira da classe 

média era a questão da mulher ter o direito de trabalhar e se qualificar.  

           Era a pauta de todos a questão da dupla jornada de trabalho, pois mulheres 

faziam jornada no trabalho e nas atividades domésticas, queriam que os homens 

também assumissem s tarefas sobre a casa. 

6.Por que vocês perceberam a necessidade de implantar uma DEAM em Feira de 

Santana? 

          Em São Paulo quem teve a idéia de implantar a primeira DEAM foi um homem, 

Michel Temer, por que ele percebeu que a violência doméstica estava em alta. Mas em 

Feira de Santana existia um movimento organizado de mulheres e nós percebemos a 
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necessidade, pois nós tínhamos uma penetração muito grande na sociedade. Nosso 

movimento era ouvido pelos jornais, televisão, éramos referência. 

           Daí quando colocamos a questão de implantar a DEAM nessa cidade, nós não 

tivemos ajuda do ponto de vista prático, mas tínhamos o respeito de quem estava no 

governo, Coubert Martins e Valdir Pires, eles não fizeram muita coisa, mas nos 

respeitavam, pois sabiam da nossa penetração na sociedade. 

           É importante saber que não foi algo fácil, nós chegamos, reivindicamos e 

implantaram. 

Fátima descobriu que existia um prédio inativo no Sobradinho, então nós mulheres do 

movimento fomos trabalhadoras do estado sem renumeração, pois descobrimos o prédio 

da antiga DETRAN perto do Eucalipto, e ele estava completamente abandonado, 

visitamos e vimos que era ideal para a Delegacia, pois seria a delegacia, a casa abrigo e 

o espaço de atendimento. 

Assim fomos falar com o prefeito sobre a existência do espaço, que era enorme, ele com 

seus assessores nem sabiam sobre aquele prédio. Mas ele alegou não ter dinheiro para 

recuperar o local, assim eu e Fátima saímos pedindo tinta para pintar um órgão público 

do governo e tão necessário para Feira de Santana. 

          O processo aqui foi muito diferente do que em qualquer outra cidade, pois se não 

tivesse o envolvimento das mulheres do movimento Cem esta delegacia demoraria anos 

para sair. 

Até a escolha e procura pela delegada foi nossa, quem seria? Nós fizemos contatos com 

outras delegacias e encontramos aquela que era sensível a questão, ela aceitou trabalhar 

em Feira de Santana, e reconheceu a importância do movimento no processo de 

implantação, assim ajudamos ela a resolver muitas questões. Mas depois da saída dessa 

delegado a nova regente desse cargo chegou e já passou a agir como se essa delegacia 

houvesse surgido do nada e não fosse fruto de todo um movimento social, e não foi 

fruto da luta de nenhum delegado ou chefe de polícia. 

7. Por que você participou da luta pela conquista dessa instituição? 

         O meu envolvimento com o movimento das mulheres foi continuidade da luta 

contra o regime militar, antes de eu ingressar na universidade, mas quando ingressei fiz 

trabalhos e pesquisei a questão da mulher, sendo uma coisa ligada a outra. 

8. O que representou a conquista da DEAM para o movimento nessa fase? 
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         Naquela fase foi uma grande conquista. Primeiro porque, o nosso compromisso 

com as mulheres feirenses e da região era o fato de dar a elas um lugar a onde recorrer 

no caso de violência. 

E ao ver que nosso projeto de luta teve resultado concreto foi uma satisfação, pois 

saímos da teoria e fomos à luta, assim buscamos os meios de comunicação e fomos e 

denunciamos todos os problemas relacionados a mulher. 

Poder visualizar que disso surgiu uma coisa concreta é um passo que mostra que lutar 

vale a pena. 

9. O Brasil mulher esteve envolvido nessa luta? 

          O Brasil mulher acabou enquanto movimento de base, assim oCem ( Centro de 

Estudos da mulher) o substituiu e trouxe a questão da luta para conquistar a DEAM. 

10. No artigo do Jornal “ATarde”1 em 09/03/1990, aparece a frase “ Mulher ganha 

delegacia ao comemorar o seu dia”. Quem ler o enunciado acredita que ela foi 

adquirida sem esforços. A partir dessa observação fale um pouco sobre como a 

publicidade agia em relação à DEAM. 

           O artigo é do Jornal A Tarde e este sempre quer agradar o governo, é preciso 

lembrar que estamos já em fase democrática, vemos na foto Coubert Martins e alguns 

secretários, a única mulher é a delegada falando no microfone. 

          É claro que o governo também queria mostrar que ele estava dando algo, mas só 

que quem conhece e viu em todos os jornais da cidade, pode ver que se foi resultado de 

um processo de luta, no qual as mulheres organizadas de Feira de Santana com o Cem, 

chegaram a ponto de procurar o local de sua instalação, e solicitar tinta gratuita para 

pintar um local público. Mas quem não teve acesso a essas informações ao ler o 

enunciado realmente poderia acreditar que o governo foi ótimo, e que ele que ofereceu a 

DEAM a mulher no seu dia 08 de março. Pois até a data de inauguração foi o 

movimento que escolheu para reafirmar a questão de ser um dia de luta, pois em 1990 a 

data ainda era uma coisa que não era divulgada nem comemorada pelo comércio. 

           Mas isso é a questão da imprensa que dar noticia de acordo com os interesses dos 

patrocinadores. Mas é preciso lembras que dentro da matéria fala do Cem. 

 

11. Porque a cidade de Feira de Santana na Bahia foi escolhida nessa fase histórica 

para essa lutado movimento feminista e de mulheres? 
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“  Rs “ Ao falar de lutas sociais de mulheres e seu processo de luta que existia é 

importante pois faz relembrar o cenário de feira nessa época, a cidade era referencia 

nacional da luta contra a ditadura militar. Em plena ditadura a Avenida Getúlio Vargas 

encheu com pessoas protestando contra a prisão de Chico Pinto, aqui era um celeiro de 

lutas, todos queriam vim para a cidade, pois era referencia em lutas. De Feira de 

Santana saia lavas de coisas boas, as pessoas dos movimentos sociais e da cultura se 

encontravam . 

Iamos estudar em Salvador, fator que demonstra a cidade como local em que ainda se 

sentia necessidade do ensino superior de qualidade, mas ela era referencia na ditadura, 

porque era um local de oposição ao regime militar em 1970. 

De 1985-1990 viu-se o resultado dessas lutas, mas atualmente esse movimento na 

cidade está um pouco fraco se comparado a essa fase.Mas de 85-90 a cidade fervilhava 

de idéias e a cidade acontecia. 
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Entrevista estruturada 2 

Nome: Fátima Souza 

Data da entrevista: 10/03/20015 

Nacionalidade: Brasileira 

Naturalidade: Nova Souza – Bahia 

Estado civil: solteira 

Idade: 57 anos 

 

 

 

1.Quem era você no período de 1985 à1990? 

Uma militante do movimento feminista 

2.De quais movimentos você participava? 

Do CEM na época era Centro de Estudos da Mulher 

3. Quem eram as participantes do movimento de mulheres? 

Railda Matos, Tânia Nogueira, Isa 

4.Como agiu o governo nesse período, em relação aos movimentos de mulheres? 

Era muito difícil, pra conquistar uma Delegacia para atender as mulheres, deu muito 

trabalho em função da aceitação do governo, primeiro porque este era um tempo 

atrasado, assim a dificuldade era grande, enquanto as mulheres do movimento feminista 

e de mulheres cobrava o governoem nada respondia. Nos anos 85-90 houve muito 

trabalho para conquistarmos essa instituição, ou seja, mas essa luta. 

5.Quem eram os participantes do movimento?  

O Cem, o Sindicato dos trabalhadores rurais, mulheres do PT ( Partido dos 

Trabalhadores), Ana Rita Braga, esta foi uma compalheira que ajudou bastante, o 

movimento negro, grupo de mulheres do Park Brasil. Naquela época juntou-se esse 

povo todo para fazer a luta, assim passamos quase 5 anos para essa conquista, a Deam 

foi instalada no dia 08 de março de 1990. E o governo não aceitava a demanda, e os 

homens comuns até ridicularizavam a causa.         

6. Quais eram as principais pautas que o movimento buscava? 

Naquela época a principal reivindicação de peso de urgência era a DEAM, para fazer a 

diferença da delegacia comum, ela seria a Delegacia especializada da mulher, então essa 

foi a luta que nós travamos dos anos 85-90, mas tínhamos várias outras coisas que 
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buscávamos conquistar como, casa abrigo, por uma vara especializada, por um centro 

de atendimento à mulher, mas a briga imediata era a DEAM, pois foi para isso que 

fomos para as ruas mas deu muito trabalho para conquistar. 

 

 

7.Por que vocês perceberam a necessidade de implantar uma DEAM em Feira de 

Santana? 

 

A necessidade foi vista porque as queichas das mulheres era de muita violência 

doméstica,e muitas mulheres não entendiam que a violência doméstica é mostrada 

também de forma simbólica, a forma de falar, de humilhar as mulheres, de proibir de 

estudar, de vestir a roupa que queriam, tudo isso é  violência doméstica, que na época as 

mulheres não percebiam, deixando assim  gerar a violência física. 

Muitas mulheres sofriam isso naquele tempo e a violência física com agressões eram 

cotidianas, muitas nos procuravam e acabavam apanhando muito de seus maridos. 

Nessa fase não existia na cidade um órgão que as acolhessem, assim a luta pela DEAM 

foi algo válido. 

8.Orgãos que apoiaram a causa? 

 A Organização dos Advogados do Brasil (OAB), com Ana Rita Braga, a união das 

mulheres ligadas ao PCDB que era companheira Elis, o movimento negro, mulheres do 

Partido dos Trabalhadores(PT), Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e outros que não 

lembro. 

 

9. Descreva o trajeto do inicio até a conquista da DEAM?  

O trajeto era assim, íamos e fazíamos atividades em Biblioteca Municipal, nas escolas, 

nas associações dos moradores para fazer sensibilização, íamos assim para as ruas para 

reivindicar os nossos direitos para não ficar apenas entre quatro paredes, fomos atrás do 

vereador, tudo isso para instalar nosso órgão.  

 

10.O que representou para você a conquista? 

Essa conquista representou muita coisa, pois relembrando o passado lembro que as 

pessoas nos viam nas ruas e nos chamavam de loucas. E eu gosto de repassar para as 

mulheres que dizem que foi o governo que por livre e espontânea vontade deu a 
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delegacia para as mulheres, nós não devemos nada a nenhum parlamentar , nem 

executivo, pois foi a luta a conquista das mulheres nas ruas. 

É interessante relembrar a Constituição de 1988, pois em 87 fomos para as ruas para 

fazer a nossa lei brilhar, todos os direitos vem daí dessa conquista . 

A licença maternidade também pressionamos parlamentares e colhemos milhares de 

assinaturas. 

Já para a DEAM que é dever do estado fomos atrás do governador e prefeito da cidade, 

pois é dever deles construir , assim procuramos o governo do estado o prefeito Coubert 

de Martins, no governo em que foi inaugurada. 

 

11.Explique o artigo do Jornal do Jornal que diz “ Mulher ganha DEAM”. 

Absurdo simplesmente “ balança a cabeça” 

Se dependesse do governo ela nem existia, ela foi fruto da luta das mulheres. E ainda 

tem parlamentares que dizem que ajudaram mais isso não existiu, daí eu peço, que me 

mostrem os documentos , pois eles nunca foram para a luta como nós. 

Nos documentos não consta, o governo não nos deu nada tudo que nós temos foi fruto 

da luta das mulheres feminista e das mulheres.  

 

Terno de  
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