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RESUMO: Os anos que sucedem a República Velha brasileira constituem o momento 

de redefinição dos espaços e das relações de poder, que provocaram a redistribuição de forças 

sociais no âmbito nacional e local, promovendo conflitos entre os mais diversos setores 

sociais, servindo então para o aparecimento de novas sensibilidades e vivência entre os 

indivíduos, que vão redundar na formação de tipologias diferenciadas de comportamentos. 

Este presente artigo tem o papel de elaborar uma discussão bibliográfica para analisar a 

composição do Movimento Feminista feirense na Era Vargas (social e política), a atuação 

deste Movimento nas três esferas da sociedade (política, social e cultural), investigando se as 

políticas direcionadas pelo governo populista de Getúlio Vargas afetaram as ações do 

Movimento Feminista feirense e as representações elaboradas pela elite letrada sobre o 

Movimento Feminista. Diante de tal realidade, esse trabalho perpassa na origem do 

movimento feminista em Feira de Santana e como o cenário brasileiro foi essencial para tais 

mudanças. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Feminismo; Educação; Política; Sociabilidade; Feira de Santana; Era 

Vargas. 

PILOT HER OWN HEADS ": THE FEMINIST MOVEMENT IN THE FEIRA 

DE SANTANA (1930-45) 

 

ABSTRACT: The years that follow the Brazilian Old Republic are the moment of redefinition 

of spaces and power relations that have caused the redistribution of social forces at the 

national and local level, promoting conflicts between the most diverse social sectors, serving 

then for the appearance of new sensitivities and experience among individuals, which will 

result in the formation of differentiated typologies of behaviors. This article has the role of to 

elaborate a bibliographic discussion analyzing the composition of the Feirense Feminist 

Movement in the Vargas Era (social and political), the performance of this Movement in the 
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three spheres of society (political, social and cultural), investigating whether the policies 

directed by the populist government of Getúlio Vargas affected the actions of the Feirense 

Feminist Movement and the representations elaborated by the literate elite on the Feminist 

Movement. Faced with such a reality, this work traces the origin of the feminist movement in 

Feira de Santana and how the Brazilian scenario was essential for these changes. 

KEYWORDS: Feminism; Education; Politics; Sociability; Feira de Santana; Era Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PILOTEM SUAS PRÓPRIAS CABEÇAS”: O MOVIMENTO FEMINISTA EM 

FEIRA DE SANTANA (1930-45) 

 

Este artigo surgiu com o intuito de aproximar o panorama nacional do movimento 

feminista às realidades da cena regional brasileira, em como a atuação do movimento 

feminista no período da Era Vargas modificou intencionalmente as ações políticas, na 

educação e nas sociabilidades da mulher baiana, mais precisamente da mulher feirense.  

Pelo fato de ser um estudo essencialmente feminista, neste presente artigo a 

preferência por autoras teve maior espaço. Para a autora deste artigo, os estudos feministas 

elaborados por mulheres – sejam elas historiadoras ou sociólogas – têm um peso a mais para a 

própria dinâmica do movimento. Incluir textos de mulheres em pesquisas científicas é 

necessário para o cumprimento da então questão que permeia o movimento feminista, que é a 

equidade de direitos entre gêneros.  

A História das Sociedades sempre foi dominada pelo poder masculino. O homem 

sempre foi e ainda é exclusivamente referenciado quando se trata de fatos históricos 

importantes para História da sociedade humana. A História das Mulheres ainda é um campo 

jovem e que vem crescendo dentro da própria História. Dentro dos centros educacionais ainda 

é pequena as referências a participação feminina na sociedade, seja proativa ou não. E nada é 

diferente quando se trata desse tema no Brasil. 

O movimento feminista é plural. Abrange uma série de lutas de mulheres de diversas 

classes sociais, cores e gêneros. Enquanto movimento social, o Feminismo levanta a bandeira 

para a equidade de direitos entre homens e mulheres.  

É um movimento essencialmente moderno que surge no contexto das ideias 

iluministas e das ideias transformadoras das Revoluções Francesa e Americana se espalhando, 

em um primeiro momento, em torno da demanda por direitos sociais e políticos. O 

movimento feminista mobilizou em seu início mulheres de países da Europa e dos Estados 

Unidos (devido as Revoluções Francesa e Americana) e, posteriormente de alguns países da 

América Latina, dentre eles o Brasil, tendo seu auge na luta sufragista.1 

Tomando como base Roger Chartier, esse artigo analisa as práticas e as representações 

feministas das mulheres feirenses que foram atuantes na sociedade a partir das realizações 

implementadas durante o período da Era Vargas (1930-1945), como ocuparam os espaços 

políticos e quais atitudes tomaram a fim de conquistar autonomia, visibilidade e reconfigurar 
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Feministas (Online), Brasília, v. 7, 2005. 

 



 
 

o pensamento da época. Este trabalho, portanto, está orientado teoricamente na História Social 

que busca identificar historicamente registros e documentos relativos a essa atuação política.   

A intenção é identificar - a partir dessas práticas e representações -, para que setor da 

sociedade as práticas políticas promovidas por essas mulheres estavam direcionadas, a 

mudança nos padrões e no imaginário feminino e no engajamento dos acontecimentos da 

época e que propiciou a visibilidade de uma crescente participação feminina na esfera pública.  

 

CONTEXTO DA ERA VARGAS E A IMAGEM DO FEMINISMO NO BRASIL  

 

A chamada era Vargas no Brasil compreende o período que vai de 1930 a 1945, sendo 

dividida em três partes: República Presidencialista, Governo Constitucionalista e Estado 

Novo. Contudo é contemplado os acontecimentos do período da Era Vargas como um todo, 

não de forma separada. 

Este trabalho tem por escolha tratar os eventos do período da Era Vargas, porém, os 

acontecimentos do auge dos anos 20 no Brasil são essenciais para entender o ponto chave do 

tema. O Brasil dos anos 20 passava por transformações intensas.  

Segundo o historiador Boris Fausto em seu livro A História do Brasil, 

 

Após a Primeira Guerra Mundial, a presença da classe média urbana na cena 
política tornou-se mais visível. De um modo geral, esse setor da sociedade 

tendia a apoiar figuras e movimentos que levantassem a bandeira de um 

liberalismo autêntico. Ou seja, a defesa de um governo capaz de levar à 
prática as normas da Constituição e das leis do país, transformando a 

República oligárquica em República Liberal. Isso significava, entre outras 

coisas, eleições limpas e respeitos aos direitos individuais. Falava-se em 

reforma social, mas a maior esperança era depositada na educação do povo, 
no voto secreto, na criação de uma justiça eleitoral.2 

 
 

Ou seja, o cenário político dos anos 20 era de mudança, um momento de transição 

com a crise na República Velha (1889-1930), o surgimento do Tenentismo3, a formação do 

Partido Comunista Brasileiro (PCB) e os Movimentos Sociais no Campo e nas cidades, 

principalmente o Movimento Feminista. No auge da luta sufragista o Movimento Feminista 

surge para obter seu espaço e seus direitos.  

A imagem feminina, no contexto da Era Vargas, estava erguida sob a égide do 

progresso, como um ruído novo para a cultura da classe média brasileira, ainda que de 

                                                             
2 FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2009. p. 305 
3 Segundo Anita Prestes, "o tenentismo vinha preencher o vazio deixado pela falta de lideranças civis 

aptas a conduzirem o processo revolucionário brasileiro que começava a sacudir as já caducas instituições 

políticas da República Velha". (PRESTES, Anita. A Coluna Prestes. São Paulo: Brasiliense, 1995, p. 73.) 



 
 

pretensões literárias e elitistas, assumidamente modernista. O contexto histórico que vai da 

Revolução de 30 até o final do Estado Novo, em 1945, compreende a ascensão do político 

gaúcho ao poder ditatorial e autoritário que estava presente em seu governo, para, em seguida, 

- e visando a uma posterior convergência de ideias -, conceituar a imprensa feminina e 

esboçar os caminhos históricos por ela percorridos, tanto no âmbito internacional como no 

Brasil. 4 

De acordo com o pensamento supracitado nesse contexto, “a incumbência básica da 

mulher residia no bom desempenho do governo doméstico e na assistência moral à família, 

fortalecendo seus laços”5, obviamente é uma lógica ligada a um sistema de regime patriarcal 

em que a dominação consiste em atribuir tarefas consideradas menores para as mulheres 

enquanto os homens assumiam espaços em cargos de poder fora do espaço familiar, 

enfraquecendo assim o pensamento feminino e sua participação social. Assim, apesar de todas 

essas novas configurações sociais (o afloramento dos ideais feministas no Brasil e no Mundo, 

crise da República Velha), esse pensamento sobre o espaço feminino como unicamente o 

doméstico, era popular e aceito, como prova o trecho extraído de uma entrevista feita, em 

1934, com o deputado catarinense Aarão Rabello, extraído do Jornal Folha do Norte - matéria 

copilada do jornal carioca Correio da Manhã – no qual declara que o único parlamento da 

mulher é o lar e demonstra a falta de aceitação em lidar com a nova situação social, 

apresentando uma ideia antifeminista: 

 

Sou autor da emenda que veda o direito de voto à mulher, entendendo que o 
lar é o único parlamento onde deve ser ouvida sua palavra, o meio único 

onde pode e deve exercitar seus pendores patrióticos. (...) as mulheres 

procuram emprego em prejuízo de muitos chefes de família e para satisfazer 
as vaidades e os requintes de luxo. (...) Está constatado que a mulher é um 

elemento no serviço burocrático.6 

 

 Em contraponto, a mídia feirense também noticiava o progresso feminista de forma 

animadora. Havia notícias tanto de nível internacional quanto de nível nacional. E mantinha o 

olhar para a ação de mulheres nas esferas sociais e políticas. No trecho abaixo é possível 

perceber que a notícia identifica como ousada a aventura de mulheres que estavam dirigindo 

                                                             
4 NAHES, Semíramis. Revista FON-FON: a imagem da mulher no Estado Novo (1937-1945). São Paulo: 

Arte & Ciência, 2007, pp.14 
5 SAMARA, E. de M. A família brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1986, pp. 59.   
6  FOLHA DO NORTE. O Lar é o único parlamento da mulher. Feira de Santana, 10 de março de1934. 

apud SANTOS, A. A. C. dos. A emancipação feminina nas páginas do jornal Folha do Norte (Feira de 

Santana) na década de 1930. In: Simpósio Baiano De Pesquisadoras (Es) Sobre Mulher E Relações De 

Gênero E Seminário Nacional O Feminismo No Brasil, Reflexões Teóricas E Perspectivas, ed. 14, 2, p.8. 

 



 
 

um automóvel na cidade do Cabo na África em direção a Europa, do ponto de vista social – 

apesar de ser frisado que elas não precisavam de calças para tal feito -  é tido como uma ação 

feminista, sendo que o jornal reconhecia a capacidade feminina de realizar uma atividade 

considerada naturalmente masculina. 

 

Três jovens, dessas que não têm medo de coisa alguma, e até parecem 

homens valentes, metteram-se num automóvel, na Cidade do Cabo (África) 
com destino à Europa. (...) Pretendiam ellas demonstrar que, sem auxilio das 

calças, poderiam attingir o velho continente. Tratava-se, simultaneamente, 

de uma prova desportiva e de uma afirmação feminista.7 
 

 

 Nesse outro trecho é possível observar que a reportagem do Jornal Folha do Norte 

entende que as funcionárias a serviço do Estado na Suécia estavam trazendo maior 

produtividade para o maquinário público. Havendo também um aumento considerável no 

número de funcionárias públicas e um significativo avanço em relação às posições de cargos 

que antes ocupavam nesses espaços públicos. Porém, apesar de abordar tais fatos, o jornal 

explicita que a mulher - mesmo tendo conquistado alguns espaços antes não ocupados pelas 

mesmas – irá enfrentar problemas diante a sua mentalidade, a falta de educação - que não lhe 

foi oferecida - e sua inexperiência nas práticas da vida. O jornal considera de modo grosseiro 

que as mulheres, embora gozem dessas posições de destaque nesses cargos de poder, estão 

fadadas a fracassar por terem sido sujeitas à essas condições sociais desfavoráveis: 

 

Em menos de dez anos, (...) o número de funcionários femininos, a serviço 
do Estado duplicou. A mulher entra em toda parte e é vista em toda parte, 

nas repartições da administração governamental. (...) convém entretanto, 

accentuar que a mulher se avançou sobre quanto às posições ahi occupa. (...) 
Ella é capaz de grandes sacrifícios. Mas a sua mentalidade, a educação que 

recebeu, a sua compilação physico, e sobretudo, a sua inexperiência nas 

coisas práticas da vida põem desde logo à margem para o exercício de 
funções porventura de maior responsabilidade e delicadeza.8 

Apesar dos anos 1920 terem sido anos de luta e amadurecimento do Movimento 

Feminista no Brasil, os anos que sucederam ao fim da República Velha não foram tempos tão 

promissores para as mulheres feministas. E como isso pode ser visto?  

Segundo a historiadora Semíramis Nahes9 que escreveu em seu livro A imagem da 

mulher no Estado Moderno (1937-1945), a Era Vargas preparou em seu projeto pedagógico 

                                                             
7 FOLHA DO NORTE. O Feminismo Triumphente na Suécia. Feira de Santana, 06 de fevereiro de 

1932. 
8 FOLHA DO NORTE. Três Feministas Destemerosas. Feira de Santana, 04 de abril de 1931. 

A grafia das notícias apresentadas no decorrer deste artigo foi mantida de acordo a grafia da década de 

1930. 
9 NAHES, Semíramis. Revista FON-FON: a imagem da mulher no Estado Novo (1937-1945). São Paulo: 

Arte & Ciência, 2007, pp.14 



 
 

uma cartilha às mulheres, uma cartilha de retorno das mulheres ao lar, lugar de onde poderiam 

servir a pátria e a família ao mesmo tempo, pois servindo a família estariam imediatamente 

servindo a nação. As mulheres estariam assim regredindo às suas conquistas e obrigadas a se 

voltarem para os problemas domésticos, alienadas do contexto político, alheias aos problemas 

sociais e apenas com a função de mãe/esposa/educadora.  Não lhes era permitida, portanto, 

qualquer afinidade ou participação nas funções ditas masculinas ou nas atividades políticas. 

Dessa forma, esse retorno da mulher ao espaço privado e ao lar representou um retrocesso 

significativo em relação às conquistas femininas adquiridas na década de 2010, pois a mulher 

perdeu espaço que já havia ganhado em outras esferas sociais antes ocupadas.  

Semíramis tenta captar a imagem feminina no contexto do Estado Novo (1937-1945), 

os árduos anos da ditadura Vargas, em que a força e a violência dominam tanto o cenário 

mundial como o nacional. Assim, a autora toma o jornal como um veículo de comunicação 

midiática que surge em 1907, sob a égide do progresso, como um ruído novo para a cultura da 

classe média brasileira, ainda que de pretensões literárias e elitistas, assumidamente 

modernista em 1922, mas que na sua atuação no período do Estado Novo se torna uma 

cartilha político-educacional do governo ditatorial.  

O texto traça um painel histórico que vai da Revolução de 30 até o final do Estado 

Novo, em 1945, a fim de que possamos compreender a ascensão do político gaúcho ao poder 

ditatorial e o autoritarismo que guiava o seu governo, para, em seguida, e visando a uma 

posterior convergência de ideias, conceituar a imprensa feminina e esboçar os caminhos 

históricos por ela percorridos, tanto no âmbito internacional como no Brasil. 

 E como instrumento para esse empreendimento de projeto pedagógico o 

governo Vargas cria a Revista Fon-Fon: 

 
Inserida no contexto histórico que interessa à nossa análise, o Estado Novo-

1937/1945, voltamos agora o foco para o seu conteúdo específico e para o 

aspecto formal que caracteriza itens que darão corpo e voz à Revista Fon-
Fon – uma revista para o lar, bem como para seu percurso durante as 

décadas de 30 e 40.11 

 

A Revista Fon-Fon12 tinha alcance nacional e era mídia exclusiva do Estado como 

projeto educacional com ênfase no controle e na disseminação de informações para a 

                                                             
10 NAHES, Semíramis. Revista FON-FON: a imagem da mulher no Estado Novo (1937-1945). São Paulo: 

Arte & Ciência, 2007, pp. 106. 
11 NAHES, loc. cit. 
12 A revista Fon-Fon não foi o único instrumento de controle midiático da Era Vargas segundo a 

historiadora Semíramis, por meio de imagens, sons, fotografias e reportagens, veiculadas nos cinemas, 

rádios, jornais e periódicos, publicidade e propaganda, juntas, vão, pouco a pouco, traçar o modelo ideal 



 
 

população feminina urbana. O conteúdo da revista não difere do conteúdo dos materiais 

midiáticos que hoje circulam pelo país, no que se refere em como a mulher deve se portar em 

relação ao homem, o que deve sentir, o que usar, que estilo deve seguir, etc., sendo também 

de cunho elitista e exclusivista: 

 

 [...] Pode-se ver, constantemente, em suas matérias, um leve esnobismo em 

relação aos ambientes populares ou provincianos e às camadas populares; a 

pauta da revista, que se transformava em preocupação social, passava a ser 

os “bons modos”, a etiqueta, apolitesse francesa, referências às discussões 
mundanas da época, como os últimos acontecimentos de Hollywood, as 

intrigas tramadas nas esferas políticas, enfim, o magazine veiculava tudo o 

que era preciso saber para poder fazer parte da “boa sociedade”. Muito 
parecido com o que vemos hoje, em revistas como Caras, Cláudia e 

Vogue.13 

 

Ou seja, apesar de toda a luta dos anos 1920 dos movimentos feministas e da conquista 

do voto em 24 de fevereiro 1932 (permitido apenas que mulheres casadas e com autorização 

do marido, viúvas e solteiras e com renda própria pudessem votar), a luta dos anos seguintes 

seria não só apenas para a mudança da visão da mulher passiva, doméstica, frágil e inativa 

politicamente e socialmente, para também a busca por dignidade e participação na esfera 

pública. 

 

A AÇÃO DO MOVIMENTO FEMINISTA E A FORMAÇÃO DA FEDERAÇÃO 

 

É importante frisar que no período que antecede a década de 1930 houve uma 

articulação maior do Movimento Feminista no Brasil, mais precisamente durante a década de 

1920 que ganhou visibilidade nacional. E essa visibilidade ocorreu em função da atuação da 

Federação Brasileira pelo Progresso Feminino14, e que através de várias ações, pressionavam 

as autoridades políticas, além de mobilizarem a opinião pública sobre as reivindicações da 

                                                                                                                                                                                   
de nação, de sociedade civil e de mulher que se pretendia, indo, deste modo, ao encontro do nacionalismo 

autoritarista que ambicionava legitimar-se no Brasil daquele período. NAHES, 2007, pp. 53. 
13 NAHES, op. cit. 
14 Movimento de âmbito nacional organizado no Rio de Janeiro em 1922 com o objetivo de defender os 
direitos da mulher brasileira. Foi extinto em 1937. Fruto direto do intenso movimento pró-sufrágio 

feminino, desencadeado internacionalmente a partir do final do século XIX, e também de toda uma 

contestação à ordem política e institucional da Primeira República, a Federação Brasileira pelo Progresso 

Feminino (FBPF) teve sua atuação marcada basicamente pela luta em prol do voto da mulher no Brasil. 

Tendo como principal articuladora Berta Lutz, a FBPF definia em seus estatutos suas principais 

reivindicações: além do voto feminino, a instrução da mulher, a proteção às mães e à infância, e 

uma legislação reguladora do trabalho feminino.  

FEDERAÇÃO BRASILEIRA PELO PROGRESSO FEMININO. Rev.hist.educ.latinoam. Tunja, v. 18, n. 

26, p. 311-326, June 2016. Disponível em: 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-

72382016000100014&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 17 dec. 2018. 



 
 

Federação. 

A atuação da Federação não ficou restrita ao Rio de Janeiro, mas em vários estados do 

Brasil foram criadas filiais dessa Federação, inclusive na Bahia, que teve sua filial fundada 

em 1931, tendo como presidente a feirense Edith Gama e Abreu, demonstrando que em Feira 

de Santana houve uma preocupação feminina por direitos civis e políticos igualitários. O 

Movimento Feminista com uma maior articulação, ganha visibilidade nacional, tendo como 

principal bandeira a luta sufragista. Essa visibilidade ocorreu em função da atuação da 

Federação Brasileira pelo Progresso Feminino que, através de várias ações, pressionavam as 

autoridades políticas, além de mobilizarem a opinião pública sobre as reivindicações da 

Federação.15 

É possível perceber que o Movimento Feminista havia se manifestado não apenas no 

Sul do país, mas também no Nordeste, mais precisamente na Bahia, com ênfase na cidade 

interiorana de Feira de Santana. Porém, o cerne da questão é: a atuação do movimento 

feminista na Era Vargas em Feira de Santana estava direcionada para que setor da sociedade? 

Quais eram as mulheres que formavam esse feminismo local? 

Fotografia 1 – Solenidade com presença do então Presidente Getúlio Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/bitstream/handle/20.500.12156.1/5

025/BR_RJANRIO_Q0_BLZ_PES_HOM_FOT_0001_002_TTO.jpg.jpg?sequence=3

&isAllowed=y 

 

A foto acima é um momento de solenidade com as participantes do III Congresso 

Nacional Feminista em audiência com o então presidente Getúlio Vargas em 1936, a foto é de 

origem anônima e foi tirada no Rio de Janeiro-RJ, podendo ser encontrada no acervo do 

Arquivo Nacional. Além dessas informações sobre a fotografia, é evidente apontar que o até 

então presidente Getúlio Vargas tinha interesse em escutar a voz dessas mulheres. E esse 

interesse se dava pelo fato de que nesse período pós Revolução de 30 o Estado ansiava por 

uma maior diversidade de grupos sociais, daí começou a agir como operador das principais 
                                                             
15 SANTOS, A. A. C. dos. A emancipação feminina nas páginas do jornal Folha do Norte (Feira de 

Santana) na década de 1930. In: Simpósio Baiano De Pesquisadoras (Es) Sobre Mulher E Relações De 

Gênero E Seminário Nacional O Feminismo No Brasil, Reflexões Teóricas E Perspectivas, ed. 14, 2. 



 
 

reivindicações, dos planos e das ideias que ferviam nos meios intelectual e político brasileiro 

desde a primeira década do século XX16: 

 

O governo de Getúlio Vargas procurou contentar não somente os segmentos 
sociais de grande peso político e poder econômico (oligarquias, industriais, 

militares, Igreja Católica), como também se esforçou para angariar o aval de 

cientistas, profissionais liberais e intelectuais, convidando-os a integrar a 
máquina estatal. Essa permeabilidade do governo aos apelos e propostas de 

parte da sociedade não poderia deixar de ocorrer, também, com relação às 

discussões em torno da questão feminina, assunto que mobilizava diversos 

segmentos sociais. 17 
 

 A partir desse ponto analisaremos algumas participantes do Movimento Feminista 

feirense na Era Vargas (1930-45), e alguns nuances das atuações nesse mesmo movimento na 

esfera política. 

 

O MOVIMENTO DAS MULHERES FEIRENSES 

 

Para descobrir quais mulheres eram as protagonistas é necessário analisar a 

composição do Movimento.   

O jornal Folha do Norte garantiu bastante espaço em suas folhas para o progresso 

feminino ao longo da década de 1930, dando ênfase às conquistas da luta no jornal. Como foi 

dito anteriormente, os anos que seguiram o fim da República Velha (1930-40) não foram os 

mais fáceis para o movimento devido ao novo “projeto de mulher moderna” que estava sendo 

estabelecido pelos meios de comunicação que estavam sob o domínio do Estado Varguista. 

De acordo com essa publicação do Jornal Folha do Norte e as bibliografias analisadas 

é possível identificar e afirmar que as mulheres que faziam parte do movimento eram letradas, 

brancas e vinham de famílias abastadas de Feira de Santana, ou seja, um feminismo liderado 

pelas e para as mulheres da elite: 

 

Das 4 representantes da Bahia no Congresso Feminista 3 são feirenses. 

Reúne-se por estes dias, no Rio de Janeiro, o 2º Congresso Feminista. A 
representação da Bahia no alludido Congresso, que está despertando a 

attenção geral do paiz, é composta da Dra. Hermelinda Paes, da senhora 

Gama e Abreu e da senhorinhas Judith Mendes e Celeste Cerqueira. As três 
últimas são naturais da cidade. Isso quer dizer que a Feira quase monopoliza 

a delegação do feminismo bahiano, que é considerada com justiça, das mais 

nobres e brilhantes, entre as que constituirão a alludido certame.18 

                                                             
16 OSTOS, Natascha Stefania Carvalho De. A questão feminina: importância estratégica das mulheres 

para a regulação da população brasileira (1930-1945). Cad. Pagu [online]. 2012, n.39, p.327. Disponível 

em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-83332012000200011>. Acesso em 3 jul. 2018. 
17 OSTOS, loc. cit. 
18 A FEIRA e o Feminismo. Folha do Norte. 13 de junho de 1931. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=OSTOS,+NATASCHA+STEFANIA+CARVALHO+DE
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Como dito antes, a atuação da Federação não ficou restrita ao Rio de Janeiro, em 

vários estados do Brasil foram criadas filiais dessa Federação, inclusive na Bahia, que teve 

sua filial fundada em 1931, tendo como presidente a feirense Edith Gama e Abreu: 

Hermelinda Paes (apesar de não ser feirense), Edith Mendes da Gama e Abreu, Judith Mendes 

e Celeste Cerqueira, as mulheres citadas nessa reportagem do Jornal Folha do Norte, são 

representantes feministas letradas e advindas de famílias abastadas. Dentre elas, Edith Mendes 

da Gama e Abreu é considerada a primeira feminista feirense pelas historiadoras locais:  

 

Edith Mendes nasceu em 1898 em Feira de Santana (BA), cidade onde seu 

pai foi prefeito por dois mandatos e coronel da Guarda Nacional. Enquanto 
seu irmão cursou o nível superior, Edith Mendes frequentou o curso 

pedagógico no Educandário Sagrado Coração de Jesus, em Salvador, o que 

possibilitou que ela ingressasse no magistério. Diferenciando-se das 

mulheres de sua época, Edith Mendes construiu uma carreira pública de 
prestígio. Entre outras atividades, aposentou-se como inspetora do Ensino 

Secundário do Ministério da Educação e Cultura; foi professora catedrática e 

fundadora da Faculdade de Filosofia da Bahia; foi a primeira mulher a 
compor a Academia de Letras da Bahia; candidatou-se à Assembleia 

Nacional Constituinte em 1933 e ao legislativo estadual em 1934.19 

 

Fotografia 2 – Edith Mendes da Gama e Abreu 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://bahiacomhistoria.ba.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/Edith-Mendes-da-

Gama-e-Abreu-rosto.jpg 

A fotografia é uma das raras de Edith Gama Mendes da Gama e Abreu ou apenas 

Edith Mendes da Gama que era a presidente da Federação Brasileira Pelo Progresso Feminino 

na Bahia. Não obstante da sua função de extrema importância dentro do movimento, Gama e 

Abreu era escritora e lançou livros de cunho feminista e o seu discurso apresentava a 

modernização feirense nas primeiras décadas do século XX.  

Num contexto em que a urbanização e os melhoramentos materiais alastraram-se por 

diversas capitais do país, variados segmentos profissionais sociais – entre eles engenheiros, 

                                                             
19 GHIORZI, Alessandra. Edith Mendes e o feminismo na Bahia no início do século XX. Rev. Estud. 

Fem. Florianópolis, v. 24, n. 3, p. 1011-1013, Dec. 2016. Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

026X2016000301011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17 dec. 2018.  



 
 

sanitaristas, jornalistas, médicos –, faziam duras críticas às más condições de salubridade e 

higiene das cidades. Tais condições foram apontadas como causadoras da disseminação de 

várias epidemias e eram consideradas prejudiciais aos interesses econômicos da nação. O 

projeto higienizador, a princípio relacionado à estrutura e infraestrutura urbanas e à qualidade 

das habitações, não tardou em assumir uma dimensão social ao se preocupar com os hábitos 

da população. Referir-se à modernização, higienização e urbanização, portanto, implicava em 

ações de controle social, normatização e moralização dos costumes.20 

 

Fotografia 3 – Capa do livro Problemas dos Coração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://bahiacomhistoria.ba.gov.br/wp-

content/uploads/2016/05/Imagem_problemas_do_cora%C3%A7%C3%A3o.jpg 

 

É nesse contexto de modernização que Edith Gama publica seu livro mais famoso 

intitulado de Problemas do Coração, lançado em 1930. Na obra, Edith Mendes analisa como 

ocorriam os preparativos para a vida conjugal e faz uma identificação dos problemas 

enfrentados pelas mulheres como problemas de difícil solução, uma vez que os cônjuges 

possuíam uma educação marcadamente diferente. Nessa perspectiva, casamento, educação e 

feminismo se cruzam em suas considerações.21 

No prefácio de sua obra, Gama e Abreu expõe que o seu objetivo é “dar ao meu 

protesto contra algumas injustiças sociais um feitio menos móvel e menos transitório que o 

                                                             
20  VIEIRA, Claudia Andrade. Educação e casamento: uma análise feminista na década de 1930. Revista 

Bahia com História, v. 1, p. 1-12, 2016 apud Rinaldo Cesar Nascimento Leite. E a Bahia Civiliza-se… 

Ideias de civilização e cenas de anti-civilidade em um contexto de modernização urbana: Salvador, 1912 

– 1916. Salvador, UFBA, 1996. (Dissertação de Mestrado) 
21 VIEIRA, Claudia Andrade. Educação e casamento: uma análise feminista na década de 1930. Revista 

Bahia com História, v. 1, p. 1-12, 2016 



 
 

das palavras; pedir aos homens um pouco mais de amor aos homens”.22 Para Gama e Abreu, 

as injustiças sociais que são analisadas têm suas raízes na desigualdade de acesso à educação 

formal, dada aos homens e negada às mulheres, no entanto, a autora também se reporta ao 

espaço informal para tentar compreender outras dimensões das desigualdades entre os sexos e 

daí dar a sua versão acerca da origem das “injustiças sociais”. 23 

São dessas injustiças sociais que Gama e Abreu acreditava dar origem a desigualdade 

entre os gêneros, e que de fato, é possível identificar nos posicionamentos políticos do Jornal 

Folha do Norte em colocar as mulheres em posição de incapacidade de exercer funções que 

antes não eram exercidas pelas mesmas e do modo como o deputado Aarão Rabello (oriundo 

de Santa Catarina, citado anteriormente) acreditava que as mulheres apenas tinham vocação 

para cuidar do lar, afastando-as assim pelo discurso conservador, de ambientes políticos e 

educacionais.  

De tal informação podemos observar que além das questões políticas, Gama e Abreu 

pretendia alcançar um debate sobre as questões relacionadas ao âmbito público e privado das 

relações amorosas e como elas afetavam e negligenciavam o gênero feminino. Através da 

literatura, evidenciou como as engrenagens patriarcais afetavam o ambiente familiar antes e 

depois do matrimônio. Evidenciando que, além do poder político que a sua presidência na 

Federação pelo Progresso Feminino lhe atribuía, o engajamento ia além de sua representação 

política por direitos civis. 

Apesar de esse presente artigo sinalizar os jornais como principais fontes para o 

entendimento do estudo, os mesmos também são expressões ideológicas das relações de 

poder, carregados de intencionalidades, que podem ir desde a imposição de uma determinada 

memória, passando por tentativas de consolidação de projetos políticos, até o silenciamento 

de ideias que se contrapõem a dos seus articuladores.  

Os jornais, desde o século XIX, eram utilizados pelas mulheres como um dos 

principais instrumentos de expressão política e cultural ao buscarem estratégias de se 

inserirem no espaço público, principalmente em Feira de Santana.24 Assim, seguindo com a 

                                                             
22 ABREU, Edith Mendes da Gama e. Problemas do Coração: considerações sobre o amor e o 

casamento. Bahia: Officinas Graphicas d’ “A Luva”, 1930. P. 9. Foi mantida a grafia original no texto. 
23 VIEIRA, loc. cit. 
24 Segundo a historiadora Zahidé Lupinacci Muzart, uma das razões para a criação dos periódicos de 

mulheres no século XIX partiu da necessidade de conquistarem direitos. Em primeiro lugar, o direito à 

educação; em segundo, o direito à profissão e, bem mais tarde, o direito ao voto. Quando falamos dos 

periódicos do século XIX, há que se destacar, pois, essas grandes linhas de luta. O direito à educação era, 

primordialmente, para o casamento, para melhor educar os filhos, mas deveria incluir também o direito de 

freqüentar escolas, daí decorrendo o direito à profissão. E mais para o final do século, inicia-se a luta pelo 

voto. O sufragismo foi o mote de luta do feminismo, como todos sabem, e foi também a primeira 

estratégia formal e ampla para a política das mulheres. Sobre tal assunto, há um número muito grande de 



 
 

participação da luta feminista feirense, o que pode ser destacado por esse trecho do Jornal 

Folha do Norte é que apesar de parecer distante do panorama nacional, o âmbito regional e 

interiorano é crucial para a construção dos discursos apresentados por essa mudança histórica 

do que foi esse processo da conquista feminina na busca por direitos políticos e sociais: 

 

As notícias descrevem a participação de algumas mulheres em eventos 

políticos. [...] Nas notícias analisadas desse jornal, percebemos que 
inicialmente, não havia um claro modelo de “destino” para as mulheres, só 

que mais ou menos no meio da década de 1930, isto passa a mudar. Edith 

Gama e Abreu e Maria Luiza Bittencourt são citadas em algumas notícias, 

ambas foram candidatas a Assembleia Constituinte da Bahia, mas apenas 
Bittencourt elegeu-se como suplente, tendo assumido a função em 1935. 

Sobre a feirense Edith Gama e Abreu o jornal publica algumas declarações, 

onde a presidente da Federação Baiana pelo Progresso Feminino, discute 
sobre o movimento feminista, sobre o voto e o divórcio. Em outros 

momentos destaca a sua participação no Congresso Feminista.25 

 

 

O Jornal Folha do Norte também chegou a noticiar novidades a respeito das mulheres 

que estavam se alistando, a notícia destaca a questão da conquista dos direitos políticos, 

porém há um silenciamento quanto à questão dos direitos feministas conquistados até então: 

  
Na épocha presente, a mulher, já impõe os seus direitos, como eleitora. Há 

poucos annos ella não votava. Mas, no entanto, com a evolução da nossa 

Liberal Democracia, a mulher vocta e é voctada para dirigir os destinos das 

câmaras municipais, estaduais e federais.(...) Eis ahi um passo acellerado da 
nossa democracia num período de 48 annos de República. (...) A Feira 

feminina deve se alistar(...).26  

 

As mudanças empreendidas no início do século XX e fim do XIX possibilitaram que as 

mulheres fossem se inserindo nos espaços públicos. As mulheres de elite encontraram nas 

atividades assistencialistas um caminho para essa inserção. Posteriormente, a via do exercício do 

magistério se constituiu em outra possibilidade de trânsito num espaço até então considerado 

masculino.27Essa conjuntura propiciou que outras sociabilidades femininas fossem 

desenvolvidas, inclusive o processo de escolarização das mulheres, contribuindo para que as 

imagens idealizadas das mulheres fossem questionadas. Sendo assim, com as demandas do 

                                                                                                                                                                                   
textos, de manifestos no mundo ocidental em geral, e no Brasil não foi tão diferente, embora de modo 

menos acentuado. MUZART, Zahidé Lupinacci. Uma espiada na imprensa das mulheres no século XIX. 

Rev. Estud. Fem., Florianópolis, v. 11, n. 1, p. 225-233, June 2003. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

026X2003000100013&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17 dec. 2018.  
25 SANTOS, A. A. C. dos, op cit.   
26 JORNAL FOLHA DO NORTE. A Mulher Feirense. Feira de Santana, 31 de Janeiro de 1937. 
27 SANTOS, Aline Aguiar Cerqueira dos. Diversões e civilidade na “Princesa do Sertão” (1919-1946). 

Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Estadual de Feira de Santana, Programa de Pós-

Graduação em História, 2012. 



 
 

novo regime as mulheres de determinados grupos sociais se posicionaram na esfera pública, 

no campo das disputas políticas, sociais e econômicas. 

Assim, é possível observar que dentro das esferas política e social os Congressos 

Internacionais Feministas, as Alianças Internacionais em prol do sufrágio feminino, as 

reuniões com grandes representantes políticos como o presidente Getúlio Vargas, estavam 

reconfigurando o modo de vida das mulheres. Mas mesmo com essas reivindicações, – que 

atendiam apenas as mulheres da elite feirense - os costumes de nossa sociedade patriarcal 

estavam sendo alterados? Segundo a historiadora baiana Cristiana Barbosa de Oliveira 

Ramos, o “trabalho filantrópico era mais uma possibilidade de entrar no cenário público, 

sociabilizando-se”. Mas, ainda assim, como isso se deu? Como esses novos papéis passaram a 

ser ocupados? 

Em sua dissertação de mestrado Diversões e Civilidade na “Princesa Do Sertão”, 

Aline Aguiar Cerqueira analisa algumas das diversões e formas de sociabilidades em Feira de 

Santana, no período de 1919 a 1946, apontando a relação dessas sociabilidades com os 

discursos de progresso e da civilidade proposta para a cidade. Cerqueira destaca, sobretudo, o 

papel desempenhado pelo Cine-Teatro Santana. A autora apresenta as mudanças 

empreendidas nas relações de gênero do fim do XIX e no início do século XX que 

possibilitaram a inserção das mulheres de elite nos espaços públicos, através inicialmente de 

atividades assistencialistas.  Posteriormente, a via do exercício do magistério se constituiu em 

outra possibilidade de trânsito num espaço até então considerado masculino. Outras 

instituições contribuíram para ampliar essa inserção, como as agremiações musicais 

femininas, dando a possibilidade dessas mulheres se agruparem em torno de atividades sociais 

e culturais conquistando certa notoriedade em Feira de Santana.28 Assim, segundo a autora, 

esses foram alguns espaços públicos possíveis para as mulheres. 

Em 1937, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, através do Código de Posturas 

Municipais, buscou determinar hábitos e costumes na população que não agredissem a 

moralidade pública, favorecendo ao que chamava do bom convívio dos munícipes.29 O 

Código de Posturas de um município estava intimamente ligando com o comportamento civil. 

Até porque, o desejo de controle social, notadamente presente nos discursos civilizatórios, é 

                                                             
28 Para esta análise, Cerqueira usa os conceitos de práticas, representações e apropriações de Roger 

Chartier, sendo fundamental para problematizar visões sobre Feira de Santana, sendo que ele identifica as 

representações do mundo social e como estas se encontram intimamente ligadas aos interesses de 

determinados grupos. SANTOS, 2012. 
29 RAMOS, Cristiana Barbosa de Oliveira. Timoneiras do bem na construção da Cidade 

Princesa: mulheres de elite, cidade e cultura (1900-1945). 2007. Dissertação (Mestrado em Memória, 

Cultura e Desenvolvimento Regional) – Universidade do Estado da Bahia, Campus V, Santo Antônio de 

Jesus, 2007, pp-59 



 
 

corroborado pelas ideias republicanas, que tinham sido estabelecidas no Brasil, e buscavam 

uniformizar a atuação das Câmaras Municipais nas mais diversas regiões do país.30 Esta 

tentativa de normatização dos corpos não deixou de atingir, também, os corpos femininos que 

ocupavam o espaço público, inclusive de mulheres que sempre fugiram das normas, as 

prostitutas. 

Daí ser possível permitir ter um dimensionamento da complexidade das sociabilidades 

ocorridas no cotidiano da cidade, revelando as relações conflitivas na sociedade feirense que 

vivenciavam as contradições entre os velhos hábitos e os comportamentos mais urbanos, tidos 

como civilizados, como por exemplo, o trecho a seguir, tratando de prostitutas e sobre seus 

hábitos diários: 

Proibir terminantemente o transito destas mulheres nas horas referidas, só 
podendo transitarem depois das 22 horas; entretanto, as que fazem refeições 

fora das suas casas ou tenham necessidade de sair para fazerem compras no 

commercio, podem fazer o transito, isto com bastante descencia.31 

 

 

Dessa forma, Cristiana Barbosa de Oliveira Ramos apresenta na sua dissertação de 

mestrado, Timoneiras do bem na construção da cidade princesa: mulheres de elite, cidade e 

cultura (1900-1945) como a passagem do século XIX para o XX engendrou em Feira de 

Santana um clima de esperança voltado para o crescimento econômico e desenvolvimento 

intelectual da elite local, fundamentado nas representações acerca das especialidades da 

cidade e do caráter cordial e ordeiro atribuído ao seu povo e, por conta disso, excluía 

determinados grupos do espaço urbano. E isso só era possível através de investidas de 

reformulação da sua malha urbana, bem como pela fiscalização e controle do comportamento 

da população que deveria refletir no meio social o modelo civilizado de uma cidade moderna 

no interior baiano: 

 

Com tais exigências cabia à mulher ocupar um novo lugar, agora no cenário 
urbano, ampliando suas ações de mãe e esposa dedicadas, habilitadas a 

apresentar-se ao público com civilidade e educação, sem perder os 

predicados tão necessários à sua natureza: obediência, subserviência e 

recato.32 
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Segundo a autora, essas transformações sociais caíam sobre as mulheres, em especial 

as de elite, como os encargos dos símbolos da modernidade, mas era necessário que houvesse 

uma conduta baseada na disciplinarização de hábitos e práticas da moralidade urbana. 

Cristiana Ramos32 evidencia a possibilidade de mulheres ascenderem no cenário público 

como “timoneiras”, assumiram a responsabilidade da direção dos trabalhos com a assistência 

social, os exercícios espirituais e a condução de uma biblioteca para as suas congêneres, 

alargando suas ações. Ou seja, foram além dos papéis normativos com a apresentação e 

colaboração na imprensa local de trabalhos literários que nos dão conta de seus anseios, 

angústias, sentimentos e visão de mundo, revelando-se partícipes ativas da construção da 

cidade moderna e progressista.  

A exemplo do que ocorria nos principais centros urbanos do país, o advento da 

República e a virada do século levam a elite local a se engajar na busca por um novo ideal de 

civilidade calcado no novo modelo de relações e sociabilidades burguesas. E Edith Gama está 

entre esses novos espaços. 

 

Fotografia 4 - Rodeada de homens: Edith Gama na Academia Baiana de Letras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte:http://bahiacomhistoria.ba.gov.br/wp-contec/uploads/2016/05/Edith-Gama-e-Abreu-

na-Academia-de-Letras-da-Bahia.jpg 

 

 

E são desses espaços, como o da fotografia acima, que indicam que as mulheres da 

elite passaram a frequentar e se apropriar do espaço público e se empoderar, pois é plausível 

identificar que na imagem acima há a conscientização de Edith Gama de reivindicar 

socialmente por igualdades de direito entre os gêneros. Afinal, na foto, ela está no centro das 

atenções e rodeada por homens, sinalizando o grau de importância que sua figura adquiriu. 

 Para além do espaço literário, no qual Edith Gama se destacou, encontramos o 
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magistério. Assim, para entendermos as mulheres nesse espaço recorremos o trabalho Garotas 

Tricolores, Deusas Fardadas: as Normalistas em Feira de Santana (1925-1945), livro 

baseado na dissertação de mestrado da professora Ione Celeste de Jesus Sousa, o objeto 

central é o estudo da Escola Normal de Feira de Santana e a relação desta com um município 

que buscou dialogar com o ideal de modernidade e progresso visando imprimir à cidade o 

título de “Princesa do Sertão”.33  

A dissertação, portanto, trata do projeto moderno/civilizatório de Feira de Santana 

derivado da recém instalada República e a própria unidade escolar. Para tanto, Ione Sousa 

imprime significados às relações sociais hegemônicas e os processos de resistências dos 

grupos dominados diante do projeto de civilidade e modernidade imposto.34 É, portanto, nesse 

cenário de disputa que Ione Sousa discorre sobre o cotidiano das normalistas, sinalizando que 

este foi marcado pela modelagem e disciplinarização, mas ao mesmo tempo, pela rebeldia e 

dissimulação, que lhes conferiam status de sujeitos sociais, carregadas de certezas, dúvidas e 

contradições. As normalistas, dessa forma, são denominadas “humanas demasiadamente 

humanas”.35 

Por conseguinte, a Escola Normal, inaugurada em 1927 em Feira de Santana, assim 

como as “diversões” descritas por Aline Cerqueira permitiram que as mulheres elitizadas 

pudessem frequentar diferentes espaços os quais antes não as eram permitidos ou esperados, 

devendo apenas adotar um novo comportamento e novas sociabilidades. 

 

A importância desses modelos de reclusão do comportamento feminino não 
foi um “privilégio” só das feirenses, como vimos, era identificado como 

comportamento ideal, até fins do século XIX, os das mulheres que tinham na 

esfera doméstica os limites para a sua existência.36 
 

Porém, o que se via dentro do contexto dessas escolas normais em Feira de Santana 

era um “redimensionamento das políticas e discursos de controle sociais, baseados em 

parâmetros burgueses definidores da modernidade e da civilização. Era preciso, portanto, a 

imposição e o cumprimento de limites impostos para que tal presença fosse tolerada”. Dentro 

da educação37 a mulher feirense ainda teve mais força. As Escolas Normais garantiram a 

                                                             
33 SOUSA, Ione Celeste. Garotas tricolores, deusas fardadas. São Paulo: EDUC/Puc-SP, 2002. 

34 SOUSA, loc. cit. 
35 SOUSA, loc. cit. 
36 SOUSA, loc. cit. 
37 Apesar da existência de leis educacionais que garantiam o direito à educação feminina muito pouco se 

avançou nessa área nos primeiros anos do século XX. Nesse sentido, pode-se dizer que as jovens pertencentes às 

classes mais abastadas possuíam uma leve vantagem sobre as demais, nada, porém que as fizessem donas de si, 

ao contrário, eram educadas para a sujeição. As jovens, de alta classe recebiam algum tipo de instrução, nada 

semelhante à reservada aos homens. Elas aprendiam a ler e escrever minimamente. Quando não recebiam esta 

instrução em casa, por meio de um preceptor e acompanhadas de alguém da família, era-lhes permitido 



 
 

união dessas mulheres, agora como força trabalhista e ainda podiam garantir que jovens 

pudessem ser educadas em um ambiente formado por outras mulheres. 

 

A Feira de Santana das primeiras quatro décadas do século XX, [...] não 
parecia enquadrar-se completamente nos ditames do ideal de cidade 

disciplinar no sentido de transformá-la numa urbe moderna, civilizada, 

progressista, atingindo o seu projeto de cidade ideal, bem como na prática 

homogênea de comportamentos e costumes. Os jornais locais se 
configuraram como um dos principais defensores da necessidade de um 

comportamento modelar exercido pelas mulheres que passaram a circular na 

cidade e, por isso, também deveria ser vigiado de modo a estar em 
consonância com os novos padrões de sociabilidade pretendidos. E para que 

isso fosse de fato atingido, deveria começar pela educação doméstica e 

religiosa, de forma a modelá-lo segundo as regras da moral e dos bons 
costumes. Sintomático desse ideal é a visão que outro periódico da cidade, O 

Progresso, postula acerca do papel da mulher na aurora do século XX.38 
 

 

Ione Sousa explica que apesar de garantirem mais espaços de ocupação feminina no 

início do século XX, Feira de Santana não se enquadrava nos ideais de modernidade, 

civilidade e progresso como cidade republicana e os jornais foram um dos responsáveis por 

ditar o comportamento que as mulheres deveriam seguir, ditando assim os parâmetros de 

sociabilidade. Outro instrumento utilizado para propagar os ideais de modernização foi a 

educação. Dentro deste parâmetro, a educação doméstica e religiosa foi estabelecida como 

molde para mulheres incorporarem os ideais de moralidade e de bons costumes, o que pode 

ser considerado um retrocesso diante as lutas feministas em busca de direitos civis e que 

estiveram presentes, também, em Feira de Santana, principalmente através de figuras como 

Edith Gama. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em suma, a partir de todas as questões observadas nas bibliografias analisadas, a 

importância do feminismo para o desenvolvimento não só das mulheres, é essencial. Na Era 

Vargas, apesar das dificuldades enfrentadas em todos os 15 anos dessa parte do governo de 

                                                                                                                                                                                   
frequentar uma escola regida por uma instituição religiosa que garantisse o não recebimento de nenhum tipo de 

incentivo a rebelarem-se contra a escolha de cônjuge feita pela família. Sua educação centrava-se em bem 

bordar, costurar e atender as necessidades do lar e do futuro marido. Pois não era outra a intenção dessas escolas 

para moças do que prepará-las para o casamento. Aprendiam alguma coisa de Francês, canto e piano habilidades 

valorizadas na conquista de melhores pretendentes. FELTRIN, Tascieli et al. O século XX para o Feminismo no 

Brasil. RELACult - Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade, [S.l.], v. 4, fev. 2018. ISSN 

2525-7870. Disponível em: <http://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/734/393>. Acesso em: 18 

dez. 2018. 
38 SOUSA, op. cit. 

 



 
 

Getúlio Vargas, a luta feminina foi necessária e precisa, não só garantindo direitos políticos, 

mas também demonstrando que não estariam dispostas a se entregar a preceitos morais 

designados/promulgados por homens na sua maioria.  

Outro fato apontado no presente artigo é que grande parte da luta feminista aqui 

identificada na bibliográfica analisada, foi formada por mulheres brancas, da elite e letradas. 

Ou seja, um feminismo que não tinha atingido as classes menos abastadas e as mulheres 

negras, causando assim uma exclusão dessas sujeitas históricas. 

Havia um ideal muito forte durante o período dos anos 30 e 40 para manter a mulher 

doméstica e responsável pela família, sendo considerada “cuidadora da nação”, trazendo uma 

falsa impressão de ordem social. Apesar desse discurso de opressão ter sido implementado de 

forma passiva, obviamente é algo que não se encaixou com a vontade de parte da população. 

Segundo a autora Natascha Stefania Carvalho de Ostos, nota-se que durante os anos 30 

e 40, o desejo de formar uma população mais saudável e diligente fortalecia o posicionamento 

daqueles que desde sempre eram favoráveis à permanência das mulheres no lar, e que se 

dedicavam à família e às atividades domésticas. Formou-se, assim, um ambiente propício à 

disseminação de opiniões conservadoras em relação às mulheres, o que explica, do nosso 

ponto de vista, o fato de grupos diversificados terem adotado ideias tão semelhantes sobre os 

papéis a serem desempenhados pela população feminina na sociedade. Cientistas, intelectuais, 

religiosos, profissionais liberais, homens do Estado, militantes políticos; as motivações e as 

crenças de cada qual poderiam ser diferentes, mas eles compartilhavam a noção de que o 

lugar das mulheres era no lar, exercendo aquelas atribuições que lhe cabiam desde tempos 

imemoriais. 39 

Observando a análise de Natacha Ostos, é fácil notar que os veículos de comunicação 

e instrução feirenses - conjugados ao meio cultural -, desempenhavam um papel primordial na 

solidificação do sexismo (visão preconceituosa de gênero), o que pode ser identificado dentro 

da sociedade feirense dos anos 30 e da metade dos anos 40. O anseio feminino pelo trabalho 

fora de casa é visto como algo impensável, já a visão oposta, os hábitos do trabalho 

doméstico, são vistos como ideais para as mulheres do período destacado. A diferença entre 

os papéis de gênero inscrita nas práticas e nos fatos é sempre constituída pelos discursos que 

as fundam e as legitimam, e não como um reflexo das relações econômicas. Nesse mesmo 

                                                             
39 OSTOS, Natascha Stefania Carvalho de. A questão feminina: importância estratégica das mulheres para 

a regulação da população brasileira (1930-1945). Cad. Pagu, Campinas, n. 39, p. 313-343, Dec. 2012. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

83332012000200011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17 dec. 2018. 



 
 

sentido, o discurso masculino que definiu a partilha entre sexos entre o trabalho e lar, no qual 

ao homem cabe buscar o sustento e à mulher cuidar da família e do lar. Esse mesmo discurso 

naturalizou a hierarquização nos empregos pelo sexo, ao qual cabia ao sexo feminino baixa 

remuneração, que mal garantia a subsistência.40 

Para Joan Scott, por exemplo, se entende que gênero é a organização social da 

diferença sexual. O que não significa que gênero reflita ou implemente diferenças físicas fixas 

e naturais entre homens e mulheres, mas sim que gênero é o saber que estabelece significados 

para as diferenças corporais. Esses significados variam de acordo com as culturas, os grupos 

sociais e no tempo, já que nada no corpo, incluídos aí os órgãos reprodutivos femininos, 

determina univocamente como a divisão social será definida. Não podemos ver a diferença 

sexual a não ser como função de nosso saber sobre o corpo e este saber não é "puro", não 

pode ser isolado de suas relações numa ampla gama de contextos discursivos. Ou seja, a 

diferença sexual não é, portanto, a causa original da qual a organização social possa ser 

derivada em última instância - mas sim uma organização social variada que deve ser, ela 

própria, explicada.41  

A partir dessa análise de Joan Scott sobre o que se entende por gênero (organização 

social da diferença sexual), tal visão é corroborada pela discussão bibliográfica proposta neste 

artigo. Ou seja, é estabelecido diferenças físicas fixas e naturais entre homens e mulheres, 

sendo a educação e a mídia agentes decisivos para a perpetuação da visão hierárquica e 

machista que privilegia a figura do homem na sociedade feirense dos anos 30 e metade dos 40 

em Feira de Santana.  

A formação de Federações Femininas em diferentes estados brasileiros permitiu que 

esquemas intelectuais criassem figuras as quais dotam a atualidade do século XXI de sentido.  

As representações são expressas por discursos, discursos esses que ficam evidenciados 

nas falas das mulheres aqui referenciadas, tanto nas fontes (que um dia foram o presente), 

quanto nas bibliografias. A despeito de claramente as ideias progressistas do feminismo terem 

o contraponto do antifeminismo que ainda persiste na sociedade brasileira, se dá pelo fato das 

formas diferenciadas com que os indivíduos apreendem os discursos que dão a ver e a pensar 

o real.  

                                                             
40 SCOTT, Joan Wallach. Gender and politics of history. Columbia University Press, N.Y.,1988. 

Tradução de Mariza Corrêa, IFCH/Unicamp. 
41 SCOTT, Joan Wallach, loc. cit. 



 
 

A consequente produção de sentido feita pelos sujeitos da leitura dos discursos 

determina quais serão as ideias validadas por cada indivíduo, havendo uma pluralidade nos 

modos dos discursos bem como uma diversidade nas leituras. 

Junto ao que foi proposto o intuito desse artigo foi identificar a partir das práticas e 

representações sociopolíticas, as ações promovidas por essas mulheres feirenses, de forma 

estratégia, as mudanças nos padrões e no imaginário feminino e engajamento nos 

acontecimentos da época aqui estudada e o que propiciou a visibilidade de uma crescente 

participação feminina na esfera pública. Notando como as realizações implementadas nos 

âmbitos político, social e cultural permitiram as mulheres feirenses se posicionarem no 

contexto da Era Vargas (1930-1945) em Feira de Santana na Bahia. 

Além disso, nota-se que houve a presença de feminismos em Feira de Santana no 

período recortado, pois, havia mulheres da elite e letradas, que a priori, conseguiram pela luta 

sufragista o direito ao voto e consequentemente o direito a adentrar em espaços como os 

educacionais (Escolas Normais).  
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