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A Bahia,

res políticos,

enquanto Estado nordeet.í.no , está integrada em um quadr-o ele va.Lo

sociais e culturais muito próprios

relações sociais patriarcais,
te rígidas e estreitamente
."

sua participação

da reg~ão, caracterizados

onde a mulher tem desempenhado

f'unçóes demas i adr :n81~

à reprodução desse sistema. Heste sentido a

vinculadas

social no geral, não tem assumido expressão pró~ria de modo

dar um destaque especial às funções por ela desempenb.adas nas instituições
cas ou privadas. A participação

a

públi-

da mufher-, deste modo, sempre esteve dissolvida no

leque maior das relações sociais e familiares
nordestino,

~or

uma variante regional

caracterizadas

do subdesenvolvimento

pelo patriarcalismo

economico, político e

so

~

cial do nosso pals.
Só mais recentemente
talista nacional

com a integração

e internacional,

que lhe são intimamente

principalmente

adequados,

da Bahia ao desenvolvimento

capi-

através dos meios de connn1icação
pol{ti

é que esta velha estrv~ura de valores

cos e sociais tende a ruir jl.LYlto
com um paasado , que no entanto, aí.nda., é forte e
resistente

a muitas destas inovações.

nomi.cr.ment e monopolista

esta "Lnt egraçáo"
res

e vertical,

seja parcial

ao uma dínamica

caráter deste desenvolvimento,ec2

portanto socialmente

e não somente limitada

porque os meios de comunicação
Esta integração,

O próprio

excludente,

8,OS

de massa tem ummio

centros urbanos

maio

política

em nossa
e social :'l.a.ru

lher na sociedade baiana se desloca de funç ':::s
meramente integradoras
ma tradicional

que

de ação muí.t o maí.or ,

no entanto, mesmo parcial, desencadeia

cultuxal de tal ordem que a participação

faz com

de

1.1lL;'::"O'~0
,.

para outras onde ela coloca e tende a assurár questões que não

rompem com este sistema mas já deixa vislumbrar
is são estas propostas

so

valores de uma nova sociedade.Qu~

e como está se dando este deslocamento

é aue
~retendemosIa
~
-

-

pidamente mostrar aqui.
Neste sentido esta comunicação
agora estamos iniciando

sobre a partici:ação

este contexto de transformações

,.

é parte de um estudo mais amplo que

so

política da mulher baiana, frente

sociais, pelo qual a nossa sociedade também

a

co~e

ça a passar.
Nossa perspectiva
que vem assumindo

é ver como esta participação

e qual tem sido a influência

vem se dando, as

do movimento

feminista nesta

formas
p~

2.

ticipação
luta

e principalmente

especifica,

o nivel de comprometimento

sem perder de vista a influência

que ainda determinam
Entendemos

a compreensão

cultLu~ais

como participação

politica

toda ação desenvolvida

nivel

a

nas relações de poder na sociedade. Es

pode se dar através dos mais diversos setores da vida social

partidos pOlíticos,
res,. grupos

dos condicionantes

sua

desta especificidade.

coletivo que implica em uma interferência
sa interferência

destas mulheres com a

sindicatos,

de mulheres,

associaçoõs

profissionais,

associações

e t o , T&.bém vem se dando a nivel de aparelhos

de morado
c;overnam!!l

tais.
Apesar do que, só agora estamos iniciando um estudo mais sistematico des
se problemática
já podemos

na BaLda, devido principalmente

a prob.Lemas de ordem f'Lnanoo i.r-a ,

constatar, embora ainda de modo superficial,

.mulher na vida poli tica vem sofrendo profundas
titativos mas principalmente
Encontramos

que essa paxticiaçãc

modificações,

não só em ter!~o~:(~,'.:';1

qualitativos.

um número cada vez maior de mulheres participendo

rias de sindicatos e outras associações
da em cargos burocráticos.

Nos movimentos

popul.e.rcs , a baf.ana , como a brasileira

já são a maioria absoluta nas direções das associações

frente do todas as lutas reivindicativas
5

várias esferas do legislativo
crescente,

aqui, que

politicas

D.

govcTI1amentais, especificamente

no

nas

se sente essa tendôncia

apesar de bem pequena ainda, como veremos a seguir. Isto é o que

te através de U~
.
, .
rJ.Co necessarJ.o.

"
a

Car-es td.a ,

e do executivo municipal,

tendemos abordar agora a l1.ívcldescritivos

as

de moradores,

destas sotores. Isto também ocorreu

Movimento Pela Anistia e no Movimento Contra
Também nas instituições

em direto

profis.sionais, embora na sua mai()ria,ai!1,

em geral, vem assumindo a dianteira destes moviJDBlltos.Destacamos
mulheres

de

:pr~

e nu forma de esboço. Só posteriormc,g

melhor coleta e análise dos dados faremos o aprofundamento

too

A MULBER :BAIANA E AS ELEIÇllES
A bad.ana , assim como a mulher em geral, ainda nao teve,
de ter uma maior Pê,rtici:pü,çãopoli tica a nivel governamental.
conceitos

e condicionamentos

condiçoõs

Uma série do p~~o .-

culturais a afaa'ta dessa esfora mai s insti tucionali

zada -de pa:lZtioipª,gíiQ« Taso podefllOScons-tat~.J!'
nt:revés .d~ baixos por-oerrturd.s que
esta particiação
de exercício

atinge em relação ao legislativo

50

e ao executivo nestes

anos

do voto.

Somos import8.nte parcela na composição do olei torado na Bahí.a , Em
representávamos

42,2%

representavamos

no momento das eleições de novembro de

participação

do eleitorado, hoje somos

na composição do eleitorado,

limitada e se analisarmos

os dados do T~Ba

46,0% (1). Na

capital, Salvador,

1982, 50,o/fo.

nossa representação
desde

1970

Pese a

essa
muito

scmpr-o foi

1954 (2) veremos

o Q~~to

ola

tem sido pequena.
De

1954

até hoje só tivemos duas bad.anas na Câmara Federal

_]3arbosa de Souza Costa eleita om

1954

pelo Partido Trabalhista

1958 quando tentou a reeleição pelo mesmo partido.
1962 pela Aliança Trabalhista consti tuida pelo Partido

rotada em
ta em

leiro, o Partido Republicano
ta em

1966

e

1970

e pelo P8xtido de Representação

pela Arena. Em

1974

tornou a candidatar-se

g

Leol~E.~

Brasileiro

e icy--

E FeSl Novai~,
Trabalhista

Brc~.~=---

Popular. Foi reele~
pela Arena, mns não

logrou ser eleita (3)
Um fato importo.nte a ressaltar
magistraturas,

é que a eleição de Necy Novaâ.s , nas teês

esteve ligada à atuação e prestígio

um dos mais antigos Deputados

do seu marido !fianuelNovais

,

Federais deste país, dotentor de um inonso eleitora

do, que garantia, não só a sua eleição, mas té'-mbéma da Nocy , a qual se car-ao't.orizou por ser uma figura inexpressiva
Na Assembléia
- ""

Legislativa

apenas quatro nrolheres: em

1962 é
~

1946

na política baiana.
do Estado tivemos até h.(~jea participação à:l

foi eleita 1'iaria..LuizaBi ttencourt ~ depois só em

que tivemos a particil'Lçã..ode outras melheres com 8, eleição de

pela Ali8~ça Trabalhista

desta vez constituída

Ana Qliy,!32:.

pelo Partido Trabalhista

Brasi

(1) Ver tabela I

(2) Até o momento nao nos foi possível conseguir dados anteriores a este período
junto 30Tribunal Regional Eleitoral

(3) Ver tabela TI

da Balri.a

Loi ro , pelo Partido
ral

RC')_blicano o pelo Par-t í.do Libertador

é reelei t2, juntamente

na Bahí.a., Em 1966 Ana Oliveira

pela ARK.\fL Em 1970

e :L974Ana Oliveira

Nas quatro

1c{-;is Laturas

com forte
com Ar~c;)T

senador

Lui.z Vian[~ Filho

Oliveira

candidata-so

consocutivas

consegue

eleger-se

à

Gon9..al'Y'S?
'.

que exerceu~ Ana Oliveira

caracterizado

ilais uma voz

oleito-

10gTa reolegeI'-se.

ve nenhum clestaquo no.. sua atuação •• Permanecou sempre ligada
atual

base

pelo

Assemblóia

te

nao

ao gTUpOpolítico

do

consorvador-í.smo , Em 1978

iog~slativa9

:porém dosta

Ana

voz nao

",,,",

'"

(4)"

lIas oleiçõer

ele novembro Último,

,~\')jg:.~~il_l!~rei
ts~Ui:,~
tOi ;::-,~a primeira
que se alego para
conecr-vadoz-c
il

G fI.

3Semblóia Legislativa

Po i.t oaa vem aasurm.ndo

algumas lutas

encorrtr-oa o ovontos,_igados

30

mulher ligada

sobre dc.t crmi.nadas questões

Aí.ndc.,

SOl)

t,

a osta

o o lcgislativo,

soc:c'ess[üdo un pc' rco mais e isso

a mul.hor- encontra

el!\ conciliar

dos da o.,tividaJo

um fato

Apoaar

es:pecíficas

de ter

82,0

S8

dado a rrivc'l

e portanto

eleitorais

(5) VaI' tabol<1 IV

O:~lO

:.:'

':-:

o princ~_..:

de menor acesso

do THE tivemos

a

:",'.1

143

í.1U

4,3% do :niÍm.cxo

total

númer-o olev2.-se um pouco mais e tomos uma par
,.,

se mantem e hoje

de prefoi turas

de

com as rospOnSil~)~:,:::':
S.:.:,

ti.c:_IX.1.Ço.,O
do 5977'0 com a o'Le i.çac do 191 vcrcador-as , Nas eleiçoes

tom

Abi~

às f'acá.Lí.dados

de deslocamento

",.,...,

ao poder-

feminina,

com uma reprcsentatividad.o

lh-::TOE;olüi'~2.S n03 3~6 munícIpí.os baã anoe , reprosentando

J Ó. om relaç5,o

uma pos tura

da mulher e participando

se deve em g:eo.:ndoparto,

ur.a osf'orn maior de decisão

cresconte

(Pr/CDB)

nas Câmaras WJ:uniclpais que a mul.hortcn

AssiD~ em 1972 ~ segundo os bo.l.o'b.i.ns

quona tendencia

do

problem2-tica.

f'o.ca cotJ,dU2,l e f'oó.o cal que Lmp'l i.ca om uma série

•.....•

a e'Lo í.çao

do cposição

à prOblemática

ligadas

ossa sua ati vi.dade política

de ver-eador-es ol cd t or , Jim 1976 este

foi

a um partido

do Estado.

d.c".,Jsticé1o O que não acontece

to por reprosento,r

importante

executivo?

são

6,0%

dos voreadores

a participação

municipais.

de 1982,

Jamais

esta

(5).

da mulher baí.ana

tivemos

pe

uma mulhor

so".

oloi to,

5·
para governadora, vico-governadora

ou até mesmo como candidata. Essa participação

nas prefoi turas municipais, apesar do bom pequena ainda? já é sig:tlificati
VC1.

EEl

1958 tivemos uma unica prefcitaz Dejanira Resende, eleita pelo Partido Social

Do

mocrático para o pequeno município de Be.Lmorrte j Ho je são 10 mulheres eleitas
as prefeituras tmmí.cí.paã
s , o que representa 3% do total de prefeitos (6).
cur-í.oco6 que três deat.as mulheres já haviam sido eleitas anteriormente

par-a

Um f'ato
(1972)

los municípios de Aurelino Leal, }&ltuipe e Rio Real, pequenos mLmicípios,

pe_

como to

dos os outros que elegeram mulheres parD- as suas prefeiturD-s.
comum a estas 27 mulheres eleitas nos Últimos 17 anos

Uma característica
(desdo as eleições de 1966)

é

a S1.:avinculação

COhl

o governo. Todas portenciam

paxtido do governo, antes Arena e ag'ora PDS. Esse dado pode levamos
ficação dostas mulheres como pertencentes

ao

a uma identi

a um setor mais conservador da socieda-

de, ao mesmo tempo que nos leva a uma série de questionamontos

sobre a sua compo_

sição social, os comlronússos políticos e os interesses que representam~mas,

para

qualquer conclusão quo possamos chegar neste momonto só teremos como base os estu
dos realizados por Eva Blay

(7).

Esse predonúnio da mulher no partido do governo é sentida também no
so das vereadoras,

ca

em que a maioria absoluta pertence aos ~uadros da sitLw>ção.

A CÂr;ffi,RA
11UNICIPAL DE SALVADOR
Dada a impossibilidade
tivo

COEI

imodiata de realizarmos um ostudo mais qUC11i.ta-

essas mul.hc:':)sque foram olei tas em novembro Último, um estudo que roal-

rannte atendesse a nossa proocupação principal de dotoctar o analisar a intorforôn
cia do movimento f'omí.rrí.e
ta através do suas "bandeâ.r-as'",
res, como ja nos reforimos antoriormente,
menor, tomando como espaço a ser estudado

na atuação destas mulho -

tontamos realizar-lo em ur.m dimensão bem
a Câmara Municipal do Sclvador.

(6) Ver tabola V
("')::Blay,Eva; liAsJ?rofoitas" .Ed. Avonir~ 1981

6.

Este pequeno estudo foi elaborado a partir de entrevisfas com as vüre~
doras, analise do material de oampanhautilizndo

por elas9 discursos, pronuncia -

mentos etc.
Depois de muí, tos anos sem a participação

de r.:ru1hercs
na C?mara Nunicipal9

finalmente nas eleições de novembro Último conscg~mos

eleger 5 mulheres para

as

33 cadeiras existentes. FOraL1 20 candidatas que concorreram ao pleito através dos
trôs partidos qUD conseguiram seu registro na Balrí.a (P:MDB,PDS e PT), juntamente
com outros 214 candidatos (8).
Lograram eloger-se na seguinte classificação:
19 lugar~ Eliana Kertesz - com 94.685 votos

29 lugar~ Jano Luiza Vasconcelos de Oliveira - com 12.883 votos
39 lugar: Lídice da Nata o Souza - com 12.392 votos
9n lugar: Amc~ilia de Pinho Almeida - com 5.688 votos
160 lugar: Ana M "X'ia Caolho Nunes - com 3.831 votos
c,

Vale ressaltar que a diferença de votos entre as três primeiras o lo.i .~
tas em relação ao vGTo0dor eleito em quarto lugê~ com 8.076 votos
nificativa. Outro fato importante

é

bastante sig-

foi a contribuição dada pela estrondosa vota -

ção obtida por Eliana Kertesz na formação do coeficiente partide~io,
sim a eleição de outros candidatos do PMDB, que detem 26 dar

garantindo~

33 cadeiras na

a

tual legislatura rmmí.cd.pal.,
Estas cinco mulheres, todas pertencentes

-

ao PMDB, sao oriundas da clas

Ee media. Quatro delas possuem instrução de nfvel superior. Todas casadas, com~
....

lhos e com uma faixa

etaria de 27 a 53 anos. Nenhuma delas exerceu cargo eleti-

vo mas legislat~~as anteriores.
Acreditamos
destas vereadoras,

_.

para termos uma idéia sobre sua representação:

~-_._-----

(8) ver tabela VI

ser importante neste trabalho; traçarmos urn pequeno perfil

ELI1u~ KERTESZ - Póe-Graduada

em economia e planejamento

economico,

lhou na área governaTIental. ~ao tem experiência polftica
tura deve~se

sempre traba

8nterior e sua candida-

ao fato de o marido, Mário Kertesz, estar impossibilitado

mente de candidatar-se

pelo PMDB

(9). Sua

eleição representou

jurfdic&

um repudio dos

se

-\

tores populares

da capital a polftica

campanha utilizou como peça principal

do então governador
de propaganda

do Estado. Durante sua

uma grande foto sua tendo

imagem do marido ao fundo. Eliena diz ester plenamente

consciente

de que

~
os

94.000 votos que obteve, deve-se ao prestfgio do marido? prestigio, que segundo~

.:-

Ia, ajudou a construir através de sua atuE,ção na prefeitura na área de planejanlSn
to.
Na sua campanha não assumiu nenhum compromisso

especffico

ou defendeu

a.Lguma bandeira da mulher, apesar do apoio que tem dado a determinadas
o movimento

feminista

JJU.1E VASCONCELOS

como algo restritivo

o

vê

que isola a mulher da luta geral.

- Il1ódicaclfnica~ desde estudante vem trabalhando

pulares de Salvndor, através de Centros do Saúde e ÂssociaçcE6

nos bairros go

de Moradores.

Foi

do l,iovimentoContra. a Car-esrt
í.a o que lhe vale~-,uma forte 'base pcpul.ar,

presidenete

Enquadrada. na Lei de Segurança Nacional

..

lutas

.

r-esponsavco,a

em 1981 como uma das Lí.dor-a.riças popul.aros

pelos I!Quobrar-Quebras" dos transportes

coletivos om agosto daquo.l,o

ano,

Âpes<?..r
de reconhecer

a necessidade

~ma distinção entre movimento de mulheres

da luta especffica

da, mul.hor-, ---',

e movimento feminista o qual identifi-

ca como uma "Lut a contra o homem". Dur-arrbeSUL', campanha não assumiu bande.í.rase"ê.
pecfficas

da mul.her-,mas dur-ant.eeste pequeno perfodo de Legí slrrtur-a vem a.tuando

na organizaç~o

de um movimento por creches com os bairros populares.

LÍDrcE DA MATA - Estudante

de economia~ foi eleita para todos cargos diretivos do

(9) Filiado ao PDS, ~{rio Kertesz foi prefeito nomeado de Salvador durante o governo de Antonio Carlos Magalhães. Demitido por apresentar
trativas

com

O

governador9

das eleições, integrnndo-se

divergênci~s

admini&-

rompe como o PDS e ingressa no PMDB poucos meses antes
a campanha eleitoral

já em andamento. Não pode cr,Y::J5-

dat ar=ao a nenhum cr-.rgoeletivo por não tor o tampo de filiação necessário
do por lei. Daf a canô.í.da tura da Eliana Kertesz

exigi-

8.

movimento

estudantil,

inclusive o de presidente

do Diretório

ContraI dos Estudar ....

teso S1k~ atuação política seNgre se deu mais dentro do movimento
movimento feminista. Em março de

1982

foi alei ta presidonte

lheres, uma entidade que aglutinE'.vanrulheres vinculadas
sincQcatos

e associações

profissionais.

Não consog~u

era coordenar as lutas das mulheres e desenvolver

estudantil

da Coordenação

o

do

ele Eu

ao PT 9 e pr-1DB e
atingir seus objetivos

QUO

a formação de nucleos fem~ininos

nos bairros populares.
Se auto-define
foi um dos principais

como urna feminista

temas tratados. Nesse período de atuação na CêT;~a Thfunicl-

peJ., fez uma indicê1ção ao
Assistência

e na sua oampanha a questão da mulher

Ird.nistrode Saúcle pc.ré:'..
a regulamente,ção do "Pr-o jo+o de

]!Iaterno-Info.ntilllque foi apr-ovaôo

a

m:vel

f'edez-a.I
, Fez moção ele

poio ao Projeto de mudt>.nçano Código Cívil de Silvia Pimentel

e atualmente

Labor-ando um projeto de r-ogul.amontaçao

com .Jane Vaacor.co _.

los. Segue atuando

Tk~ área

das creches juntamente

de setores populares,

principalmente

e:::táe

na organização

do

mulheres.
!r~1LIA

AL~

- Professora

de nível médiO, sempre trabalhou na área do magistó

rio. Desde muito jovem vem tendo uma participação
do por melhores

condições de ensin09 por salários satisfatórios

ção da carreira do I~istório.
Professores

em todas as lutus do prof0ssora

Primários

de

dóca,da ele 50 participa

1954

e pola valoriza -

Foi membro ativo da Sociodado Unificaà~ra
a

1964. Participov.

dos

do Movimento pela Paz. Desde

do movimento de mulhores.

Sua canrganha se desenvolveu

basicamente

em cima de bandeiras

feministas

e sua atuação na câmara r.funicipaltem se caracterizaclo por esta linha. Fez
séTie de pronunciamentos
dOTa na LimPesa Pública
talidade,

a

sobre a discriminação

da professora

primária,

uma

da tr~balba

(Limpurb), contra o projeto do governo de controle da

sobre a legalização

na

do aborto. Fez indicação pela ap?ovação do projeto

de }VIe..rcelo
Cordeiro na Câmara Federal que garante 4 meses de liconça-Illat~rniclado,~
paio ao projeto de Cristina Tavaros para mudanças da situação da mulher LO Código
Civil. Segundo e'La s IIter.1
"buscado todas as oportunidades
a respeito de tudo

<:"."uilo
relacionado

Casa da ~fulhor na Bahia.

de rnanifostar--sc

à problené.tica da mulher

H•

~

sempre

a fundador-e

:1...."

ANA COELHO - Pedagoga., trabalhou

,
sempre na area educací.ona'l

, foi vice-diretora

de

um complexo escolar estadual. Não tem experiência política anterior e seu eleitor~
do formo~se

a partir de um trabalho assistêncial nos bairros populares,

tribuiçãn de medicamentos,

cobertores e enchov~is para recém-nascidos.

lllO foi a tônica de sua campanha. Tem uma visão muito tradicional

com

dis

Esse trab~

do papel da

mu

é cuidar do lar e da família. Acr~

lher na sociedade em que a sua tarefa principal

dita que o feminismo apesar de estar acabando com a discriminação

da mulher, as tem

levado a exageros nessa luta pela igualdade. Assumiu compromisso de defender os in

·

-c ...

teresses do magistério e já fez pronunciamentos
e as violências

Lnf'Lí.gf.das

na Câma~a contra as disorirrlinações

à mulher. Partioipa eventualmente da Casa da Mulher.

Em linhas gerais todas reconhecem a importância

da luta espeoíficadawulhcr

e apoiam determinadas bandeiras do movimento feminista, o qual ainda é visto

por

algumas oomo uma luta contra os homens. E mesmo as que se auto definem oomo feminis
tas fazem questrode esclarecer qual é o "seul1feminismo.
Podemos notar com base nas entrevistas que realizamos,
desinformação
radical

que há uma

certa

a respeito do que é o movimento feminista, entendido como um

do movimento d~ mulheres ou como algo avançado/fuperior

setor

ligado a uma

p~

quena elite de mulheres "iluminadas". Porém, de qual.quer modo, o feminismo é Ldentificado como um dos fatores responsáveis

pcr esta transformação

pela qual está p~

sando a mulher e por essa mudança na sua vida sooial.
Algumas questões específicas defendidas pelo movimento feminista
mente sao aceitas e assumidas por estas vereadoras.

atual -

Tal é o caso da legalização

aborto que é visto por elas como uma medida necessária de proteção à saúde da

do
mu

lher, como um direito que a mulher tem de decidir por seu corpo. A olandestinidade
só torna o aborto prejudicial

-

à mulher, pois além de alimentar todo um exeroíto mer
,

cenário de aborteircs,

submete a mulher, principalmente

tem acesso às clínicas especializadas,
vitáveis com uma assistência

a de baixa renda, qUG

a toda uma série de riscos perfeitamente

nao
ü

médica especializada.

Outro. questGc em que há um conoenso entre as cinco vereador-as

Ó a

sição contrária ao projeto de controle da natalidade que vem sendo discutido o
fendido nos meios governamentais

sob o nome de nPl"ograma de Assistência

Saúde da Mulher". Todas vêem este pr'ojeto como urna imposição às mulheres

,E0

d~

Integral à
quo

em

10.

momento algum opÚlaram ou foram ouvidas. Como parte do toda uma política
ca de subserviencia
gum interesse

aos interesses

OCUê

.~~_.

do FMI. Não se sente por parto do goVO~L':
'c

;:'.1

em crinr condições para quo as mulheres tenhe.m a quantidade

do

fi

lhos que desejarem.
Essa compreensão

destas duas bandeiras

específicas,

nesto mo~ent09

las

lutas das mulheres, n~o se dá a nível de aceitação pura e simples. Algu~1as dostas
vereadores

tem se pronunciado

bairros populares

.

prejudicou

e levado estas 1andeiras

aos

através dos diversos moví.merrtosem que se enC01"1Uam enga jadas ,

Inquiridas

-..!!. .•

na Câmara Municipal

sobre se em algum momento da sua campanha, ser mulher

as

ou ajudou7 três delas acroditam que isso talvez as tenha ajudade.

+í.am que ao visitar a.Iguns bairros populares ~ havia uma certa expectativa
te do homens e mulheres,

por Pn:r.'

sondo eleitas poderiam modificar
al
.,
guma coisa, melhorar a situação da população Ja que os homens nao faziam ne.,danos
De.:

de que as mUL~eres

Son

,

sentido, pois so se preocupavam

-

em ocupar cargos e ficar ricos.

Essa i tl.é i a ele política como algo sujo e corrupto ostá muí,to ligada

,
2.

imagom do homem. A. mulher por sua puroza teria uma atuação distinté'.• Nessa oxpootativa havia uma espécie de tr?~sferência
na sociedade~

do papol de n~e quo a mulhor representa

todos os fatores idoologicos

que este papel i~plica na sua atu~ção

política .•
Reconhecem,
próprias limitações
vivemos.

de uma Câmara Municipal

Nas a demincãa

defesa de bandeiras

que no legislativo,

s~~ atuação é muito limitada,

OTI

que

constante elas discritrlnações sofridas pelas mul.hor-os ,

a

específicas,

somada a um rogime de oxcessão

dada as

otc. Tbm através da Câmara Municipal um eco

maior na sociedade e nesse sentido ó muito importante a participação

bem

das mulheres.

CONCI,USÃO
----

! guisa de conclusão desta primeira formulação de
conforme mencionarr~s anteriormente
Câmara Municipa~

de Salvador

já

UD

trabalho que deve prosseguir,

podemos afirnkêr que a prosença de nrulhorcs na

o algo muito mais importante

cia a um período anterior, não muito distanto,

carac+er-í.sado

pleta. Ji1 mais impork..nte aã.nda que a.Lgumas destas mulheres

so fizermos roforônpola sua ausôncia cS!ll
já +enhen bastantG

c.La

11.

TO

a tlquostão da nnllher"

em quanto luta

que estejam dis:pos"tas a levá,...~

Outro a~
sido eleitas

~rlan:f;ls

com lugare9

". .

"pOli tica"
tiva

é

eleitas

t

corto

fora

de qualquJr

);)[1,raa intervenção

G.aJf,
fi.

ao crescimento

ele outros

movimento negro e tc ,

1:)

ó que com tais

destaoar

na classi~icação

que algumas destas

não se colocam ex-plici troJente

que t onham sido

paralelamente

muito importantes

para a Cê.mara Munici:p,ll.
tes9

adian-Wy

'Comoo movâmerreo

movimentos sociais

espe.c!fiCl:', a SGr encaboçada , no momento

"bandeiras"
nwnérica

mulheres,

dorrbr-o da perspectiva

tenham

elos

votos

conformo vimos

feminista,

an

mas o fato elo

de um comportamento traclicion<11 ela mulher que fazia

forma algo muito posi ti vo na direção

de uma nOV<1
persP29

da mulher na socã edado e na Ilol{tioa

mais ospecificamen-

te.
Resta,

contudo,

mas tembóm a todas
res

que estão

se ter

as mulheres

partioipando

a dimensão real

so das parlamentares,
tejam compl.e taraenbe

esto

estudo,

alei tas para

politicamente

do sua atuação.
no PDS não

submissas

não estél..rão insensíveis
lados

ampliar

é

os diversos

em qualq~or
O fato

indicativo

à ideologia

aos apelos

não só as vereadoras
cargos,

esfera

a. todas

dominante,

dos novos valores

para

pelo fato
sociais,

com ela

sociais.
o novo papel

~ uma nova sociedade

afirmarmos

que

à

es

de que certamente
bem ou mal, vincu-

toma força,

define

G.S
ronos

G

da mul.lie'r ou mesmouma nova mulher quc já começou tG.mbeIDna

Balda a sua caminhada,
toda sociedade

que desponta,

para

atuem, no ca

:pelos novos meios de comunicação moderno, que encur-tam cada vez mrrí.s

distâncias

,

as mulhe

da vid<1 social,

de que om sua maioria
suficiente

elo Estado

oertamente

qual pertenço.

longa rumo a sua emancipação defini tive>. junto a

I.

I'

i.- iJ~1J

__

..Tl',.:.13nt:
..•. _.

I

-- .

NÚMEROS DE ELEITOIillS

POR SEXO NA BAlITA

1970/1902

-

E
<,

-,
.•.

. CAPITAL

L
E
Iç

.•..•.

T OT A L

GERAL

--..,-----

%

f'cmi.rrí.no

%

total

masculino

%

%

feminino

°E
'S

masculino

1982

329 031

49,1

340 487

50,9

669 518

2 315 958

. 54~0 1 975 076

46,0 4 291 034

1980

276 742 '

59,9 278 687

50,2

555 429

1 861 161

54,8 1 533 178

45,2 .3 394 339

total

<,

1978

;.?31077

50,0

250 982

50,0

502 059

1 748 215

54,8 1 441 689· 45,~ '3 189 904

1976

246 284

51,4

232 642

48,6

478 926

1 617 823

55,3 1 305 942

44,7 2 923 765

1974

226 760

53,3 198 888

46,7

425 648

1 371 621

56,5 1 053 960

43,5

2 425 581

1972

199 803

55,1 163 100

44,9

362 903

1 288 277

57,2

962 096

42,8

2 250 373

1970

.177 706

56,5 137 000

43,5

314 706

1 313 694

57,8

958 196

42,2

2 271 790

----_
Fonte:

"Ma.pas trimestrais

elo Elei torac1o.S,erviço

..

de Documentação

e Divulgação.

Sub-Secreta:cia

Judiciária..

TRE-Ba.

l.>'·

'.

'lr'l

.,

.~

•

Tl\.B:'"TI.JI.11
]iJIJLHERES

ELEIrr:ii.S PARAA CÂMARA
FEDERAL
1954/1982

-,
<,

~

total
de

1v1L1.lh~reS
. e1eitasIç

--_.-

._.-

Õ

~

1'1

Partido

eleitos

o m e

total

total

do

de

candidat~B

candidatos

'----_.,-=--"'-_.----LroLINA

1954

BAHBOSA DE SOlTLiA COSTA

PTB

1958+

"

27

02

57

27

01

68

1962

NECY NaVAIS

AT++

31

02

73

1966

NECY NaVAIS

AREilTA

31

01

52

1970

:N-rJCY NaVAIS

ARENA

22

01

35

1974

26

01

53

1978

32

01

65

39

01

----

--

1982

(+) e sup1emente,res
(++) Aliança

d.e 1959

Tr2.balhis-ca composta pelos

tação Popular
Fonte: Boletins
Eleitorais

- Resultado

Partià.o

TrabalLista

das Eleições

I rasileiro

para Bonr.do

~ Partido

Republicano

e çâI!lara dos Deputados.

Sub-secretaria

Judiciária

Serviço

do ::i)ocurlenta~,,~oe Divulgação.

e Partido

Socrotaria

I

Eleitoral,

i0

TRE-Ba.

de Represen-

do Coordenação

'.

r
J 't 1
J" •

.. '
i)

"

T~'"BELA
111
MULllliRESELEITAS P'\.RAA J1SSEMBLÉIA
LIDISLl\.TIVi\.

1954/1982

.~

E

L

E

M u 1 h e t es

I

ele'it

total

as

\

Partido

ç(j
nome '

ES

de
Eleitos

total

de
canclidatas

de
candidatos

60

-,

04

274

60

05

312

1954
1958

total

1962

'MA OLIVEIRA

AT+

60

03

355

1966

A)TA OLIVEIRA

JillENA

60

03

156

~GUACY GONÇALVES

.\

1970

ANÀ.OLIVEIRLi.

ARENA

46

01

89

1974

ANA\QLIVEIBA

ARENA

50

02

129

----

56

02

189

P~IDB

63 '

05

198

\

1978

~

1982

ABIGAIL ~I?OSL

1
(+) A Aliança
Partido

Trabalhista

e~tava

------consti tuida

dos Partidos

Trabalhista

Brasileiro,

do Partido

Republicano

e do

,i

Libertador.

I

!

Fonte:

Boletins
eleições).

Eleitorais
Secção

à.p
i

!

.
,

"Resultado
Estatística

das Eleições
para a Assembléia Legd s l at va do Estado ela Bahia'" (várias
e Divulgação -: Diretoria
do Serviço Judiciário.
TRE-Ba.
í,

I

'

\

,

\

'.

.)\

,~

,
V~:.'I C"'"

~i -,J.

TABElJI. IV
MULRERE3 ELEITAS

PARA11 S CÂMARAS IJIUN:tCIPAIS DO

ESTAnO DA BAHIA POR LEGENDA P 1I.R'LLDÁRI1I.

1972/1582

,

Legen

º\

.ARENA

d

a sP'artidaria~

MDB ·P])S- ·PMDB

197~

127

16

1976

167

24

1982

---1

-

.

Fonte: "Ver-eado'reseleitos:
• I

_. ,,'

---

, \

,

45

Total de Eleitos

res eleitas

Estado

no

Percontual de mulhores eleitas

no Esta-

do
,

143

3.294

4,3

191

3.338

5,7

206

3~424

6,0

Eleições de 1972/197611.Secretaria

_

no

Estado
•.

-

-

161

•

PT

Total de mulhe-

.

de Coordenação Eleitora.1. Sub-seoTetaria

Judiciária-

1

~erviço de Documerrtaçáoe Divulgação - TRFr-Ba.
\

.. ---.L-.__

..

. , .. __. __..•_Q§..
. '.

-.

p.a_d~A.e.~2.82 foram, agrupados pela autora com dados sol tos fornecido :pelo TRE ..
----í-\-I--::----~
"-r /---~"::--.~
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'TA3ELAV

,

l·%LHERES
ELEITAS PA.':/AAS PRE?EITtTRAS
1·1l?HCIPAIS
DO.ESTADODABARIA

,\
m u 1 h e r e s

1958/1982
Total de
mulheres
eleitas

eleitas

ELEIÇOES
11unicípio

1958

Dejanira

Resende de Souza

Partido

Bolmonte

PSD

% de
mulheres
eleitas

Total
de
eleitos

01

194

0,5

0,6

1962
IgaE..0rã
Simoes Filho

,Arena
Ar-ena

02

335
336(1)

Nilza Barbosa
Silzuita
Silva !limoso
}~arialda Gome s ~:atos

Ibiquera
TbLz-zip'i.t ang a
Hucug~

Arena
Arena
Arena

03

336(2)

1,0

Dalila Araujo do Vasconcelos
Lurdes ~uarte Silva
Clélia Çnaves ~ocou~as
fJ.da.~ice Ribeiro de ~~ovais
Nilda Valença 3aptiBta
Ireny Dourado
Ely Sa.~tos Rocha

Aurelino
:'iorporá

07

336 (3)

2,0 ,

Firipá
Rio Real
Irecê
Itaberaba

Aren a
Arena
Arena,
Arena

1976

Maria Aurelia Souza Santos
J-la. dos Prazeres
lümeida P.
~-:a.Luí.z a Dias Landane
~1a. Eunice Dultra Soares
Adair de ~,irandâ Cabrale SUva

Dário ~;eira
Entre Rios
pojuca
Sta.Terezinha
Sto.Estevão
,

Ar-en a
Arena
Arena
Arena
Arena

05

1,5

1982

!Jalila Araujo Vasconcelos
Ieda'Goos LaGO de pxaujo
!·:a.Aoarec í.da Cliveira
Franco
Gilkâ 30rces 3adar'ó
:'la. Juvenice Far-á as Naia
~ai:,:u!lda ~~ia3
de Carvalbo
Harieta Olimuica 301'.:';6s Hor-a
Clélia Chaves Rebouças
~ilda Valença 3a~tista
Josemilda Pain Pereira

Aurelino Leal
8atú
Irajuba
Itajuipe
Jeq.u~risi'l

Arena
Arena
Arena
Arena
Arena
.tu'ena
Arena
Arena
Arena
Arena

10

3,0

1966

Olga Lar~~jeiras
Ncem.í.a ~':eire les

1070

,1972

.~
«r"

fi"
\. -L

B.Azevedo
Rarflos

Leal

~·~utuí"Oe

Ar-erra

Arena
Arena

!·:D.rau

~;ucurí
},utuíue
Rio Rêal
Tênquinho

J

<2;
(.5)
( 1, ~

. c- .; ' ) .....:c-..'cr: .. :

())

c..~
?01J.tc:

"::olet:"r:.G

:lc:itcr.:tis.

82

tc--~:ú:,r'-
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MUL.ltER]S ELEITf.uS PiRA A cÂMARA MUNICIPAL
DE SL.LVAJX)R POR PARTIDO EM 1982

L.egenda
Partidaria

mulheres
eleitas

mulheres
candt.datas

P D S

P MD B

05

dados do Serviço

de Documentação e Divulgação

total de
c and'í.d nt oe

08

07

98

09

26

99

03

P T

Fonte:

total de
eleitos

do T.c1E-:Ba
agrupados

35

pela

autora

