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APRESENTAÇÃO

É com satisfação que o Núcleo de Estudos Interdiseiplinares sobre aMuhher - NEIM
- apresenta, ao público interessado, o Catálogo de Pesquisas ePesquisadoras (es) e sobre
Mulher e Relações de Gênero na Bahia. Mesmo sabendo que ele traz alguns defeitos e
incompletude, achamos porbem publicá-lo, pois hámuito sentimos necessidade de reunir e dar
visibilidade aos trabalhos que vêm sendo deserwolvidossobreoassunto,assimcomoàspessoas
que a ele têm se dedicado.
Essa necessidade justifica-se por várias razões, entre elas, abrir espaços para novos
estudos e estimular novos pesquisadores, na tentativa de diminuir os preconceitos que têm
envolvido a temática, reflexos de uma cultura patriarcal quemarginalizaamulhereacolocana
esfera da vida privada, ligada às tradicionais funções de mãe e esposa e, como tal, ser dependente,
tímido e submisso.
No Brasil, até a década de 70, poucos trabalhos foram produzidos sobreo tema. A
partir daí, quando os movimentos reivindicatórios feministas, centrados principalmente no
questionamen to acercada divisão social do trabalho e nos papéis sociais definidos para homens
e mulheres, possblitaramacriaçãodenúdeosdeestudosdatemática, osquais mais distanciados
das lutas acirradas e, às vezes, até contundentes que marcaram os primeiros momentos de
enfrentamento da questão, voltaram-se maisparaa investigação.
É nesse contexto que surge, no ano de 1983, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares
sobre aMulher, NEIM, o segundo do gênero criado no Brasil, como um programa da Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas da UFBa, vinculado ao então Mestrado em Ciências Sociais.
Dando seqüência aos mesmos interesses que o movimento de mulheres como um todo havia
priorizado, oNEIM definiu como objetivos estimular o ensino, apesquísa e a extensão no campo
dos estudos sobre a mulher e relações de gênero.

Após quase quinze anos de trabalho sobre o tema, distribuídos em torno do tripé
acima indicado, o Núcleo coloca-se como um centro de referência para quem estuda ouse
interessa pela causa, não só no plano local como interestadual, a partir da criação da Rede
Regional Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre Mulher e Relações de Gênero- REDOR,
criadanoanode 1991.
0 Catálogo que ora apresentamos surgiu como parte de um projeto integrado da
REDOR e pretendia-se que fosse unia única publicação. Entretanto, as dificuldades econômicas
e as distâncias geográficas entre os outros estados que participavam da pesquisa, entre outros,
fizeram co m que decidíssemos pela sua apresentação em separado.
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1 - CORPO / SEXUALIDADE / EDUCAÇÃO SEXUAL
Pesquisadora : Maria PaqueletM . Barbosa , José Sant'AnnaP. de Souza
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Estudo da Masturbação em Adolescentes de Ambos os Sexos
Tipo de produção : Comunicação em congresso
Data: 1991

BARBOSA, Maria PaqueletM ., SOUZA, José Sant'Anna P. de. Estudo daMasturbação
em Adolescentes de Ambos os Sexos . In: REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 43.,
1991, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: SBPC, jul. 1991. p. 247.
RESUMO
Esta pesquisa objetivou identificar comportamentos , crendices e preconceitos relativos
à masturbação, entre jovens de 14 a 19 anos de ambos os sexos, na cidade de Salvador,
Bahia. Participaram deste estudo 260 alunos das duas sedes do Colégio Drummond,
situadas nos bairros da Pituba e Rio Vermelho . Este colégio é particular e de classe
média, 0 trabalho foi realizado com alunos da la série do 2° grau. Foi aplicado um
questionário-teste com questões ligadas à sexualidade em geral , fisiologia dos aparelhos
reprodutores feminino e masculino, aborto , doenças sexualmente transmissíveis e
homossexualismo, além de masturbação com a finalidade maior de permitir o delineamento do processo de orientação sexual para a turma de respondentes.

Pesquisadores : Antônio Virgílio B. Bittencourt , Sônia Regina Pereira Fernandes, Ana
Cecilia de Souza Bastos
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Saúde e educação sexual do jovem baiano
Tipo de produção: Relatório de Pesquisa
Data: 1988
BASTOS, Antônio Virgílio B . Bittencourt, FERNANDES, Sônia Regina Pereira, BASTOS, Ana Cecília de Sousa. Saúdeeeducaç osexual dojovembaiano. Salvador:
1988, 48p. Relatório preliminar de Pesquisa - Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas, Universidade Federal da Bahia.

RESUMO
0 relatório descreve o fenômeno da adolescência , caracterizado por fatores biológicos
que produzem transformações corporais e psicológicas no indivíduo que atravessa essa
fase de desenvolvimento, e tambémnão pode ser compreendido independentemente das
determinações econômicas e sócio-culturais.
A sexualidade do adolescente , portanto, deve ser analisada , não apenas como manifesta-
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ções de comportamentos sexuais, mas em suas vinculações com as práticas educacionais, crenças religiosas, sistema jurídico, concepções, atitudes e valores que refletem o
sistema sócio-econômicono qual o jovem está inserido.

Pesquisador: Ricardo Chequer Chemas
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: A serpente que engravida a si mesma: nota prévia sobre o autoerotismo na mulher
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1990
CREMAS, Ricardo Chequer. A serpente que engravida a si mesma: nota prévia sobre o
auto-erotismo na mulher. In: CONFERENCIA REALIZADA POR OCASIÃO
DA 2a JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM SEXOLOGIA, 1990, Salvador.
Anais . . Sal vador: (s.n.), 1990, 26p.
RESUMO
0 trabalho representa uma tentativa inicial de delinear alguns dos aspectos profundos da
masturbação no desenvolvimento e na função sexual da mulher, sob uma perspectiva
transcultural.

Pesquisadores: M. I. C. Dourado, C. V. Noronha, J. P. Oliveira, S. Mendonça, A.
Kaly, M. T. E Pimentel
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Titulo do trabalho: Sexualidade e Aids entre Trabalhadores Sindicalizados em Salvador-Bahia
Tipo de produção: Relatório de pesquisa
Data: 1995
DOURADO, M. 1. C., NORONHA, C. V., OLIVEIRA. J. E et al. SexuahdadeeAids
entre Trabalha doresSindicahzadosemSalvador-Bahia. Salvador: 1995. Relatorio de Pesquisa - Instituto de Saúde Coletiva , Universidade Federal da Bahia.
CAPA-BA.
RESUMO

A AIDS vem desafiando os estudiosos por seus enigmas médicos e sociais . Estudos
recentes apontam a importância de campanhas de prevenção do HIV para a população,
contendo informações desprovidas de valor moral e desenhadas de modo a contemplar
as diferenças culturais. É impossível qualquer abordagem para a prevenção do HIV sem
considerar o contexto mais amplo da sexualidade humana. Rever os estudos sobre esta
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temática significa reafirmar o primado da cultura sobre os instintos, rever as construções simbólicas dos sistemas sociais e culturais de sexo e gênero. Portanto, as práticas
sexuais só podem ser compreendidas no contexto cultural que molda a feminilidade e a
masculinidade. Particularmente, no meio urbano brasileiro há uma concepção rígida do
macho e da fêmea construída sob a égide do regime patriarcal. Em conseqüência, a
sexualidade feminina segue sendo uma forma de manifestação subordinada e inferiorizada
à masculina, mesmo considerando as mudanças mais recentes. Esta investigação se propõe a analisar as diferenças de saberes, atitudes e práticas sexuais entre trabalhadores e
trabalhadoras sindicalizados bem como os comportamentos de risco para doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. A amostra será de conveniência (voluntários) dada a
natureza das questões envolvidas e atingirá 1000 indivíduos, a análise terá como eixos
as diferenças entre sexo /gênero e por categorias profissionais.

Pesquisadora: Teresa Cristina Pereira Carvalho Fagundes
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Educação Sexual nas Escolas - Relato de uma experiência de intervenção através de orientação para o professor
Tipo de produção: Artigo em revista científica
Data: 1989

FAGUNDES, Teresa Cristina Pereira Carvalho. Educação Sexual nas Escolas - Relato
de uma experiência de intervenção através de orientação para o professor. SexusEstudo Multidiscíplinarda SexualidadeHumana, L (3), Rio de Janeiro, p. 17-20,
mai./jun. 1989.
RESUMO
Projeto decorrente da pesquisa-ação sobre a questão da formação do professor para a
educação sexual nas escolas. Os resultados positivos da intervenção nos levou a acreditar na possibilidade, ainda que a longo prazo, de se educar adequadamente as novas
gerações na área da sexual idade, através da formação de pessoas tecnicamente capacitadas que se proponham a trabalhar a nível de alunos e de pais, num processo
gradativamente crescente.

Pesquisadora: Teresa Cristina Pereira Carvalho Fagundes
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: Educação Sexual - a questão da formação do professor
Tipo de produção: Relatório de Pesquisa
Data: 1989

FAGUNDES, Tereza Cristina Pereira Carvalho. EducaçãoSexual- a questão daformação doprofessor. Salvador: 1989,55p. Relatório de Pesquisa - NIEPP / Dept°
1 / Instituto de Biologia/UFBA. Salvador, 1989.
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RESUMO
Pesquisa que d bj etivou d iagnosticar as necessidades mais freqüentes na área da sexualidade,
relacionadas com aformação do professo rnocurso deMagistério , uma vez que se constatava
que o seu despr°paro nesta área caminhavaparalelamente à urgência em se efetivarum processo de orienta ação sexual nas escolas.

Pesquisadora: Tereza Cristina Pereira Carvalho Fagundes
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: 0 Processo da educação sexual no contexto da orientação educacional
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1991
FAGUNDES, Tereza Cristina Pereira Carvalho. 0 Processo da educação sexual no
contexto da orientação educacional , In: REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 43.,1991,
Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro : (s.n), Jul . 1991, p. 246.
RESUMO
0 estudo focaliza o processo de Educação Sexual segundo orientadores educacionais e as
variáveis que inil uenciam esta percepção . As questões centrais estudadas são: como é percebidaa ed ucação ,^exual por parte dos orientadores educacionais e como , por eles, vem sendo
desenvolvido o processo de educação sexual na escola de 1°, 2° e 3a graus.

Pesquisadora: Tereza Cristina P. C. Fagundes, Maria do Socorro da Costa Almeida
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Meninos de rua: uma abordagem educativa frente à sexualidade
Tipo de produção : Comunicação em congresso
Data: 1992
FAGUNDES, Tereza Cristina Pereira Carvalho, ALMEIDA, Maria do Socorro da Costa. Meninos de rua: uma abordagem educativa frente à sexualidade. In: REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 44.,1992, São Paulo. Anais... São Paulo: (s.n.), jul.
1992, p. 529.

RESUMO
Resultados parciais dapesquisa "A sexualidade do meninoeda meninaderua" vem confirmando que crianças e adolescentes sofrem maltratos e interdição sexual, evidenciando-se,
desta forma, uma negação àdignidadeerespeitoaosseus corpos.
0 conhecimento dessa realidade tem norteado o processo de orientação sexual para "meninos de rua" , "meninos que estão na rua" e aqueles encontrados em instituições, da cidade de
Salvador-Bahia. A abordagem educativa consiste em criar oportunidade para que eles tenham consciência de sua condição humana, entrem em contato com outros membros do
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grupo, expressem idéias e sentimentos em relação ao seu próprio desenvolvimento, identificando afaseemquese enamtramereconhecendoque todoserhumano tem umciclo devida.
Discute-se também as transformações características dapuberdade, emoções, valores sociais
e comportamentos coletivos que influenciam a conduta sexual do jovem e implicações de um
relacionamento amoroso.

Pesquisadora: Tereza Cristina Pereira Carvalho Fagundes
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Programas de Educação Sexual - Experiência de integração Universidade-Comunidade
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1992

FAGUNDES, Tereza Cristina Pereira Carvalho. Programas de Educação Sexual - Experiência de integração Universidade -Comunidade. In: RESUMOS DO VI CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SEXOLOGIA E EDUCAÇÃO SEXUAL
E IV CONGRESSO BRASILEIRO DE SEXUALIDADE HUMANA , Belo Horizonte, 24 ago./ 27 ago. 1992, p. 4.
RESUMO
A extensão que vem sendo efetivada pelo Núcleo Integrado de Extensão e Pesquisa em
Psicogenética, do Departamento de Biologia Geral, tem conseguido integrar a UFBA à Comunidade, através de atividades de Educação nãoformal e continuada, daprestação de serviços e deprogramas interdisciplinares, no campo daEducaaçaão Sexual.

A dinâmica dos trabalhos envolve arealização de pesquisas, estudo e acompanhamento de
casos, consultoria, oficinas paracrianças, adolescentese adultos, cursosparaprofessores de
1 ° e 2° graus, seminários, encontros e fóruns de debates.
A avaliação continua dos resultados desses trabalhos tem sido positiva, atuando como
retroalimentação dos projetos e oferecendo subsídios para continuidade e ampliação dos
Programas.

Pesquisadora: Tereza Cristina Pereira Carvalho Fagundes
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho:. Meninos de rua: Vivência e Educação Sexual
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1992

FAGUNDES, Tereza Cristina Pereira Carvalho. Meninos de rua: Vivência e Educação
Sexual. In: VI CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SEXOLOGIA E EDUCAÇÃO SEXUAL E IV CONGRESSO BRASILEIRO DE SEXUALIDADE HUMANA. Belo Horizonte: 24 ago. / 27 ago. 1992, p. 5.
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RESUMO
A atual coniunti ra politica e social do pais tem contribuído para o aumento significativo do
número de crianças e adolescentes na rua. Neste ambiente, vivências se intensificam, etapas
do desenvolvimento deixam de ser percebidas e interages sociais conduzem a manifestação
e experiências sexuais precoces.
Visando alterar esta realidade, influindo para sua melhoria, uma intervenção vem sendo
viabilizada pelo Núcleo Integrado de Extensão e Pesquisa em Psicogenética do Departamento de Biologia Geral do Instituto de Biologia daUFBA, desde 1990, em duas instituições
especializadas e, narua, em dois bairros da cidade de Salvador-Bahia.

Pesquisadora: Tereza Cristina Pereira Carvalho Fagundes
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: A sexualidade do menino e da menina de rua
Tipo de produção: Relatório de pesquisa
Data: 1992
FAGUNDES, Tereza Cristina Pereira Carvalho. A sexualydadedomenino edamenina
de rua. Sal rador: 1992. Relatório de Pesquisa - Instituto de Biologia - Dept° I ,
Universidade Federal da Bahia, 1992. ( Um resumo deste relatório consta dos
Anaisda 433' Reunião Anual da SBPC. Rio de Janeiro , 1991,p.251.)

RESUMO
Estudo da sexual idade da criança e do adolescente "menino e menina de rua", através da
metodologia de pesquisa-ação, na cidade de Salvador-Bahia. Registro da experiência de
educação sexual comas crianças e adolescentes, sujeitos da pesquisa.

Pesquisadora: Tereza Cristina Pereira Carvalho Fagundes
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho: O Professor de Biologia e a Educação Sexual
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1991
FAGUNDES, Tereza Cristina Pereira Carvalho. 0 Professor de Biologia e a Educação
Sexual. In: REUNIÃO DA SBPC, 43., Rio de Janeiro, 1991. Anais... Rio de
Janeiro: (s.n.), jul. 1991, p, 250.

RESUMO
Os trabalhos no campo da' exualidade Humana, principalmente da Educação Sexual, desenvolvidos pelo Núcleolntegrado de Extensão e Pesquisa emPsicogenética -NIEPP, do Departamento de Biologia Geral do Instituto de Biologia da UFBA, tem evidenciado que ao
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professor de Biologia cabe, na maioria das vezes, aresponsabilidade de dar, aos seus alunos, 1
informações sobre sexo e sexualidade, para as quais ele não recebeu preparo suficiente, durante o processo de sua formação docente Entendemos que a educação sexual, que nos
últimos anos vem ultrapassando os limites de circulo familiar e constituindo-se atribuição da
escola, vai muito além do estudo da biologia da reprodução, daí a finalidade desta pesquisa identificar como o professor de biologia vem assumindo o papel de orientar seus alunos nos
aspectos ligados ao desenvolvimento da sexualidade, quais as situações-problema mais freqüentes que encontra nesta área e que profissionais assumem com ele estaf tinção. Seus resultados constituir-se-ão em dados reais sobre a situação da educação sexual no 2° grau em
Salvador-Bahia, que possibilitarão a estruturação de propostas pedagógicas possíveis de serem executadas em conjunto com órgãos da Secretaria de Educação do Estado da Bahia,

Pesquisadora : Maria Otília Bastos de Araújo Góes
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : As Lésbicas em Salvador: uma minoria oculta
Tipo de produção: Monografia
Data: 1990
GOES, Maria Otília Bastos de Araújo. AsLesbicasemSalvador. uma minoria oculta.
Salvador: 1990. Monografia - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 1990.

RESUMO
Trata de levantar questões acerca de características particulares à categoria homossexual
feminina. Segue o desenvolvimento do estilo devida lésbico e os primeiros contatos eróticos
até a descoberta da homossexualidade e sua fixação na vida adulta.

Pesquisadora: Adriana de Carvalho Luz
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Mulheres e doutores: discursos sobre o corpo feminino. Salvador:
1890-1930
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1996

LUZ, Adriana de Carvalho. Mulheres e doutores: discursos sobre o corpo feminino.
Salvador: 1890-1930. Salvador: 1996. Dissertação (Mestrado em História) Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 1996.
RESUMO
1. Discutir teórico-metodologicamente, a partir de referênciasbibliográficas, o modo como
se tratará o objeto da pesquisa, contextualizando-o.

2. Identificar eanaisaro(s)discurso(s) sobre ocorpo femininoàpartir deumaperspectivada
cultura popular.
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3. Analisar o saber médico doperíodo relacionando o seu discurso com relação ao corpo e à
sexualidade feminina..

4. Analisar através de processos crimes e exames de corpo delito como médicos ,juristas e
populares envolvidosconduziamsuas "falas"
5. Procurar perceberatéqueponto odiscurso médico foi ou não incorporado pelas camadas
populares (mulheres) e, em contrapartida , foipor elas influenciado.

Pesquisadora : Marli Piva Monteiro
Instituição : Círculo Psicanalítico da Bahia

Título do trabalho: Feminilidade: 0 perigo do prazer
Tipo de produção: Livro
Data: 1984
MONTEIRO, Marli Piva. Feminilidade.• O perigo do prazer. 2. ed., Petrópolis: Vozes,
1984.

RESUMO
Este livro se propõe a questionar temas quase mitológicos, como a superioridade anatômica
e a inferioridade conseqüente da mulher. Utilizando umalinguaWm precisa e clara , a autora
consegue abordar aspectos profundos da sexualidade, principalmente no que concerne à
agressividade, procurando entenderas motivações inconscientes para a submissão feminina
por parte de homens e mulheres. Para isso a autora se vale de seus testemunhos de mulher,
analisada e analisa.

Pesquisadora : LíliaM. A. Moreira
Instituição : Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho : Algumas considerações sobre a implantação da educação sexual nas
escolas e a sua aplicação na área de ciências biológicas
Tipo de produção : Artigo em revista científica
Data: 1986
MOREIRA, Lília M. A. Algumas considerações sobre a implantação da educação sexual nas escolas e a sua aplicação na área de ciências biológicas. J. Bras dePsiguiatria, 35 (2), p. 307-310, 1986.
RESUMO
Trata-se de revisl.o sobre a realização da educação sexual no sistema educacional , considerando as causas que motivaram esta proposta , seus objetivos, efetivação e conseqüências
sociais. Com base na literatura, são feitas algumas considerações sobre aevolução da educação sexual no Brasil , discutindo principalmente as causas que levaram àïnterdição doprocesso, impedindo a sia oficialização.
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Pesquisadora: Lília.M. de A Moreira
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: A Sexualidade do deficiente mental: um mito em questão
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1990

MOREIRA, Liia M. de A. A Sexualidade do deficiente mental: um mito em questão.
Sexus, 2 (2), p. 14-15, 1990.

RESUMO
É discutido o aspecto mítico da sexualidade do deficiente mental, estigmatizada por diversos
segmentos da sociedade. São apresentados preconceitos verbalizados por pessoal técnico e de
apoioe analisada a não pertinência dos mesmos.

Pesquisadores : LíliaM. Moreira, 10 Lemos, A. Souza
Instituição : Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho: - A Identidade Sexual: da determinação do sexo ao estabelecimento
dos papéis sexuais
Tipo de produção: Livro
Data: 1989
MOREIRA, LiiaM., LEMOS, R. 0., SOUZA, A. AldentrdadeSexual.dadeterminação do sexo ao estabelecimento dos papéis sexuais. Salvador : Fator, 1989, 60 p.
H. 23cm. ISBN: 85-7172-004-5.
RESUMO

Um questionamento de interesse comum apais e estudiosos da sexualidade no que se rMe às
diferenças entre os sexos. 0 que seria responsável por essas diferenças: as características
herdadas ouaeducaçaão? Este iivroapresenteumaabordagem interdisciplinardas diferenças
sexuais em que a temática é desenvolvida do ponto de vista da genética, antropologia e
psicanálise.

Pesquisadora: Ricardo Calheiros Pereira
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: 0 desperdício do sêmen (um estudo do erotismo entre rapazes)
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1988
PEREIRA, Ricardo Calheiros . 0 desperdício dosêmen (um estudo do erotismo entre
rapazes). Salvador: 1988 . 262 p. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - Universidade Federal daBahia, 1988.
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RESUMO

0 primeiro capitulo tratadas dificuldades episteemológicas para apesquisa.sobre essa forma
de amar, mostrando a influência dareligião católica. e suas c acepções filosóficas na estão de
uma ideologia homófoba que influenciou a ciência. 0 segundo analisa asprincipais teorias
médicas e psicológicas sobre a homossexualidade, demonstrando a insuficiência de dados
para as suas conclusões, e como, atualmente, a moderna teoria dasexualidade escapouda
maioria dospre-onceitos, 0 terceiro demonstra a ideologia contrária a essa forma de amar,
passando a descrevê-la, como e porque, em algumas pessoas essa é aforma preferencial de
sexo. Isto nos leva a combinação de um prazer descoberto com a repressão sexual que é o
conteúdo do quarto capítulo, chamado estratégias de desejo, sendo essas, portanto, as inúmeras combinações que as pessoas fazem para conviver com um prazer sexual descoberto (preferido) e as repre ssães da sexualidadl- na nossa cultura 0 quinto analisa as formas alienadas
de viver este tipo de desejo e o último capítulo estuda aqueles que não escolheram essa forma
de amar ou o fazem com sentimento de culpa, tornando-se, portanto, preconceituosos: os
homófobos.

Pesquisadora: Márcia Maria S. R. Reis
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: A enfermagem e a imagem corporal de pacientes histerectomizadas
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1987
REIS, Márcia Maria S. R. A enfermagem e a imagem corporal de pacientes
histerectcmizadas Salvador: 1987 . Dissertação (Mestrado em Enfermagem) Escola de Enfermagem , Universidade Federal da Bahia, 1987.

RESUMO
0 estudo procurou verificar quais as necessidades psicobiológicas e psicossociais afetadas
em pacientes his.erectomizadas, que podem indicara alteração da sua imagem corporal, ea
relação destas necessidades coma caracterïsticasbio-sociais das pacientes, quanto a assistência recebida da enfermagem às suas necessidades afetadas. A pesquisarealizou-se nas unidades cirúrgicas de três hospitais gerais da cidade do Salvador. Os dados foram obtidos através
da aplicação de u mformulário ás cinqüenta pacientes que constituíram apopulação do estudo. Os resul tad(x, obtidos evidenciaram que as necessidades ~podem indicar alteração
da imagem corporal das pacientes histerectomizadas, e que existe correlação destas com as
características bio-sociais das pacientes. No que se refere ao atendimento pela enfermagem,
constatou-se que as necessidades psicobiológicas foram consideradas pelas pacientes como as
mais atendidas.
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Pesquisadora: CecíliaM.B. Sardenberg
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: De Sangrias, Tabus e Poderes: a menstruação numa perspectiva
sócio-antropológica
Tipo de produção: Artigo em revista científica
Data: 1994
SARDENBERG, Cecília M.B. De Sangrias, Tabus e Poderes: a menstruação numa
perspectiva sócio-antropológica EstudosFemirvstas, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2,
p.314-344, 1994.

RESUMO
0 trabalho é o resultado do estudo de práticas e representações sobre a menstruação. Aborda
adimensãodamenstruaçãoe como asdiferentesculturas serelacionamcomasuarecorrência..
Assim, dentro de uma perspectiva sócio-antropológica, o trabalho propõe-se a mostrar a
menstruação como fato social e cultural, o que implica a relação com crenças, condutas,
atitudes etc, Para tanto, utiliza-se de "exemplos extraídos de narrativas que bem ilustram
como os diferentes significadose condutas associados aomensstr uarobedecemalógicas culturalmente específicas" - configurando "ordens prático-simbólicas da menstruação".

Pesquisadora: Sociedade Brasil Mulher - Núcleo Salvador
Instituição: Sociedade Brasil Mulher
Título do trabalho: Prazer: sexualidade ou sexo?
Tipo de produção: Artigo

Data: 1980
SOCIEDADE BRASILMULHER. Pi aza:-se valídadeousexo?Salvador, 1980. Artigo.
RESUMO
Aponta a sexualidade ~em uma descobeta do oorpo juntamente comas potencialidades
de cadaindivíduo. Dirige um olharpara o prazer, onde este é tomado como forma de sexualidade que vem do conhecimento do próprio corpo , da exploração de sensações e reações
fisicas. Expõe que o desenvolvimento da sexualidade como forma de prazer é um estado de
espírito muito distinto de relacionamento sexual.

Pesquisadora: Ione Sousa
Instituição : Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho: Saúde, Doença e Corpo: o atendimento ginecológico em um posto
público de saúde
Tipo de produção : Monografia de Conclusão do Curso de Bacharelado
Data: 1991
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SOUSA, Ione. Saúde Doença eCarpo..,oatendimento ginecológico emum posto público de saúde. Salvador: 1991.65 p. Monografia de Conclusão de Curso de Bacharelado - Universidade Federal da Bahia, 1991.
RESUMO
Trabalho que tem como principal objetivo a apreensão das representações e concepções de
saúde, doença, corpo e as relações com o posto de saúde, por parte das mulheres usuárias do
mesmo.

2 - DEMOGRAFIA
Pesquisadora: Maura M. G. Almeida
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Natalidade em Salvador, Bahia - Brasil
Tipo de produç fio: Artigo em revista científica
Data: 1981
ALMEIDA, Maura M. G. Natalidade em Salvador , Bahia - Brasil. Revista deSaúde
Pública, São Paulo, 15, p.46-58, 1981.
RESUMO
A natalidade em Salvador foi estudada através de umaprobabilísticade 2.893 domicílios.
Calculando-se uma taxa de fertilidade de 96,87 por mil mulheres em idade fértil eumataxa
de natalidade de 32,97. Verificou-se associação entreonúmero de filhosearenda, utilizandose como indicadores da renda a zona de residência, classificação do bairro e aocupação da
mãe 0 número de filhos está também associado à escolaridade.

Pesquisadora: Maura M. G. Almeida
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Status de mulher e fertilidade
Tipo de produção: Tese de Doutorado Especial
Data: 1988
ALMEIDA, Ma ura M . G. Statusdemulherefertilidade. Salvador: 1988.130 p. Tese
(Doutorado Especial) - Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia,
1988.

RESUMO
A relação entre o status social e a fertilidade foi estudada através de uma amostraestratificada
de 310profissionais de enfermaWm de Salvador, Bahia, classificados de acordo com a categoria profissional emn três estratos: Status Social 111, correspondendo às enfermeiras; Status
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Social II, às auxiliares e Status Social I às atendestes. As informações foram obtidas através
de entrevistas abrangendo aspectos de planejamento familiar, fertilidade a atuação profissional. Dentre os principais resultados obtidos, verificou-se que nesta população não foi encontrada associação entre o conhecimento e o uso de métodos anticonceptivos e o status social,
porém onúmero de gestações, abortos e filhos vivos apresentou-se inversamente relacionado
aostatus social.

Pesquisadora: Maria Stella Ferreira Levy
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Tendências da Nupcialidade na Bahia
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1987

LEVY, Maria Stella Ferreira. Tendências da Nupcialidade na Bahia. Caderno CRH,
Salvador, n. 10, p. 33, 1987.
RESUMO
0 texto propõe-se a apresentar, analisar e divulgar um panorama geral da evolução e das
tendências das variáveis da nupcialidade feminina no Estado da Bahia de 1960 a 1980, am
base nos dados de censo. A seleção desse período deu-se em decorrência da alteração, nos
censos an teriores a 1960, do critério paraconceituar estado conjugal e tipos de união.
Pesquisadora : Maria Stella Ferreira Levy
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Mães baianas e suas proles
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1988
LEV Y, Maria Stella Ferreira. Mães baianas e suas proles. In: ENCONTRO NACIONAL
DE ESTUDOS POPULACIONAIS, 6.,1988, Olinda. Anais.. Belo Horizonte:
ABEP, 1988, v. 1, p. 269-286.

RESUMO
0 artigo pretende analisar a evolução da fecundidade, através da especificidade das mães de
15 e mais anos de idade, análise esta que proporciona um conhecimento sobre a evolução do
tamanho da prole das mães, o que é um estimador do tamanho da família.
Pesquisadora: Maria Stella Ferreira Levy
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho: As mães e suas proles: a fecundidade segundo as características da
paridade nos censos demográficos
Tipo de produção: Tese de Livre Docência
Data: 1989
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LEVY, Maria Slella Ferreira. Asmáesesuasproles•afecundidade segundo as características da paridade nos censos demográficos . São Paulo: 1989 . 141 p. Tese (livre
docència),. Faculdade de Saúde Pública - USP,1989.
RESUMO
Este trabalho visa buscaroutros elementos que comi ibuam paraum melhor conhecimento da
transição dafecundidadeno Estado de São Paulo nas décadas maisantigas, Trabalhocom
informações relacionadas à fecundidade (saúde pública, morbi-mortalidade materna, razões
de sexo, etc.) e à imigração internacional iniciada em São Paulo em fins do século XIX que
interfeaïram no a'escimento e distribuição da população do Estado.
Uma variável irnportanteno trabalho é aprolificidade, traduzível em termos de tamanho de
prole Procurar-se-á observara evolução dessa variável para estabelecer aligação desse evento a tempos diferi tes de socialização dessas mulheres.

Pesquisadora: Guaraci AdeodatoAlves de Souza
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Não se fazem mais filhos como antigamente
Tipo de produção: Artigo em revista científica

Data: 1987
SOUZA, Guara:i Adeodato Alves de. Não se fazem mais filhos como antigamente.
Caderno CRH, Salvador, n. 1, p.1-36, 1987.
RESUMO
Este trabalho deseja mostrar a ocorrência de um sistemático descenso no crescimento
demográfico dapopulaçãobrasileira, relacionadas como avanço do desenvolvimento capitalista, com mudanças nas relações sociais deproduçãoe dasfo maspelas quais asfamílias das
classes trabalhadoras se organizam para produzir sua vida imediata. Assim, propõe-se a
desvendar alguns processos macro-sociais e micro-sociais que influenciaram na deter minação do revolucionamento dos padrões de reprodução biológica e, especialmente, os padrões
de procriação correntes nadasse trabalhadora.

Pesquisadora: Guaraci AdeodatoAlves de Souza
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho: Deixai vir os filhos: a produção de proles numerosas
Tipo de produção: Artigo em revista científica
Data: 1990
SOUZA, Guaraci Adeodato Alves de. Deixai vir os filhos: a produção de proles numerosas. CADERNO CRI!, Salvador, n. 13, p. 5 -37, jul./ago. 1990.
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RESUMO

Este artigo se defronta com anecessidade de trataranalifcamente o fenômeno dapreservação
de padrões de procriação intensos com elevação dos níveis de fecundidade de 40 a 70 e
rapidamente declinantes a partir de então. A partir daí vai buscar integrar as pesquisas
demográficas sociológicas e antropológicas à realidadesaialbaiana dos anos 40 a 85, de
modo a discutir tanto as formas pelas quais diferentes práticas sociais se articulam para
confonnaresses regimes de procriação intensa, quanto às circunstâncias que têm viabilizado
a persistência de tais práticas entre frações mais pauperizadas do proletariado urbano.

Pesquisadora: Guaraci Adeodato Alves de Souza
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Sucessão das Gerações na Bahia - Reencontro de uma totalidade
esquecida
Tipo de produção: Tese de Doutorado
Data: 1996
SOUZA, Guaraci Adeodato Alves de Sucessão dasGeraçõe-na Bahia -Reencontro de
uma totalidadeesquecrda. São Paulo: 1996. Tese de Doutorado. Programa Doutorado IFCH - UNICAMP,1996.
RESUMO

Esta tese faz uma reconstrução dos principais movimentos de persistências e mudanças
nos padrões de procriação e de sucessão das gerações na Bahia, desde fins do século XIX,
até o presente, norteada por uma tradução sociológica de um dos modelos teóricoconceituais fundantes da Teoria das Populações Estáveis. No capítulo 1 discute seis
hipóteses empíricas que se contrapõem às proposições da Teoria da Transição
Demográfica e de inspiração neomalthusianas. No capítulo 2, são descritos os diferentes padrões de procriação e de sucessão das gerações, vividos em distintas classes e
segmentos sociais, no século XIX. No capítulo 3, avança-se na demonstração de que tal
processo foi se desdobrando em tempos e modos distintos, nas várias classes e segmentos sociais, e com determinações diferentes. No capítulo 4, mostra-se como se generalizaram os padrões de procriação restrita e de maior sobrevivência dos filhos, no seio das
classes populares, e a influência das novas políticas econômicas, sociais e demográficas,
sendo essas últimas essencialmente inspiradas em proposições neomalthusianas.
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3 -EDUCAÇÃO
Pesquisadora : Maria Lêda Ribeiro de Barros
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : A escolaridade da força de trabalho na Bahia ( 1950-1980)
Tipo de produção : Monografia
Data: 1983
BARROS, Maria LêdaRibeiro de. A escolaridade da força detrabalhonaBahía(195Q
1980. Salvador: 1983.37 p. Monografia - Centro de Recursos Humanos, Universidade Federal da Bahia - FINED , 1983. (mimeo)

RESUMO
0 trabalho partiu dapreocupação em demonstraros padrões de escolaridade relacionados à
Sociedadenagaal se encontra inserida.Nestesentidofez-seumaaproximaçãodessespadrões
para a B ahia, bu undo fontes em dados exis tentes nos censos quanto à escol aridade da popu1açã.o economic,umente ativa (PEA) e a população não economicamente ativa (PNEA), para
os anos 1950 , 1960,1976,1980.

Abordando aeducaçãoescolar como sistemaprodutivo,p itaobsavarasmodificações
sofridasnoperícdo em que no Estado da Bahia seimplementamasbases doseudesenvolvimento capitalista, o que contribui para análises posteriores.
Para indicação d edados cada ano/referêndafoitomadoisoladamente afimdesumarizaras
modificações nos períodos, apontados também em tabelas segundo instrução por ramo de
atividade e sexo,ecomposição percentual.

Pesquisadora : Edite E Domingues
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Ensino Sistematizado de Enfermagem Materno-Infantil a partir dos
níveis de prevenção
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1981

1 DOMINGUES, Edite E Ensino Sistematizado de EnfermagemMaterno-Infantil a partir dos níveis de prevenção. Rev. Paulista deHospitais, S. Paulo, 29(7), p. 196203, 1981.
RESUMO
Analisar os aspecto sdaproblemáticaMatemo-Infantil naárea de ensino, apartirdosníveis
de prevenção, delineando seus objetivos , finalidade epontosbásicos . Além de referenciar a
importância da cinâmica executiva do ensino sobre a assistência sanitária, comenta o
posicionamento ca enfermagem como profissão , no contexto do mundo atual; evidencia as
mudanças ocorridas nos conceitos técnico-científicos, refletidas consequentemente sobre o
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ensino-aprendizagem e finalmente considera indispensável a integração dos serviços de saúde, como sistema educativo, para haver equilíbrio entre a assistência à comunidade e a
formação profissional de acordo o mercado de trabalho.

Pesquisadora : Enilda Rosendo do Nascimento
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Consciência de Gênero e ensino de Enfermagem: Estudo da reproduçâo de relações (desiguais) de gênero
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1994
NASCIMENTO, Enilda Rosendo do. Consciêncra deGênero eensmodeEnfermagem:
Estudo da reprodução de relações (desiguais) de gênero. Salvador: 1994. 130 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem , Universidade
Federal da Bahia, 1994.

RESUMO
Estudo com abordagem qualitativa. Utiliza os estudos sobre condição feminina, história da
Enfermagem, relações de gênero. Os relatos apresentam evidências de que as profissões foram submetidas aum processo de socialização e educação na infância e adolescência, marcado pelas desigualdades de gênero, sendo emparte reproduzidas ao escolherem a enfermagem
e a docência como atividades profissionais.

Pesquisadora: Elizete Silva Passos
Insti tuição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Mulheres Emancipadas para o lar
Tipo de produção: Artigo em Jornal Diário
Data: 1991
PASSOS, Elizete Silva. Mulheres Emancipadas para o lar A Tarde Caderno Cultural,
1991.

RESUMO
Analisa umaprática educacional desenvolvida na Bahia, a qual, explicitamente,sepropunha
a formarmulheresparao mercado detrabalho, ou sejaemancipadaseconomicamente, mas na
prática se convertia em uma atividade formadora de mulheres para exerceremos seus tradicionais papéis demãese esposas.
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Pesquisadora: Elizete Silva Passos
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: 0 Instituto feminino da Bahia: formação moral católica
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1991
PASSOS, Elizete Silva . 0 Instituto feminino da Bahia : formação moral católica . Revi ta
da Faculdade deFilosofia - UFBA, Salvador, 1991.
RESUMO
Trata-se de um estudo onde é mostrada a forte influência da Religião Católica na educação
brasileira, no caso, baiana. 0 trabalho concentra-se na prática educacional de uma escola
particular dirigiria àmulherbaiana, de classe média e média -alta da sociedade, no período de
1945 a 1955. Identifica-se que em passada uma formação moral rígida, embasadano Cristianismo evoltada para a formação de mães e esposas exemplares, baluartes da caridade e dafé.

Pesquisadora: Elizete Silva Passos
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: A Educação como o Apostolado da Ordem de Santa Úrsula
Tipo de produção: Artigo em Jornal Diário
Data: 1992

PASSOS, Elizete Silva. A Educação como o Apostolado da Ordem de Santa Úrsula. A
Tarde, Caderno Cultural , Salvador, out. 1992.
RESUMO
0 artigo faz um apanhado históricodacriaçãodaOrdemdasUrsulinass,naItáliadoséculo
XVI, ao tempo em que mostra que a Ordem surgiu coma missão de educar ajuventude
feminina, apartirde princípios como : a caridade, o amor, afirmezae o exemplo.

Pesquisadora : Elizete Silva Passos
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Educação Feminina na Bahia: modernidade e arcaísmo
Tipo de produção : Artigo
Data: 1992
PASSOS, Elizete Silva. EducaçãoFemininanaBahia..• modernidade e arcaísmo. Salvador, 1992. Artigo (mimeo)
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RESUMO
Trata-se de um estudo acercadasituaçãovacilantedasociedadebaiana , defns doséculoXlX
e início do século XX, =relação a modernizar a educaSãobaiana e com ela a feminina, ou
em manter uma postura moderada e atéretrógrada . No fluxo e refluxo entre avançar ou
recuar, asegunda alternativa logrou éxitofazendo com que idéiasprogressistas Êssem deixadas de lado.

Pesquisadora: Elizete Silva Passos
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho: 0 coração como meta de uma prática educacional
Tipo de produção: Monografia
Data: 1992
PASSOS, Elizete Silva. Ocoraçãocomometa de umaprátíca educacional. Salvador,
1992. Monografia (mimeo)

RESUMO
Com base na teoria de Foucault e de Goffman , analisa aprática educacional desenvolvida
pelas religiosas Ursulinas , buscando compreender a que ela se propunha Faz um estudo dos
princípios disciplinares utilizados na formação das religiosas - futuras educadoras de outras
jovem-, da sua estrutura interna e externa de poder e de como ela era aplicada na educação
das jovens da sociedade. Fica patente que a mesma tinhapor fim usar o Apostolado da Educação como suporte para exercer o Apostolado da Oração , formando o caráterdas suas alunas
ou o "coração", como elas denominavam.
Pesquisadora: Elizete Silva Passos
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Ser mulher nos textos lidos pelas alunas do Instituto Feminino da
Bahia

Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1992
PASSOS, Elizete Silva. Ser mulher nos textos lidos pelas alunas do Instituto Feminino
da Bahia. Revista da FaculdadedeFilosofia, Salvador, Fator, n. 3,1992.

RESUMO
0 estudo baseia-se na análise de romances e livros de formação adotados pelo instituto acima
referido. Foram analisados seis romances mais lidos e quatro livros de formação moral,
religiosa, sexual e de economia doméstica. Os mesmas demonstram que a formação dada por
aquela escola tinha por fim formar donas de casa prendadas , companheiras dóceis e mães
dedicadas.
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Pesquisadora: Elizete Silva Passos
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: As Ursulinas e a Educação Feminina na Bahia.
Tipo de produção : Projeto Tese de Doutorado
Data: 1992
PASSOS, Elizete Silva . As U.rsulinaseaEducaçãoFerninrnanaBahia. Salvador: 1992.
Projeto d e Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em
Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, 1992.

RESUMO
Trata de um estudo que tem como objetivo compreender o que significou a educação desenvolvida pelas religiosas Ursulinas para a sociedade baiana. 0 mesmo não consiste em um
resgate apenas de dados históricos, e sim das mentalidades que atravessaram essa prática ou
seja, do sentídoe do significado damesma. Para tanto, trabalha-se comas seguintes categorias: o cenário onde essa prática se deu, a estrutura de poder que a perpassava, os princípios
disciplinares utlizados para garantir das alunas um tipo de comportamento considerado
conveniente pela sociedade, as festas cos espetáculos ali desenvolvidos. Estuda-se não apenas
o que está explícito como tambémo semi -ouvidado.

Pesquisadora: Elizete Silva Passos
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Mulheres Moralmente Fortes : o ideal perseguido pelo Instituto Feminino da Bahia,
Tipo de produç ão: Livro
Data: 1993
PASSOS, Elizete Silva. MulheresMoralmenteFones o ideal perseguido pelo instituto
FemininodaBahia. Salvador: SantaHelena,1993.147p.

RESUMO
0 estudo visa analisar os valores moraisqueforampassadosnaeducaçãofemininaatravésdo
IFB. Detecta-se que a citada escola, viviauma ambigüidade entre avançarnas questões femininas ou mantera situação estabelecida . Deste modo, aolado de oférecerum curso Técnico
em Contabilidade - certamente voltado para a profissionalização das mulheres - desenvolveode forma teórica esemuma vinculação como real da profissão. Por outrolado, investe na
formação de mulheres "moralmente fortes", o que nos leva a entender que por trás de uma
proposta avançada encontrava-se umaprátícaretrógradaecomprometidacoma manutenção
da situação femirinae da estrutura de poder existente na sociedade.
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Pesquisadora: Elizete Silva Passos
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho: Mulheres moralmente fortes: o ideal perseguido pelo Instituto
Feminino da Bahia -1945/ 1995.

Tipo de produção: Artigo em Revista
Data: 1994
PASSOS, Elizete Silva. Mulheres moralmente fortes: o ideal perseguido pelo Instituto
Feminino da Bahia - 1945/1995 . Revista da FACED- UFRA, Salvador, n. zero,
1 994 . Síntese da Dissertação de Mestrado.

RESUMO
Analisa os valores morais que foram passados na educação feminina, através do Instituto
Feminino da Bahia, na década de 50.O mesmo tinha como objetivo dar às suas alunas uma
educação moral e religiosa forte, ao lado decana preparação profional, apesar de seruma
escola destinada a mulheres de camadas média e média-alta da sociedade.

Pesquisadora : Elizete Silva Passos
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Indicações metodológicas para o estudo do cotidiano de uma escola
religiosa.
Tipo de produção : Artigo
Data: 1995

PASSOS, Elizete Silva. Indicações metodológicas para o estudo do cotidiano de uma
escola religiosa . SérieDocumental (INEP), Brasília, 1995.
RESUMO

Analisa como o método da História das Mentalidades foi utilizado para o estudo do cotidiano
de uma escola religiosa feminina, situada em Salvador na Bahia, no período de 1897a 1956.
Através dele foi possível perseguir elementos que fazem parte do mental coletivo e como eles
atravessaram aquela prática educativa e serviram para formaro caráter feminino.
Estudou-se o cenário onde aquela prática, se deu, as normas e princípios que serviram para
organizar aquele cotidiano, os hábitos desenvolvidos nas educandas, os valores e os mecanismos disciplinares usados pela instituição, entre outros.
Pesquisadora: Elizete Silva Passos
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Pressupostos Teóricos e Morais da Educação das Ursulinas
Tipo de produção: Artigo em Revista

Data: 1995
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PASSOS, Elizete Silva. Pressupostos Teóricos e Morais da Educação das Ursulinas.
RevrstaPcsquisaHistóríca :RetratosdaEducaçãonoPrasV,, Rio de Janeiro, 1995.
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro).
RESUMO
Estuda os princípios teórico-morais da Ordem de Santa Úrsula, escritos por Ângela
Merici, sua fundadora, no século XVI, visando conhecer a orientação moral e religiosa,
as boas maneiras, enfim, o que era ensinado, o que era permitido, o que era proibido e
como isso servia para modelar um determinado tipo de mulher naquele momento e até
onde continuam vigentes na atualidade.

Pesquisadora: Elizete Silva Passos
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: A Educação das Virgens
Tipo de produção: Livro
Data: 1995
PASSOS, Elizete Silva., A Educação das Virgens. Rio de Janeiro : Universitária Santa
Úrsula, 1 a95. 303 p.

RESUMO
Faz uma ince sãDpelahistóriaseculardaOrdemde Santaúrsula,visandocompreenderseus
princípios morai; e pedagógicos, como eles vêm sendo adaptados ao longo dos tempos e que
perfil de mulher ajudaram a formar.
Procura-se compreender como a rotina desenvolvidano dia-adia do Colégio Nossa Senhora
das Mercês, seduoem Salvador, Bahia, iaservindopara modelar ocaráter feminino, apartir
dos hábitos, cosmumes, crenças, valores e da disciplina que a atravessava e de que maneira
criava convicções nas alunas e determinavam formas "onrretas" de ser mulher.
Pesquisadora: Elizete Silva Passos
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Disciplinamento e poder na Educação feminina
Tipo de produção: Artigo em Revista
Data: 1996
PASSOS, Elizete Silva . Disciplinamento e poder na Educação feminina . RevistaBaiana
de Enfermagem, Salvador, v. 9, n. 1, p. 21-41 , abr. 1996. (Número Temático)

RESUMO
Este trabalho, seguindo uma orientação metodológica e teórica nas obras de MICHEL
FOUCAULT, procura conhecer os mecanismos de disciplinamento e poder utilizados na
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prática educativa de uma escola religiosa feminina , visando compreender como eles vem
servindo para formar um tipo ~co de ser mulher. Demonstra que a escola exercia um
controle minucioso sobre as alunas, de modo a controlar o seu tempo , sua circulação e sua
postura, com isso disciplinativanãoapenas dosseus hábitos como tambémdas suas mentes.

Pesquisadora: Elizete Silva Passos
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: De anjos a mulheres
Tipo de produção: Livro
Data: 1996
PASSOS, Elizete Silva. Deanjosamulhexs Salvador: EDUFBA/ EGBA, 1996.209p.
RESUMO
Estuda os valores e ideologias que têmperpassado a formação de mulheres/enfermeiras, de
modo a colocá-las como um tipo de "anjo", guardiã e protetora, deixando de lado seus
interesses pessoais a fim de cumprir uma missão.
Tomou-se como espaço deinvestigação a Escola.deEnfermagemdaUFBA, nos seus 50 anos
de formação de enfermeiras, visando identificar até quando ela seguiu essa ideologia religiosa
e, a partir de quando, passou a formar profissionais, fazendo com que as enfermeiras ultrapassassem o statusde "anjos" e chegassem ao de "mulheres".

4 - FAMÍLIA / INSTITUIÇÕES / CRECHES

Pesquisador: Michel Agier
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Lógicas Familiares e Trabalho : reflexões sobre a família operária.
Tipo de produção: Monografia
Data: 1987

AGIER, Michel. LógicasFamiliares eTrabalho:reflexões sobre a família operária.
Salvador, 1987. Monografia (mimeo).
RESUMO

Este trabalho faz uma leitura de alguns estudos já existentes sobre família "trabalhadora" ou
"operária", ou familiasbrasileiras em geral. Essaleitura é feita apartir das questões básicas
que a Antropologia coloca á família: a f i ão, a estrutura, as relações, a dinâmica, e enfim as
interferências entre a família e o trabalho.
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Pesquisador : Michel Agier
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Espaço Urbano, família e Status Social
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1990
AGIER, Miche.. Espaço Urbano, família e Status Social . Caderno CRII, Salvador, n.
13, p. 39-62, jul./dez. 1990,
RESUMO
Este artigo retorna o tema do novo operariado baiano nos seus bairros de residência para
mostrar como a Formação dessa nova lasse operária é simultaneamente aformação de um
novo grupo de sratus. Reflete as práticas residenciais sob oprismada mobilidade visando
mostrara "maneira de estar" dos indivíduos e dos grupos no espaço urbano e seus "estilos de
vida",

Pesquisadora: Ana Cecília de Sousa Bastos
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Variáveis sócio-econômicas, ambiente familiar e saúde mental infantil em uma área urbana de Salvador - Bahia
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1983
BASTOS, Ana Cecíliade Sousa. Variáveissócio-econômicas, ambientefamiliaresaüde
mental atilem uma área urbana deSalvador-Bahia. Salvador: 1983 . Dissertação (Mestrado em Saúde Comunitária )- Universidade Federal da Bahia,1983.

RESUMO
0 objetivo do presente estudo foi investigar relações entre variáveis sócio-econômicas e
morbidade psiquiátrica. infantil, considerando intervenientemente níveis de morbidade psiq uiátrica dos pais e a qualidade da estimulação presente no ambiente doméstico durante os
primeiros anos de. vida. Utilizou-se uma amostra representativa de 545 crianças, de idade
variando entre 5 e 14 anos, residentes em dois agrupamentos urbanos de Salvador-BA. Embora tratando-se cie um estudo epidemiológico de corte transversal, de caráter analítico, ele
contém ainda uma abordagem próxima ao desenho de retalhos, uma vez que a qualidade da
estimulação ambiental (medidapelo, inventário HOME) é avaliada em um grupo etário (0-5
anos) para explicar níveis de morbidade psiquiátrica de crianças mais velhas (5-14 anos). A
análise de regressão sobre o escore QMPI, variável dependente tomadapara estudo, revelou
a atuaçãoprivilegirda das variáveis ambientaisra explicação da variação observadanavariável dependente Os sub-escores das sul)-escalas I,11, III, N do HOME-A e dasub-escala III
do HOME tiveram contribuição especialmente fortenas equações de regressão obtidas. En-
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tretanto, oescoredamãeestevepresente paraosfilhos demães inseridas ede mães excluídas
sozinhas, e o escore do pai, em nível fraco e não significante estatisticamente, paraos grupos
de meninos e meninas.

Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Mujeres Pobres como jefes de hogar y como esposas en el proceso de
reproduccion en Bogota: identidad y heterogeneidades
Tipo de produção: Artigo
Data: 1987

CASTRO, Mary Garcia . Mujeres Pobres como jefes de hogar y como esposas en el
proceso de reproduccion en Bogota: identidad y heterogeneidades . Population
and WorkPolrciesProgram. Worlángpapern 156. Organização Internacional do
Trabalho, Genebra, 1987.

RESUMO
A partir de pesquisa embairros pobres de Bogotá sobre distintas dimensões da reprodução material, biológica e ideológica- discuto o que haveria de singular e de comum entre esposas
e mulheres chefes de família, questionando opróprio conceito de chefia famílias: Um "survey'
e análise depainel, por entrevistas repetidas, durante um ano foramutilizadas. Gêneroe suas
múltiplas apropriações segundo situações familiares são analisadas.

Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Família, Gênero e Trabalho: Rendimentos de Homens e Mulheres
em Diferentes tipos de Família nas Regiões Metropolitanas de São
Paulo e de Salvador, 1980
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1991
CASTRO, Mary Garcia. Família, Gênero e Trabalho: Rendimentos de Homens e Mulheres em Diferentes tipos de Família nas Regiões Metropolitanas de São Paulo e
de Salvador, 1980. In : ENCONTRO DA LASA - LATIN AMERICAN
SCHOLLARS ASSOCIATION. Washington EUA: Abr. 1991.

RESUMO
0 texto é um extrato de minha tese de doutorado (Família, Gênero e Trabalho: 0 Caso das
Mulheres Chefes deFamília em São PauloenaBahia,1950.1980, UniversidadedaFlórida,
Gainesville,1989). Questiono a universalidade da tese de que as famílias chefiadas por mu-
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lheres são as mais pobres entre os pobres, trabalhando com diferentes indicadores de rendimentos (individual, familiar,per-capita)econtrolando tanto difei ntes momentos noÊlo
familiar (idade do chefe) e composição do grupo familiar (taxas de atividade e de dependência).
Pesquisadora : Mary Garcia Castro
Instituição : Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho: Importância Social das Creches Comunitárias
Tipo de produção: Capítulo de livro
Data: 1991
CASTRO, May Garcia. Importância Social das Creches Comunitárias . In: COSTA,
Ana Alice A. (org.). CrecheComunitázra: UmaAlternatrvaPopular. Salvador:
Empresa Gráfica da Bahia, NEIM /UFBA-SEC/BAHIA, 1991. p. 19-46.
RESUMO
Visando propostasobre creches comunitárias para aLei Orgânica do Município, apartirde
pesquisa direta nas creches comunitárias no Subúrbio Ferroviário de Salvador, analisa o
perfil das crianças e dos pais quanto a participação no mercado de trabalho, lugar de residência e outras dimensões sobrenível devida. Com tais dados e debate sobre significados das
creches comunitárias tanto para seus usuários, quanto para a sociedade e para o ideário
feminista, reflete sobre cidadania e focaliza-seacriança.

Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Similarities and Differences: Female-Headed Households in Brazil
and Colombia
Tipo de produção : Capítulo de livro
Data: 1993
CASTRO, Mar( Garcia. Similarities and Differences: Female-Headed Households in
Brazil and Colombia. In: MENCHER, Joan, OKONGUWU, Anne. Whezr'díd
all theMee7go?FemaleHeaded/Female Suppo#edHouseholdsm Cross Cultural
Perspective. WestviewPress, Oxford, 1993, p. 131-171.

RESUMO
Estudos comparativos são apresentados, tendo como referência pesquisas que realizamos
sobre o tema - mulheres, chefes de família -no Brasil e na Colômbia e análise contemporânea
sobre o tema quanto a crescimento, significados, uso do conceito em estatísticas oficiais e
debate sobre o conceito, quanto avieses ideológicos 0 homem, marido, e a esposa são figuras
participes da análise, questionando cortes formais na análise sobre gênero em perspectiva de
classe e de culturc., mas identificando práticas também por estudos de casos, entre pobres nos
países focalizado;.
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Pesquisadora: Ana Alice A. Costa
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Creche Comunitária: uma alternativa popular
Tipo de produção: Livro

Data: 1990
COSTA, Ana Alice A. (Org.) Creche Comunitán :uma alternativa popular . Salvador:
NEIM/UFBA- EGBA- SEC. 1990.
RESUMO
Estudo sócio-econômico das Creches Comunitárias de Salvador, realizado em colaboração
com a comissão de Moradores da Federação das Associações de Bairros de Salvador. 0
objetivo da pesquisa realizada entre outubro de 1983 a março de 1990 era ode oferecer
subsídios na elaboração de propostas específicas a serem apresentadas à Câmara Municipal
de Salvador quando da elaboração da Lei Orgânica do Município.
Fazem parte dessa publicação os artigos:
"Perfil do Usuário" - Mary Garcia Castro
"Perfil do Serviço" - Eni Santana Barreto Bastos / Maria Solange Simões Peixoto

Pesquisadora: Maria de Fátima Laranjeira Costa
Instituição: Universidade Católica do Salvador
Título do trabalho: A dependência da mulher e os conflitos conjugais
Tipo de produção: Monografia
Data: 1990
COSTA, Maria de Fátima Laranjeira . A dependência damulhere osconilitosconjuwais
Salvador:1990. Monografia - Escola de Serviço Social, Universidade Católica do
Salvador ,1990.
RESUMO
A monografia foi o resultado deum processo de problematização daprática de estágio na CAJ
- OAB; cujo terna nasceu a partir da captação das representações da população, relativos ao
cotidiano da sua vida conjugal, durante os atendimentos realizados pelo Serviço Social. Foi
questionado oporquê das mulher es de classe popular suportarem uma.convivência conflituosa
com seus companheiros, surgindo a hipótese de que isso ocorria devido à sua dependência
econômica e psicológica, aliada ao reforço de um contexto cultural, além de determinantes
sócio-econômicos.
A família é considerada em uma perspectiva superestrutural e é definida como uma instituição social com funções prioritariamente ideológico-cultural. Em seguida, é feitauma caracterização da clientela atendida pelo Serviço Social na CAJ-OAB.
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Pesquisadora : Iracema Brandão Guimarães
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Famílias e participação no mercado de trabalho : notas a partir dos
censos demográficos
Tipo de produção: Comunicação em Congresso
Data: 1990
GUIMARÃES Iracema Brandão. Famílias e participação no mercado de trabalho: notas
a partir dos censos demográficos . IN: ENCONTRO NACIONAL DA ABEP,
1990. Anais... (s.i.): (s.n.),1990.
RESUMO
Situando as disclusões sobre a di. ciação do mercado de trabalho, ~relação ao ingresso
das mulheres,jovens e crianças , especificando ocaso do Nordeste e da Bahia, focalizamos
nesse texto as terdências da participação feminina , segundo a posição nafamilia e ossetores
de atividade onde essa participação vem sendo crescente.

Pesquisadora: Iracema Brandão Guimarães
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Características de um mercado de trabalho e participação familiar
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1991

GUIMARÃES, Iracema Brandão. Características de um mercado de trabalho e participaçãofamilia. CadernoCRH, Salvador, n. 14, p. 31-46.jan. /jul. 1991.
RESUMO

0 trabalho procura situar as relações entre a urbanização, aproletarização e o tamanho e
composição das Ê im íl ia s, interpretando-as em função das configurações do mercado de trabalho baiano. As articulações entre o tamanho da família e a economia de subsistência são
substituídas por novas articulações entre os encargos dareprodução, onúmero de componentes e os determinastes sócio-culturais relacionados ao ciclo vital familiar, o que corresponde
a um padrão de or~ marcado pelaredução do número de componentes, a participação de outros membros no mercado de trabalho e modificações narealização das tarefas
necessárias à reprodução da vida imediata.

Pesquisadora : Iracema Brandão Guimarães
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: Famílias, Relações de Gênero e Experiência Feminina no Trabalho
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1992
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GUIMARÃES, Iracema Brandão. Famílias, Relações de Gênero e Experiência Feminina no Trabalho. Caderno CRH, Salvador, n. 16, 1992.
RESUMO
0 aumento da participação feminina no mercado de trabalho é um processo que apresenta
várias características . Nesse artigo examinamos uma bibliografia recente sobre o tema, particularmente uma discussão sobre as tendências recentes do trabalho feminino na Bahia, com
ênfase nas percepções subjetivas das mulheres sobre os problemas encontrados na interseção
entre avida familiar e otrabaho remunerado.

Pesquisadora: Vanda Maria M . de Miranda
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : A proposta de creche . A quem compete? A quem se destina?
Tipo de produção : Dissertação de Mestrado
Data: 1983
MIRANDA, Vanda Maria M. de Apropostadecreche.Aquem compete?A quem se
destina? Salvador: 1983. Dissertação (Mestrado em Saúde Comunitária) - Universidade Federal daBahia, 1983.

RESUMO
0 objetivo do presente trabalho fofa realização deumestudo sobre a proposta de creches,
surgida dentro das políticas sociais adotadaspelo Estado Brasileiro, particularmente a partir
de 1974. Para a consecução de tal objetivo, procedeu-se auma verificação do modo como a
proposta a nível do discurso, se reproduzia na percepção dos técnicos , e como se viabilizava
na prática institucional. A amostra foi constituída por oito creches conveniadas, e uma da
própria LBA, situadas dentro do perímetro urbano de Salvador. Para avaliação da proposta
institucional , consultamos documentas de arquivo e procedemos à entrevista informal, aplicação de questionários a técnicos e a dirigentes, além de observação participante. Constatamos que dentre as nove creches amostradas, nenhuma atendia de modo integral os requisitos
formalmente exigidos e ou sugeridos , quanto à assistência destinada a criança . Entretanto,
destacamos a presença constante de algum tipo de atividade pedagógica para as crianças de 3
a 6 anos, e nenhuma atenção na referida área para as crianças aquém desta faixa de idade.

Pesquisadora: Neide Regina da C.A. Nascimento
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Divisão sexual do trabalho e relações de gênero na família moderna:
um estudo sobre casais das camadas médias urbanas de Salvador.
Tipo de produção: Monografia de Conclusão de Curso
Data: 1991
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NAS CIMENTO, Neide Regina daC.A. Dic sãosexualdotrabalhoerelaçõesdegênero
na família i noderna.ium estudo sobre casais das camadas médias urbanas de Salvador. Salvador: 1991. 59p. Monografia de Conclusão de Curso - Universidade
Federal da Bahia, 1991.
RESUMO
Investigação e análise do modo como vem se processando a divisão sexual do trabalho e as
relações de gênero ino contexto conjugal, como intuito de levantar alguns dados no sentido de
verificar se as relações entre homem e mulher possam estar se modificando em uma direção
menos conservadora - tendo em vista a ampla áansfor mação de valores e modelos culturais
que vem se operando em nossa sociedade nas últimas décadas, principalmente no tocante à
situação damulhear.

Pesquisadora: Eulália Requião de Oliveira
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do Trabalho: Profissão: Mãe - Uma Proposta Institucional sobre Maternação e
Família
Tipo de Produção : Dissertação de Mestrado
Data: 1996
OLIVEIRA, Eulália Requião de. Profissão:Mãe- Uma Proposta Institucional sobre
Maternação eFaml7ia. Salvador, 1996. Dissertação (Mestrado em Sociologia) Faculdade Ie Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia,
1996.

RESUMO
Este trabalho visa analisar a proposta de uma instituição, que presta assistência a crianças
oríãs e abandonadas , de estabelecer uma família para estas crianças em substituição a sua
família de origem.

Aqui há o enfoque na mãe social , atividade criada por esta instituição e reconhecida como
categoria profissicnal , instaurada através da contratação de mulheres para cuidare conviver
com estas crianças no interior da instituição em tempo integral. Assim, este estudo tem como
finalidade investigar qual o tipo de organização familiar proposto, verificando se a instituição
consegue atingir o seu objetivo, de construção de uma família , a partir da instauração da
atividade de mãe social , possibilitando aanálise das representações das relações que seestabelecem entre as mulheres que são mães sociais e a instituição.

Pesquisadora : Maria de Fátima Alves Pereira
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : A Normatização da Maternidade : um estudo sobre mães pobres
numa instituição beneficente em Salvador
Tipo de Produção : Dissertação de Mestrado
Data: 1988
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PEREIRA, Maria de Fátima Alves. ANarmatzaçãodaMatemidade• umestudo sobre
mães pobres numa instituição beneficente em Salvador . Salvador: 1988. 116p.
Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
- Universidade Federal da Bahia, 1988.

RESUMO
Aborda aquestão da "maternidade" par ndoda análise do modelo dominantena sociedade
atual e dos processos pelos quais este se impõe às mães solteiras pobres abrigadas por una
instituição beneficente em Salvador, Bahia. Fstudao discurso e as prátcas da instituição em
relevo bem como das representares e condutasdas mães ali abrigadas. Delinea, entre outros
aspectos, asdiferenças e contrastes entre um modelo de maternidade e outro, amaneira pela
qual anormatizaçáo docomportamentomaternonos moldes dainstituiçãovemseprocessando e os conflitos daí decorrentes. Destaca o fato da instituição em análise encontrar-se numa
fase de transição quanto à sua organização e funcionamento, passando de um modelo de
organização institucional, estritamente assistencialista, para um fortemente influenciado pela
psicologia moderna, no qual se inscreve anormatização do comportamento maternal através
da interior~ do modelo da instituição por parte das mães. Conclui que o modelo imposto
permanece o mesmo, ainda que, agora, apoiado no discurso especializado e competente da
psicologiamodema

Pesquisadora: Cleide Magali dos Santos
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Rasgando o Véu... Rasgando a Manta? (Estereótipos e Rupturas
de Gênero entre Mulheres em Cárcere: Estudo de Caso em
Salvador)
Tipo de Produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1996

SANTOS, Cleide Magali dos. Rasgando o Véu... Rasgando a Manta?(Estereótipos e
Rupturas de Gênero entre Mulheres em Cárcere: Estudo de Caso em Salvador).
Salvador:1996. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia
e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 1996.
RESUMO
Pesquisa que buscou compreender o possível ou possíveis significados que poderiam ser
atrrbuidos à maternidade e à maternagmna situação de cárcere, principalmente junto àquelas que durante areclusão estavam grávidas ou já haviamparido - maternando ounão. Foram
realizadas entrevistas, recorrendo às histórias de vida e às representações dessas mulheres
quanto àmaternidade, maternagem, aborto, relações afetivas e sexuais, violência, crime e
punição, família cor~ carcerária. Assim, autilização de determinados estereótipos,
a instrumentalização da maternidade, as negociações e os poderes, compõem-se matéria des-
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sa dissertação. De fato, maternidade e maternagem sofrem redefinições pelas mulheres em
cárcere e a própr ia instituição em certa medida, oferece os elementos para essas redefinições.
Pesquisadora : Cecília Sardenberg, Deborah Donnellan
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : A Different Kind ofNunnery
Tipo de produção : Capítulo de livro
Data: 1977
SARDENBERJ, Cecilia, DONNELLAN, Deborah, A Different Kind of Nunnery.
In: Expionng Totallnstitutions R. Gordon, B. Williams (eds), Champaign,
Illinois: SJpes,1977,
RESUMO
Baseado no modelo de Instituições Totais de Goftmann, o artigo analisa uma "sorority" urna República p'emininadeunia unisrersidadelocalizadanaregião Centro Oestedos Estados
Unidos, -comparando-aàoutrasinstituiçõestotaisvoluntárias paramulheres, comoamven
tos. Procura demonstrar que instituições totais dessa natureza, tendem a apoiar-se num modelo de organização familiar na sua estrutura e funcionamento, servindo-se de rituais variados para diminuir o nível de tensão e conflitos e promovera solidariedade entre seus membros, bem como para modelar as internas de acordo coma identidade símbolo da instituição.

Pesquisadora: Cecília Sardenberg, Deborah Donnellan
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Froco the Anvíl of Experience: a Critical Review of Murphy &
Murphy's Women of the forest and Wolff's Women and the Family
in Rural Taiwan".
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1979
SARDENBERG, Cecilia, DONNELLAN, Deborah. From theAnvil of Experience: a
Critical Review of Murphy & Murphy's Women of the forest and Wolff's Women
and the Family in Rural Taiwan. National Conference on Women ín
Antropolcgy, Boston, p. 8-10, jul. 1979.

RESUMO
Resenha dos livros Women of the Forest, de Yolanda Murphy e Robert Murphy (1974),
e Women and the Family in Rural Taiwan, de MargeryWolf (1972), em termos de sua
contribuição na área dos estudos sobre a mulher e como material de uso didático.
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5 - FEMINISMO
Pesquisadora: Maria Amélia Ferreira de Almeida
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho: Feminismo na Bahia, 1930-1950
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1986
ALMEIDA, Maria Amélia Ferreira de. Feminismo na Bahia, 1930-1950. Salvador:
1986. 188p. Dissertação (Mestrado emHistória) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas , Universidade Federal da Bahia, 1986.
RESUMO
Estuda o feminismo na Bahia, que se desenvolve a partir de 1931, coma instalação da filial da
Federação Brasileira, focalizando, inicialmente, a Federação Baiana para o Progresso Feminino, em tomo da qual se agrupamas feministas - suaorganização, funcionamento, sua relação
como momentonacional e principais atividades. Traça-se, em seguida, um pano de fundo da
condição feminina em Salvador no segundo quartel deste século, abordando alguns aspectos
atinentes ao trabalho, educação e o cotidiano das mulheres das camadas médias e altas. 0
próximo capítulo relata como as feministas baianas participaram e articularam-se nacionalmente em torno das campanhas do voto e das candidaturas femininas a cargos legislativos.
Concluindo, analisa o discurso feminista, sua fundamentação, sua estruturação eseu conteúdo argumentativo.

Pesquisadora: Mary Garcia Castro, Lena Lavinas
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Do Feminino ao Gênero: a construção de um objeto
Tipo de produção : Capítulo de livro
Data: 1992
CASTRO, MaryGarcia, LAVINAS, Lena. Do Feminino ao Gênero : a construção de
um objeto. In: COSTA, Albertina Oliveira, BRUSCHINI, Cristina (orgs.) Uma
Questão de Gênero. São Paulo: Ed. Rosados Tempos / Fundação Carlos Chagas,
1992, p.216-251.
RESUMO
Dois objetivos combinam-se no texto. Por um lado, refletimos sobre o processo de modelagem do conhecimento sobre relações sociais de gênero, passando pela críticaa alguns conceitos em uso e abuso nas análises sobre mulher e trabalho, e.g., patriarcado, reprodução e
divisão sexual do trabalho. Pelo outro, também situamos o estado da produção teórica sobre
mulher e trabalho na década de 80 no Brasil, por um estudo de caso. textos apresentados no
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Grupo de Trabal ho - GT Mulher e Força de Trabalho da MM - Associação Nacional de
Pós-Graduaçk°Pesquisaem Ciências Sociais. Estaanálisenosdábaseempíricaparadecolar a discussão conceituai.

Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabal ! o: Patriarcado: desencontros entre a Sociologia, o Feminismo e entre
correntes do Feminismo
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1991
CASTRO, Mary Garcia. Patriarcado : desencontros entre a Sociologia, o Feminismo e
entre correntes do Feminismo. Revista Presença da mulher, Ano VI, n. 21, p.
20-26, ou:./.dez. 1991.

RESUMO
Neste ensaio advoga-se que o conceito depatriarcado é de uso correntenos escritos feministas
ecomporta amplavariedadedeusosquesãodiscutidos.Emboraoconceito tenhasidoelaborado teoricament1nocampo dasociologia dadominação deMax Weber,ignora-se talconstmção nos textos feministas.

Revisita-se a formulação Weberiana, em uma perspectiva de transversalidade de conhecimentos -sociológico efeminista -argüindo que há incompatibilidade tanto entre as teses de
Weber e o femini mo, quanto incongruências entre posturas feministas no uso do conceito.
Questiona-se o viés anti-historicistae determinista no uso feminista do conceito, contudo
adverte-se sobre sua potencialidade quando usado
ao nível de adjetive nas análises sobre sexualidade, imaginário erótico e prazer.

Pesquisadora : Ana Alice A. Costa, Renata Proserpio
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Brasil: se organizan ias mal amadas
Tipo de produção: Artigo em revista

Data: 1980
COSTA, Ana Al ice A., PROSERPIO, Renata. Brasil: se organizan Ias mal amadas.
NuevaCul!uraFeminlsta, México, v 3, n. 12 , p. 33-39, jan./fev 1980.
RESUMO

0 movimento feminista que ressurge no Brasil apartir de 1975, trazem seu bojo o germe da
subversão. A ordem é subverter os valores sexistas, a divisão sexual do trabalho, as relações
de dominação na cama, na família e no Estado. Nessa perspectiva, o movimento teve que
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enfrentar a resistência do Estado (a Ditadura Militar), dos meios de comunicação, da tradici
onal família e até mesmo da d amada "esquerda revolucionária". 0 artigo analisaas atividades desenvolvidas pelo movimento feminista nesse sentido: subverter o estabelecido.

Pesquisadora: Ana Alice Costa
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Avances y definiciones dei movimento feminista en Brasil
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1981
COSTA, Ana Alice. AvancesydelinrcíonesdelmovímentofemmrstaenBmsrl. México:

1981, Dissertação de Mestrado, FCPS/UNAM, 1981.
RESUMO
A partir de uma discussão preliminar sobre a especificidade da opressão feminina e das suas
formas de manifestação ao longo do processo de desenvolvimento histórico dahumanidade,
em especial, nas sociedades capitalistas, este estudo busca analisar o movimento feminista
enquanto um instrumento de luta da mulher por sua emancipação.
Esta análise se dá a partir de um estudo sobre as origens do movimento a nível internacional;
das várias coerentes ideológicas dominantes no seu processo de desenvolvimento; do resgate
histórico do movimento feminista brasileiro desde sua origem em meados do século passado
até os nossos dias, destacando suas formas de organização, atuação e mobilização, suas lutas
ideológicas e principalmente os reflexos que apresenta da situação politica e cultural da
sociedade brasileira.

Pesquisadora : Ana Alice Costa
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: 0 feminismo "feminino" e a esquerda no Brasil
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1984
COSTA, Ana Alice A. 0 feminismo "feminino" e a esquerda no Brasil. Caderno do
NEIM, Salvador, n.2, p.21- 37, 1984.

RESUMO
Análise das comentes ideológicas dominantes no movimento feministaque se desenvolveu
no Brasil a partir da segundametade do século passado até o golpe miilitarde 1964. Tomando
porbase o estudo dos documentos específicos de diversos grupos eorganizaçóes de mulheres,
bem como documentos do Partido Con>unistaBrasileiro, apresenta uma análise do discurso
e da prática destes setores em prol da luta emancipacionista das mulheres e a repercussão
dessaatuaonaconão feminina.
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Pesquisadora: Ana Alice Alcântara Costa, CeciliaMariaB. Sardenberg
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Titulo do trabalho: Teoria e Práxis Feministas na Academia: os núcleos de estudos sobre
a mulher nas Universidades brasileiras

Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1994
COSTA, Ana Alice Alcântara, SARDENBERG, Cecilia Maria B. Teoria e Práxis Feministas na Academia : os núcleos de estudos sobre a mulher nas Universidades brasileiras. Estudos Feministas, Rio de Janeiro, out. n. especial. p . 3871109, 1994.
RESUMO
0 estudo é parte ^9e uma tentativa de buscar entender um momento especifico caracterizado
pela proliferação dos núcleos de mulheres nas universidades brasieiras. Propõe-se também a
compreender se essa proliferação tem relação como que acontece no nível dos avanços
teóricos e do movimento social, bem como detectar quais as perspectivas que vêm se abrindo
com esses núcleos no sentido da consolidação do projeto feministano Brasil.

Pesquisadora: Ana Alice Costa, Cecilia M.B. Sardenberg
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: 0 Feminismo no Brasil: Reflexões e Perspectivas
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1989

COSTA, Ana Alice, SARDENBERG , Cecilia M.B. 0 Feminismo no Brasil : Reflexões
Teóricas e Perspectivas . RevistaImpressões, Rio de Janeiro, Realfe/Achiamé,
1989.
RESUMO
Informe sobre o I Seminário Nacional: "OFeminismonoBrasil. ReflerõesTeóricaseperspaír'vas", promovido pelo Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher- NEIM, da
FFCH da UFBA. Relata as questões centrais dos temas: a relação feminismo e Estado, feminismo e sindicatos, a Igreja, os Partidos, e em particular, os Conselhos. Inclui depoimentos e
avaliações das participantes.

Pesquisadora: Ana Alice Costa, Cecilia M. B. Sardenberg
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Anais do I Seminário Nacional 0 Feminismo no Brasil: Reflexões
Teóricas e Perspectivas

Tipo de produção: Anais
Data: 1989

45

Catálogo Redor

COSTA, Ana Alice, SARDENBERG, Cecllia M.B. (orgs.). Anais dolSeminárioNacrona!OFeminismonoBrasil.• Reflexões Teóricas e Perspectivas, Salvador: 1990.
NEIM/UFBA.
RESUMO
Anais do 1 Seminário Nacional: OFemrni znonoBi sil, ReflerõesTón 'asePefspec as,
promovido pelo NEIM como apoio do UNICEF e Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher, e realizado em Itapuã (Salvador) entre 31 de outubro e 5 de novembro de 1988.
Inclui uma introdução das autoras ("O Feminismo no Brasil: Notas Históricas"), os trabalhos
apresentados nas diferentes Mesas e a transcrição das fitas gravadas durante os debates.

Pesquisadora : Ana Montenegro
Instituição: Departamento Feminino da OAB
Título do trabalho : Ser ou não ser feminista
Tipo de produção: Livro
Data: 1981
MONTENEGRO, Ana. Serounãoserfeminista. Recife: Guararapes, 1981.103 p.

RESUMO
Este ensaio não tema pretensão de abordar ou de esgotar todos os aspectos -fatos e conceitos
-quesereferem à questão femininaeque aenvolvem. Há uma preocupação com aimportação de teoria. Teoria essa que refere-se principalmente ao aspecto da luta individual pela
emancipação da mulher (contra o homem), o que lhe escoima do caráter social, pois absorve
o sistema, sistema que, para manter sua inlra-estrutura, projeta e aplica leis, usa mitos, alimenta usos e costumes, estabelece uma cultura, que enfim instrumentaliza a repressão à
mulher

Pesquisadora: Elizete Silva Passos
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: 0 Feminismo de HenriquetaMartins Catharino
Tipo de produção: Livro
Data: 1992

PASSOS, Elizete Silva. OFeminismo deHenr queta Martins Cathanno. Salvador:
Bureau, 1992. 85p.
RESUMO
HenriquetaMartins Catharino foi uma mulher pertencente àcamada economicamente alta
da sociedade baiana, que dedicou a sua fortuna e os seus esforços em causas que pudessem
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libertara mulher do mando masculino. Para isto, desalvolveu lura obraed~ e apostolar
arrojada para a i'poca - década de 20 a 60 do nosso século. Contudo , a sua preocupação era
coma independência econômica do sexo feminino, pois, o seu feminismo não contemplava a
igualdade de direitos em todos osníveis . A mulher continuaria sendodiferente do homem,
responsável pela estruturação da família, ou seja pela educação dos filhos e pelas tarefas
domésticas. Devia ser uma companheira dohomem enunca a sua concorrente
Pesquisadora : Minam Cristina M. Rabelo, Iara Maria Souza
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : A teoria feminista em J. Mitchell e A. Touraine
Tipo de produção : Monografia
Data: 198RABELO, Minam Cristina M., SOUZA, Iara Maria . A teonafeminista emJMitcheII
eA. Touraine. Salvador: [198-], 12p . Monografia.
RESUMO

0 trabalhopretendediscutirdoisautoresquenadécadade60cntribuíramsubstancialmente
coma colocação da problemática feminina: A. Touraine e J. Mitchell.
0 assunto abordado revElouapreocupaçãopela opressão da mulher, uma investigação que
instigou várias teorias que dentro das diversificações unem -se especificamente na procura de
mostrar o porquê da opressão e como as mulheres são oprimidas presentemente
Dois pontos foram ressaltados dentro desta pesquisa: a situação feminina como um todo,
tomada como dilërente de qualquer outro grupo social (pois constitui a metade de uma totalidade, ou seja, a da espécie humana ) e outroponto foia análise do backgmundpolíticodo
movimento feminista.

Pesquisadora: Mariaugusta Rosa Rocha
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Parénthesis : programa de desenvolvimento da mulher
Tipo de produção : Artigo
Data: 1984
ROCHA, Mariaugusta Rosa. Parénthesis : programa de desenvolvimento da mulher.
Inf. Conj, Salvador, v. 4, n. 4, p. 160-64 , abr. 1984.
RESUMO
No contexto, a rnulher é mero objeto de produção humana . É o ingressono mercado de
trabalho, ainda criança, assumindo inclusive a maternidade dos irmãos de diferentes pais.
Prematuramente se inicia na vida sexual. Adolescente, emprega-se como babá e se envolve
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com o filho do patrão, com opatrão, com o zeladordo prédio , com o rapaz da padaria.
A gravidezé o marco traumáticodavidaadultaeentranomundo damulherfeita.

Pesquisadora : Cecilia Sardenberg
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: Subsídios para uma política de autogestão dos Núcleos de Estudos
sobre a mulher nas Universidades : A experiência do NEIM
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1991
SARDENBERG, Cecília. Subsídios paraumapolítica de autogestão dos Núcleos de
Estudos sobre a mulher nas Universidades: A experiência do NEIM , In; ENCONTRO NACIONAL DENUCLEOS DE ESTUDOS SOBRE AMULHERERELAÇÕES DE GÊNERO NAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS, 1., mar: 1991,
São Paulo. (NEMGE-USP).

RESUMO
Análise dos problemas enfrentados pelos Núcleos da Mulher nas Universidades e das possíveis estratégias a serem desenvolvidas , a partir de uma narrativa da história do Núcleo de
Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher - NEIM, da Faculdade deFilosofiae Ciências
Humanas da Universidade Federal da Bahia . Criado em maio de 1983 por um grupo de
professoras epesquisadoras do antigo Mestrado de Ciências Sociais daUFBA, algumas das
quais atuantes no Grupo Feminista Brasil Mulher de Salvador. 0 NEIMvemse destacando
desde então por um trabalho continuonas áreas de ensino, pesquisae extensão , destacando-se
sobretudo por sua atuação junto ao movimento de mulheres e na área de políticas públicas.
Essa linha de atuação tem inclusive muitasvezes possi bilitado ou mesmo sustentado as atividades de pesquisa e de formaç~o ecapacitaç ão do pessoal atuante, nos períodos em que outras
fontes de recursos se mostraram estéreis. Contudo, as dificuldades em conciliar as diferentes
áreas de atuação têm sido muitas, inclusive em termos da definição da identidade do núcleo
e dos conflitos internos daí decorrentes ,implicando numa mud ança significativa na estrutura
e composição do Núcleo, e numa redefinição das prioridades.

Pesquisadora: Cecilia M.B. Sardenberg, Ana Alice A. Costa.
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Feminismos , Feministas e Movimentos sociais
Tipo de produção : Capítulo de livro
Data: 1994
SARDENBERG, CecíliaM,B., COSTA, Ana Alice A. Feminismos, Feministas e Movimentos sociais . In: BRANDÃO, M. Luiza Ribeiro , BINGMER, Maria Clara
(orgs .). MulhereRelações de Gênero. São Paulo: Loyola, 1994. p. 81-114.
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RESUMO
0 trabalho propõe-se a refletir sobre a luta das mulheres e como vem se estruturando o
movimento feminista no Brasil nessas últimas décadas . Adota como um dos pressupostos
básicos a auto-identificação como objeto da reflexão, como resultado do processo de
conscientização da mulher e de suas lutas através da história. Propõe-se ainda a explicitar a
trajetória do feminismo no Brasil, asprincipais questões levantadas no interior do movimento, quanto aosignilicado, alcance e rumos das lutas das mulheres em nossa sociedade nesses
últimos anos.

6 - GÊNERO E ENFERMAGEM
Pesquisadora: Estela Maria Leão de Aquino
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Gênero, trabalho e hipertensão arterial: um estudo de trabalhadoras
de enfermagem em Salvador, Bahia.
Tipo de produção : Tese de Doutorado
Data: 1996
AQUINO, Estela Maria Leão de. Gênem, tia balho ehipertensão artenal.•um estudo de
trabalhadora; de enfermagem em Salvador, Bahia. Salvador: 1996. Tese de doutorado - Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, 1996.

RESUMO
Tem sido descrita a associação entre trabalho , estresse e hipertensão arterial, especialmente
pela investigação de grupos ocupacionais masculinos . Apesar da entrada crescente das mulheres no mercado te trabalho, têm-se mantido inalteradas suas atribuições de cuidados da
casa e dos filhos , o que resulta em uma sobrecarga, cujos efeitos sobre a saúde são ainda mal
conhecidos . Neste estudo transversal, envolvendo entrevistas e medidasbiológicas , buscouse estudar a relação entre sobrecarga doméstica (SD) e a hipertensão arterial (HA) em 494
profissionais de ent rmagem de um grande hospital público de Salvador/BA.

Pesquisadora: Liliaa Fátima Barbosa Marinho
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do Trabalho: Encerramento Precoce das Vidas Reprodutivas: Esterelização
Tubária, Cirúrgica entre Trabalhadoras de Enfermagem de um
Hospital Público em Salvador, Bahia.

Tipo de Produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1996
MARINHO, Lilian Fátima Barbosa. Encerramento Precoce das VidasReprodutivas:
Esterelização Tubária, Cirúrgicaentre Trabalhadorasde Enfermagem de um Hospi-
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tal Público em Salvador, Bahia. Salvador. 1996. Dissertação (Mestrado em Saúde
Comunitária) - Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, 1996.
RESUMO
Neste estudo transversal, pretendeu-se investigar o padrão de esterelização entre 333 trabalhadoras deenfermagem de um hospital público, através de entrevistas, realizadas em 1993.
A maioria das entrevistadas tinha um padrão de prole restrita, o que encontracorrespondênda na altaprevaléncia de uso de contraceptivos, bem como na elevada ocorrência de abortos.
Predominaram os contraceptivos mais medializados tais como a esterilização cirúrgica, a
pílula, oDIU e os hormonais injetáveis. Aquelas que encerraram suas histórias reprodutivas
tiveram maior número de gestaçõesedepartoscesáreos do que as não esterelizadas. Entre as
mulheres com 30 ou mais anos de idade, a ocorrência da ligadura tubária correspondeu ao
dobro daquela verificada entre as mais novatas na profissão de enfermagem. Discute-se a
opção pelo encerramento precoce das vidas reprodutivas neste grupo profissional, como um
indicativo do intenso processo de medicalização ao qual está submetido, sobretudo tratandose de uma população que, supostamente, tem mais acesso à informação e à utilização de
métodos contraceptivos reversíveis.

Pesquisadora: Cristina M. M. de Melo
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: A divisão social do trabalho na Enfermagem: contribuição ao Estudo
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1984
MELO, CristinaM. M. de. AdivsãosocraldotrabalhonaEnfermagem.•contabu4ão
aoEstudo. Salvador: 1984. Dissertação de Mestrado - Pós-Graduação em Saúde
Coletiva, Universidade Federal da Bahia, 1984.

RESUMO
0 objetivo deste trabalho é iniciar a discussão sobre a origem e desenvolvimento da divisão
social do trabalho na enfermagem. Através de um levantamento bibliográfico analítico, foram abordadas as questões básicas para a construção de um referencial teórico geral sobre a
divisão social do trabalho, desde quando este assunto ainda não foi tratado especificamente
para a enfermagem. Após esta revisão, tentou-se estabelecer um desenvolvimento histórico
da enfermagem, sua prática e a função exercida pelas diversas categorias, antes e após a
institucionalização da profissão sob o modo de produção capitalista. No final, abordou-se
também a questão da divisão social do trabalho na enfermagem na realidade brasileira, buscando sempre sua relação com as instâncias políticas, económicas e ideológicas, nas diversas
épocas históricas, na tentativa de compreendera sua prática e o modo como se constitui nos
dias atuais.
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Pesquisadora: Enilda Rosendo do Nascimento
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : 0 mito da profissão feminina: estudo da reprodução de estereótipos
sexistas por professores de Enfermagem
Tipo de produç;ío: Comunicação em congresso
Data: 1995

NASCIMENTO, Enilda Rosendo do. 0 mito da profissão feminina: estudo da reprodução de estereótipos sexistas por professores de Enfermagem . In: ENCONTRO INTERNAC[ONAL DEENFERMAGEM EM PAISES DE LINGUA PORTUGUESA,1., abr.1995, Salvador.

RESUMO
Utiliza uma abordagem qualitativa e ol etiva estudarpráticas e representações que configuram a reproduÇio de estereótipos sexistas. Os dados foram colhidos através de entrevista
semi-estruturada , onde os relatos tomam evidente que asprofessoras continuam rewrrendo
a imagens estereo tipadas de mulheres e homens, reproduzindo relações desiguais de gênero
no ensino e na Enfermagem.

Pesquisadora: Enilda Rosendo do Nascimento
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Enfermagem : profissão feminina?
Tipo de produção : Artigo em Jornal
Data: 1993
NASCIMENTO, Enilda Rosendo do. Enfermagem : profissão feminina? Jornalinfoimativo daAssoriaçãoBrasileira deEnfermagem, Ano 35, n. 1, mai./jun. 1993.

RESUMO
Aborda sucintamente aspectos ligados à evolução da humanidade e do "status" social da
mulher, fazendouma articulação como surgimento da Enfear m Exorta as enfermeiras
para a necessidade de lutar no sentido de desconstruir idéias de "naturalização " de fatos
socialmente consrruídos para a mulher e para elas próprias.

Pesquisadora : Nair Fábio da Silva
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : A prática da enfermagem na Bahia: contribuição ao estudo do trabalho dos profissionais de enfermagem de nível superior
Tipo de produçã,x Dissertação de Mestrado
Data: 1986
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SILVA, Nair Fábio da. A prática da Enfa-magemna Bahia.•contrrbu4 ão ao estudo do
trabalho dospmfssionais deenfermagem denívelsuperior. Salvador: 1986. Dissertação de Mestrado - Pós-Graduação em Saúde Coletiva , Universidade Federal
da Bahia, 1986.
RESUMO
Este estudo tem por objetivo a análise da prática dos profissionais de enfermagem de nível
superior do Estado da Bahia no ano de 1985. Desenvolveu-se a partir da aplicação de um
questionárioaumaamostradepnofissiom detodooEstado,cujosdadasforamprocessados
eletronicamente Osresultadosforamanalisadosàluzdeumasínteseconceitualdapráticade
enfermagem/processo de trabalho nas sociedades capitalistas. Buscou-se assim discutir os
deternvmntes históricos-sociais, especialmente aqueles decorrentes das opções políticas em
saúde na conjunturabraslleira mais recente, e seus efeitos sobre a organização da assistência
médico sanitária.

7 - GÊNERO E LITERATURA
Pesquisadora: Ivia Iracema D. Alves
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do Trabalho: O'Pensamento Feminino' de Amélia Rodrigues
Tipo de Produção: Artigo
Data: 1996
ALVES, Ivia Iracema D. 0 'pensamento feminino ' de Amélia Rodrigues . In: Constância
Lima Duarte (org.) A mulhernaLiteratura, n. 6 (Boletim do GT). Natal: UFRN,
1996. p. 131-147.

RESUMO
Através dos textosjornalísticos daescritorabaianaAméliaRodrigues procura-se estabelecer
suas principais lutas em favordaliberação damulher, entreosanos de 1901 a 1926, época em
que a autoraprocura divulgaras idéiasfeministas, mas ainda sob os parâmetros da sociedade
cristã. Lutandoprincipalmentepelainstruçãofemininaepelamudançadeatitudedamulher
no casamento, seus textos foram editados por editoras católicas, fato que também merece
questionamenta

Pesquisadora: Ivia Iracema D. Alves
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do Trabalho: Amélia Rodrigues - situações e posições
Tipo de produção: Comunicação em Simpósio

Data: 1996
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ALVES, Ivia Iracema D. Amélia Rodrigues - situações e posições . In: SIMPÓSIO
BAIANO IDE PESQUISADORAS (ES) SOBRE A MULHER E RELAÇÕES DE
GÊNERO, 2.,1996 , Salvador. Tema : Mulher, gênero e interdisciplinaridade.
Anais... Salvador: NEIM, 1996. p. 107-119,
RESUMO
Neste ensaio procura-se evidenciar as estratégias enegociaçães da autora embusca de um
espaço no cenário literário brasileiro, que até então vedava ou dificultava a atuação da mulher.

Pesquisadora: Ivia Alves
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Vênus ou Maria? Estudo do jogo de espelhos do narrador nos romances citadinos de José de Alencar
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1995

ALVES, Ivia. Vénus ou Maria? Estudo do jogo de espelhos do narrador nos romances
citadinos de José de Alencar. In: SEMINARIO NACIONAL MULHER E LITERATURA, 6., set. 1995, Rio de Janeiro. Faculdade de Letras da UFRJ/NIELM.
RESUMO
O trabalho visoudepreender o estatuto donarrador através dos prefácios dos romances citadinos de José de Alencar. O escritor constrói um petsonagemfeminino apartir do romance
Ludolaque, no prefácio, semostracomo aescritorae editora da estória contada por Paulo.
Sendo uma. senhc ra, ela vai regular a transmissão do discurso de um homem paraseus possíveis leitores. Depreende-se que J. de Alencar, ao criar tal personagem, queria demonstrar que
sua narrativa não conteria nenhuma transgressão para as suas leitoras jovens, pois tendo sido
editado por uma inulher, ela regularia didaticamente a narrativa afim de tornar o texto uma
orientação para o jovem público.

Pesquisadora: Ivia Alves
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Deusa ou demônio ? 0 controle do corpo e do comportamento da
mulher através dos mitos de beleza
Tipo de produção : Comunicação em congresso
Data: 1995

ALVES, Ivia. Deusa ou demônio? 0 controle do corpo e do comportamento da mulher
através dos mitos de beleza. In : ENCONTRO DA REDE REGIONAL NORTE E
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NORDESTE DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MULHERERELAÇÕES
DE GÊNERO, 4.,1995, João Pessoa. Anais... João Pessoa: REDOR, out.
1995.
RESUMO
0 trabalho procurou mostrar como cobra citadina de José de Alencar procura regular o
comportamento feminino, conslniindomodelos de comportamento através dos tipos de beleza. A atitude pura ehumilde dajovem, a atitude imperiosa da mulher e a atitude sensual da
prostituta. Dos três modelos, as duas primeiras seriam aceitas pela sociedade. Amélia
Rodrigues formou-se lendo os livros românticos que regulavam os possíveis caminhos da
mulher para dentro da esfera doméstica. Como esta moça, oriunda de estratos médios do
interior da Bahia, formando-se e trabalhandoparase manter, vai se colocarna vidaliterária?
Porqueelaescolhe publicar suaobraliterária.sobaégide daIgreja? Teria sido uma forma de
desviar o preconceito da sociedade e dos críticos literários? 0 prefácio do seu livroBem-mequeresinsinua estahipótese de trabalho.

Pesquisadora: Mirella Márcia Lago Vieira Lima
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: 0 homem como objeto de inspiração poética
Tipo de produção: Artigo em Revista
Data: 1984

LIMA, Mirella Márcia Lago Vieira. 0 homem como objeto de inspiração poética.
Cadernos doWEIM, n. 03, p. 14, 1988,.
RESUMO
0 árabalho éresultado do estudo literár^ar>aysando apoesia brasileiraproduzida por mulheres, onde a "musa inspiradora" cede lugar ao "homem como objeto de inspiração poética".

Pesquisadora: Maria Lygia Quartim de Morais
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Histórias das revistas femininas
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1984
MORAIS, Maria Lygia Quartim de. Histórias das revistas femininas . Cadernos do
NEIM, n. 03, p. 15-66, 1984.
RESUMO
No trabalho são analisados os conteúdos ideológicos das chamadas revistas femininas que
atn7ruemàmulhernãoapenasopapeldeco mumidr u,maspresteaquelederemoa
passiva e acrílica de estímulos e estereótipos conservadores.
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8 - GERAÇÃO: Idosos, adolescentes
Pesquisadora: `laca Denise B. Carneiro e outros
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Produção e representação sobre feminilidade entre adolescentes de
classe média em Salvador
Tipo de produção : Relatório de pesquisa
Data: 1989
CARNEIRO, Clara Denise B. et al, Produção erepresentação sobrefeminilidadeentre
adolescentesdeclassemédíaemSalvador. Salvador : 1989. Relatório de pesquisa
- Departamento de Sociologia , Universidade Federal da Bahia, 1989.

RESUMO
Estudo qualitativo exploratório sobre representações de aspectos de feminilidade : matemidade/proaiaçãa erelações entre sexo/sexualidade.

Pesquisadora: Alda Britto da Motta
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do Trabalho : Os Velhos, os Corpos, as Estações
Tipo de produção : Comunicação em Encontro Regional
Data: 1996
MOTTA, Alda Britto da . Os Velhos, os Corpos, as Estações. In: ENCONTRO DA
REDE REGIONAL NORTE E NORDESDE DE ESTUDOS E PESQUISAS
SOBRE A MULHER E RELAÇÕES DE GÊNERO, 4.,1996, João Pessoa.
Anais, .. João Pessoa: REDOR, 1996.
RESUMO
A modernidadecapitalista prenuncia após -modemidadecomumavisão segmentardes idades. A trajetória cias "novas" idades (a infância, a juventude, mais tarde a "terceira idade") é
também mimeti<ada aos ciclos danatureza, às estações. (" 15 primaveras", "na flor da idade" "ainda viçara aos 40 anos " " no inverno da vida").Referências sobretudo às mulheres,
não fossemestasideologiamenteconsideradas "maispróximasdanatureza " queoshomens.
Objetos diretamente manipulados pelas estranhas estruturas da reprodução capitalista são os
corpos dos velhcs : descartados como força de trabalho e tentativamente dessexualizados,
mas teimcsa.men~os.

Os velhos da min ha pesquisa falam (ouse omitem) sobre sua sexualidade e seu corpo.
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Pesquisadora: Alda Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do Trabalho: 0 Sentimento da Terceira Idade
Tipo de Produção: Monografia
Data: 1996

MOTTA, Alda Britto d a. OSentmentoda TerreiraIdade In: REUNIÃO DA ABA
(Associação Brasileira de Antropologia), 20., abr. 1996, Salvador. Monografia.
RESUMO
Na constante periodização da vida social par idades e seus tempos , a construção mais recentemente elaboradaé ada terceiraidade- queapartirdorápido crescimento demográfico dos
mais velhos e da percepção capitalista do seu valor como consumidores , ganhou constante
visibilidade. Na análise das Ciências Sociais o termo terceira idade é pouco simpático porque, além de impreciso, tem forte conteúdo eufemístico. "Terceira Idade" exorciza "velho"
e até o mais suave "idoso". Por isso mesmo, difundiu-se rapidamente no cotidiano e até nas
políticas públicas. Numpossível sentido positivo, ou de mais precisão, assinala uma nova e
intermediária etapabio-social instalada pela maiorlongevidade atual, associadaaummodo
de vida mais informal, livre e "leve". Pensar "terceira idade" remete obrigatoriamente não
apenas aumperíodo etário ousituação geracional , mas auma situação de classe (práticas e
representações próprias das camadas médias ) e adiferenciais de gênero.

Pesquisadora: Alda Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: "Terceira Idade" - Gênero, Classe Social e Moda Teórica
Tipo de produção: Comunicação em Simpósio
Data: 1996
MOTTA, Alda Britto da . "Terceira Idade"- Gênero, Classe Social e Moda Teórica. In:
SIMPÓSIO BAIANO DE PESQUISADORAS (ES) SOBREAMULHERE RELAÇÕES DE GÊNERO, 1, dez. 1996, Salvador. Anais... Salvador: NEIM/
UFBA, 1996.

RESUMO
A categoria "terceira idade"é plena de ambivalências -inventada na décadade 60, porém
"necessária" para defmirnovas siuaçõesdeclasse egeração naquele momento; negadorada
velhice e ao mesmo tempo capaz, nesta circunstância, de mais intensalongevidade, de delimitar mais precisamente modos de vida de uma velhice "menos velha"; econômicaepoliticamente útil aos gestores/organizadores de atividades para essa faixa etária, mas também
expressiva de uma mobilização reanimadora dos idosos. Rapidamente apropriada pelo cotidiano e pelas políticas públicas, aparece, nesses âmbitos, como incolor e neutra; no entanto,
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encerra fortes s ignificados (e diferenciações) de gênero e de classe, que plenamente a definem
- suas referências centrais são as mulheres, e osusossociais erepresentaçõesdaclasse
médiaPesquisadora: Alda Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Recontando o Tempo de Madureza
Tipo de produção : Capítulo de Livro
Data: 1996
MOTTA, Alda. Britto da. Recontando o Tempo de Madureza . In: CURY, Mauro, LIMA,
Jacob, RIFIOTIS, Teophilos. Cultura eSubjet vidade João Pessoa: Universitária, 1996.
RESUMO
Pensarum"tempodemadureza",comoexpressonopoemadeCarlosDrummo ddeAndrade,
é ensejo de refletir sobre as relações entre idade/geração e gênero. A "madureza" vai bem,
além da maturidade - é um tempo dos velhos, "quando os frutos ou não são colhidos ou
sabem a verme". Um tempo que já não será o do amor-pelo menos do amor sensual.
Entretanto, ainda que com certa raridade, o amor "tardio" acontece- aos homens.
M a s e s t e éapenas u m dos ~ d e e x p r e s s ã o d o p r e c o n c e i t o , deum generalizado "a@ism"
, direcionado principalmente às mulheres. Levado também a outras percepções e usos do
corpo "velho". Tanto na conhecida negação de qualidades estéticas, vivida no cotidiano,
como no(des)wodocorpo "vivido" parao trabalho-intensificam-se osestímulosàaposentadoriaprecoce nos setores mais definidamente capitalistas da produção, do mesmo modo
como se "fecha" o mercado para o ingresso ou regresso de trabalhadores "tardios".
Por que os vehos "não servem"? Por que ser chamado de velho(a) incomoda? Que
especificidades de gênero se demonstram nessa negação? São as questões discutidas.

9 - MULHER E DESIGUALDADES SOCIAIS
Pesquisador: Michel Agier
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Titulo do trabalho: 0 Sexo da Pobreza: homens, mulheres e famílias numa "avenida"
em Salvador da Bahia
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1990

AGIER, Michd1. 0 Sexo da Pobreza: homens, mulheres e famílias numa "avenida" em
Salvador da Bahia . Tempo Social São Paulo, 2(2), p. 35-60, 2. sem. 1990.
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RESUMO
Combasenaobservaçãoetnológicadeunia "avenida" dobairrodaLiberdadq emSalvador,
Bahia, o autorsepropõemostrar comoas "subjetivações" dosindivíduossobre sua condição
e seu dia-adia fazem sentido em relação àorganização atual das famílias pobres e às posições
distintas que homens e mulheres ocupamnesta organização familiar:

Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Women and migration: Latin America and the Caribbean - a selective
armotated blbliography
Tipo de produção: Monografia
Data: 1987
CASTRO, Mary Garcia. Women andmigratron: LatrnAmei caandtheCaribbean: a
se/ectiveannotated bibliography. Occasional paper. Center for Latin American
Studies / University of Florida, Gannesville (Com a colaboração de Jean Gearing
e Margaret Gill),1987.

RESUMO
Apresentamos sumário de cerca de 350 trabalhos sobre migração de mulheres, a nível internacional e nacional,e elaboramos um texto sobre arelação entre gênero, classe emigração,
apreciando criticamente os trabalhos resenhados.

Pesquisadores : Equipe do CEAS
Instituição: Centro de Estudos e Ação Social
Título do trabalho: Mulheres da Periferia com a palavra
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1981
CEAS. Mulheres da Periferia com apalavra. Cadernosdo CEAS, Salvador, n. 74, p.
42 - 51, jul./ ago. 1981.
RESUMO
São apresentadas três entrevistas com grupo de mulheres de trêsba fios daperiferia de Salvador. São mulheres entre 25 e 40 anos. Revelam graus diferentes de consciência da situação da
mulheres. Todas elas, porém, questionam de alguma maneira a situação da mulher, colocam
uma demanda por direito da mulher e cobrar no que poderia. ser chamado de igualdade com
relaçãoaohomem.
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Pesquisadora :, Zahidé Machado Neto
Instituição: Uriversidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Mulher: dimensão de sobrevivência/dimensão de existência: um
estudo de caso com mulheres faveladas
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1984
MACHADO NETO, Zahidé, Mulher: dimensão de sobrevivência /dimensão de existência: uni estudo de caso com mulheres faveladas . Caderno doNEIM, Salvador,
n.01, p.111, 1984.
RESUMO
0 trabalho pretende conhecer, explicar e compreender um aspecto , por assim dizer, recôndito davida decota categoriade mulheres.

Pesquisadora : Rita de Cássia Santos
Instituição : Universidade Católicado Salvador
Título do trabalho : A questão da mulher na periferia: comunidade avenida peixe.
Tipo de produç ão: Monografia
Data: 1989

SANTOS, Rita. de Cássia . A questão da mulhernapenfena : comunidadeAvenida
Peixe. Salvador : 1989. Monografia - Escola de Serviço Social, Universidade
Católica do Salvador, 1989.
RESUMO
0 trabalho focalizabasicamente aquestão da mulher da periferia e compõe -se de quatro
capítulos: no prn miro, apresenta c caracteriza a comunidade estudad a tentando, dessa forma,
compreender sua realidade; no segundo, é traçado um histórico da situação feminina no
contexto capitalista e analisada especificamente a situação da mulher daperiferia ; no terceiro, éapresentada,entrevistarealizadacomogrupo de Mulheres da Marques de Souza euma
tentativa de análise da mesma ; no quarto, a conclusão é baseada na análise critica da prática
desenvolvida Segue em anexo documentação relativaaAssociação deMoradores e ao grupo
de mulheres da Marques de Souza.
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10 - MULHER E HISTÓRIA
Pesquisadora: Lígia Bellini
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho: A coisa obscura: mulher, sodomia e inquisição no Brasil Colonial.
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1987
BELLINI, Lígia. A coisa obscura: mulher, sodomia e inquisição no Brasil Colonial.
Salvador: 1987, 120p. Dissertação (Mestrado em História) -Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 1987.
RESUMO
Este estudo consiste numa série de ensaias que têm como tema comum a prática da sodomia
entre mulheres, focalizando especialmente o Brasil Colonial e a metrópole portuguesa nos
séculos XVI e XVII. Nele, são inicialmente analisados os registros de confissões, denúncias e
processos que versam sobre casos de relações afetivas e sexuais entre mulheres , feito pelo
Santo Oficio da Inquisição de Lisboa , por ocasião da primeira visitaçãono Brasil. São
tambémestudados os modos como era tratado o pecado da sodomia , em especial a SODOMIA
FOEMINARUM, em obras de teologia moral do período, pareceres de inquisidores e diversos legisladores - seculares e eclesiásticos - que prescreviam, penalidades para estas transgressões. São, a partir da documentação, analisados comportamentos e idéias quanto à sexualidade e a moralidade, e ainda as concepções e conhecimentos existentes, na época, sobre a
anatomia e fisiologia feminina e sobre a mulher

Pesquisadora : Lígia Bellini
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Mulher, sodomia e inquisição no Bahia Colonial.
Tipo de produção : Comunicação em congresso
Data: 1994

BELLINI, Lígia. Mulher, Sodomia e Inquisição na Bahia Colonial . In: SEMANA
DE HISTÓRIA(S)DA BAHIA: PRODUÇÃO, TEORIA, TRANSDISCIPLINAE
QUESTÕES AFINS, I., nov 1994, Salvador. Dept° de Ciências Humanas e Filosofia - FFCH-UFBA, Universidade Estadual de Feira de Santana.
RESUMO
Estudo de aspectos do cotidiano e relações sociais de mulheres pertencentes sobretudo às
camadas médias da população, no Brasil Seiscentista, a partir de confissões, denúncias e
processos que versam sobre casos de relações afetivas e sexuais entremulheres, feitos pelo
Santo Oficio de Inquisição, quando de sua primeiravisitação ao Brasil.
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Estudo de comportamentos e idéias relativos à moral e àmulher, a partir da análise de obras
de teologia moral, pareceres de inquisidores, legislações seculares e eclesiásticas, dedicados
à discussão da sc dcmia. feminina.
Pesquisadora: Lígia Bellini

Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Mulher, sodomia e inquisição no Bahia Colonial.
Tipo de produção: Comunicação em Seminário
Data: 1995
BELLINI, Ligia.. Mulher, Sodomia e Inquisiçãona Bahia Colonial . In: SEMANA DE
HISTORIA(S) DA BAHIA: PRODUÇÃO, TEORIA, TRANSDISCIPLINA E
QUESTÕES AFINS, 1., 1995, Salvador. Anais... Salvador: Dept°de Ciências
Humanas Filosofia -FFCH/UFBA- Universidade Estadual de Feira de Santana,
nov. 1995.
RESUMO

Estudo de aspectos do cotidiano e relações sociais de mulheres pertencentes sobretudo às
camadas média; da população, no Brasil Seiscentista, a partir de confissões, denúncias e
processos que versam sobre casos de relações sexuais e afetivas entre mulheres, feitos pelo
Santo Oficio da inquisição, quando de sua primeimvisitação ao Brasil.
Estudo de comportamentos e idéiasrelativasàmorale àmulher, apartir da anã] ise de obras
de teologia moral, pareceres de inquisidores, legislações seculares e eclesiásticas, dedicados
àdiscussãodasodomiafeminina.

Pesquisadora: Lígia Bellini
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: A coisa obscura: mulher, sodomia e inquisição no Brasil Colonial.
Tipo de produção: Livro
Data: 1989
BELLINI, Lígia.. A Coisa Obscura. Mulher, Sodomia elnquisi'ãonoBrasilColonial.
São Paula Brasiliense, 1989.

RESUMO
Série de ensaios que têm como tema comum a prática da sodomia entre mulheres , focalizando especialmente o Brasil colonial e a metrópole portuguesa , nos séculos XVIe XVII. São
inicialmente analisados registros de confissões , denúncias e processos que versam sobre casos de relações afetivas e sexuais entre mulheres , feitos pelo Santo Oficio da Inquisição de
Lisboa, na primeira visitação ao Brasil. Estas fontes informam sobre atitudes e aspectos da
vida cotid iana de mulheres pertencentes às camadas médias da popul ação da colôniabrasilei-
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ra, no finaldoséculo XVI. São também estudados osmodos como era tratadoo pecado de
sodomia, em especial a SodomiaFoeminarum, em obras de teologia moral do período, pareceres de inquisidores e legislações seculares e eclesiásticas. A partir da documentação, são
analisados comportamentos e idéias quanto à sexualidade e àmoralidade, e ainda as concepções e conhecimentos existentes, na época, sobre a anatomia e fisiologia femininas e sobre a
mulher. 0 estudo mostrao modo obscuro como eram entendidas as mulheres e seucorpo, ela
associada aoparadigma danature7a conáaditbria, ao mesmo tempo ~cale monstruoso,
ele enfocado segundo critérios que tinham o corpomasculino como referência.

Pesquisadora: Alda Britto da Motta
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : A mulher na sociedade e no movimento messiânico de Canudos
Tipo de produção: Monografia
Data: 1976
MOTTA,AldaBrittoda. AmulhernasociedadeenomovimentomesiânicodeCanudos Salvador: 1976. "Paper" apresentado ao Mestrado em Ciências Humanas Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas , Universidade Federal da Bahia , 1976.

RESUMO
Partindo do exame de literatura sobre o movimento de Canudos, naBahia, tentou-se discernir
tarefas e formas de participação, no trabalho e na luta armada, das mulheres ligadas e persona8ens ou empenhadas nesse movimenta

Pesquisadora: Elizete Silva Passos
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: A Luta Consentida
Tipo de produção: Artigo em Jornal
Data: 1992

PASSOS, Elizete Silva. A Luta Consentida. A Tardo Salvador, jul. 1992. (Caderno
Cultural)

RESUMO
Mostraumaprática "feminista" desenvolvida naBahianoiniciodoséculoXX, aqual recebeu o apoio da sociedade baiana asatarnelnte pontue não representava nenhum t po de ameaça
a estrutura de poder estabelecida, ao contrário, era uma forma de desviaras atenções femininas para reivindicações de base.
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Pesquisadora: Manilha MuricyMachado Pinto

Instituição; Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Criminalidade feminina na Bahia do século XIX
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1973
PINTO, Maril:!.aMuricyMachado. CrrminalidadefenúninanaBahradoséculoXIX
Salvador: 1973. 74 p. Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - Universidade Federal da Bahia, 1973.

RESUMO
Analisa o comportamento criminal da Mulherna Bahia do século XIX; numa tentativa de
interpretação sociológica da questão criminal ~, em situação especial e temporariamente delimitada. Elabora, através da manipulação de um conceitosociológico do delito,
uma explicação do como, quando e por que delinqüem as mulheres em face à sua especial
circunstância. Estuda a mulher criminosa, analisando a biologia e psicologia dos sexos; a
inferioridade corno interpretaço social da desigualdade; a ddiqüêncaa feminina., asrazões de
sua maiorincidência; a IntegxetaçãobiopsicológiA a participação damulhernas diferentes
categorias criminais; a mulher criminosana Bahia do século XIX: patriarcalismo e status
feminino; a incidência crimininal e a tipologia do código de 1830.

11 - MULHER E MEIO AMBIENTE

Pesquisadora : Neuza Maria de Oliveira
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Damas de Paus : Jogo aberto dos travestis no espelho da mulher
Tipo de produção: Livro
Data: 1984

OLIVEIRA, Neuza Maria de. DamasdePaus,Jogoabertodostravestrsnoespelhoda
mulher. Salvador: Centro Editorial Didático - UFBA, 1984.
RESUMO
Demonstra o caráter socialmente construído das id entidades de gênero, dos papéis e identidades sexuais, a partir da análise daprostituição de travestis, enquanto negócio erótico entre
homens, quevendemecompram aimagemdeumamulherhreal.Mercadejamaambiguidade
das identidades sexuais sob as vestes que envolvem as identidades de gênero.
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Pesquisadora: Neuza Maria de Oliveira
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Ritos de Passagem: Inversão Masculina
Tipo de produção: Artigo em Revista
Data: 1984

OLIVEIRA, Neuza Maria. Ritos de Passagem: Inversão Masculina . Revista da Bahia,
Salvador, EGBA n. 14, set/out. 1984.

RESUMO
Analisa. a inversão da identidade de gênero masculina. parafemina realizadapelos travestis
enquanto um processo ritual de passagem que não se consuma, criando desta forma novas
identidades e práticas sexuais entre homens, mediatizadas pela construção de uma identidade, de uma imagem feminina idealizada para atender a uma demanda cultural por práticas
sexuaisdedeconstn ãodadicotomiamasculino-feminino.

Pesquisadora: Neuza Maria de Oliveira
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: As narrativas míticas dos orixás femininos das águas e a conservação
dos manguezais.
Tipo de produção: Comunicação em Congresso
Data: 1994

OLIVEIRA, Neuza Maria de. Asnarrativasmídcas dos orixásfemirúnos daságuasea
conservação dosmanguezais João Pessoa, Promoção Ministério do Meio Ambiente x Amazônia Legal - IBAM/UFPB. 1994. 15 p.
RESUMO
Demonstra que a narrativa dos mitos dos orixás femininos das águas contém conteúdo
mnservacionista dosrecursos que aborda. Reconhecê-lopode serútil naeducaçào ambiental
e na prática de mando sustentado.

I2-PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E CIDADANIA
Pesquisadora: Heloise Maria Morais de Andrade / Lílian Lima Campos
Instituição: Universidade Católica do Salvador
Título do trabalho: Experiência de estágio desenvolvida no grupo de mulheres da comunidade Alto das Pombas
Tipo de produção: Monografia
Data: 1989
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ANDRADE, Heloise Maria Morais de, CAMPOS, LilianLima. Expen'ëncra deestágio
dásenvoMdanogrupo demulheresda comunidadeAlto dasPombas Salvador:
1989. Monografia - Escola de Serviço Social, Universidade Católica do Salvador, 1989.

RESUMO
O trabalho wn5ta da caracterização sócio-econômica e política darealidade, objeto de intervenção do Serviço Social. Realiza um breve estudo sobre o processo histórico da participação
social da mulherno Brasil, onde foilevantado informações sobre as lutas damulher que
serviram de refi encial teórico para análise da prática de estágio, bem como da experiência
desenvolvida junto ao Grupo de Mulheres ao Alto das Pombas.
Nessa experiência, percebeu-se a necessidade de compreender o movimento de mulheres
desse local, como a principal forma de enfimtamento contra a discriminação sexual e econômica.

Pesquisadora: lviary Garcia Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do traba;'.ho: A alquimia das categorias sociais na produção de sujeitos políticos
mulheres: gênero, raça e geração entre líderes do Sindicato de Trabalhadoras Domésticas em Salvador
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1991

CASTRO, Mar( Garcia. A alquimia das categorias sociais na produção de sujeitos políticos mulheres : gênero, raça e geração entre líderes do Sindicato de Trabalhadoras
Domésticas em Salvador. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS. Caxambu:
Grupo deTrabalho "Relações de Gênero", Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, out. 1991.
RESUMO
Através de entrevistas em profundidade , explorando histórias devida , comas mulheres,
membros da diretoria dos Sindicato de Trabalhadoras Domésticas de Salvador , discute a
produção da subjetividadede classe, gênero eraça en°presentações quanto a geração , questionandojustaposições entre agendas das sindicalistas e dos movimentos sociais organizados.
Também apreser.,taumperfil dos trabalhadoresdomésticos emgeral , usando dadosdaPesquisadeEmpregoesubemprego (PED-SUTRAB)ePNAD/IBGE, 1989-tabulaçõesespeciais.
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Pesquisadora: Ana Alice Alcântara Costa
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : A participação política da mulher baiana nas eleições de novembro
de 1982 na Bahia
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1983
COSTA, Ana Alice Alcântara. A parlicipaçãopolitica da mulher baiana nas eleições de
novembro de 1982naBahia. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS. Águas de
São Pedro: Grupo de Trabalho "Mulher e Política", Associação Nacional de PósGraduação em Ciências Sociais, 1983,1 lp.
RESUMO
Resgate histórico da participação política da mulherbaiana no lesgislativo apartir de 1954,
tratando de forma mais sistemática as vereadoras eleitas para a Câmara Municipal de Salvador nas eleições de 1982, buscando apresentar um perfil de sua condição enquanto mulher e
militante.

Pesquisadora: Ana Alice Alcântara Costa, Vera Soares, Cristina Buarque et al.
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Brasilian feminist and Women's moviment - two way street
Tipo de produção: Capítulo de livro
Data: 1995
COSTA, Ana Alice, SOARES, Vera, BUARQUE, Cristina etal. BrasVianfeministand
women smoviment- two - waystreet. In: BASU, Anvita (org.) Fite Clallenge of
tocai feminists - women's moviments in Angola perfecte. Westveiw Press Oxford,
1995, p. 302-323.
RESUMO
0 texto éumaresenhadomovimentodemulheres, emparticulardomovimentofeministano
Brasil, a partir de uma multiplicidade de olhares da realidade, do passado/presente, tendo
como questões tratadas aquelas relativas aopi prio movimento e a(re)construção da democracia e das condições de exercício da cidadania feminina. Se realiza um diálogo cornos
vários espaços onde as mulheres se organizam, comas instituições governamentais, comas
centrais sindicais e com os estudos acadêmicos, buscando identificar os êxitos e os "nós"
dessa trajetória.
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Pesquisadora: Ana Alice Alcântara Costa
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: La Mujer en el Poder Local em Bahia/Brasil - La imbricaciõn del
Público ylo Privado

Tipo de produção: Tese de Doutorado
Data: 1996
COSTA, Ana Alice Alcântara. Li Mujeren e/PoderLocal em Bahia/Brasil - La
imbricacrôn deIPúblicoyloPrivado. México - Unam. 1996, 418p.
RESUMO
Estudo do podei, local, de suas estruturas formais depodere de como atuam nela os grupos
políticos e familiares hegemônicos, assim como o controle desta "máquina" local foi e é
utilizada no Brasil como forma de barganha, controle e obtenção de regalias. A partir deste
contexto se estudaa participação da mulhernos poderes executivo e legislativo na Bahia,
resgatando as características de suaatuaçãonapoliticaformal, assimcomo aman&acomo se
dá sua relação corno poder, coma família. e com o feminismo.

Pesquisadora: Ana Alice Alcântara Costa
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabal ho: As Vereadoras e o Poder Local
Tipo de produção : Capítulo de Livro
Data: 1994
COSTA, Ana Alice Alcântara. As VmadoraseoPoderLoc l. In:ANAIS-IIIEncontro
da Rede Regional Norte-Nordeste de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a
Mulher e Relações de Gênero. Natal -NEPAM/OCHLA/UFRN.1994. p. 125137.
RESUMO
Analisa.aparticipaçãopolíticadamulhernasCâmarasMunicipaìsdoEstado, tomandocomo
base as estatísticas eleitorais apresentadas pelo TRE/Ba. E a Câmara Municipal o espaço
político mais próximo ao cidadão e por isso se constitui na esfera do poder formal onde a
relação entre ordem pública e ordem privada distinguem-se deforma tênue.

Pesquisadora: Ana Alice Alcântara Costa
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: A vereadora baiana e o seu papel na vida política
Tipo de produção : Comunicação em congresso
Data: 1984
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COSTA, Ana Alice Alcântara . A vereadora baiana e o seupapelna vida política. In:
ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS. Águas de São Pedro : Grupo de Trabalho
"Mulher e Politica", Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais,
1984, 15p.

RESUMO
Através de pesquisa realizada entre as vereadoras eleitas para as diversas Câmaras Municipais doEstado daBahia em 1982, analisa ascarracterísticas daparticipação política feminina.
e a visão da vereadora sobrepartido e Movimento Feminista.

Pesquisadora: Ana Alice Alcântara Costa
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : A Mulher na sociedade brasileira.
Tipo de produção: Livro
Data: 1984
COSTA, Ana Alice A. A Mulberna socredadebrasrleira. Salvador: Associação Comercial da Bahia. 1984.
RESUMO
Este estudo constitui-sede quatro capítulos que tratam da participação feminina na sociedade
brasileira: I )A mulherna força de trabalho - analisa de forma detalhada as variantes do
trabalho assalariado e sua relação com a opressão específica da mulher; 2) A participação
política- analisa asespecificidades daparticipação política da mulhernas instâncias formais
do poder e suaparticipação eminstânciasnão institucionalizadas ; 3) A mulherna educação aparticipação femininaé analisada através dedois papéis sociais : a mulher educanda e a
mulher educadora, discutindo as implicações do papel de educadorana trarismissão da ideologia patriarcal; 4) A condição jurídica-aluz do código civil de 1986 (ainda emvigor) e do
no vo código em tramitação no Congresso Nacional,é analisada a situação juádica da mulher:

Pesquisadora: Ana Alice Alcântara Costa
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : A participação política da mulher e a dominação patriarcal: uma
introdução
Tipo de produção : Comunicação em congresso
Data: 1986

COSTA, Ana Alice Alcântara. Aparticipaçãopolítica damulherea dominaçãopatrrarcal.• uma introdu4o. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS. Campos de Jordão:
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Grupo de'Trabalho "Mulher e Politica", Associação Nacional de Pós-Graduação
em Ciências Sociais, 1986, 12p.
RESUMO
Aproximação analítica das especificidades da participação política da mulher a partir de
conceitos de divisão sexual do trabalho, espaço público e privado e organização sexual da
sociedade-

Pesquisadora: Maria da Graça Druck
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Mulher conquistando cidadania
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1992
DRUCK, Maria da Graça. Mulher conquistando cidadania. AnáliseeDados, Salvador,
v. 1, n. 4, p. 110-112, mar. 1992.

RESUMO
discutir compmfiindidadeotema, parte de uma noção
0 artigo, sem ter uma preocupaçãodediscut
gral de cidadania como um conjunto de direitos que garantam aigualdade, reconhecendo as
~ , p a r a en seguida ~ s e a participação das mulheresno que se refere aos direitos
de cidadania é de fato representativa na Sociedade Brasileira e se isto se reveste em maiores
direitos.

Pesquisadora : Marli Piva Monteiro
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Mulher: profissão mulher
Tipo de produção: Livro

Data: 1990
MONTEIRO, MarliPiva. Mulher:prohssãomuIher. Petrópolis : Vozes. 1990. 87p.

RESUMO
A autorafaz uma abordagemcríticae direta da posição da psicanálise comrelaçãoaproposta
de inferiorização da mulher. A lutada mulher começa coma busca de identidade em um
mur4o prmiamer ite marcado que insiste em colocá-la no segundo lugar. O que ingnuamente
pode ser tomado como questão de gênero, é para a mulher uma condição determinante de
uma limitação imposta. Como indivíduo, ela deve se insaeverna sociedade, na profissão, na
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política, no trânsito, em um. novo espaço na família... mas na sua promoção ou em suas faltas
terá assinalada suawndição de mulher. Passandopor estas vicissitudes, a autorachega ao seu
testemunho marcando o encontro critico mais integrado: ser analista, ser mulher; ou quem
sabe ser analista sendo mulher.
Pesquisadora: Alda Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Relações de Gênero em Movimentos Coletivos de Bairro em Salvador, Bahia
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1991
MOTTA, Alda Britto da. Relações de Gênero em Movimentos Coletivos de Bairro em
Salvador, Bahia. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS -GT Relações Sociais
de Gênero, 15., out.1991 , Caxambú.
RESUMO
Critica-se a repetição da trajetória tradicional das Ciências Sociais, que ignoraram, analiticamente, a mulher e as relações de gênero na abundante produção teórica sobre movimentos
sociais urbanos no Brasil. Reconhece-se, igualmente, a repetição da trajetória de
desvendamento: são estudos de mulheres, principalmente feministas, que resgatam, recentemente, opapel da mulher nesses movimentos, e ofazemnaperspectiva de gênero. O texto
sequencia essa produção teórico/temática, tendo como campo de observação principal o
subúrbio ferroviário de Salvador.
Uma versão mais avançada desse trabalho foi apresentada no 1 VCongnsoEspanol deSocrologra, emMadrid,set. de 1992, comotítulo: RelaabnesdeG n vernmovímentosbairiaJes
enSalvador, Bahia. Publicadono livro deResumos do Congresso.
Pesquisadora: Alda Britto da Motta
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : A Participação da mulher nos movimentos coletivos urbanos
Tipo de produção : Artigo em revista

Data: 1991
MOTTA, Alda Britto da. A Participação da mulher nos movimentos coletivos urbanos.
Cadernos do CEAS Salvador : n. 136, nov. /dez. 1991.

RESUMO
Comenta-se apresençadas mulheres nos movimentossociaisurbanosrecentes, tomando-se
como eixo o estabelecimento do "feminismo" na cena pública como fato histórico e como
questão teórica- (TambémpublicadonosAnais dallReuniãodeAntropólogos doNorteedo
Nordeste. Março de 1991. Universidade Federal de Pernambuco).
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Pesquisadora: Alda Britto da Motta, Inaiá Maria Moreira de Carvalho
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Pauperizzazione e Participazione delle donne ai movimenta sociali
in Brasile
Tipo de produção: Capitulo de livro
Data: 1993
MOTTA, Alda Britto da, CARVALHO, Inaiá Maria Moreira de. Pauperizzazione e
Participa zione delle donne ai movimenta socialiinBrasile. In: DALLA COSTA,
Mariarosa. DonneePolitichede/Débito-condizione eLavoroFeminilenella
crisideiDébitoInternazionale. Milano: FrancoAngeli,1993.
RESUMO
São analisadas as condições depauperizaçãoaceleradadapopulaçãobrasileiraemface das
políticas econômicas dasúltïmasdécadas, as lutasnaesfera dareprodução colefvadebens e
serviços urbanos e a participação das mulheres nesses movimentos.

Pesquisadora: Alda Britto da Motta, Inaiá Maria Moreira de Carvalho
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Pauperization and women's participation insocial movements in
Brazil

Tipo de produção: Capítulo de livro
Data: 1995
MOTTA, Alda Britto da , CARVALHO, Inaiá Moreira de. Pauperization and women's
participation in social movements in Brazil. In: DALLA COSTA, Mariarosa,
DALLA COSTA, Giovanna (orgs):PayingthePrice London: Zed Books, p. 7390, 1995, 127p.
RESUMO
Analisam-se ascondições de pauperização aeeleradada população brasieira diante das poiiticas econômicas ineficazes das últimas décadas, as lutas na esfera dareprodução coletiva de
bens e serviços urbanos e a importância das mulheres nesses movimentos.

Pesquisadora: Alda Britto daMotta, Inaiá Maria Moreira de Carvalho
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: Pauperização e Participação das Mulheres em Movimentos Sociais
no Brasil
Tipo de produção: Capítulo de livro
Data: 1995
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MOTTA, AldaBritto da, CARVALHO, InaiáMoreira de. Pauperiza.ção e Participação
das Mulheres em Movimentos Sociais no Brasil . In: DALLA COSTA, Mariarosa,
a okusaretahatten?- Kokusaisaimuçersaku
DALLA COSTA , Giovanna (orgs.) Yák
to darsansekaino onnatachi. Tokio: Impact Shuppankai, 1995.
RESUMO
São analisadas as condições de pauperizaçãoacelerada da populaçãobrasileira em face das
políticas econômicas dasúltimas décadas, as lutas na esfera da reprodução coletiva de bens e
serviços urbanos e aparticipação das mulheres nesses movimentos.

Pesquisadora: Cecilia M. B. Sardenberg, Ana Alice Costa (Coordenadoras)
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Perfil Da Mulher Suburbana
Tipo de produção: Projeto de Pesquisa
Data: 1991
SARDENBERG, Cecilia M. B., COSTA, Ana Alice et al. PelfilDaMulherSuburbana.
Salvador: 1991. Projeto de Pesquisa -Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre
a Mulher, Universidade Federal da Bahia , 1991.
RESUMO

Esta pesquisa visa apoiar o trabalho de assessoria que a Equipe do NEIM vem desenvolvendo junto às associações de mulheres do Subúrbio Ferroviário de Salvador, principalmente as
vinculadas ao Centro da Mulher Suburbana.- CEMS. Fundamenta: se nanecessidade de se
caracterizar, com maior precisão, a clientela do CEMS para melhoratendê-la. Busca, portanto, traçar um perfil da mulher suburbana, atentantopara as suas reais necessidades bem como
para sua disponibilidade e interesse em participar das atividades do CEMS. A pesquisa vem
sendo desenvolvida em articulação com outros projetos do NEIM.
Estagiárias: CleuzeM, Chagas Carvalho , SamiraBevilaqua, MartaM. LeoneLima, Ana
Lúcia Santana, Angela C. Rodrigues, M. Célia. Brás Santos.

Pesquisadora: Cecilia M. Bacellar Sardenberg
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Análise Critica da Metodologia de Grupos Solidários
Tipo de produção: Monografia
Data: 1989
SARDENBERG,CeciliaM. Bacellar. AnáliseCríticadaMetodologíadeGruposSolidár os. Salvador: ( s.n.), 1989. Monografia como Parecer técnico na questão de
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"Gênero" - ( Solicitado pelo UNICEF e Conselho Nacional dos Direitos daMulher- CNDM).
RESUMO
Avaliação dametodologiadegrupos solidáriosedecréditorotativo, aserimplementadanos
prgjetos de geraçao de rendapara mulheresno SetorInfurmal, promovidos pelo UNICEF em
convénio como CNDM, através do Projeto SAFLAC (Speeclal Adjustment Funds for Latin
America and the Cari bean), Discute anecessidade de se estabelecer umcritério de avaliação
paraprojetos de>sanatueza, definindo como pcntosfundamentais : a) o graudeajuste enü os
objetivos doprejeto e os reais interesses enecessidades dapopulação alvo; b ) o grau de ajuste
da metodologia. do projeto às condições e expelcia de vida das mulheres; e c) o potencial
do projeto como agente transformador, em termos da sua possível contribuição no sentido da
conscientizaçãc e promoção social das participantes e a conquista da cidadania.

Pesquisadora: Cecilia M. B. Sardenberg (Coordenadora)
Instituição: Un:versidade Federal da Bahia

Título do trabalho: Mulher Suburbana: Gerando Filhos, Renda e Mais Valia
Tipo de produção: Projeto de Pesquisa
Data: 1991
SARDENBERG, Cecilia M. B. MulherSuburbana: Gerando Filhos, Renda eMais
Valia. Salvador: 199 1. Projeto de Pesquisa - Núcleo de Estudos Interdisciplinares
sobre aM,2lher, Universidade Federal da Bahia, 1991.
RESUMO
Temcomo objeGvooregistroeanálisedos padrõesdadivisão sexual dotrabalho, relaçõesde
gênero e papel da mulher entre famílias de baixa renda em Salvador, tendo como estudo de
caso o Subúrbio Ferroviário. Baseia-se no levantamento e análise das histórias de vida e de
trabalho de mulheres residentes em Plataforma, procurando delinear como arelação produção/reprodução se manifestano cotidiano dessas mulherese ao longo de suas vidas, e como
essa relação vens-se modificando nas últimas décadas, em referência às transformações
verificadas na ec nomia da Região Metropolitana do S alvador nesse período.
Cleuze Ma Chagas Carvalho (Estagiária - CNPq)
Samira Bevílaqua (Estagiária -CNPq)
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13 - PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO
Pesquisadora: Sílvia L. Ferreira, Enilda R . Nascimento
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: A situação da pesquisa emsaúde da mulher e da criança nas Escolas
de Enfermage m da Bahia.

Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1990
FERREIRA, SilviaL., NASCIMENTO, EnildaR. Asituaçàodapesquisaemsaúdeda
mulher e da criança nas Escolas de Enfermagem da Bahia . In: SEMINÁRIO SUL
AMERICANO DE PESQUISAS EM ENFERMAGEM NAS ÁREAS DE SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, 1,, 1990, Ribeirão Preto. Anais.., Ribeirão
Preto: jul. 1990.
RESUMO
Este tsaba]hoavaliaasÉiaçãodapesquisasproduzidasnasEscolas deEn~ daBahia,
no período de 80/89, relativas à saúde da mulher e da criança. Encontrou-se os seguintes
dados: 27 (vinte e sete) pesquisas, todas na Escola de Enfermagem da UFBA, sendo 20 (vinte)
Trabalhos de Conclusão de Curso de Especializaçção (TCC); 01 (uma) tese; 03 (três) dissertações; 02 (dois) relatórios de pesquisa e 01 (um) artigo. Em sua maioria, são trabalhos individuais, todos são exploratórios descritivos e apenas 02 (dois) foram publicados.

Pesquisadora : Silvia L. Ferreira, Enilda R. Nascimento
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: A mulher como tema em pesquisa em saúde na UFBA
Tipo de produção: Artigo em revista

Data: 1994
FERREIRA, Sílvia L., NASCIMENTO, Enilda R. A mulher como tema em pesquisa
em saúde na UFBA. In: Revista Baiana deEnfermagem. Salvador: v. 07, n. 02,
out.1994.
RESUMO
Apresenta um estado da arte a respeito dos estudos sobre mulher e relações de gênero da
UFBA, nos últimos dez anos . Apresentacomo principal resultado: a maior concentração de
trabalhos encontram-se nas faculdades onde existem grupos temáticos trabalhando com a
questão. Salienta a importância da formação destes núcleos para o desenvolvimento do conhecimento científico sobre mulher erelações de gênero.
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14 - PROSTITUIÇÃO
Pesquisador: Jeferson Bacelar
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: A família da prostituta
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1979
BACELAR, Jeferson . A família da prostituta. Salvador: 1979, 465 p. Dissertação
(Mestrado em Ciências Sociais ) - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal da Bahia, 1979.

RESUMO
0 objetivo deste trabalho é compreender e explicara organização de um tipo de família, no
caso, grupos sociais constituídos basicamente por mães e filhos, sendo estes grupos "chefiados" pormulteres que exercem a atividade prostitucional.
trabalho é dividido em três partes. A primeira tratada discussão teórica em torno da família
e prostituição. A segunda analisa. a "família da prostituta do Maciel", localizado no

Centro Histórico do Salvador. A terceira é o estudo de dois casos de família chefiadas por
mulheres que exercem a atividade prostitucional e que moram no Maciel.

Pesquisador: Carlos GeraldoD'Andrea Espinheira
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Divergências e prostituição: uma análise sociológica da comunidade
prostitucionaldo Maciel
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1973
ESPINHEIRA, Carlos Geraldo D'Andrea. Divergências eprostitu4 ão.- uma análise
sociológica da comunidadeprostitucional doMaciel. Salvador: 1973, 74 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 1973.

RESUMO
Este trabalho ira a de analisar a subcultura do Maciel, maior zona de prostituição concentrada na Cidade, no momento em que se processa a lenta e progressiva restauração física do
Conjunto Arquitetônico do Pe.lourinho, antiga Cidade Colonial do Salvador, onde se localiza.
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Pesquisador: Carlos GeraldoD'Andrea Espinheira
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Divergência e prostituição : uma análise sociológica da comunidade
prostitucional do Maciel
Tipo de produção: Livro
Data: 1984
ESPINHEIRA, Carlos Geraldo D'Andrea. Divergência eprostituição; uma análise
sociológica da comunidade prostitucional doMaciel Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984, 162p.
RESUMO
Divergência e prostituição, trata de analisar asubcultura do Maciel, maior zona de prostituição concentrada da cidade, no momento em que se processa alenta e progressiva restauração
física do Conjunto Arquitetônico do Pelourinho, antiga Cidade Colonial do Salvador da
Bahia, ondese localiza.
É feita uma tentativa de compreender e explicar o Maciel em profundidade, ressaltando a
maneira deser de seus moradores: suas expectativas sociais eperspecctivas existencial.

Pesquisadora: Neuza Maria de Oliveira
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: As `monas' da Casa Anarela; os travestis no espelho de mulher
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1986
OLIVEIRA, Neuza Maria de. As'monas 'daCasaAnarela; os tmvesasno espelho de
mulher. Salvador: 1986, 229 p. Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas - Universidade Federal da Bahia, 1986.

RESUMO
Análise critica sobre a prostituição masculina, entendendo-se sob o ponto de vista de sua
inserção numa estratégiamais ampla que orientao desejo em nossasociedaáe. Coloca-se em
questão a prosstituição dos travestis num processo mais abrangente que define os papé is sexuais atribuido
at
ao corpo masculefeminino, a produção social da troca destes papéis e os
processos sociais que viabilizam a invasão levada à radicalidade. Enfoca-se, também, como
a sociedadebrasileira, particularmente, reproduz o mito moderno da androgenia, como o
incita e que espaço lhe destina, Finalmente, entende-se esta análise àcompreensão dos mecanismos internos da prostituição dos travestis em Salvador, confrontando as reflexões dos
entrevistados sobre asua atividade com as reflexões teóricas apresentadas anteriormente.
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Pesquisadora: Nélia de Santana

Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Prostituição Feminina em Salvador (1900-1940)
Tipo de produção: Projeto de Dissertação
Data: 1995
SANTANA, Nélia de. ProstituijãoFe anaemSalvador (15 1940). Salvador: 1995.
Projeto de Dissertação - Mestrado em História , Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas, Universidade Federal da Bahia, 1995.

RESUMO
OBJETIVOS:
1. Contextualizar acondição feminina em Salvador.
2. Analisar as diversas formas de repressão sobre o meretrício.
3. Analisar e caracterizar o cartismo.
4. Analisaras dif a-enças entre a baixa e alta prostituição.
5. Analisar as relações amorosas das prostitutas.

15 - RAÇA / ETNIA
Pesquisadora: Luíza Bairros
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Mulher negra: reforço da subordinação
Tipo de produção: Capítulo de livro
Data: 1991
BAIRROS, Luíza. Mulhernegra: reforço da subordinação. In: LOVELL, Peggy A. (org).
Desigualdade racial no Brasil contemporâneo. Belo Horizonte: UFMG/
CEDEPLAR, 1991, p. 177-193.

RESUMO
Neste trabalho a autora mostra que, apesar da ampliação da presença da mulher em todos os
setores da vida eamômica, ainda subsiste preconceitos em relação àparticipação da mulher
na sociedade. Assim, identifica a permnaência dos mitos que definem a mulher cno mãe e
esposa (dimensão dareprodução) e, ao mesmo tempo, ressalta a sua atuação no mundo do
trabalho, confinada a ocupações "compatíveis" coma mística feminina. Nesse contexto, a
s iuação da mulhe- negra, parte do segmento mais explorado, será agravada pela discriminação racial e pela imposição de padrões estéticos definidos pela lasse dominante.
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Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho : Relações sociais de classe e sexo /gênero na América Latina
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1991

CASTRO, Mary Garcia. Relasõessociaisdeclasseesexo/generonaÁméricaLatina.
In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE SOCIOLOGIA. Havana: ALAS,
jun. 1991.
RESUMO
Após discussão conceitual sobre classe e gênero, delimitando territorializações e distintas
apreensões da relação entre os dois constructos em correntes do marxismo, passa a análises de
situações na AméricaLatina no período contemporâneo, quanto a efeitos da crise tanto em
níveis de participação das mulheres no mercado de trabalho, quanto para aqualidade devida,
destacando a violência domestica, a mortalidade materna e o aumento da esterilização entre
mulheres pobres. Ressalta a diversidade entre ~não somente pela linha de classe, mas
também de etnia e ciclo de vida na família.

Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: Mulheres chefes de família, racismo, códigos de idade e pobreza no
Brasil (Bahia e São Paulo)
Tipo de produção: Capítulo de livro
Data: 1991
CASTRO, Mary Garcia. Mulheres chefes de família , racismo, códigos de idade e pobreza no Brasil (Bahia e São Paulo). In: LOVELL, Peggy A. (org.). Desigualdade
racialnoBrasilcontemporâneo. Belo Horizonte : UFMG/CEDEPLAR, 1991, p.
121-160.
RESUMO
A partir de comparação inter-regional (São Paulo e Bahia), com informações censitárias do
censo de 1980(fita deamostrae programade SPSS-Xparamodelos deanálisede classificação
múltipla), discute como raça e idade são utilizados, juntamente com sexo /gênero para reforçar arepresentação das mulheres chefes de familias entre os pobres. 0 interesse éna alquimia
ou combinação de categorias sociais tais como raça, idade, gênero e posiçãona família em
relação à formação de classe. Nas análises empíricas discute primeiro o crescimento das
famílias chefiadas por mulheres noBrasil, defendendo que esta nãoéumanovaformaçãona
sociedadebrasieiraseohorizontedetemposeestendeparaoperíodocoloniall. Determinantes
derendasão analisados quanto a 1980.
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Pesquisadora: Mary Garcia Castro

Instituição: Uiúversidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Dinâmica entre classe e gênero na América Latina: apontamentos
para uma teoria regional sobre gênero
Tipo de produção : Capítulo de livro
Data: 1991
CASTRO, Maiy Garcia. Dinâmica entre classe e gênerona América Latina: apontamentos para uma teoria regional sobre gênero. In: NEVES, Graça (ed.). MulherePolíticasPúblrcas. Rio de Janeiro: IBAM/UNICEF, 1991, p. 39-70.

RESUMO
Tentativa de elaboração teórica sobre gêneroreferenciada à América Latina. Elabora a tese
de que naregião não se trata de reconhecer que háuma dinâmica entre classe e gênero, mas
sim de práticas. de vivências de relações de gênero em uma sociedade de classe. Discute
primeiro o conoto de ciasse, o elementordacional e referencia a cenários materiais e simbólicosnasuadefuúção, em horizontes de redefinições. Passa paraadiscussãosobreoconceito
de gênero, avaliando o estado da arte. Segue análise mais empírica de situares da mulherna
América Latina, em tempo de crise, ressaltando pluralidades entre mulheres, ressaltando a
singularidade na regiãoque deveria assumir o debate sobre categorias sociaise de classe.

Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Dividindo para somar: as categorias gênero, geração e raça e a questão de classe na constituição de sujeitos políticos mulheres - líderes
sindicais bancários e trabalhadores domésticos; líderes de asociações de lavadeiras e de bairros em Salvador (1989-92)
Tipo de produção: Relatório de pesquisa
Data: 1993
CASTRO, Mary Garcia. Divídindoparasomar.•ascategoriasgênem, geração eraça ea
questão de classeva constituição desujeitos polídcosmulheres -líderes sindicara
bancários ?trabalhadoresdoméstrcos; Iíderesdeassociaçõesdelavadeirasede
bairrosem Salvador(198992). Relatório de pesquisa. Departamento de Sociologia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, UniversidadeFederal daBahia,
1993.
RESUMO
Objetiva a análise do perfil dos trabalhadores bancários e do serviço doméstico quanto a
heterogeneidades . sócio-demográficas; história contemporânea dos sindicatos e singularidades naformaçâo de líderes.
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Pesquisador(a): NádiaAraújo Castro, Antônio Sérgio Guimarães
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Desigualdades raciais no mercado e nos locais de trabalho: examinando a moderna indústria em Salvador, Brasil
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1992
CASTRO, Nádia Araújo, GUIMARÃES, Antônio Sérgio. Desigualdades raciais no mercado e nos locais de trabalho: examinando a moderna indústria em Salvador, Brasil. In: INTERNATIONAL CONGRESS LATIN AMERICAN STUDIES
ASSOCIATION (LASA), 23., set. 1992, Los Angeles. 42 p.
RESUMO
Estudo wmparativo das desigualdades ocupacionaisno acesso ao mercado de trabalho cria
mobilidade profissional nos locais de trabalho. Destaca os padrões de discriminação e de
mobilidade específicos que prevalecem entre grupos raciais e grupos de sexo distintos.

Pesquisadora: Nádia Araújo Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Os negros que dão certo: mercado de trabalho, mobilidade e desigualdades ocupacionais

Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1992
CASTRO, Nádia Araújo. Os negros que dão certo : mercado de trabalho , mobilidade e
desigualdades ocupacionais . In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 16., out.
1992, 27 p, Caxambu. ( Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais).
RESUMO
Estudo das desigualdades e barreiras à mobilidade ocupacional de negrosna moderna. indústria baiana, baseadonos levantamentos amostrais daPED - Pesquisa de Emprego e Desemprego, realizados entre 1987 e 1989. Destaca a especificidade dos padrões femininos de
acesso apostos ocupacionais valorizados.

Pesquisadora: CecíliaMcCatlum
Instituição : London University
Título do trabalho: Raça, classe e gênero na Bahia
Tipo de produção: Relatório de pesquisa
Data: 1995
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MCCALLUM, Ceceia. Rasa, ddsseegenemnaRabia. Relatório de Pesquisa, 1995.

RESUMO
Pesquisa sobreraça, classe egêneronaBahia, baseada em Salvador. Através deum enfoque
antropológico,baseadaementrevistas epesquisadecampo, realizaumestudo comparativo
entreclassemE^dia./altacomcamadasdebaixateuda. (Emandamento).

Pesquisadora : Grupo de Mulheres do MNU
Instituição: Movimento Negro Unificado - BA
Título do trabalho : A luta da mulher negra
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1981
Grupo de Mú,:heres do MNU. A luta da mulhernegra . Cadernos do Ceas, Salvador,
n.75, p. 61-70, set./out. 1981.
RESUMO
0 texto denuncia a discriminação contra a mulhernegra , existenteno Brasil desde os tempos
da escravidão. As autoras mostram ainda a importância da mulher negra na sociedade, na
transmissão epreservaçãodos costumes evaloresdaraçanegra , como forçade trabalho, na
luta contra um;,istema no qual é duplamente discriminada: como mulhere como negra.

Pesquisadora : Ceci Vilar Noronha, Maria Esther Daltro , G. M. Menezes
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Mulheres do Recôncavo Baiano: as desigualdades do cotidiano
Tipo de produção : Relatório de pesquisa
Data: 19 - NORONHA, Ceci, DALTRO, Maria Ester, MENEZES, G. M. MulheresdoRMôncavo
Baiano:as desigualdades do cotidiano . Salvador: [19-]. Relatório de Pesquisa Núcleo de Estudos Mulher e Saúde , Universidade Federal da Bahia, [ 19 - -].
RESUMO
A análise identificou desigualdades entre mulheres brancas enegras residentes em áreas
periféricas de Santo Antônio de Jesus -BA. As negras têm salários mais deprimidos, assim
como seus cônjuges e participam mais do trabalho autônomo. É mais fmqüente entre elas a
oc~ de mais de umaunião cor>jugal, bem como maiornúmero de crianças geradas em
outras uniões. As mulheresbrancas têm umnúmerosuperior de gestações. Elasnão se distanciam, no entanto, quanto ao uso demétodos contraceptivos. Apontam acriseeconômicaeas
condições depobrezacomo argumento para limitaraproaiação.
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16 - SAÚDE E DIREITOS REPRODUTIVOS: Aborto, AIDS,
Esterilização, maternidade , Políticas Públicas
Pesquisadora: Maura Maria Guimarães de Almeida
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Publicações sobre Saúde da Mulher na Bahia (1984-1994)
Tipo de produção: Relatório de pesquisa
Data: 1995
ALMEIDA, Maura Maria Guimarães de. PubliraçãasobreSaúdedaMulhernaBahla
(19841994). Salvador: 1995. Relatório de Pesquisa . Escola de EnfermagemDepartamento de Enfermagem Comunitária, Universidade Federal da Bahia,1995.

RESUMO
A análise das publicações sobre saúde damulherpermite perceberas tendências eperspectivas dos estudiosos desta área. Visando identif car a evolução e tendências temáticas, analisar
as características metodológase descrevera forma de abordagemdas relações de gênero nas
pesquisas de saúde da mulher, realizadas na Bahia nos últimos dez anos, foram coletadas as
publicações sobre a saúde damulherno Estado.
Pesquisadora: Maura M. Guimarães de Almeida
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Planejamento familiar: mito ou necessidade?
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1983
ALMEIDA,MauraM. Guimarãesde. Planejamentofamiliar :mitoouneccessidade?In:
SEMINÁRIO SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR. Rio de Janeiro: ABEN,
abr. 1983.

RESUMO
São discutidos aspectos do planejamento familiar destacando a importância do preparo e
posicionamento dos enfermeiros quanto aprogramas de planejamento familiar.
Aborda aspectos do abato e suas implicações na motbi mortalidade materno, destacando a
necessidade do planejamento familiarpara populações carentes.

Pesquisadora: Maura M. Guimarães de Almeida
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Titulo do trabalho: Planejamento familiar e a participação da enfermagem na realidade
donordeste
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1983
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ALMEIDA, Maura M. Guimarães de. Planejamentofamiliar e aparticipação da enfermagem na realidade do nordeste. In: ENCONTRO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO NORDESTE, ago. 1983, Salvador.
RESUMO
Aspectos da mortalidade materna e infantil e sua relação com oplanejamento familiarpara
áreas em desenvolvimento é destacada, lembrando, entretanto, a necessidadedeum programaglobalparaa melhoria das condiçõesdevidadonordeste, ondeestariamincluídos saúde
(com panejamelto làmãiar), educação, transporte, habitação, alimentação e emprego, entre
outros.
Refere-se ànecessidadedo preparo eaopapel doenfameironosprogramas deplanejamento
famííliar.

Pesquisadora: Maria Paquelet M. Barbosa
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: 0 adolescente e a gravidez não planejada
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1992

BARB A, Maria Paquelet M. adolescente e a gravidez não planejada. In: NGRESSOI,ATINODESEXOLOGIAEEDUCAÇÃO SEXUALEIVCONGRESSO BRASILEIRO DE SEXUALIDADE HUMANA, ago. 1992, Belo Horizonte
RESUMO
0 queleva o adol tente a engravidar? Nesta fase, aopinião do "outro" é mais importante e
o adolescente se vê, de repente, tomando decisões que não são suas, em função do que o
"outro" quer ou acha melhor. A estes aspectos se somam a curiosidade; arebeldiae a "necessidade" de agredir a família, dentre outras características próprias da idade Trabalhos de
orientação sexual em escolas da cidade de Salvador tem nos revelado esses dados enorteado
a condução d o prc cesso.

Pesquisador: Antônio de Souza Batista
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Aborto provocado - estudo descritivo das conseqüências bio-psicosociais numa maternidade de Salvador-BA
Tipo de produção: Relatório de pesquisa
Data: 19 - BATISTA, Antônio de Souza. Abortoprovocado - estudo descrrtrrodasconseqüenáas
bio psíco-soáarsnumamaternidadede Salvador-BA. Salvador: [ 19-]. Relatório
de Pesquisa . Núcleo Integrado de Extensão Psicogenética , Universidade Federal
daBahia , [ 19--].
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RESUMO

Objetiva realizar estudo das complicaçtïes anatomo-fisiol¥cas em pacientes com história de
aborto provocado erelacionáIas aosinstrumentosutilizadosnestaprática . Correlacionar o
método utilizado naprática do aborto comas determinantes sociais.
Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Esterilização de mulheres no Brasil
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1992

CASTRO, Mary Garcia. Esterilização de mulheres no Brasil. Caderno do CEAS, Salvador, n. 138, mar. Jabril.1992.
RESUMO
Oartigode uncia.afaláciadequeapolíticadeesterilizaçãopraticada.empaísescomooBrasil
corresponde simplesmente a um desejo das mulheres, quando os tratamentos ocorrem tantas
vezes em situação de constrangimento social e econômica Apresentatambém, asposiçes de
alguns grupos feministas sobre a questão.
Pesquisadora: Maria Esther Daltro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Mulher e saúde: o processo de reprodução da vida
Tipo de produção: Projeto de pesquisa
Data: 19 DALTRO, Maria Esther, Mulheresaúde.• oprocesso dereplodução da vida . Salvador:
[ 19 -- ]. Projeto de pesquisa. Universidade Federal da Bahia , [ 19 -- ].
RESUMO
A investigação se destina a difundir conhecimentos, atitudes e ações relativas à promoção da
~ utilizandodiálogos etécnicas deauto-conhecimento, de"asseetividade" ediamatização,
buscando sensibilizar os agentes institucionais de saúde que realizam atendimentos voltados
àpopulaçãofeminina.

Pesquisadora: Maria Paes Dantas
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Mãe Solteira Adolescente entre famílias de classe média em Salvador
Tipo de produção: Monografia
Data: 1988
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DANTAS, Maria Paes. Mãe SoltelraAdoolescenteentrefamllrasdeclassemédia em
Salvador Salvador. 1988, 24p. Monografia - Departamentode Sociologia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas , Universidade Federal da Bahia, 1988.
RESUMO
Trabalho que wm como objetivo principal aquestãodamãesoltáaadolescentenacidadede
Salvador, Bahia.

Pesquisadora: Edite F. Domingues
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: 0 papel da enfermagemna sistematização da ginásticano puerpério
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1983
DOMINGUE S, Edite F. 0 papel da enfermagem na sistematização da ginastica no
puerpério. Revista Gaúcha deEnfermagem, Porto Alegre, 4 (2) p. 137-146, jul.
1983,

RESUMO
Analisa-se ovalor terapêutico da ginásticasistematizadano puerpá io, assim como a função
recuperadora dos exercícios sob os aspectos anatõmico, funcional e estético. Justifica-se porque a enfermagem deve assumir esta tarefa assistencial preventiva e corretiva.

Pesquisadora: Edite E Domingues
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Perspectivas do Atendimento da enfermagem nas toco-cirurgias
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1983
DOMINGUES, Edite F. Perspectivas do Atendimento da enfermagem nas toco-cirurgias. In : CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 35.,24 set. /30 set.
1983, São Paulo. Resumos. .. São Paulo: ABEN, 1983.

RESUMO
Faz-se o levantamento e análise das opiniões de 50 gestantes matriculadas e atendidas no 50
Centro de Saúde em Salvador, com história anterior de toco-cirurgia não eletiva, para avaliar
onível desatisfa. lorelacionadoàassistênciaquelhesfoipr tadapelosetordeeni rmagem
cirúrgico- bstétrim dohospital onde sesubmetiamàúltima intervenção.
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Pesquisadora: Edite E. Domingues
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho: Tendências atuais naassistência perinatal, conduta e responsabilidade da enfermagem
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1981

DOMINGUES, Edite E Tendências atuais na assistência perinatal , conduta e responsabilidade da enfermagem. Revista Gaúcha deEnfermagem, Porto Alegre, 3 (1), p.
7-21, 1981.
RESUMO

0 artigo refere-se a assistência de enfenmagemprestada na fase perinatal, suaconduta e responsabilidade, combase na filosofia das modernas tendências conceituais da Pr'rinatologia.
Aborda-se os fatores prewentivo-soáal, durante os períodos: ante, infra epós-parto, que reduzem osinsucessos nesta área.
Sugere-se uma sistemática, que visa cone enttarrecursos humanos e materiais, para aumento
das chances do ovo prosseguir o seu desenvolvimento, sem causas conturbantes, concorrendo
assim para redução dos índices de morbiletalidade.

Pesquisadora: Edite F. Domingues
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Estímulo ao aleitamento materno
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1981

DOMINGUES, Edite F. Estímulo ao aleitamento materno. EnfermagemAtual, Rio de
Janeiro, 3 (15), p. 18-20, 1981.
RESUMO
A autora escrevesobre as vantagens do aleitamento materno. Destaca a adequação do leite
humano para promoveruma Boa adaptação~ dorec nrnasádo e o que istorepresenta para um país subdesenvolvido.

Pesquisadora: Sílvia L. Ferreira, Enilda R. Nascimento
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Grupos de autoconsciência: uma alternativa para educação em saúde da mulher nos serviços de saúde
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1992

86

Catálogo Redor

FERREIRA, Silvia L., NASCIMENTO, Enilda R. Grupos de autoconsciência: uma
alternativa para educação em saúde da mulhernos serviços de saúde . ReiFemrna,
20(5), p. 451-454, [ s.l.], 1992.
RESUMO
Discute-se nes re trabalho a possibilidade de desenvolvimento de grupos de reflexão para
educação em s aúde da mulher nos serviços de saúde. Apresenta-se alguns pontos onde se
visualiza o sem de saúde como um espaço possível de cor~ de uma nova consciência
sanitária e onde a enfermeira recria seu papel de educadora na perspectiva de criação de uma
nova mulher.

Pesquisadora: Silvia L. Ferreira, Enilda R. Nascimento
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Assistência à saúde da mulher no Distrito Sanitário de Itapagipe
Tipo de produção: Relatório de pesquisa

Data: 1989
FERREIRA,SilviaL.,NASCIMENTO,EnildaR. Assistêncraàsaudedamulherno
Distrito Switàrio deltapagipe. Salvador: 1989. Relatório de pesquisa - Departamento de :Enfermagem Comunitária, Escola de Enfermagem , Universidade Federal da Bahia, 1989. (Financiada pelo CNPQ)

RESUMO
Este trabalho avalia, através da adaptação dolnshrumento de Avaliação para Centros e Postos
de Saúde do Ministério da Saúde, a assistência à mulher no Distrito Sanitário de Itapagipe,
sob o ponto de esta das instituições.
Adotando-se os critérios classificatórios, encontra-se que a assistência é classificada como
precária em três das quatro instituições investigadas no Distrito. As maiores deficiências
foram verificadas nos itens: área fisica, normas, atividades e procedimentos.
A área Recursos Humanos, Sistema de referência e contra-referência foram classificadas
como satisfatórias.

Pesquisadores : Hygia Maria Nunes Guerreiro, Suraia Hagge, João Lycio Conceição
Filho, HelenemarieSchaerBarbosa
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho: Vaginite por Gardnerella vaginalis - prevalência e avaliação de
metodologia para seu diagnóstico
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1986
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GUERREIRO, Hygia Maria Nunes, HAGGE, Suraia, CONCEIÇÃO FILHO, João Lycio
et al. VaginiteporGardnerella vaginalis-prevalência eava/iação demetodologia
para seu diagnóstico. Comunicação em congresso. 1986.
RESUMO
Gardnerr?lla vagmahsfoi isolada de 48,4% de 97 pacientes estudadas das quais 93,6% apresentavam um quadro de vaginite e/oucervicite. Para seu isolamento foram utilizados os
meios deÁgarSangue eÁgarVaginaalis, ambos com sangue humano, incubados a 35°Cpor 72
horas, em lata com vela. Aidentifcação laboratorial foi baseada nos aspectos morfológicos
macro e microscópicos, nas características tintoriais e nos testes de fermentação de glicose,
mal tose e amido usando-se Cystine Trypticase Agar (CTA) como base. 0 material de 79
pacientes foi submetido a três técnicas diferentes de exame direto: o fresco, Gram e
Papanicoloau, encontrando-se uma cor mIação com os achados de cultivo microb iológico em
36(81,8%)das44culturaspositivas. Células típicas do fenômeno Gardner-Dukes, indicativos
da presença de G. vaginaGsforam encontradas em 32 (72,7%) dos exames positives.

Pesquisadora: HygiaMariaNunes Guerreiro
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Flora vaginal e correlação com aspectos citológicos
Tipo de produção: Artigo em Revista
Data: 1986

GUERREIRO, Hygia Maria Nunes. Flora vaginal e correlação com aspectos citológicos.
Revista SaúdePública, São Paulo, n. 20, p. 415-20, 1986.
RESUMO
Com a finalidade de esclarecer a patogenicidade de microorganismos que compõem a
miaofloravaginal,particularmentenas chamadasvaginitesinespeáfias ede determinar o
valor da citologia como método para identificação da flora vaginal, foram estudadas 97
pacientes, realizando cultura, exame direto a fresco, Grame citologia do material cérvicovaginal. Entre os miaocrganismosde importância clínica reconhecida, Gardnerel/a vaginalis
foio mais freqtientemente isolado, 48,4%, seguido de Tnchomonasvagrnalis,10,3%, Candida
albicans, 7,2% e Neicsenagonoirhoeae,1,1%. Alterações citológias indicativas de cervicite
e/ou vaginite estiveram presentes na maioria dos casos de G vaginalis, C. albicanse em
todos os casos de T. vagrnalis Foiressaltada a importância daavatiação semi quantitativa dos
microorganismos nos meios de cultura. Naavaliação da citologia como método diagnóstico
para microflora vaginal, foi observada que este foi o melhor dos métodos utilizados na identificação do t vagrnahs, tendo sido detectado cerca de 50% dos casos C. albicans No diagnóstico de G vaginabsa citologia foi positiva em 48,9% dos casos, destacando-se que dos 31
casos positives ao exame citológico, oito tiveram culturas negativas para G. ~ embora tenham sido isolados nestes últimos: Haemophilussp. oucorynabactenum sp.
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Pesquisador:. Glória Compte Massachs
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Mortalidade Materna
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1995
MASSACHS, Glória Compte . MortalidadeMaterna. Salvador: 1995. Dissertação
(Mestrado em Saúde Comunitária) - Instituto de Saúde Coletiva, Universidade
Federal da Bahia, 1995.
RESUMO
Este estudo analisa as causas de mortes maternas que ocupam o quinto lugar entre todas as
causas de óbito para as mulheres em idade fértil, passando à segundaposição entre adolescentes. Foram estudados 951 casos que constituíram todo o universo de óbitos de mulheres em
idadefértilde 10a49anos , ocorridos noperíododeprimeirodejaneiroa31 dedezembrode
1993, em Salvador. 0 perfil observado diverge do oficial e as razões são discutidas. Casos
exemplares são analisados e medidas de eDntrole são propostas.

Pesquisadora:.Enilda R. Nascimento, Sílvia L. Ferreira
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Auto conhecimento do corpo e uso de métodos anticoncepcionais
Tipo de produção: Relatório de pesquisa
Data: 1990

NASCIMENTO, EnildaR. , FERREIRA, Sílvia L. Auto conhecimmentodocorpoeuso
demétodosantk onceprionais Salvador. 1990. Relatório de pesquisa - Departamento de Enfermagem Comunitária , Universidade Federal da Bahia, 1990.
RESUMO
0 trabalho se propõe a identificar o conhecimento do aparelho reprodutivo e como este
conhecimento irnterferenaesclha ena forma de vivenciarmétodos anticoncepcionais entre
um grupo de mulheres do subúrbio ferroviário . A coleta de dadas foi feita através de grupas de
vivências, usand-sediferentesinstnrmentosedeformageral, osresultadosdemonstramque
as mulheres possuempouco conhecimento da função e fisiologia de seus órgãos e que é
possível que este interfira na forma variada de vivenciar o uso dos métodos anticoncepcionais.
Pesquisadora: Enilda R. Nascimento, Sílvia L. Ferreira
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : 0 planejamento familiar no contexto da educação em saúde
Tipo de produção: Comunicação em congresso

Data: 1987
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NASCIMENTO, Enilda R, FERREIRA, SilviaL. 0 planejamento familiar no contexto da educação em saúde. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM,
39., 1987, Salvador.
RESUMO
Trata-se deumrelatóriodoSeminário `Planeja mentoFamíliarnoContextodaEducaçãoem
Saúde",realizado como atividade pré-Congresso Brasileiro de Enfermagem, com 80 enfermeiras representantesde vários estados brasileiros. 0 objetivo deste seminário foi a discussão
pioneira de ~alternativas de educação asemmusadas comas mulheresnos serviços de
saúde

Pesquisadora: Enilda R. Nascimento
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Políticas de atenção à saúde da mulher no Brasil: historicamente a
quem será que se destina?
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1992
NASCIMENTO, Enilda R. Políticas de atenção à Saúde daMulherno Brasil: historicamente a quem será que se destina? Revista Baiana deEnfermagem, Salvador, v 5,
n. 1, p. 79-86, out. 1992.
RESUMO
Apresenta breve análise sobre apoliticade atenção àsaúde da mulher no Brasil ,numa perspectivahistórica. Enfoca aparticipação das empresas estrangeiras no controle da população
brasileira, através das mulheres , e a importância do movimento feminista na implantação do
PAISM.

Pesquisadora: Enilda R. Nascimento, Silvia L. Ferreira, Mirian Santos Paiva
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: 0 perfil do atendimento à população feminina nos serviços públicos
de saúde de capitais do Nordeste e Belém (dados preliminares)
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1993

NASCIMENTO, Eniida Rosendo do, FERREIRA, Silvia Lúcia, PAIVA, Mirian Santos. 0 perfil do atendimento à população feminina nos serviços públicos de saúde
de capitais doNordeste e Belém (dados preliminares). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 45.,1993 , Recife. Anais... Recife: Associação
Brasileira de Enfermagem, 1993.
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RESUMO
Apresenta umacaractenzação dos serviços públicos de atenção àmulher, analisando aspectos relacionada, à estrutura desses serviços. Analisa as atividades e procedimentos realizados. Aponta o irnpacto da assistência. à saúde sobre a população feminina.

Pesquisadora: Enilda R. Nascimento, Sílvia Lúcia Ferreira, Mirian Santos Paiva
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: Operfil do atendimento à população feminina nos serviços públicos
de saúde de capitais do Nordeste e Belém (dados preliminares)
Tipo de produção: Relatório de pesquisa
Data: 1993
NASCIMENTO, Enilda Rosendo do, FERREIRA, Silva Lúcia, PANA, Mirian Santos.
0 perfil do atendimento à população feminina nos serviços públicos de saúde de
capitais dc Nordeste e Belém (dados preliminares). Salvador: 1993. Relatório de
Pesquisa - GEM, Universidade Federal da Bahia, 1993.
RESUMO
Apresenta umacaracerização dos servis públicos de atenção à mulher, analisando aspectos relativos à estrutura desses servis. Analisa as atividades e procedimentos e o impacto da
assistência prestada. por esses serviços sobre a saúde da popul ação feminina da área de estudo.

Pesquisadora: E;nilda R. Nascimento, Sílvia Lúcia Ferreira, Mirian Santos Paiva
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: 0 perfil do atendimento à população feminina nos serviços públicos
de saúde de Salvador - BA
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1994
NASCIMENTO EnildaRosendodo, FERREIRA, Silvia Lúcia, PAIVA, MirianSantos.
0 perfildo atendimento à população feminina nos serviços públicos de saúde de
Salvador-BA. In: SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE SAÚDE DA MULHER, 2.,
ago. 1994, Natal.
RESUMO
Apresentauma avaliação dos serviços públicos desaúde de atenção àpopulaçdo feminina em
Salvador-Bahia. Analisa aspectos relacionados à estrutura, ao processo de trabalho e aos
resultados, medidos em termos de impacto sobre a saúde dapopulação feminina.
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Pesquisadora: Enilda Rosendo Nascimento
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Experiência de integração entre os serviços de saúde e órgãos formadores de Enfermagem nas ações do PAISM
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1994

NASCIMENTO, Enilda Rosendo do. Experiência de integração entre os serviços de
saúde e órgãos formadores de Enfermagem nas ações do PAISM. In: ENCONTRO
DOCENTE-ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM DA MACRORREGIAO
NORDESTE, l., l6nov. / l8nov. 1994, Salvador.
RESUMO
Aborda a articulação entre Escola de Enfermagem da UFBA e os movimentos sociais, destacando o movimento feminista como inspiradar de mudanças no ensino de conteúdos sobre a
mulher, sendo o PAISM fruto das lutas desse movimento.

Pesquisadora: C. V Noronha, M. L. Barreto, T. M. Silva, I. M. Souza
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Uma concepção popular sobre a esquistossomose mansônica: os
métodos de transmissão e prevenção na perspectiva de gênero
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1995
NORONHA, C.V., BARRETO, M.L., SILVA, T. M., SOUZA, I. M. Uma concepção
popular sobre aesquistossomose mansônica: os métodos de transmissão e prevenção naperspectiva degênero. Cadernos deSaúdePríblka, v. 11, n. 1,p.106-117,
jan./mar. 1995.
RESUMO
Estudo sobre as concepções e práticas populares acerca da transmissão e prevenção das
parasitoses, comênfase para a esquistossomosemansônica . Explora a existência deum sistema popular de cuidados de saúde que mescla elementos da biomedicina e da medicina tradicional como forma de compreender e manejar os fenômenos de saúde/doença. Descreve as
diferenças entre morbidade e sexo/gênero na concepção dos sujeitos entrevistados . Apresenta o discurso popular sobre as parasitoses, discutindo as dificuldades das ações de controle,
considera as contradições entre hábitos evalores culturais eas medidas de controle conhecidas, criticando as imprecisões das ações educativas nos programas oficiais de intervenção.
Palavras-chave: esquistossomose; representação social; padrões culturais ; gênero; educação
em saúde
Instituições: Departamento deMedicina PreventivaUFBA / Laboratório de Ciências Sociais da Universidade Central daVenezuela.
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Pesquisadora : Ceci Vilar Noronha, Maria Esther Daltro, G. M. Menezes
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Mulheres: a procriação restrita e o meio ambiente degradado
Tipo de produção: Relatório de pesquisa
Data: 19 - NORONHA, Ceci V., DALTRO, Maria Ester, MENEZES, G. M. Mulheres: aprocriação res,Yita eomeio ambiente degradado. Salvador: [19 -1,21 p. Relatório de
Pesquisa - Núcleo de Estudos Mulher e Saúde, Universidade Federal da Bahia,
[19--].

RESUMO
A pesquisa objetivou estudar o curso das mudanças demográficas numa. área periférica de
santo Antônio de Jesus (Recôncam Baiano). A análise demarcou dois grupos etários estabelecendo comparações quanto ao comportamentoreprodutivo. A conhecidatendência à diminuição da prol- com base na esterilização feminina, foi vista como resultante da falta de
perspectivas futuras e da falência das políticas sociais.

Pesquisadora: Ceci Vilar Noronha, Maria Esther Daltro, G. M. Menezes
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Mulheres do Recôncavo Baiano e práticas anticonceptivas: diferenças entre gerações
Tipo de produção: Artigo em Revista
Data: 1992
NORONHA, Ceci Vilar, DALTRO, Maria Ester, MENEZES, G. M. Mulheres do
Recôncavo Baiano e práticas anticonceptivas: diferenças entre gerações. Informe
Epidemiológico do SUS, Salvador, Ano I, n. 04, p. 33-46, 1992.

RESUMO
Objetivando investigar o percurso das mudanças demográficas numa área pobre, delineou-se
um estudo de corte transversal na peri1 nade Santo Antônio de Jesus -BA. Realizou-se
entrevistas domiciliares com497 mães. Na análise dos dados se delimitou dois grupos etários
na população estudada, estabelecendo comparaçáes quanto a: inserçãono trabalho, constituição familiar, práticas anticoncepcionais e assistência ao parto. Vé ificou-se diferenças significativasentre os grupos. Contudo, ainserçãoprecoce notrabalhofoiumaconstante,revelando
que as condições de desigualdades sociais se reproduzem de fração à fração. Conhecida a
tendência à diminuição da prol e se revelou de modo drástico comas esterilizações das mulheres, prática anticoncepcional que desvenda a falta de perspectivas futuras e crise social e
econômica do país.
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Pesquisadora: Ceci V. Noronha, M. I. C. Dourado, S. Loureiro, G. M. Menezes
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : A concepção controlada: práticas anticonceptivas em uma área do
recôncavo baiano
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1990
NORONHA, Ceci V., DOURADO, M. L C., MENEZES, G. M. A concepção controlada: práticas anticonceptivas em uma área do recôncavo baiano. Rensta daABEP,
(s1.), jan ./jun. 1990.
RESUMO
Partindo da indagação relativa às características do comportamento reprodutivo, adotado
por mulheres residentes emuma ~localidade, foramestabelecidas compara çáes com
áreas mais urbanizadas. Conclui-se pela generalização ampla dos métodos de alta eficáciano
controleda1 cundidadeentreossegnrerrtosmaisvelhosemaisjovensdapopulaçãofeminina
estudada
Pesquisadora: Célia C. Oliveira
Instituição: Universidade Federal da Bahía
Título do trabalho: Políticas de controle de natalidade e ideologia da paternidade responsável
Tipo de produção: Dissertação de mestrado
Data: 1984
OLIVEIRA, Célia C. Políticas de controle denatalidadeeideologia *paternidade
responsável Salvador: 1984. Dissertação de Mestrado - Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, 1984.
RESUMO
A partir de meados da década de setenta, o governobrasileiro vemassumindo progressivamente posições antinatalistas e propondo atividades de planejamento familiar em suas politicas sociais, especialmente através dos programas de saúde. Esta ação estatal veio subsidiada
pelas idéias neomalthusianasquesedisseminaram através daciência; da ação de políticos; de
setores médicos e religiosos dominantes na ~e brasileira, como também dos próprios
programassociais dogovemo. Osprincipais elementos desta política são aeducação para a
"paternidade responsável" e a distribuição de meios contraceptivos nas faixas mais
pauperizadas das lasses trabalhadoras. A presente investigação analisou o sentido ideológico dessa política no período de 70 a 80 no Brasil, através dos campos ideológicos: religioso,
médico-científico e estatal, na tentativa de identificar um sentido manifesto e latente desta
ideologia política. Os resultados obtidos permitiram concluir um sentido míticonesta formulação política que apela a um pai simbólico, investido de autoridade, quando a intenção é
tar uma ação ai schre amãe,umavezqueautíiizaçãodos métodos contraceptivos
1 nestas nolíticasnãoseefetivasemousosocial docornodamulher.
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Pesquisadora: Auricélia Nunes de Oliveira Filho, Maria de Lourdes Marinho Rocha
Instituição: Universidade Católica do Salvador
Título do trabalho: A maternidade do Hospital Ana Nery e as demandas da população
usuária
Tipo de produção: Monografia
Data: 1991
OLIVEIRA FILHO, Auricélia Nunes de, ROCHA , Maria de Lourdes Marinho. Amaternidaded 5, HospitalAnaNeyeas~dás dápopu(ação usuánâ. S alvad or: 199 1.
Monografia - Escola de Serviço Social, Universidade Católica do Salvador, 1991.

RESUMO
Trabalho feito a partir da prática de estágio no Hospital AnaNery, definindo comohipótese
ademandadapo~usuáriadamatemidade, emfiunçãodograudeinserçãoedopadrão
de consumo destes indivíduos na sociedade A monografia analisa a formação do Estado
neoliberal brasileiro, a partir de medidas concretas adotadas pelo atual governo. O Hospital
enquanto instituiçãorepassadorade politicas sociais.
A conclusão: embora seja devido a qualquer mulher, de qualquer classe social, um atendimentoadequaclonumamaternidade, junto apopulação carente énecessárioum trabalho
especifico para romper com os mecanismos fetichizados de opressão a que está submetida e
por outrolado, deve ser enfatizada a luta para fazer valer os direitos que são instituídos por
lei, como o SUS, em relação a saúde da mulher.

Pesquisadora: Mirian Santos Paiva
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: Índice de Ameaça Potencial referente à AIDS entre gestantes que
freqüentam o ambulatório de Assistência pré natal de duas unidades
de saúde
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1989
PAIVA, Míriam S . ÍndicedeAmeaçaPotencialreferenteãAJDSentregestantesque
freqüentam o ambulatório deAssistência prénatal de duas unidades de saúde.
Salvador: 1989. Dissertação de Mestrado - Escola Paulista de Medicina, São
Paulo, 1989.

RESUMO
Este é um survey descritivo sobre oÍndice de Ameaça Potencial referente à AIDS entre
gestantes. Foram realizadas 300 entrevistas com gestantes quefreqüentaramduas unidades
ambulatoriais sitiadasno município de São Paulo. Osresultados obtidos revelaram que as
gestantes não se sentem suscetíveis à AIDS, que reconhecem a gravidade da doença e que
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apresentam um índice de Ameaça Potencial igual a 1 ,1 numa escala de limites (-2) e 2.
Quanto aoconhecimentosobreAIDSemmntrou-seuma dïscrepânciaacentuadaentreaavaliação objetiva, realizada a partir de critáios da pesquisadora e, a auto avaliação referida
pelos correspondentes, que subestimaram o seu conhecimento.

Pesquisadora : Mirian S. Paiva
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Gestação na adolescência
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1992

PANA, Miriam S. Gestação na adolescência. RevBaiana deEnfermagenz Salvador,
v. 5, n. 1, p. 66-67, out. 1992.
RESUMO
Foram analisados 2.609 partos realiza dos =Maternidade do município de São Paulo no
período correspondente de janeiro ajunho de 1989. Verificou-se que 25,07% das parturientes
estavam na faixaetária compreendida entre 13 e 19 anos 0 tipo de parto mais freqüente foi o
normal (66,67%), enquantoque acesáreaoa rreuem23,39%eo fórceps em 9,94%. Quanto
ao peso do recé m nascido, a maior distribuição (83,80%) ocorreu entre aqueles que pesavam
acima de 2.500 g. Neste estudo os resultados revelaram que os parâmetros estudados não
apresentam diferençasignifiaüva em relação àpcpulação em geral. Portantonão se justifica
enquadrar-se a gestação na adolescência (entre 13 e 19 anos) uma entidade à parte do ponto de
vista obstétrico.
Pesquisadora: Mirian S. Paiva
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Análise da implantação do PAISMnas regiões centro sul e sul do
município de São Paulo.
Tipo de produção: Monografia
Data: 198

PANA, Miriam S. Análiseda implantação doPAISMnasregiões centrosul esul do
município de São Paulo. [s.l.], [ 198-]. Monografia.
RESUMO
Trata-se de umSurveydescritivo sobre asações desenvolvidas no PAISMe acaracterização
da atuação da enfermeira e/ cu obstetriz, na implementação dessas ações. Conclui-se que no
município de São Paulo a regionalização, hierarquização e integração dos serviços de saúde
encontram-se incipientes porém respaldados na implantação das Ações Integradas de Saúde.
A assistência à saúde da mulhervemsendo prestada esporadicamente pelaenfermeira e/ou
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obstetriz, poisas atividades administrativas e de supervisãosobrecarregaram-na, em decorrência do insuficientenúmero desses profissionais nas ~es . Ressalta-se a importância
da enfermeira e/ou obstetriz , conhecer os programas emanados do Ministério da Saúde para
que possam ocupar e/ou conquistar os devidos lugares que lhespertencem, renovando sua
prática profissional com vistas à melhoria da assistência prestada àpopulação.

Pesquisadora: Mirian S . Paiva, H. F. Marin , S. M. Barros
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: AIDS e Enfermagem Obstétrica
Tipo de produção: Livro
Data: 1991
PAIVA, Míriam S., MARIN, H. E, BARROS, S.M. AIDSeEnfermagem Obstétrica.
São Paulo: EPU, 1991. 61 p.
RESUMO
Este livro fornece i nformações atualizadas sobre a AIDS, seus aspectos obstétricos, neonatais
e psicossociais, assim como sobre os riscos profissionais da equipe de saúde. Fornece ainda
diretrizesparaaas siânda.deenfermagemàmulhereaorecémnascidoportadoroususpeito
de infecçãopelo FT\; no hospital e no domicilio.

Pesquisadora: Míriam S. Paiva, M. H. C Amorim
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Fumo e Gestação: efeitos sobre o binômio mãe e filho.
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1989
PANA, Minam S., AMORIM, M. H. C. Fumo e Gestação: efeitos sobre o binômio
mãe e filho. Revista deEstudos ePesquisas, 1 (1), p. 29, 1989.

RESUMO
Neste trabalho as autoras salientam os efeitos nocivos do tabagismo no binômio mãe-filho,
destacando-se entre eles a capacidade mutagênicado tabaco sobre as células sexuais ocasionando erros congênitos e a diminuição da oferta de oxigênio para o feto. Sugerem aos profissionais de saúde que assumam o compromisso de divulgarem os efeitos deletérios do fumo,
através de ações educativas durante as consultas e em discussão de grupos.
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Pesquisador: José Ivo dos Santos Pedrosa
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Trabalho materno e desnutrição infantil: notas para uma investigação
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1982
PEDROSA, José Ivo dos Santos . Tmbalhomaterno edesnutnããoinfantii:notaspara
uma investigação. Salvador: 1982. Dissertação (Mestrado em Saúde Comunitária), Universidade Federal da Bahia, 1982.

RESUMO
A determinação social da desnutrição ~necessita ser compreendida. anível dos elementos sociais e biológicos que interagemem sua concretização. Particulariza-se o trabalho da
mãe e suas possíveis intenelações coma desnutrição em seus filhos.
Avalia-se historicamente: a participação da mulherno processo produtivo; o atual mercado
de trabalho e as conseqüências sobre a constituição da mão de obra feminina; e o trabalho da
mãe enquanto estratégia de sobrevivência para a classe trabalhadora, Relaciona-se desnutrição às possibilidades de acesso aos alimentos, anível familiar e evidencia-se os determinantes
do padrão de consumo alimentar, que se encontram a nível ideológico (representação da
importância. doa mento) e econômico (defn ção dopadrão de consumoalimentar), presentes no processo de reprodução daforça de trabalho. Assiméelaboradoummódulodeinvestigação sobre o tema onde as categorias de análise emergem das relações entre o trabalho da
mãe, renda familiar, produção de subsistência e padrão de consumo alimentar. Conclui-se
que estas categorias, são capazes de evidenciaras formas como, historicamente, tem se articulado trabalho materno e desnutri,^o infantil.
Pesquisadora: Maria de Fátima Alves Pereira
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: A normatização da maternidade: um estudo sobre mães pobres numa
instituição beneficente em Salvador
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1988
PEREIRA, Maria de Fátima Alves. Anorma&ação damaternidade. um estudo sobre
mães pobres numa instituição beneficente em Salvador. Salvador: 1988.166p.
Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas, Universidade Federal da Bahia, 1988.
RESUMO
Este trabalho aborda a questão da "maternidade" enquanto maternidade socialmente
construída, apartar da análise do modelode maternidade dominante na sociedade atual e dos

98

Catilogo Redor

processos pelos quais este modelo se impõea sujeitos determinados, no caso, mães solteiras
pobres abrigadaspor uma instituição beneficente em Salvador, Bahia. 0 trabalho se baseia
numa análisedo discursoe daspráticasdainstituiçãoemrelevo, bemcomodas representações econdutasdasmãesaliabrigadas, no que tange ao fato damaternidade.Procura delinear
as diferençase contatos entre um modelo de maternidade co outro, a maneira pela qual a
normatização do comportamento materno nos moldes da instituição, vem se processando e
os conflitos dali decorrentes.

Pesquisadora: lvlariza Almeida Pereira
Instituição : Universidade Federal da Bahia

Titulo do trabalho: 0 significado do desmame precoce para as mulheres.
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1996
PEREIRA, Marina Almeida . Oslgnâ cedo do desmameprarocepara asmulheres: Salvador: 1996. Dissertação ( Mestrado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem,
Universidade Federal daBahia, 1996.

RESUMO
Apresentepropcstadeestudo temcomoobjetivoconhecerosignificadododesmameprecoce para as mulheres, ou seja, quais os seus sentimentos ao terem que desmamar o seu filho
antes do momento biológico e socialmente definidos como certo.

Pesquisadora: Sônia Maria P. S. Pinto
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho: Saúde da Mulher; Programa de Assistência Integral
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1986
PINTO, Sonia Maria P. S. Saúde da Mulher ; Programa de Assistência Integral. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 38.,1986, Rio de Janeiro.
RESUMO
Faz reflexão teórica, tentando-se estabelecer uma relação entre a assistência à Saúde da Mulher e as políticas de saúde vigentes, desde a década de 70 quando o grupo materno infantil
passou a ser considerado como prioritário, até a década atual quando surge o PAISM. Faz
uma reflexão sobre a razão pela qual os problemas de Saúde da Mulher sempre estiveram
relacionados com o ciclo reprodutivo concluindo que isto ocorre porque as práticas

Catálogo Redor

99

assistenciais sempre foram determinadas pelo modo wmo a sociedade percebe a inserç o e o
papel damulher. Finaliza formulando a proposta deumanovaprátiaassistencial, onde a
mulher seja vista em sua integrafidade e atendidaem todos os momentos de suavidae não
apenas no ciclo reprodutivo.

Pesquisadora: Sônia M. P. S. Pinto, J. N. Santos
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Educação e saúde no bairro do Alto das Pombas,
Tipo de produção: Relatório de pesquisa
Data: 1986
PINTO, Sônia M. P. S., SANTOS, J. N. Educação esaúdeno bairro do Alto das
Pombas Salvador: 1986. Relatório de pesquisa - Departamento de Enfermagem
Comunitária Universidade Federal da Bahia, 1986.

RESUMO
Trata-se de um trabalho que foge ao modelo tradicional de pesquisa e pretende envolver
ativamente todos os participantes nas várias fases do processo, com vistas a mudanças na
realidade de saúde local, a partir do conhecimento desta realidade
Foram desenvolvidas algumas atividades como grupo de mulheres (majoritário na associação), visando principalmente nossa inserção na comunidade, tendo surgido como resultado
desta etapa a Co~ de Saúde Local, que atualmente está trabalhando no sentido de conhecer arealidade através de instrumento construído pelas
próprias participantes.
Este trabalho teve também aparticipaçáo daAssociaçàio de Moradores - Sociedade São José.

Pesquisadora: Guaraci Adeodato Alves Souza
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Esterilização: o encerramento das carreiras reprodutivas e as esterilizações femininas na Bahia
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1992
SOUZA, Guaraci Adeodato Alves. Esterilização: o encerramento das carreiras
reprodutivas e as esterilizações femininas na Bahia. Veracidade, Salvador, v2, n. 3,
p. 5-9, set. 1992.
RESUMO
0 trabalho registraaredução da taxade fecundidadenaBahiaemdecorrência, entre outros
fatores, de uma política antinatalista surda, envolvendo distintos agentes. O Estado leva à
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cabo umapráti(ze erilizanteescudadonumaposturaPretensamentepro-natalista.Énecessário se alargai o debate sobre essa questão grave que compromete o futuro da população
brasileira e possui desdobramentos sóciaculturais de enorme importância.

17 - SINDICALISMO
Pesquisadores: Equipe do CEAS
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Mulher e movimento Sindical. Participação, lutas e conflitos
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1992
EQUIPE DO CEAS. Mulher e movimento Sindical . Participação, lutas e conflitos. Cadernos doCEAS, Salvador, n. 140, p. 8-33, jul./ago.1992.
RESUMO

Fanny Rubio e Clêyde Souza entrevistam quatro mulheres de diferentes categorias:
comerciária, petroquímica, trabalhadora rural e bancária. Considerando as especificidades
de cada categoria e a dificuldade em promover uma convem em conjunto, as autoras falaram
com cada uma delas individualmente. A principal preocupação na escolhadas entrevistadas
foi tentar obter uma representação de diferentes setores de produção e /ou serviços, mostrando a partir daí, as semelhanças e diferenças entre os setores.
As entrevistadas falam de sua militância sindical e da exploração vivida pelas mulheres no
cotidiano dotratalho.

Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Dividindo para somar: Geração e raça e a questão de classe na
constituição de sujeitos políticos mulheres-líderes sindicais, bancários e trabalhadores domésticos - líderes de associações de lavadeiras e de bairros em Salvador
Tipo de produção: Relatório de pesquisa
Data: 1992
CASTRO, Mary Garcia. Dividindopara somar:-Geração e raça e a questão de classe na
constituição de sujeitos políticos mulheres -líderes sindicais, bancários e trabalhadores domésticos - líderes de associações de lavadeiras e de bairros em Salvador
(1989-92). Salvador: 1992. Relatório de Pesquisa - Departamento de Sociologia,
Universidade Federal da Bahia, 1992.
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RESUMO
Análisedoperfil dos trabalhadoresbancáriosedoserviçodomésticoquanto aheterogeneidade
sócio-demográficas; histríriacontemporâneadossindicatos esingularidadesnaformaçãode
lideres.
Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Alquimia de Categorias Sociais na Produção de Sujeitos de Trabalhadores Domésticos em Salvador.
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1992
CASTRO, Mary Garcia. Alquimia de Categorias Sociais na Produção de Sujeitos de
Trabalhadores Domésticos em Salvador. EstudosFemá7 stas, Rio de Janeiro:
CIEC/ECO-UFRJ, n. 0, p. 57-74, 1992.
RESUMO
Elabora um conceito de alquimia , porensaio metafórico considerando quenarelação entre
classe, gênero e raça, diversos são os produtos, e anecessidade de ir alémde essencialismos e
fragmentações. 0 debate teórico é informado por reflexões sobre sut etividade/singularidade (Guatarri) e novas identidades políticas (Sader, entre outros).
A base empírica é pesquisa com a diretoria do sindicato de trabalhadoras domésticas e nossa
prática de colaboradora há 10 anos com diversas associações de trabalhadoras domésticas na
AméricaLatina.
Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: Dividindo para Somar: Gênero, raça e sindicatos. Análises sobre
poder (ocaso do Sindicato dos Bancários na Bahia)
Tipo de produção : Relatório de pesquisa
Data: 1993
CASTRO, Mary Garcia. Dividindopara Somar,- Gênero, raça e sindicatos. Análises
sobre poder (o caso do Sindicato dos Bancários na Bahia). Salvador: 1993. 700 p.
Relatório de Pesquisa - UFBA/CNPQ (a ser publicado).
RESUMO

São 10capítulossobre temas variadoscornsiderandoentrevistas, material deimprensa-sindi
cale corrente - e participação comocolaboradora do Departamento deAssuntos da Mulher
do Sindicato dos Bancários por 3 anos. Cerca de 12 estudantes participaramde distintas fases
dapesquisa.
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Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : 0 Lúdico na luta e a questão de gênero: Novas formas de ações
sindicais entre bancários
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1994

CASTRO, MaryGarcia . 0 Lúdiconalutae aquestãode gênero: Novas formasde ações
sindicais entre bancários . MulheremMovimento, Ano 1, n. l, p.21-29, abr./jul.
1994.

RESUMO
Análisesobreousodo teatro, eoutrasformasderepresentação cênica . nasgrevesemobilização
sindical, considerando a singularidade da mulher nessas atividades , tendo como referência
empírica o estudo da ação sindicalbancáriana Bahia.

Pesquisadora : MaryGarcia Castro
Instituição : Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho : Gênero, Poder e Espaço Sindical
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1995
CASTRO, Mary Garcia . Gênero, Poder e Espaço Sindical. EstudosFesninrstas, Rio de
Janeiro, vol. 3, n. 01, p. 29-51 , 1995. CIEC/ECO - UFRJ
RESUMO
Debate sobre tecnologia dopoderedivisbessexuaisemsindicatos. A questão das quotasedo
uso do microfone, entre outros temas.
Entrevistas com homens e mulheres , membros de diretoria sindical bancária na Bahia sobre
diversos temas relativos a trajetória de militante.

Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Gênero e Raça no Movimento Sindical : Reflexões A Caminho de
Beijing
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1995
CASTRO,MaryGarcia. Gênero eRaçanoMovimento Sindical : Reflexões A Caminho
de Beijing. Reta do Núcleo deEstudos de Gênero da Universidade Católica de
Goiás, GoVinia,1995.
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RESUMO

Texto apresentadonol Seminário de Mulheres Negras - Emancipação, Trabalhoe Cidadania. Mulheres Mobilizadas para a N Conferência Internacional sobre Mulheres, Pequim,
1995 - 37 páginas.
São capítulos do texto: Algo sobre raça e gênero, considerando a Central Sindical Norte
Americana,AFL-CIO;
Possíveis Articulações entreraça, gênero e sindicatos em tempos de globalização;
Leituraspositivas da preocupação com raças , gênero no sindicalismo classista-localizando
o global eglobalizando olocal;
Fechando ou Abrindo, E Beijing? Mostrando as Caras na Cor.

18 - TRABALHO
Pesquisadora: Elyana Schmaltz Ferreira Andrade
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Somando papéis sociais: trajetórias femininas e seus conflitos
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1992
ANDRADE, Elyana Schmaltz Ferreira. Somando papéissocrars trajetórias femininas
e seus conflitos. Salvador: 1992. 108 p. Dissertação (Mestrado em Socic' gia) Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - Universidade Federal da Bahia,
1992.
RESUMO
Estudo delimitado aos campos das relações familiares, domésticas e de trabalha F~ a
representação dos agentes colocados emposiçõesdefinidas: mulheresbaianasurbanas,de
classe média e de alta escolaridade que são mães, donas de casa, esposas e trabalhadoras.
Recorre ao modelo do ciclo de vida para reconstruir as trajetórias femininas emuma perspectiva de soma, cosiderando a demarcação sócio-cultural da vida das mulheres segundo momentos/geaação, estado coryugalemomento noprocesso de reprodução (biológicaecotidiana, quanto à identidade).

Pesquisadora: Doroty do Rego Azevedo
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: 0 trabalho feminino na agro-indústria fumageira no Estado da Bahia
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1975
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AZEVEDO, DorDtydo Rego. Ot abalhofeminrnonaagro-ádústriafcimageimnoEstado daBahrá. Salvador: 1975.73 p. Disse rtaçãodeMestrado , Universidade Federal
da Bahia, 1975.
RESUMO
Este trabalim objetiva apresentar um estudosobre aAgro-Indústria Fumageirana Cidade de
Cruz das Almas, Bahia, em especial amão-de-obra feminina empregadaneste setor. Apreocupação primordial ébuscar compor um quadro de refaéncia que sirva autua melhor interpretação das tendências da referida mãode-obra.

Pesquisadora: Cleuze Maria Chagas de Carvalho
Instituição: Uniwrsidade Federal da Bahia
Título do trabalho : A dupla jornada de trabalho : um estudo de caso de empregadas
domésticas
Tipo de produção : Monografia
Data: 1991
CARVALHO, CleuzeMaria Chagas de. A duplajornadadetrabalho:umestudo de caso
de empregadas domésticas . Salvador: 1991. Monografia - Departamento de Antropologia, Universidade Federal da Bahia,1991.

RESUMO
Este trabalho é urna primeira aproximação do cotidiano de uma categoria emergente de
mulheres trabalhadoras, que enfrentam uma dupla jornada de trabalho voltado exclusivamente para realização de tarefas domésticas.
Interessou-se em conhecer através de um estudo mais aprofundado , as dificuldades que enfrentam estas mulheres para conciliar esta duplajomada de trabalho que envolve o trabalho
doméstico e o em.Drego doméstico e saber como esta categoria de trabalhadoras vêem seu
pnipno trabalho.

Pesquisadora : Mary Garcia Castro
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Qué se Compra y que se paga en el servicio domestico? El caso de
Bogotá?
Tipo de produção: Capítulo de livro
Data: 1982
CASTRO, Mary Garcia. Qué se Compra y que se paga en el servido domestico? El caso
de Bogotá? In: LEON, Magdalena (ed). Debate sobreLaMujerenAmeriraLatina
y el Caribe tomo I. Bogotá: ACEP/Interamerican Foudation,1982.
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RESUMO
Pretende analisar o serviço doméstico remunerado, uma das principais fontes de trabalho
para mulheres dos países capitalistas na América Latina. Baseia-se em investigação feita em
Bogotá, sendo que grande parte dos adiados e inferências se ajustam às condições predominantes em outros países da América Latina.
0 propósito é ressaltar a especificidade do serviço doméstico remunerado, objetivando compor um quadro geral da quantidade de mulheres que prestam este tipo de serviço, destacando
alguns aspectos de seu cotidiano, omênfaseno quadro ideológico de patroas e empregadas e
sua relação

Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição : Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho : Mary's and Eve's reproduction in the big apple: colombian voices
Tipo de produção: Artigo
Data: 1982
CASTRO, Mary Garcia. Mary'sandEvesreproductionin thebigapple.•colambian
voices. Occasional Paper. New York: Center for LatinAmerican and Caribbean
Studies. New YorkUniversity, n.35,1982.
RESUMO
A partir de pesquisa via um "survey" eentrevistasemprofiundidadecommigrantescolombianosvivendoemNovalorque, debato q~sobre identidadedegênerq lealdade cultural
e inserção no mercado de trabalhonorte americano, refletindo criticamentesobre omodelo
de mercados duais.

Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Empregadas Domésticas - a busca de uma identidade de classe
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1989
CASTRO, Mary Garcia. Empregadas Domésticas - abusca de uma identidade de classe.
Cadernos do Ceas, Salvador, n. 123, set.lout.1989.
RESUMO
A wmpi nsão daidentidade das empregadas domésticas demar auma flexibilidade teórica
que permite art ícular o dad o da relação de desse entre a trabalhadora e a patroa e o dado de
gênero - trata-se de uma mulher nasociedade madvsta. Artigo cont lbuipara a construção
desse perfil,baseando-se sobretudo na experiência de organização das empregadas domésticas na AméricaLatina eno Caribe.
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Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Family, gender and work the case of female heads of household in
Brazil
Tipo de produção : Tese de Doutorado
Data: 1989
CASTRO,MaryGarcia, Familygenderandwnrkthecaseoffelnaleheadsofhouseholdin
Brazil(S oPaulo eBalva 1954-1984). Doctorate Thesis. University ofFlorida,
Gainesvüie,1989.

RESUMO
A tese debate os conceitos de divisão social e sexual do trabalho e de chefia familiar: Com
dados secundinias - fita de amostrapública do IBGE do censo de 1984, foi construído um
arquivo de família, via programas de SPSS x e por análises multivariadas-MCA (análisede
dassifio o múltipla) discute determinantes de rendae participação na forçade trabalho. Tal
análise a nível de Regiões Metropolitanas é antecedida por análise histórica sobre famílias
matrifocais entre negros e brancos nos dois estados e tipos de mudanças na inserção no
mercado de trabalho de mulheres e homens segundo posição no grupo familiar, no período
1954-1984. Recate as teses do paradigmada "feminização da pobreza" e flexlbilizaas análises de divisão social do trabalho, sexualizando e considerando geração e raça/etnicidade.

Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Mulher e crise no Brasil - a mulher no mercado de trabalho urbano
dos anos oitenta
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1990
CASTRO, Mary Garcia. Mulher e Crise no Brasil - a mulher no mercado de trabalho
urbano dos anos oitenta . Cadernos do Cear, Salvador, n. 129, set./out.1990.
RESUMO
Análise da situação inferior da mulherno mercado de trabalho brasileiro, quadro que em
tempos de crise tende a se agravar. Considera também as formas específicas de reação das
mulheres às imp)sições sociais.
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Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: A realidade da mulher brasileira no mercado de trabalho
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1990

CASTRO, Mary Garcia. A realidade da mulher brasileira no mercado de trabalho. Força
de TrabalhoeEmprego. Salvador, vol. 7, n. 12, jan./ago. 1990

RESUMO
Apresençadamulhernomercadodetrabalho tem crescido nas Últimas décadas, mesmonas
atividades econômicas onde amão-de-obramascu inaépredominante
Esse artigo analisa aspectos deste crescimento, sem perder de vista a critica aos limites da
noção convencional do trabalho. Destaca ainda, como no Brasil estado conjugal, geração e
raça associam-se a gênero em detrimento de um significativo contingente de mulheres trabalhadoras.

Pesquisadora : Mary Garcia Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Muchachas no more: household workers in Latir, America and the
Caribbean
Tipo de produção: Livro
Data: 1989
CASTRO, Mary Garcia. Muchachasnomore household workers in Latin America and
the Carlbbean. Philadelphia: Temple University Press,1989. 486 p.

RESUMO
Coletânea de~ escritos por distintos autores sobre estudos de caso na América Latina e
no Caribe relativos ao emprego doméstico, e artigos, como também material - panfletos,
cartilhas e posters - elaborados por lideres sindicalistas de diversos países.
0 trabalho será publicado em espanhol em 1993 pela editora Terceiro Mundo.

Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: "What is bought and sold in domestic service? The case of Bogotá: a
critica( review".
Tipo de produção: Capítulo de livro
Data: 1991
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CASTRO, Mary rarcia. \ at is bought and sold inDomestic Sente? The Case of Bogotá:
A Critical Revim In: CASTRO, Mary Garcia, CHANEY, Elsa. MuchachasNo
Morr•Hou;ehold Worim in Iatin America and the Carbbean. Philadelphia: Temple
University Philadelphia, 1991.
RESUMO
Revisita conclusdes de pesquisa realizada em Bogotá sobre o servil doméstico remunerad o,
discutindo relações patroas e empregadas c o significado do salário. Condições objetivas e
delimitação ideológica são discutidas. Debate-se a questão de classe, sua interveniência na
formação de unia identidade de gênero e de classe, mais alémda dimensão deposição A tese
de que o serviço doméstico tenderia a desaparecercomocapitalismo é criticada(Boserup)e
analisa-se criticarsente a teoria de formação do salário - ênfase na produtividade ena reprodução daforça de trabalho, chamando atenção para aespec fiádadedapráticaem análise.

Pesquisadora: Mary Garcia Castro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: 0 conceito de gênero e as análises sobre mulher e trabalho: notas sobre
impasses teóricos
Tipo de produção: Artigo
Data: 199-

CASTRO, Mary Garcia. O concerto degênon easanibi essobremulheretrabalho.motas
sobre impasses teóricos. Salvador : [199- ]. Artigo (mimeo).
RESUMO
Texto ensaio. Reflexão sobre impasse snoconhecimento que privilegia oconceito de gênero,
através do paradigma da divisão sexual do trabalho. Questionando o conhecimento
essencialista, def mde-se que a riqueza daperspectivade gênero estána análise de relações e
práticas, com ênfase na diversidade de tais constructos e na transversalidade dos saberes.
Apresenta-se diferentes quadros analíticos e registra-se iconoclastias no conhecimento sobre
gênero e trabalha tanto no plano do empírico quanto do teórico, enfocando os impasses da
interseção entre desejes, necessidades e símbolos.

Pesquisadoras: NadyaAraújo Castro, Iracema Brandão Guimarães
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho: 0 que é que a baiana faz?
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1987
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CASTRO, Nadya Araújo, GUIMARÃES, Iracema Brandão. O que é que abaiana faz?
Caderno CRU, Salvador, n. 5, 1987.
RESUMO
Estudo das mudanças na divisão social e sexual do trabalho, enfocando o caso daBahiano
período compreendido entre 1950 e 1980 combase em dados dos censos demográficos e
econômicos do período.

Pesquisadoras: Nadya Araújo Castro, Iracema Brandão Guimarães
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: Divisão sexual do trabalho, produção e reprodução
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1990
CASTRO, Nadya Araújo, GUIMARÃES, Iracema Brandão. Divisão sexual do trabalho,
produção e reprodução. EstudosSoa is, vol. 6, n. 1,jan./jun. 1990.
RESUMO
As autoras fazemuma revisão da literatura internacional relaativa ao tema da divisão sexual
do trabalho, com particular ênfase na tradição anglo-saxônica. Em seguida, retomam algumas dasinterpretações sobre trabalho feminino e divisão sexual do trabalho no Brasil.

Pesquisador: Equipe APÓS
Instituição: Centro de Estudos e Ação Social
Título do trabalho: As lavadeiras
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1986

EQUIPE APÓS. As lavadeiras. Cade iosdo CEAS, Salvador, n.102. p 23-31. mar./abr.
1986
RESUMO
Este artigo foi escrito a partir de encontros e conversas com grupos de lavadeiras. Procura
mostrar, usando depoimentos das próprias lavadeiras, como elas descobrem e interpretam
sua situação e como começam a se organizar para superar sua condição submissa. Os dados e
os números são de meados de 1985.
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Pesquisadora : Claudia Almeida Cunha, Ednara Silva de Almeida Santos

Instituição : Universidade Católica do Salvador
Título do trabalho : A importância da inserção da mulher no mercadode trabalho
Tipo de produção: Monografia
Data: 1989
CUNHA, Claudia Almeida, SANTOS, Ednara Silva de Almeida. Aimportância da
mserçãodamulhernomeadodetrabalho. Salvador 1989. Monografia -Escolade
Serviço Social, Universidade Católica do Salvador, 1989.
RESUMO
Faz uma análise da situação das mulheres das lasses populares , r&dentesnaperiirios, com
muitos filhos. Er,volvidas por esse cotidiano, são dependentes e oprimidas por seus companheiros, sendo que a dependência reforça o comportamento opressor dos homens, vez que
eles detêm o poder econômico da família ; sendo que este não é o único fator determinante
responsável pela subalternidade da mulher, pois foram analisadas as causas econômicas e
culturais que explicam o porquê do sexo feminino ser discriminado, como ocorre em nossa
sociedade Quanp ao determinante cultural e sua amplitude, houve a necessidade de enfocar
os papéis atribuídos, historicamente, à mulher ,as barreiras impostas quandoda tentativa de
sua inserção no mercado de trabalho, as leis que são elaboradaspara legitimar e exploração da
mulher e, por fim, os movimentos sociais como um importante veículo de luta para a conquista dos direita, da mesma forma que para a denúncia da discriminação.

Pesquisadora:, Marlene Perpétua Fonseca Fernandes
Instituição : Universidade Católica do Salvador
Título do trabalho : A inserção da mulher no mercado capitalista.
Tipo de produção : Monografia
Data: 1990
FERNANDES, Marlene Perpétua Fonseca. AinsaPãod3mulhernomevadoraprtaJista.
Salvador: 1990. Monografia - Escola de Serviço Social , Universidade Católica do
Salvador, 1990.
RESUMO
Este trabalho propõe-se a tentar ducidare com preender os diversos mecanismos pelos quais
a sociedade capitalista exclui na forma de segregação, a força de trabalhofeminino de suas
fileiras. Aborda a real participação da mulher no mercado capitalista , com todas as suas
nuances paternali<;tas e raizes arcaicas de capitalismo selvagem e dependente Também são
tratadas as formas não capitalistas de trabalho ou trabalho, não formal.
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Pesquisador: Antônio Sérgio Guimarães
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Relações de trabalho e de gênero na fábrica dos homens: observações
numaaadepesquisa
Tipo de produção: Monografia
Data: 1992
GUIMARÃES, Antônio Sérgio. Relaçsdetmbalhoedegênewnai'bata doshomens:
obseervaçõesnumaagendadepesquisa . Salvador. 1992. Monografia - CRH/UFBA/
FUNDAÇÃO FORD, 1992 (Série Toques).
RESUMO

Este trabalho trata das relações de gênero numa brica.petroquímica, onde aparentemente
inexistem mulheres. Vai mostrar o quanto é enganosa a idéia de que não há mulheres no
mundo da fábrica dos homens e vai ~quais as posições ocupadas por homens e mulheresea influência das relações de gênero. Situará também anoçãodeexploração,propondo o
avanço além dos limites da formação teórica e tentará encarar novas hipóteses explicativas
sobre as condições de trabalho das mulheres na petroquímica e sua situação no mercado de
trabalho industrial.

Pesquisadora: Iracema Brandão Guimarães
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho: Mulheres assalariadas: os fatores ideológicos daemancipação feminina no trabalho
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1979
GUIMARÃES, Iracema Brandão, Mulherassalariadas•os fatores ideológicos da emancipação feminina no trabalho. Salvador: 1979. Dissertação de Mestrado - Mestrado
em Ciências Humanas, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade
Federal da Bahia, 1979.
RESUMO
Partindo das discussões sobre as implicações do trabalho feminino, colocadas no final da
década de 70, o trabalho focaliza um conjunto de mulheres em diferentes situações no mercado de trabalho, enfatizando as relações entre a sua vida familiar, a divisão sexual de tarefas, as
condições encontradas no mercado de trabalho e suas avaliações subjetivas.
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Pesquisadora: Iracema Brandão Guimarães

Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Dimensões deum Mundo Próprio de Vida de Trabalhadores: família,
gênero e sociabilidade.
Tipo de produção : Tese de Doutorado
Data: 1994
GUIMARÃES, [acemaBrandão. DimensõesdeurnMundoPrópnodeTrabalhadoi s:•
família, gênero e sociabilidade, São Paulo: 1994 . Tese de Doutorado - Programa de
Pós-Graduação em Sociologia, Universidade de São Paulo, 1994.

RESUMO
Analisando as características da origem familiar e as trajetórias sociais de trabalhadores do
polo industrial de Camaçasi e de suas companheiras, demonstramos a existtência de uma certa
ruptura com os padrões familiares do passado e comas práticas de sociabilidade que predominam nasclasses trabalhadoras, configurandoumaformaçãodeclasse cuja origem social é
marcadapelaheterogeneidadequeestápresentenoproletariadobrasieiroeque aestruturação
do seumodo devida assume, portanto, os traços distintivosde um mundo próprio de trabalhadores.

Pesquisadora: Felícia Reicher Madeira
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: A unidade doméstica, suas estratégias de participação nos modos de
trabalho, o trabalho da mulher e a estrutura social -uma análise comparativa de três áreas metropolitanas
Tipo de produção: Monografia
Data: 1979

MADEIRA, Felícia Reicher. A unrdadedoméstrca, suasestratégrasdepartrcipaponos
modosdetr,?balho, otrabalhodamulherea uftmsocal-umaanálisecompa trva detrêsán°asmetropolitanas. [s.I.]: 1979,35 p. (Fortaleza (71), Salvador (71)e São
Pauio(79).Monografia.
RESUMO
A referida monografia utilizando levantamentos de campos realizados em três áreas metropolitanas: Fortale2a71, Salvador 71 e São Paulo 79, pretendeu delimitar ecomparar odenominado "quadroeconômico familiar geraP em que se movem famílias em diferentes faixas
de renda familiar, visando sobretudo salientara análise da atividade econômica da mulher
segundo suaposiçío dentrodaunidadedomésticaeseupapelnaorganizaçãodoconsumoincluíndo tanto atividades remuneradas como atividades não remuneradasno seio domésti
co.
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Para a abordagem teórica na análise do emprego feminino e perspectiva histórico estrutural,
o destaque é o nível, ovolume e as articulações dos diferentes modos de produzir, intimamen
te interligados às desigualdades de nível de saláriq qualidade devida e bem estar das famílias.
Pesquisadora: Maria de Souza Mattos, YaraMaria Fonseca Brasil
Instituição: Universidade Católica do Salvador
Título do trabalho: Atuação do Serviço Social junto a um grupo de lavadeiras em São Braz
-Plataforma
Tipo de produção: Monografia
Data: 1991

MATTOS, Maria de Souza, BRASIL, Yara Maria Fonseca. Atuação do Servip Social
juntoa um~de laradeirasemSãoBraz-Ifatafomla. Salvador 1991. Monografia
- Escola de Serviço Social, Universidade Católica do Salvador, 1991.
RESUMO
0 trabalho foi feito a partir do estágio feito na lavanderia de São Braz que está localizada na
artéria principal, denominada Rua Antônio Balbinon° 01 no subúrbio de Plataforma, Salvador-Bahia. A pretensão, pois, é assistir auma faixa da população que trabalha para sobreviver, numa economia precária de subsistência. 0 objetivo do trabalho éconceituaro Serviço
Social como técnica de intervenção numa realidade social, aplicadaporagentes tecnicamente
preparados, utilizando conhecimentos das ciências Sociais e baseado numa filosofia do homem e da sociedade, usando processos específicos, visando de maneira global o bem estar
social e, de maneira específica, conscientizareorientarohomem/mulhernosentidodeuma
maior participação em relação aos problemas de relacionamentos sociais e desempenho de
papéis.
Pesquisadora : Greice M. Menezes
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Trabalho Noturno e saúde de mulheres profissionais de enfermagem:
um estudo em um hospital público de Salvador
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1996
MENEZES, GreiceM. TrabalhoNoturnoesaúdedemulheresprofissionai deenfermagem. um estudo em um hospital público de Salvador. Salvador: 1996. Dissertação
(Mestrado em Saúde Comunitária) -Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, 1996.

RESUMO
Nesse estudo transversalpretendeu-se investigar, através de entrevistas e medidas biológicas
os efeitos do trabalho noturno sobre a saúde de 502 trabalhadoras de enfermagem de um
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grande hospital público de Salvador. Entreelas,42,3%relataramtrabalhonoturnoatual e
41,5%constituíam-sedeex-trabalhadoras. Após oplantão, 36,6%costumamcuidardacasa
edosfilhos e43,1%diriam-seaoutro emprega Emu naanáliseexploratória,estevepreseite aassociaçãópí)sitivaentretrabalhonoturnoatualedistúrbiodesono(RP-1,5;95%1C=1,0
2,1), hipertensão arterial (RP=1,8; 95%IC=1,0 3,2), sobrepeso e obesidade (RP=1,2;
95%IC=1,01,6), transtornos mentais (RP=1,2; 95%IC=0,81,8) e distúrbios digestivos
(RP=1,2; 95%I('=0,91,8). Ainda que semsignificância.estatística, estes dados são concordantes com a lit atura. A conclusão do trabalho aponta para a identificação do perfil da
trabalhadora not uma e do aprofundamento da análise estatística para testara participação de
co-variaveis.

Pesquisadora: Alda Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho: Las Mujeres en Movimeentos Urbanos en Salvador, Brasil
Tipo de produção: Comunicação em Congresso
Data: 1993
MOTTA, Alda 3ritto da. Las Mujeres en Movimientos Urbanos en Salvador , Brasil. In:
CONGRESSO INTERNACIONAL E INTERDISCIPLINÁRIO DELA MUJER
LAS MUJERES EN MOVIMIENTOS URBANOS EN SALVADOR, BRASIL, 5.,
feb. 1993, San José, Costa Rica.
RESUMO
A trajetória tradicional das Ciências Sociais , de ignorar, analiticamente, a mulher e as relações de gênero, persistiu na abundanteprodução teórica na América nas décadas de 70 e 80
sobre movimentos sociais urbanos . Uma mudança no sentido dessa viabilização se deu a
partir de trabalhas realizados por mulheres, enquanto crescia, também, aparticipação feminina nas lutas urbanas.
É o caminho apontado neste trabalho, que analisa modos derea~ dessa participação.
(Resumo em Inglês e Espanhol)

Pesquisadora: Alda Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Tempo de Mulher - tempo de trabalho entre mulheres proletárias em
Salvador
Tipo de produção: Comunicação em Seminário
Data: 1983
MOTTA, Alda Britto da. Tempo de Mulher - Tempo de trabalho entre mulheres proletárias em Salvador. In: SEMINÁRIO SOBRE CAPITALISMO E FORÇA DE TRABALHO. 1983, Salvador. Anais... Salvador: mar 1983 , p. 59-72.
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RESUMO
Experimenta-se uma outra abordagem coma técnica de orçamento de tempo, pretendendose, coma contabilização de tempo de trabalho dessas mulheres, demonstrar que o trabalho
doméstico é trabalho, gasto de energia, produção material , e também ideológica, para a
reprodução cotidiana do trabalhador e sua famÍlia.

Percebe-se o tempo cronológico como tempo social , em variadas construções e realizações,
como tempo capitalista, mas também tempo do corpo, tempo de classe e de gênero.
Texto apresentado na ANPOCS em 1982, depois publicado em várias revistas (Ciência e
Cultura 37/9, Cadernos do CEAS n. 92, Cadernos do NEIM n. 4). Uma versão dele foi
apresentada no XI Congresso Intemacïonal daLASA.

Pesquisadora: Alda Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Relaciones de Género em Movimientos Barriales en Salvador, Brasil
Tipo de produção: Comunicação em Congresso
Data: 1992

MOTTA, Alda Britto da. Relaciones de Género emMovimientos Barriales en Salvador,
Brasil. In: CONGRESSO ESPANOL DE SOCIOLOGIA, 4.,1992, Madrid.
RESUMO
0 artigo aborda as lutas das associações de moradores em Salvador, do ponto de vista das
relações de gênero e classe vividas por seus participantes: as condições de engajamento, as
práticas e os reflexos dessas atividades de participação pública e política na vida cotidiana
dessas pessoas, principalmente das mul res, cujaparticipaço nessas lutas cresceu muito a
partir da década de 80.

Pesquisadora: Alda Britto da Motta
instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Uma categoria particular de migrante: a empregada doméstica
Tipo de produção: Monografia
Data: 1975
MOTTA, Alda Britto da. Uma categoriapartrculardem(g=te.•a empregada dom&ica.
Salvador: 1975. UFBA. Monografia, (mimeo)

RESUMO
Num período em que os estudos sobremigraçãoainda eramescassos,no Brasil, discerne-se
uma categoriamuito específica, que se deslocava individualmente, em distâncias curtas, e
compostabasicamente por mulheres. Esse "deságüe" rural/urbano viabilizava o emprego
doméstico nas cidades.
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Pesquisadora: Alda Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Visão de Mundo da Empregada Doméstica
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1977
MOITA, Alda Britto da. Visão deMundodaEmpregadaDoméstrca. Salvador: 1977.
Dissertaçã) (Mestrado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia,1977.

RESUMO
Tenta-se apreender, empiricamente, estruturas de visão de mundo e aplicá-las em relação à
categoria ocupacional empregadadoméstica. Ao mesmo tempo, analisa-seas suas condições
objetivas de trabalho e de vida como o substrato daquelas elaborações.

Pesquisadora: Alda Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Nuevas Relaciones Laborales en el Servício Doméstico en Brasil
Tipo de produção: Comunicação em Congresso
Data: 1992
MOTTA,AldaErittoda. NuewsRelacronesLaboaleseneJSer vivroDomésdcoenBmsil. In: CONGRESO ESPANOL DE SOCIOLOGIA , 4.,1992, Madrid.

RESUMO
0 artigo reafirma o serviço doméstico como ocupaçãomajoritariamente feminina, porém
registra e analisa as mudanças sensíveis que vêm ocorrendo nele, nas últimas décadas: a
regressão relativa da participação do emprego doméstico na força de trabalho feminina, os
novos modos de realização desse trabalho e as também novas relações-mais formalizadas
e mais claramente de classe- entre empregados eempregadores.

Pesquisadora : Alga Britto da Motta
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Emprego doméstico masculino
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1984
MOITA, Alda Britto da. Emprego DomésticoMasculina In: ENCONTRO ANUAL DA
ANPOCS - GT A Mulherna Força de Trabalho, 8.,1984, Águas de São Pedro.

117

Catálogo Redor
RESUMO

Diante de certos movimentos da força de trabalho que pareciam contrariar , pelo menos
momentaneamente, padrões tradicionais dadivisão sexual do trabalho , e em compasso com
a discussão teórica que mal se iniciava , no Brasil, sobre relações de gênero, procedeu-se à
análise de trabalho masculino emumuniverso ocupacional "feminino", o do serviço domésfico.
Analisadas as condições de trabalho e de vida desses trabalhadores , concluiu-se por uma
sexuação aindairrecorrível dessa ocupação.

Pesquisadora : Alda Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Título do trabalho : Emprego Doméstico no capitalismo : o caso de Salvador
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1985

MOTTA, Alda Britto da . Emprego doméstico no capitalismo: ocaso de Salvador. CadernosdoNEIM, Salvador, n.2, mar. 1985.
RESUMO
A partir de uma abordagem sobre as condições de realização do emprego doméstico no
capitalismo dependente, enfocando o caso de Salvador , comparam-se as condições de trabalho e de existência, de dois diferentes grupos de domésticas que servem a duas diferentes
classes sociais em dois modelos de habitação : casas burguesas e apartamentos classe média.
Apresentado inicialmente no V Encontro Anual daANPOCS , no GT A Mulher na força de
Trabalho. Friburgo, outubro de 1981.

Pesquisadora : Alda Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Emprego Doméstico em Salvador
Tipo de produção: Relatório de pesquisa
Data: 1985

MOTTA, Alda Britto da. En pnyoDom66cv emSalvador. Salvador: ago. 1985. Relatório
final de pesquisa . Universidade Federal da Bahia, CNPQ.
RESUMO
Comparam-se os dadas obtidos em duas pesquisas sistemáticas com empregadas domésticas
em Salvador, sobre suas condições de trabalho e de existência, e na observação direta de um
terceiro grupo, considerado de controle. Além disso, o trabalho amplia-se ainda para abrigar
vivências daautoranessa área.
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Pesquisadora: Alda Britto da Motta

Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Familiarizando(-se com) o Público e Politizando o Privado
Tipo de produção : Capítulo de livro
Data: 1993
MOTTA, Alda Britto da. Familiarizando-(se com) o Público e Politizando o Privado. In:
XIMENES, Tereza (org.) NovosParad¡gmaseRealidadeBrasrlei -a. Pará: NAEA,
UFPA, 1993.

RESUMO
0 artigoacentuaaquestão teóricapostanaanálisedainte ^secçãodeumcon otoderelações
que constituem o social e atuam no político - principalmente as de classe e as de gênero.
Essas relações são referidas também ao campo polibco, no que trazem outra questão teórica
fundamental, sobre oslimitesou fronteiras entreopúblico e oprivado. Osprincipais personagens são as mulheres em seu contexto familial e nas lutas urbanas.

Pesquisadora: A'.da Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: Política e Desigualdades na Visão da Empregada Doméstica
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1986
MOTTA, Alda B;.itto da. Políticae Desigualdades na Visão da Empregada Doméstica. In:
ENCONTRO ANUAL DAANPOCS - GT Mulher e Política , 10., out. 1986, Campos do Jordão.

RESUMO
A partir de dois amplos levantamentos de campo com empregadas domésticas em Salvador,
ainda com a preocupação com visões de mundo, tenta-se p rc eber o que pensam arespeito da
política e dos políticos e sobre as formas fundamentais de diferenciação e desigualdades
sociais: classe, gênero, geração, raça.

Pesquisadora : AlJa Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : A relação impossível
Tipo de produção: Comunicação em Seminário
Data: 1986

119

Catálogo Redor

MOTTA, Alda Britto da. A Relação Impossível . In: SEMINÁRIO RELAÇÕES DE
TRABALHO E RELAÇÕES DE PODER: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS.
1986, Fortaleza. Anais... Mestrado em Sociologia e Núcleo de Estudos e Pesquisas
(NEPS) da UFCE, nov 1986.

RESUMO
Analisam-se relações sociais declasse do pontodevistadaspossiibilidadesde convivência e
de conflito. Particulariza-se o caso dos empregados domésticos e patrões, como relações
especialmente contraditórias, relações de classe "~quatro paredes", repleta de ilusões de
igualdade afetivaelutas mal esboçadas.
Sugere-se outras categorias de análise, além de classe, sexo e gênero, como a de idade/geraS

Pesquisadora: Alda Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Fatores ideológicos na participação da mulher na força de trabalho
Tipo de produção: Comunicação em Seminário
Data: 1987
MOTTA, Alda Britto da. Fatores Ideológicos na Participação da Mulher na Força de
Trabalho. In: SEMINÁRIO MULHERE TRABALHO. Salvador: Universidade
Federal da Bahia, NEIM, ago. 1987.

RESUMO
Discute-se a participação das mulheres na força de trabalho "pelo lado do avesso": sem ênfase
nas condições mais diretamente objetivas, tentando vero ângulo do ideológico - ainda importante nas considerações tradicionais subsistentes sove o feminino e o masculino.

Pesquisadora: Alda Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Relações de Gênero e Trabalho Doméstico - homens na área de serviÇX)
Tipo de produção: Comunicação em Encontro
Data: 1991
MOTTA, Alda Britto da. Relações de Gênero e Trabalho Doméstico -homens na área de
serviço. In: ENCONTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS NO NORDESTE , 5.,1991,
Recife. Anais... Recife: Instituto de Pesquisas Sociais Fundação JoaquimNabuco,
vol. 1, 1991, p. 371-384.
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RESUMO
0 artiggoanalisaosresultadosdeumapesquisarealizadaemfinaisde 1990einíciode 1991
com trabalhadores domésticos masculina, visando apercepção do atual estado da questão
gëneroetrabalho doméstico. Asemellhançanosresultados entrepesquisas realizadas em uma
distância de sete anos é assombrosa.

Pesquisadora : Alda Britto da Motta
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Emprego Doméstico: revendo o novo
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1992
MOTTA, Alda Britto da. Emprego doméstico : revendo onova CadernosCRH Salvador,
n.16, p. 31 -50, jan./jun. 1992.
RESUMO
Trata-se de unir revisão/ampliação do artigo "Emprego Doméstico : o que há de novo",
apresentada no X I II Encontro Anual da ANPOCS (1989), já comentando os primeiros resultados político/legais da Constituição de 1988 e da transformação de algumas das principais
associações profissionaisde trabalhadoras domésticas nopaís em sindicatos. Inclusive a da
Bahia
Uma versão recente deste trabalho foi apresentado no NCor soEspafol deSoáología,
emsetembrode 1992, emMadrid , como título NuevasRelacionesLaborales emel Servicio
DomestiooenBrasi".

Pesquisadora: Alda Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: Male Domestic Workers
Tipo de produção: Monografia
Data: 1991
MOTTA, Alda Britto da. Ma/eDomestic Workeis: Salvador: 1991. Universidade Federal
da Bahia. Monografia (mim).
RESUMO
Compara resultados de pesquisas realizadas com trabalhadores e trabalhadoras domésticos,
além de discutir i`eoricamente a questão do papel de gênero e a literatura disponível a este
respeito.

Um dos resultados mais interessantes dessas análises refere-se ao fato de que também nesse
campo as mulheres caminham mais, politicamente.
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Pesquisadora: Alda Britto da Motta
instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Associations of domestic servants: the case of Bahia, Brasil
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1987

MOTTA, Alda Britto da. Associations of domestic servants : the case of Bahia, Brasil. In:
BOOKOFABTRACTS:INTERNATIONALINTERDISCIPLINARYCONGRESS
ON WOMEN. Dublin, Irlanda : 3rd. Trinity College,1987.
RESUMO
Compara-se aposição do serviço doméstico, como predominante na participação da mulher
na forçade trabalho no Brasil, como em toda aAmérica Latina, com a desvantajosaposição
social e política das empregadas domésticas - majoritariamente mulheres - que até há bem
pouco tempo tinham os salários maisbaixos,nenhum prestígio social, poucos direitos trabalhistas e escassa participação politica na sociedade. Introduz-se a organização de Associações
Profissionais de Empregadas Domésticas , como o começo da tentativa de mudar esse quadro.
A Associação da Bahia é o caso em estudo.

Pesquisadora: Alda Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Titulo do trabalho: Trabalho Doméstico: o que há de novo no Brasil
Tipo de produção: Comunicação em Congresso
Data: 1990
MOTTA, Alda Britto da. Trabalho Doméstico: o que há de novo, no Brasil . In: BOOK OF
ABSTRACTS, N INTERNATIONALINTERDISCIPLINARY CONGRESS ON
WOMEN. New York: Central Universityof New York, jun.1990. (publicado em
inglês).
RESUMO
Análise das tendências mais atuais no setorde emprego doméstico no Brasil, com informações censitárias e resultados de recentes pesquisas empíricas. Discernem-se novas propostas
políticas das trabalhadoras domésticas como categoria ocupacional, através de associações
profissionais e sindicatos, apoiados por grupos feministas e pelo Conselho Nacional dos
DireitosdaMulher, em 1987/88. Aomesmotempo, acriseeconômicadeterminoumudanças dehábitos e possibilidades econômicas dos empregadores de classe média (maioria). As
conquistas nanova Constituição e ainformação rápida pelos meios de comunicação contribuíram, d efinitivamente, para mudar atitudes eampliarsua capacidade ~~até a
nível individualizado. Mudaram rapidamente as relações e as condições de realização do
trabalho doméstico.
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Pesquisadora: Alda Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: Emprego Doméstico: o que há de novo?
Tipo de produção : Comunicação em Seminário
Data: 1988
MOTTA, Alda Britto da. Emprego Doméstico: o que há de novo? In: SEMINÁRIO
NORDESTE: 0 QUEHA DENOVO? 1988, Natal. Anais... Natal: UFRN, 1988.
RESUMO
Apresenta-se onovo como culminância ou momento privilegiado de umprocesso social.
Traça-se onovo em relação ao trabalho doméstico, inclusive emperspectiva histórica. Na
conjuntura baiana/nordestina, onovo é visto através dos movimentosna força de trabalho
feminina (descenso relativo), de mudanças internas às relações no serviço doméstico, através
de suas categorias e processos de trabalho; e de uma recente e qualitativamente importante
atuaçãopoliticadas domésticas, via associações profissionais, indusivenoperíododaConstituinte.
Pesquisadora : Alda Britto da Motta
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: . Serviço Doméstico Organizado
Tipo de produção: Comunicação em seminário
Data: 1988

MOTTA, Alda Brittoda. Serviço Doméstico Organizado . In: SEMINÁRIO: SERVIÇO
DOMÉSTICO ORGANIZADO, 1988, Salvados CentrodeRecursosHumanos, Universidade Federal da Bahia.
RESUMO
Expõe-se a construção do objeto SerãçoDoméstrco, considerando-se questões de gênero e
classe ederejeiçãoeaceitaçãodotema naacademia. Tocam-se outros pontos teóricos, como
a ideologia de gênero e reprodução de papéis de gênero na família e aquestão racial. Chegase, enfim, a questão da organização política dessa classe, que é, também, mesmo sem admitilo, umaoiganização de gênero. Analisam-se asAsco~ profissionais em relações com
outros grupos.

Pesquisadora: Elayne Suzy Moura, Maria Isabel Madavar
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Posição da mulher no mercado de trabalho no pré-capitalismo e socialismo
Tipo de produção: Monografia
Data: 1983
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MOURA, Elayne Suzy , MADAVAR, Maria Isabel. Posição damu/hernomarado de
úabalhonopid capitalismoesociásmo. Salvador: 198 3. (Monografia)
RESUMO

0 p o n t o c e n t r a l da pesquisa é a posição da ~na~ social d o trabalho e as consegiiências para ela em termos de sujeiçãa Trazendo a discussão do porquê as mulheres "tomaram-se sexo oprimido", a partir deum determinado momento histórica, o trabalho aborda
falsas teorias existentes sobre a inferioridade da mulher, numa tentativa de denunciar as
injustiças que se comete contra as mulheres e canscienlizar sobre a importância da organização para a luta que traga sua lítação.

Pesquisadora: Cecilia Maria B. Sardenberg
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: The CESUN Metalworking Project for Women
Tipo de produção: Relatório técnico
Data: 1984

SARDENBERG, Ceália Maria B. TheCESUNM~lrirgProjertfor Women . Salvador: 1984. Relatório Técnico solicitado pelo The Pathfinder Fund.
RESUMO
Relatório final de uma série de seis relatórios parciais , que documentam e analisam o desenvolvimento doprojeto de Curso de Treinamento para Mulheres em Seiralheria , implementado
pelo CESUN, órgão da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, tendo o The Pathfmder
Fund como a~ financiados. O relatório se baseia num trabalho de acompanhamento do
projeto desde o início do curso de treinamento (out/82), até a inauguração da cooperativa
(maio/84)instaladanoForteSantoAntónioeWr~pelasalunas. Apartirdaobsetvação
participante e de dados e informações obtidas através de entrevistas,registro de depoimentos
e de histórias de vida e de trabalho, a autora procura analisar e avaliar o impacto do projeto na
vida das participantes e de suas famílias, delineando os fatores operantes no processo.

Pesquisadora: CeciliaM. B. Sardenberg
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: A Mulher e o Trabalho
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1989

SARDENBERG, Cecilia M. B. A Mulher e o Trabalho . In: SEMINÁRIO PARA
PREFEITAS: "AÇÃODOMUNICÍPIONAPROMOÇÃODAMULHER". Riode
Janeiro: IBAM, jun. 1989.
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RESUMO

Discussão e analise do trabalho da mulher nas diferentes atividades econômicas em que se
realiza: prol J o de valores de uso (trabalho doméstico), produção simples de mercadorias
(trabalho familarno campo, atividades de geração de renda no setor Informal), trabalho
assalariado (participação no mercado de trabalho). Análise da "nova" relação "mulher e
trabalho" que vem se estabelecendo nas últimas décadas, destacando o crescimento notável
das taxas de atividade feminina. nas estatísticas oficiais, os fatores responsáveis por tal crescimento, e as forrras em que a faça de trabalho feminina vem sendo incorporada ao mercado
de trabalho. Resal ta, sobretudo, a permanência das discriminações sexuais no mercado,
observáveis nas distorces salariais, na sexualização de ocupações e na sobrecarga de trabalho que recai sobre a mulher que trabalha fora, vez que sua participação no mercado de
trabalho, não al:bera das tarefas domésticas.

Pesquisadora: Elaine Figueira Norberto Silva
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : A Produção Doméstica
Tipo de produção : Dissertação de Mestrado
Data: 1982

SILVA, Elaine Figueira Norberto. AProduçãoDomesóca. Salvador: 1982. Dissertação
(Mestrado em Economia) - Faculdade de Ciências Econômicas , Universidade FederaldaBahia,1982.
RESUMO
Parte daprodução indispensável à vida da soáedade; até os dias de hoje, tem sido realizada
pela mulher noespaço da casa. O fato de que a responsabgidade coma realização da produção
doméstica caiba à dona-de-casa não significa, no Brasil, que toda a produção da casa seja
realizada por ela. Principalmente entre as mulheres das lasses altas e médias, costuma-se
contratar empregadas às quais é transferida arealização de parte dessa produção. Por outro
lado, o fato de contratar empregadas não quer dizer que as donas-de-casa estão liberadas dos
trabalhos domésticos. A existência da empregada domestica facilita o exercício de atividade
remunerada peladona-de-casasem, entretanto, ~-Ia da duplajornada,de trabalho.

Pesquisadora: C1 áudia Cristina Souza
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Mulheres da maré: um estudo sobre as marisqueiras de Maragogipe
Tipo de produção: Monografia
Data: 1991
SOUZA, Cláudia Cristina . Mulheres da maré um estudo sobre as marisqueiras d e
Maragogipe. Salvador: 1991. (Monografia)
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RESUMO
rabalho que investiga e analisa. o cotidiano das "marisqueiras de Mara gripe", atentando
'etudo para a forma como conciliam as atividades relativas ao processo de mariscagem, co
aquelas que realizam como parte do papel que lhes é atribuído na divisão sexual do trabalh
dentrodafamília, ou seja, conhecer mais de perto como se dá a "duplajormd&'de trabalho à,
marisqueiras no seu dia a dia.

19 - VIOLÊNCIA: Abuso Sexual, Delegacias de Proteção à
Mulher
Pesquisadora: Silvia de Aquino
Instituição: Universidade Estadual Paulista - UNESP/Araraquara/SP
Título do trabalho: Visibilidade Social da Violência contra a Mulher
Tipo de produção : Monografia
Data: 1995

AQUINO, Silvia de. VisibrlidadeSocialda ViolénciacontraaMulher. São Paulo:1995.
(MonografiaapresentadanaUniversidadeEstadual Paulista/UNESP)

RESUMO
Apesar da crescente publicitação das agressões contra as mulheres , a violência doméstica
ainda é, em grande parte, fenômeno invisível . Parece fazer parte do imaginário e prática
sociais relegar ao plano exclusivamente privado o espancamento de mulheres . Esta pesquisa
procura investigara ida da mulher ã Delegacia Especial enquanto elemento de visibilidade
social da violência contra a mulher. Constatou-se que a denúncia do espancamento tem sua
importânáareveladaemváriossentidos . Como oprín iromomentodeapariçãopúblicada
violência ocorrida no interior da casa . Através da fala, amulher desprivaatiza, desinvidualiza
a experiência por que passou Traz oocorrido a público, determinando, emúltima instância,,
avisílbilidadesocialdaagressão.Temossentidc de ação (HannahArendt)ederompiimento,
mesmo que não em definitivo, com a lógica interna de manutenção da relação violenta
(Marilena Chauí). Ao mesmo tempo, verificou-se um processo de "apropriação "das narrativa e experiência da mulher, que começa comoregistro do boletim de ocorrência. Entra em
cena, também, a participação do aparato/agentepolícial, informado tanto pelaslógicas social como policial.
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Pesquisadora: Eliana L. Serrano Barreiro, ZéliaMara A. Paim

Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Avaliação diagnóstica das internas da penitenciária feminina
Tipo de produção: Relatório de pesquisa
Data: 1990
BARREIRO, Eliana L . Serrano, PAIM, Zélia.Mara A. Avaliarão diagnostica dasmtemas
dapienitenaánafeminina. S alvador: 1990, 24p. Universidade Federal da Bahia, Departamento de Assuntos Penais. (Relatório de Pesquisa)

RESUMO
Pretende diagnosticara atual situação das internas da Penitenciária Femininado Estado da
Bahia, com vistas a desenvolver atividades educacionais, profissionais e terapêuticas.
Busca, ainda, aelaboração de um perfil dapopulação carceráriafeminina,comobjetivosde
conhecer a realidade social de cada interna, identificando o nível de escolaridade, as
potencialidades e interesses em diversas áreas profissionais e fornecendo subsídios para continuidade e elaboração de projetos em várias áreas, visando o desenvolvimento de apões para
ressocialização das internas.

Pesquisadora: Gláucia Pereira Campos, Liianni L. de Andrade Motta
Instituição : Universidade Católica do Salvador
Título do trabalho: A mulher e a violência
Tipo de produção : Monografia
Data: 1991
CAMPOS, GláuciaPereira , MOTTA,LilianniL. deAndrade. Amulherea violência.
Salvador: 1991. Monografia de Conclusão de Curso - Escola de Serviço Social,
Universidade Católica do Salvador, 1991,

RESUMO
Estudo sobre aqutãodaviolênciacontra amulherapartirdoresgate do papel damulherno
contexto história, dasrelações sociais dentro daperspectiva da luta de classes. É questionada
a discriminação contra a mulher desde aprópria constituição familiar ,passando pelo cultura
do pais e o modo de produção capitalista ao longo da história. Ressalta ainda a importância da
luta pela emancipação da mulher na sociedade atuale as conquistas efetivadasjuntoàpopulação, visandoa defesa daimagemsocialdamulher.
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Pesquisadora : Mary Garcia Castro, Acácia Batista Dias, Iêda Barbosa Franco
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Violência contra mulher: até quando
Tipo de produção: Artigo em revista
Data: 1994
CASTRO, Mary Garcia, DIAS, AcáciaBatista, FRANCO, IêdaBarbosa. Violência contra
mulher: até quando? Cadernosdo Ceas, Salvador, n. 150, p. 24-37, mar./abr.
1994.
RESUMO
Análise sobre a violência contra a mulher, em particular o tipo de violência doméstica,
considerando aprodução de agências de direitos humanos e feministas , além de autoridades
da sociologia.
Recorre tambémà pesquisa desenvolvida por Dias, Franco e Cerqueirade melo (co-autoras)
nos anos 1992-1993 em Delegacia de Proteção àMulher em Salvador.

Pesquisadora: Ana Cristina C. Costa, Nádia Maria C. Azevedo
Instituição: Universidade Católica do Salvador
Título do trabalho: Violência contra a mulher e a intervenção do Serviço Social
Tipo de produção: Monografia
Data: 1990
COSTA, Ana Cristina C., AZEVEDO, Nádia Maria C. Violência contraamulherea
intervenção do Semo Social. Salvador 1990. Monografia de Conclusão de Curso
- Escola de Serviço Social, Universidade Católica do Salvador, 1990.

RESUMO
A monografia foi feita a partir das inquietações ~nos atendimentos na CAJ-OAB, para
verificar asreais causas daviolência contra a mulher. 0 trabalho foi dividido em três capítulos. 0 primeiro, aborda a situação da mulherna sociedade capitalista; o segundo, analisa o
perfil da mulher assistida pela CAJ-OAB e, o terceim, faz considerações de caráter conclusivo; também c onstam anexos com reportagens de cimos de violência contra a mulher airados
de jornais e revistas de todo o pais.

Pesquisadora: Acácia Batista Dias
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: Violência Sexual na Família: Cercando o Tema. (Estudo sobre a
violência sexual contra crianças e adolescentes praticada por pais e padrastos).
Tipo de produção: Dissertação de Mestrado
Data: 1996
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DIAS, Acácia Batista. VïolênciaSexualnaFanv7ra.vCercandoo Tema. (Estudo sobre a
violência sexual contra crianças e adolescentes praticada por pais e padrastos). Salvador: 1996. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais - Sociologia) - Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 1996.
RESUMO
Esta dissertação está baseada emumapesquisa exploratória sobre aviolência sexual contra
crianças e adolescentes, do sexo feminino, praticadaperpais e/oupadrastos. Utilizou-se uma
abordagem sociológica com ênfase em relações sociais tais como, poda e obediência entre
pais e filhos, gênero e geração. Também questionou-se a dicotomia entre normalidade e
anormalidade, considerando apossílbilidade de violência naquelas relações. Recorreu-se a
diferentes fontes de dados : estatísticas, narrativaspor diferentes autores na trama da violência
fïlmica.

Pesquisadora : Elsa Souza Kraychete
Instituição : Centro de Estudos e Ação Social
Título do trabalho : Discriminação e violência contra a mulher
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1983
KRAYCHETE, Elsa Souza . Discriminação e violência contra a mulher. Cadernos do
Ceas, Salvador, n. 83, p. 71-87, jan./fev. 1983.

RESUMO
Apresenta informações sobre a questão da discriminação e violência das quais é vítima a
mulher e denuncia as características peculiares desta forma de violência : desde a discriminaçãona família, no trabalho, até as formas maisbárbaras como o espancamento, estupros e
assassinatos.

Pesquisadora: Ceci Vilar Noronha
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : A violência masculina é dirigida para Eva ou Maria?
Tipo de produção : Artigo em revista
Data: 1991

NORONHA,CeáVilar. AviolênciamasculinaédirigidaparaEvaouMaria .? Cadernos de
SaúdePública, Rio de Janeiro, 7 (2), p. 215-231, abr./jun. 1991.
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RESUMO

Este trabalho analisa os diferenciais de género de mortes violentas e outras agressões ocorridas na Bahia. A violência policial despontacomo responsável pela mo te deuma altaproporção dejovensdosexo masculino. Em relação às mulheres , os crimes oconemprincipalmente, como resultantes das relações famil ia es . Fazer resistência à ideologia que inferioriza. a
mulher significa, simultaneamente, ~agressões e homicídios - uma tarefa complexa para
a sociedadebrasileira.

Pesquisadora: Ceci Vilar Noronha, Maria Esther Daltro
Instituição : Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho : Violência urbana: tendências recentes no Estado da Bahia (1988-1992)
Tipo de produção : Projeto de pesquisa
Data: 1992
NORONHA, Ceci Vilar, DALTRO, Maria Esther. Violência ~tendências recentes
no Estado da Bahia - 1988 a 1992. Salvador: Núcleo de Estudos Mulher e Saúde,
Universidade Federal da Bahia, 1992. (Projeto de Pesquisa)
RESUMO
Ainvestigaçãoobjetiva analisar aconfiguração porgênero da violênciaurbana, incluindoos

homicídios, as tentativasdehomicídioe osestupros, noperiodo 1988/1992.0 propósito é
estudar os crimes enquanto fenômenos sociaïsque demarcam formas especificas derelacionamento entre o Estado e a Sociedade Civil, bem como as relações assimétricas entre os
sexos.

Pesquisadora : Ceci Vilar Noronha, Maria Esther Daltro
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Titulo do trabalho: Violência nas relações conjugais em Salvador
Tipo de produção: Monografia
Data: 1992
NORONHA, Ceci Vilar, DALTRO, Maria Esther. Violêncranasrrlap5ff conji cisem
Salvador. Salvador: Núcleo de Estudos Mulher e Saúde Universidade Federal da
Bahia, 1992. (Monografia)
RESUMO
Análise das agressões fisicas sofridas pelas mulheres na cidade de Salvador, em 1989, com
dados da Delegacia de Proteção à Mulher. Destacou-se a presença de homens com a profissão
de policial/vigilante entre os parceiros mais violentos. Estas categorias profissionais deveri-
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am proporcionar segurança à sociedade. No entanto, ao exorbitar a suafunção, eles ameaçam
a ordem social e, ao mesmo tempo , concorrem para reforçar a lúerarquia entre os sexos Os
cônjuges desprepamM também se destacam nas tentativas de superar as frt>srrações da esfera
pública sob aformade violêncianolar.
Pesquisadora: Ceci V. Noronha, Maria E. Daltro, Yêda M. Côrtes
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho: Abuso sexual de meninas, adolescentes e mulheres: um quadro
complexo
Tipo de produção: Comunicação em congresso
Data: 1993
NORONHA,CeciV, DALTRO,MariaE., CÔRTES,YêdaM. Abuso sexualdemeninas,
adolescentes e mulheres: um quadro complexo.In : ENCONTRO BRASILEIRO DE
CIÊNCIAS SOCIAIS EM SAÚDE, L, set./out.1993, Belo Horizonte.
RESUMO
0 fenômeno da violência tem determinam complexas e intrínsecas àsformas de organização da sociedade Com relação àviolência que toma como vitimapreferencial o sexo feminino, coloca-se em questão as regras de proibição do incesto, as relações de parentesco, de
amizade e vizinhança. 0 mundo da criminalidade, por outro lado, desponta com um peso
específico nos crimes de violação de mulheres , o que aponta para a generalização desta
prática na sociedade, relacionando-se com ahierarquia de gênero . Os abusos cometidos contraasmulheresse a linhamàcondiçãodesubordinaçãofemininanaesferapúblicaeprivada.
Conhecer o perfil das vítimas nos casos em que se recorre àpericia dolnstituto de Medicina
Legal, em Salvador, constitui umprimeiro objetivo. Foramestudados , nestafonte, 476 casos
de estupro, relações anais e atos libidinosos, ocorridos em 1989 e 1990 . Destaca-se a idade
precoce das vítimas (53,1 % tinha até 15 anos), o uso de armaspara intimidação em 26,2% dos
crimes, apresença de mais deum agressor (16,4%) e apráticadeagressõesfisicasgeneralizadas aliado ao abuso sexual . 0 paradoxo da violência de gênero está na origemde agressões
tanto no contexto familiar quanto das ruas . Ações minimizadoras dessa violência estão a
demandar esforças articulados de várias instituições sociais : dos serviços de saúde, doapara~
to policial e juridico, bem como das organizações da sociedade civil.

Pesquisadora : CeciVilarNoronha, Iêda Barbosa Franco, I.M. Souza
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Título do trabalho : Violência doméstica e violência de gênero em Salvador - Bahia
Tipo de produção : Projeto de pesquisa
Data: 1994
NORONHA, Ceci Vilar, FRANCO, Iêda Barbosa, SOUZA, 1. M. Wolênáa dom à e
violênciadegenerrwemSalvador- Bahia. Salvador: 1994. Projeto dePesquisa- Institutode
Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, 1994.
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RESUMO
0 incremento das mortes por homicídio e das agressões fisicas e/ou sam, enquanto fenômenos som com impacto na qualidade de vida de amplos segmentos populacionais, não é
mais considerado como um problemas distante da Saúde Pública. Objetivando traçarum
quadro da violência de gênero, esta investigação se propõe a analisar dados do Boletim de
Ocorrência da la DelegaciaDistrital, localizada nos Barris, relativos aos anos de 1988 a
1992. Investigação que se articula com dados coletados em outra delegacia distriital de Salvador e com a Delegacia de Proteçdo à Mulher, no âmbito do Estado da Bahia. A nível nacional,
investigação semelhante vem se realizando em outros estados das regiões Sudeste e do Nordeste, o que significa uma possibilidade de comparaçáes e um alargamento no conhecimento
sistematizado sobre o terna. Os Boletins de Ocorrência como fonte dedados permitemcaracterizar o agressor e a vítima, bem como as situações em que os atos de violência ocorrem,
tomando as mulheres como vítimas ouresponsáveis pelas agressões naviolência doméstica e
de gênero.

Pesquisadora: Georgina Gonçalves dos Santos, Virgínia Célia A. Santos
Instituição: Universidade Católica do Salvador
Título do trabalho: DPM - Delegacia de Proteção à Mulher
Tipo de produção: Monografia
Data. 1989
SANTOS, Georgina Gonçalves dos, SANTOS, Virgínia Célia A. DPM-Delegacia de
Proteção à Mulher Salvador, 1989. Monografia (Conclusão de Curso) -Escola de
Serviço Social, Universidade Católicado Salvador, 1989.
RESUMO
Nessa monografia há uma tentativa de estabelecer uma relação de reflexão conjunta
extrapolando a situação individual para o coletivo da sociedade. É relatada a origem da
discriminação e caracterizada a sociedade de lasse como uma sociedade de desigualdade
entre os sexos. 0 antagonismo homem x mulher tem suas raízes históricas na divisão social
do trabalho, o que levou as mulheres a perderem sua autonomia e assumirem uma cidadania
de segui ida categoria. Nesse contexto insere o entendimento da Delegacia de Proteção à
Mulher, seu surgimento e função.
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